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A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) a Népjóléti Minisztérium 

megrendelésére 1993. októberében kérdőíves vizsgálatot végzett a 14-18 év közötti korosztály 
helyzetének, sajátos gondjainak feltárására. A kutatást kettős felismerés tette indokolttá. 
Egyrészt az elmúlt években kezdett, a társadalmi átalakulásra összpontosító szociológia 
vizsgálatok elsősorban a társadalmi rétegződés dimenzióiban mozogtak (polgárosodás, 
elszegényedő rétegek, vállalkozók, munkanélküliek stb.), és háttérbe szorult többek között a 
társadalmi rétegeket keresztbe metsző életkori megközelítés is. Ugyanakkor az átalakulás 
folyamatában számos olyan társadalmi jelenség tűnik fel, ami a fiatalokat életkorukból és 
sajátos társadalmi helyzetükből adódóan más korosztályoktól eltérően érinti. Gyakorta 
elhangzik, hogy a fiatalok kicsúsztak az 1990-es választásokon felszínen maradt politikai erők 
(némelyek szerint az egész társadalom) látóteréből. A fiatalokat mindennapi problémáik, 
sérülékeny társadalmi helyzetük és az őket körülvevő ideológiai-politikai vákuum 
kiszolgáltatottá teszi a nagy intenzitású politikai-gazdasági hatásokkal szemben. A fiatalok 
helyzetét befolyásolni akaró döntéshozók számára tehát igen fontos információkat 
szolgáltathat egy, a fiatalok helyzetét feltáró elemzés. 

 

A megrendelés alapján kiemelten is foglalkoztunk a pályakezdés és munkanélküliség 
gondjaival, a fiatalok politikai attitűdjeivel, valamint jövőképükkel, perspektíváikkal. Az első 
gyorsjelentésben a Minisztérium által is preferált legfontosabb problémákra hívjuk fel a 
figyelmet, majd a második, részletesebb jelentésben az itt csak felvázolt problémák mélyebb 
elemzését adjuk, valamint további kérdéskörökre is kitérünk. Az itt következő jelentés 
szerkezete a következő: 

I. a minta bemutatása, reprezentativitásának ellenőrzése; 

II. a fiatalok három jelentős csoportjának: a tanulóknak, a dolgozóknak és a sem tanuló, 
sem dolgozó státuszban nem lévőknek a bemutatása, sajátos helyzetükből fakadó 
gondjaik felvázolása; 

III. a fiatalok munkanélküliséghez való viszonya; 

IV. a fiatalok politikai attitűdjei, szervezeti részvételük és pártpreferenciáik; 

V. Összefoglalás 
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I. A minta 

A vizsgálatot az Állami Népességnyilvántartó Hivatal adatai alapján vett mintán végeztük. 
A minta kiválasztása a településtípusok kijelölésével, majd ezután a kiválasztott településeken 
belül az 1975 és 1979 között született (azaz 1993-ban 14-18 éves) fiatalok teljes köréből 
véletlen mintavétellel történt. A minta nagysága 5000 fő volt, ami a teljes megfelelő korú 
népesség 6 ezrelékét teszi ki (a 14-18 éves korú népesség a KSH 1992-es adatai szerint 
összesen 853269 fő). A minta reprezentativitását az 1990-es Népszámlálás adataihoz, 
valamint az 1992-es Demográfiai Évkönyvben közölt adatokhoz hasonlítva vizsgáljuk. (A 
táblázatokban *-gal jelzett adatok forrása a Demográfiai Évkönyv 1992. – KSH 1993, a **-gal 
jelzett adatoké az 1990-es Népszámlálás 25. kötet Foglalkozási adatok – KSH 1993.) 

 

I.1. táblázat: Az 1993-ban 14-18 éves korosztályok településtípusonkénti megoszlása 
(százalékban) 

    országos adatok*  minta 

Budapest   18.2   18.6 

város    47.7   50.8 

község    34.1   30.7 

Összesen   100.0   100.0 
 

Mint a mintavétel elveinek ismertetéséből következik, mintánk a legpontosabban a 
fiatalok települési struktúra szerinti megoszlását képezi le. A budapestiek aránya teljes 
mértékben megfelel az országos adatoknak, míg a városokban élők az országos adatokhoz 
képest kissé túlreprezentáltak, a falusiak pedig 3 százalékkal alulreprezentáltak mintánkban. 

 

I.2. táblázat: Az 1993-ban 14-18 éves korosztályok nemenkénti és születési évenkénti 
megoszlása (százalékban) 

    országos adatok*    minta 

    férfi  nő   férfi  nő 

Születési év: 

1979   18.0  18.3   15.8  14.5 

1978   18.9  19.1   20.5  21.0 

1977   20.0  20.1   21.6  21.2 

1976   20.9  20.8   22.1  22.3 

1975   22.2  21.7   20.1  21.1 

Összesen  100.0  100.0   100.0  100.0 

Férfiak aránya összesen: 51.4     50.8 

Nők aránya összesen  48.6     49.2 



A nemek és a születési évek reprezentativitásának vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy 
a nemek szerint fél százaléknyi az eltérés az országos adatok és a minta között a nők javára. 
Életkor alapján elsősorban a legfiatalabbak esetében találunk eltérést a két adatsor között, a 14 
évesek alulreprezentáltak. A legnagyobb eltérést a mintában az országos adatokhoz képest a 
14 éves lányok esetében találjuk, akiknek alulreprezentáltsága eléri a 3.8 százalékot. 
Leginkább a 16-17 évesek túlreprezentáltak a mintában, az eltérés a 16 éves fiúk esetében a 
legnagyobb, ahol a túlreprezentáltság 2.8 százalék. 

 
I.3. táblázat: A 14-18 éves korosztályok foglalkozás szerinti megoszlása 1990-ben a 

Népszámlálás alapján és 1993-ban mintánk alapján (százalékban) 

     országos adatok**   minta 

Nappali tagozaton tanul   73.9    78.3 

Aktív kereső    19.2    11.4 

Inaktív kereső    0.6    0.5 

Állást kereső munkanélküli  1.5    3.3 

Első ízben elhelyezkedni kívánó 1.2    2.9 

Eltartott (nem tanuló)   3.6    3.5 

Összesen    100.0    100.0 

A fiatalok foglalkoztatási státusza csak orientáló jelleggel vethető össze az 1990-es 
Népszámlálás adataival (mint a témára vonatkozó legátfogóbb felméréssel), hiszen 
vizsgálatunk éppen az elmúlt évek változásait van hivatva elemezni. A két adatsor 
egybevetéséből mindenesetre megállapítható, hogy nőtt a nappali tagozatos fiatalok aránya, 
ugyanakkor megnőtt körükben a munkanélküliek és az első ízben állást keresők aránya is. Az 
eltérés részben egybeesik a fiatalok foglalkoztatására vonatkozó célokkal (hogy minél tovább 
az iskolarendszerben maradjanak a fiatalok), másrészt a munkanélküliségi ráta 1990 óta 
történő emelkedésével. 

Mintánk reprezentativitását a bemutatott eltérésekkel együtt elfogadhatónak tartjuk és 
speciális súlyozást nem látunk szükségesnek. Következtetéseink levonásakor – ha 
szükségesnek látszik – utalunk arra, ha valamilyen szociológiai ismérv mentén a minta 
valamelyest eltér az országos adatoktól. 

A vizsgált korosztály társadalmi helyzete 
Mielőtt elemzésünkbe belekezdenénk, mindenképpen szükségét érezzük annak, hogy 

egy átfogó képet adjunk a fiatalok három nagy csoportjának, a tanulóknak, a dolgozóknak és a 
munkanélküli fiataloknak társadalmi helyzetéről, státuszáról. Társadalmi helyzetük súlyos 
társadalmi egyenlőtlenségeket rejthet magában, amely hatással lehet arra, ahogy jelenlegi 
életükről, lehetőségeikről, a "felnőtt" világ értékeiről gondolkodnak. 

Azt, hogy közöttük a jövőbe vetett bizalmukban, az élet kihívásaihoz való 
hozzáállásukban jelentős különbségek lehetnek, már az is mutatja, hogy egészen másképp 
ítélik meg lehetőségeiket a tanuló, és a náluk sokkal nehezebb helyzetben lévő dolgozó, illetve 
munkanélküli fiatalok. A tanuló fiatalok, akik még viszonylag gondtalanul élnek, dolgozó 
illetve munkanélküli társaikhoz képest sokkal inkább hisznek abban, hogy az, hogy az ember 
megvalósítsa terveit az életben, az inkább önmagától függ, mint a körülményektől. A már 



5 

dolgozni kényszerülő, de főleg a munkanélküli fiatalok viszont az átlagnál sokkal 
kiszolgáltatottabbnak érzik magukat a körülményeknek, amiket nem áll módjukban 
befolyásolni. Az, hogy így éreznek, nem a véletlen műve. Erre némi magyarázatot társadalmi 
helyzetük is adhat. 

Társadalmi helyzetük egyik legfontosabb mutatója az, hogy szüleik milyen társadalmi 
helyzetű emberek. Minél magasabb a szülők iskolai végzettsége és beosztása (tehát 
szakközépiskolánál magasabb az iskolai végzettségük és egyéb szellemi dolgozónál magasabb 
a beosztásuk), annál inkább jellemző a gyerekeikre, hogy még tanulnak. Ezzel párhuzamosan 
az is igaz, hogy minél alacsonyabb a szülők iskolai végzettsége és beosztása, annál jellemzőbb 
a gyerekeikre, hogy dolgoznak, vagy az, hogy jelenleg munkanélküliek. 

A dolgozó és munkanélküli fiatalok szülői háttere között van azért annyi különbség, 
hogy a dolgozó fiatalok esetében a szülőknek általában van valamilyen szakmunkás 
végzettsége, míg a munkanélküli fiataloknál már sokkal jellemzőbb, hogy szüleik legfeljebb 
az általános iskolát végezték el. Az is nagyon jellemző, hogy a munkanélküli fiatalok 15-20 
százalékának a szülei is munkanélküliek vagy rokkant nyugdíjasok. Nem szorul bővebb 
magyarázatra, hogy a családi háttérnek ezek a hátrányai eleve sokkal rosszabb "indulási" 
feltételeket jelentenek azoknak a fiataloknak, akik ebben érintettek. 

A szülői család anyagi, jövedelmi helyzetének különbségei is arra utalnak, hogy a 
fiatalok jelenleg elfoglalt pozíciója mögött komoly egyenlőtlenségek húzódnak meg. A 
családban, a keresők és eltartottak arányát is figyelembe véve, megállapíthatjuk, hogy a 
legalacsonyabb havi jövedelemmel a munkanélküli fiatalok családjai rendelkeznek. Náluk 
átlagosan 20-30 ezer forint a havi jövedelem. Valamivel jobb anyagi helyzetben vannak a 
tanulók családjai, magasabb iskolázottságú és beosztású szülőkkel a háttérben. Az ilyen 
családokban az átlagos havi jövedelem 25 és 40 ezer forint között van. Relatíve a legjobb 
anyagi helyzetben a dolgozó fiatalok családjai vannak, nyilván mert már ők is keresnek. Náluk 
az átlagos havi jövedelem 30 és 55 ezer forint között van. 

A lakáshelyzet is visszatükrözi a fiatalok közötti anyagi, egzisztenciális különbségeket. 
Minél jobban nélkülözi egy lakás a minimális komfortot is (pl. nincs megoldva a fűtés, nincs 
bevezetve a gáz, vagy még a villany sem), minél szűkösebb, minél kevésbé nyújt elég életteret 
a család tagjainak, annál biztosabbak lehetünk abban, hogy vagy munkanélküli, vagy dolgozó 
fiatallal van dolgunk. Vagyoni helyzetükben (azaz abban, hogy milyen fogyasztási cikkekkel 
rendelkeznek) is lényeges különbségek találhatók. Az elemzésben figyelembe vett fogyasztási 
cikkek listája kiterjedt a legalapvetőbb berendezési tárgyaktól az automata mosógépen, autón, 
videón keresztül egészen a legnagyobb luxust jelképező tárgyakig, mint pl. a lakókocsi vagy a 
műtárgyak. Eredményeink azt mutatják, minél korábban kezd el dolgozni vagy válik 
munkanélkülivé egy fiatal, annál inkább igaz rá, illetve családjára, hogy még a magyar 
családok átlagához képest legalapvetőbb cikkekkel sem rendelkeznek. Ebből a szempontból a 
tanulók vannak a legjobb helyzetben, ha egyáltalán előfordulnak a családokban luxus cikkek, 
akkor azok leginkább a tanulók családjaiban találhatók. 

A vizsgálat során a fiatalok lakóhelyét régiók szerint is elemeztük. Az egyes régiók 
közötti különbségek élesen megjelennek abban, hogy a különféle társadalmi státuszú fiatalok 
jelenléte mennyire jellemző rájuk. Eszerint összehasonlítva a régiókat azt tapasztalhatjuk, 
hogy Budapesten a tanulók az átlagnál sokkal nagyobb arányban fordulnak elő, a legkevésbé 
pedig a munkanélküli fiatalok találhatók meg itt. A dolgozó fiatalok jelenléte sem jellemző 
túlságosan a fővárosra. A munkanélküli fiatalok jelenléte azokban a régiókban jellemző az 
átlagnál nagyobb mértékben, amelyekről tudjuk, hogy általában is súlyosan érinti a 
munkanélküliség. Ez egyrészt a közép-magyarországi régió (Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, 



Hajdú-Bihar megye), másrészt az észak-keleti régió (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye). 

Településtípus szerint elemezve a lakóhelyeket, megállapítható, hogy a munkanélküliek 
az átlagnál nagyobb mértékben laknak a leghátrányosabb helyzetű településeken, tehát tanyán 
vagy községben. A dolgozó fiatalok főleg községekben illetve kisebb városokban élnek, míg a 
tanuló fiatalok jelenléte az átlagnál jóval kisebb arányban jellemző a falusi településekre. Ez 
azt jelenti, hogy maga az a tény, hogy valaki tanyán, községben lakik, inkább azt valószínűsíti, 
hogy fiatalon elkezd dolgozni, illetve hamar munkanélkülivé válik, és nem azt hogy 
továbbtanul. Ennek a települési egyenlőtlenségnek okai a kisebb településeken a 
továbbtanulási lehetőségek szűkösségével, valamint a magasabb iskolai végzettség 
megszerzésének kisebb kulturális fontosságával magyarázhatók. 

Fontos még megemlíteni, hogy komoly összefüggés mutatható ki a társadalmi státusz és 
a cigány származás között. A megkérdezett fiataloknak 5 százaléka volt cigány származású. 
Ugyanakkor arányuk a tanulók között mindössze 3 százalék, a dolgozók között 4 százalék, a 
munkanélküli fiatalok közül pedig minden negyedik cigány. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a 
felnőtt munkanélküliek esetében kell a cigányság egyre növekvő munkanélküliségével 
számolni, hanem már az egészen fiatal korosztályok esetében is. Erre a tényre, az ifjúsági 
munkanélküliség megoldási lehetőségeit kereső szakembereknek feltétlenül fel kell 
figyelniük. 
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II. Foglalkozási státusz 

1. Tanulók 
Mint a minta foglalkozási státusz szerinti megoszlásából látszott, a mintában a tanulók 

aránya 78.3 százalék, azaz 3913 fő (a 14-18 éves korosztály egészében tehát körülbelül 670 
000 fő). Ebben a fejezetben ennek a létszámában is jelentős ifjúsági csoportnak bemutatására, 
az iskolához – mint mindennapjaik meghatározó színteréhez – fűződő kapcsolatuk elemzésére 
kerül sor. 

 

II.1. táblázat: Az egyes iskolatípusokba járók száma és arányuk, valamint ezen belül a 
nem állami intézménybe járók aránya 

      elemszám százalék nem állami 

          intézmény 

általános iskola    361  9.2  3.0 

szakmunkásképző   1205  30.8  --- 

szakközépiskola    1263  32.3  2.9 

gimnázium    1005  25.7  11.0 

felsőoktatási intézmény   77  2.0  --- 

Összesen    3913  100.0  4.9 

Az adatokból már tetten érhető az a folyamat, ahogyan a középfokú iskolarendszer 
fenntartók szerinti átalakulása megtörténik. Ez azt is jelenti, hogy az eddig inkább rejtetten 
differenciált oktatási rendszer ezen a téren is nyíltabban differenciálódik. Mintegy leképezve a 
társadalom anyagi, kulturális, ideológiai sokszínűségét, az iskolák fokozatosan maguk is 
sokszínűekké válnak. Kérdés, hogy mindez mennyire jelent valódi választási lehetőséget a 
fiatalok számára? 

A mintába bekerült általános iskolások két alapvető csoportba sorolhatók. Fele-fele 
arányban oszlanak meg a túlkoros (bukott) és az életkoruknak megfelelő osztályokba járók 
között. Ennek megfelelően, csak 29 százaléknak volt az előző év végi bizonyítványa 
közepesnél jobb. Ez a továbbtanulási esélyeiket csökkenti, noha közel háromnegyedük 
szeretne majd az általános iskola után továbbtanulni. A bizonyítványok tükrében a fiatalok 
egy részének tervei irreálisnak tűnnek, hiszen a közepes vagy rosszabb bizonyítvány 
legfeljebb a kevéssé keresett szakmákat oktató szakmunkásképzőbe való bejutásra elegendő, 
mint ezt a különféle iskolatípusokba járók tanulmányi eredményeit összefoglaló táblából majd 
látjuk. Különösen problematikus a túlkoros fiatalok helyzete. Egyrészről az általános 
iskolában tartásuk szerencsésebb megoldás, mint a kilépés a munkaerőpiacra túl fiatal korban, 
ugyanakkor látható, hogy egy részük nem lesz képes befejezni még az általános iskolát sem. 
Az általános iskolából való kibocsátásuk után a sem elhelyezkedni, sem továbbtanulni nem 
tudók rétegébe kerülhetnek. Esélyeik azzal is romlanak, hogy még a többi általános iskoláshoz 
képest is csekély arányban járnak nyelvtanfolyamra (1 százalék, a nem évveszteseknél ez 12 
százalék), illetve az iskolán kívül valamilyen szakkörre, ahol a továbbtanulást vagy az 
elhelyezkedést elősegítő, konvertálható tudásra tehetnének szert.  



Mintánkban a tanulók 31 százaléka szakmunkásképzőbe, 32 százalékuk pedig 
szakközépiskolába jár. A szakmunkástanulók 38 százaléka, a szakközépiskolásoknak pedig 50 
százaléka lány. A szakmunkásképzőbe és szakközépiskolába járók együttes elemzését az 
indokolja, hogy az általános iskolát végzettek egy jelentős csoportja számára a továbbtanulás 
reális választási lehetősége ebben a két iskolatípusban testesül meg. Bár mindkét iskola 
szakmát ad, a szakközépiskola előnye egyrészt a továbbtanulást lehetővé tevő érettségiben, 
másrészt az oktatott szaktudás piaci konvertálhatóságában jelenik meg. Ez kiderül a 
következő táblázatból is, ahol összefoglaljuk, hogy a szakmunkástanulók és a 
szakközépiskolások milyen szakmacsoportokat tanulnak. A szakmák csoportokba sorolásakor 
a tevékenység jellegén kívül igyekeztünk figyelembe venni azt, hogy milyen szervezeti 
keretben lehet az adott szakmát gyakorolni, ezáltal mennyire kötődik a szakma a 
nagyüzemekhez, illetve a kisebb, mozgékonyabb szervezetekhez. 

 

II.2. táblázat: A szakmunkások és a szakközépiskolások által tanult szakmacsoportok 
(százalékban) 

      Szakmunkás- Szakközép- 
      képzősök  iskolások 

Gyári, nagyüzemi szakmák  18.8    14.2 

Műszerész szakmák   1.1    7.4 

Mezőgazdasági szakmák  8.1    7.8 

Építőipari szakmák   17.9    6.9 

Lakossági szerelő- 
 szolgáltató szakmák   10.0    9.0 

Hagyományos irodai szakmák  1.5    15.4 

Számítástechnikai szakmák  0.2    6.6 

Kereskedelmi, pénzügyi 
 szakmák     9.7    17.4 

Személyi szolgáltató 
 szakmák     16.7    3.1 

Egészségügy, oktatás   2.2    8.8 

Egyéb szakmák    3.8    3.4 

Összesen    100.0    100.0 

      1202 fő   1250 fő 

A táblázatból látható, hogy a szakmunkástanulók a szakközépiskolásokhoz képest 
magasabb arányban tanulnak a gazdaság hagyományos struktúrájához alkalmazkodó nagyipari 
(pl. forgácsoló, gépszerelő, fonó, szövő stb.) és építőipari (pl. vasbetonszerelő, ács stb.) 
szakmákat. A rugalmasabb szervezeti keretekben végezhető munkák közül egyedül a 
"személyi szolgáltató" szakmacsoportban (pl. varrónő, bútorasztalos, kárpitos) magasabb az 
arányuk. Települési régiókat tekintve jelentős különbségeket találunk a szakmatanulásban. 
Arányaiban legtöbben a nyugat-magyarországi régióban, legkevesebben a Budapesten élő 
fiatalok vesznek részt a szakmunkásképzésben. Az érettségi nélküli szakmatanulás tehát a 
budapesti fiatalok és családjaik számára kevésbé vonzó, mint az ország más területein élők 
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számára. A területi egyenlőtlenség emellett a szakmastruktúrában is megfigyelhető. 
Legjelentősebb az átlagtól való eltérés a nyugat-magyarországi régióban, ahol az átlagnál 
többen tanulnak építőipari szakmákat (23 százalék), a dél-dunántúli régióban, ahol 
kiemelkedően sokan tanulnak személyi szolgáltató szakmákat (27 százalék) és az észak-
magyarországi régióban, ahol a hagyományos nagyüzemi szakmák oktatása igen jellemző (30 
százalék). Itt ismét tetten érhetjük a szakképzés elavult és rugalmatlan szerkezetét, amely 
változtatásra szorul. 

A szakmunkástanulók 39 százaléka jelezte, hogy az iskola elvégzése után tovább kíván 
tanulni, de számukra – értelemszerűen – az érettségi megszerzése lehet a reális cél. A 
szakközépiskolába járók 64 százaléka készül továbbtanulásra, a továbbtanulást tervezők 
háromnegyede felsőoktatási intézményt céloz meg. Látható tehát, hogy a 8. osztály után élesen 
szétváló utak a középiskola évei alatt tovább távolodnak. 

A mintába bekerült 79 olyan fiatal (a tanulók 2 százaléka), akik érettségi után, a 18. 
életévük betöltésével egyidőben bekerültek valamelyik felsőoktatási intézménybe. A lányok 
aránya körükben 54 százalék. Az itt megkérdezett fiatalok még csak 2 hónapja jártak az adott 
intézményekbe, de meglepő módon csak háromnegyedük választaná ugyanezt a szakmát, amit 
tanul, s gondolja azt, hogy a most tanult szakmában fog elhelyezkedni. Természetesen az ide 
sorolható fiatalok száma csekély, ezért adataikat igen óvatosan kell kezelni. 

A középiskola kiválasztása 
A középiskola kiválasztását, a továbbtanulási tervek megvalósíthatóságát alapvetően 

befolyásolja, hogy a fiatal milyen tanulmányi eredményt ért el az általános iskolában. A 
következő táblázat a különféle középiskola-típusokba járók nyolcadikos tanulmányi 
eredményeit foglalja össze. 

 

II.3. táblázat: A különféle iskolatípusokba járók bizonyítványa a 8. osztály végén 
(százalékban) 

    szakmunkás-  szakközép-    gimnáziumba 
    képzőbe  iskolába   járók 
    járók   járók 

közepesnél 
 rosszabb   9.4   0.6    0.6 

közepes   62.4   15.5    5.9 

közepesnél jobb  28.2   83.9    93.5 

Összesen  100.0   100.0    100.0 

A táblázatból jól látható az elmúlt évek oktatás- és ifjúságszociológiai kutatásai által oly 
sokszor kimutatott esélyegyenlőtlenség, ami legkésőbb az általános iskola végén, a 
középiskola kiválasztásakor jelentkezik. Ekkorra már egyértelműen eldől, hogy a fiatalok 
milyen iskolatípusba kerülhetnek, milyen szakmát tanulhatnak és milyen eséllyel lépnek majd 
ki a munkaerőpiacra. A közepes vagy annál gyengébb bizonyítvány legfeljebb a továbbtanulás 
szempontjából zsákutcát jelentő szakmunkásképzésbe való bejutáshoz elég, a 
szakközépiskolába és még inkább a gimnáziumba kerüléshez feltétlenül a közepesnél jobb 
bizonyítványra van szükség. Miközben az iskolai végzettség és a konvertálható tudás a 
társadalomban való boldogulás egyik kulcstényezőjeként látszik fennmaradni, továbbra is igen 



korán szétágaznak az iskolai életpályák. Az iskolarendszer éppen folyó strukturális átalakulása 
ezt a folyamatot tovább erősíti. 

A középiskola kiválasztása települési egyenlőtlenségeket is magában hordoz. A fiatal és 
családjának lakóhelye több szálon szabályozza, behatárolja az iskoláknak azon lehetséges 
körét, amely reálisan elérhető. A következő táblázat a háromféle középiskola-típusban a két 
települési szélsőség: a falusi és a budapesti fiatalok arányát mutatja. 

 

II.4. táblázat: A falusi és a budapesti fiatalok aránya a különböző típusú 
középiskolákban (százalékban) 

     falusiak  budapestiek 

szakmunkásképző  39.2    13.5 

szakközépiskola   31.5    22.4 

gimnázium   17.1    25.2 

 

Ez a települési egyenlőtlenség egyszerre jelenti azt, hogy a Budapesten élők számára 
több választási lehetőség van, jobban válogathatnak a különféle szintű és képzési profilú 
iskolák közül, de azt is, hogy számukra (és nem kevéssé szüleik számára) világos, hogy jobb 
lesz azok munkaerőpiaci helyzete, akik érettségit (is) szereznek. 

Az általános iskolai bizonyítvány, illetve a lakóhely befolyásoló szerepe után érdemes 
összehasonlítanunk azt is, hogy egyes tényezők, mint lehetséges motívumok milyen gyakran 
fordultak elő a különféle iskolatípust választó fiatalok körében. 
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II.5. táblázat: Az egyes iskolatípusokba járók iskolaválasztási motívumai az említések 
százalékában (egynél több válasz lehetséges) 

       1 2 3 4* 

1. közel van a lakóhelyemhez   22.4 21.7 34.0 50.6 

2. tv-ben, rádióban, újsághír- 
 detésben hallottam róla   1.5 2.4 3.1 2.5 

3. testvéreim, barátaim is ide 
 jártak      19.6 13.9 18.8 17.7 

4. ez egy jó hírű iskola    13.8 27.4 44.2 50.6 

5. innen biztosított a tovább- 
 tanulásom     14.0 27.1 45.4 53.2 

6. szüleim javasolták    34.9 41.1 44.9 40.5 

7. általános iskolai tanáraim 
 javasolták     12.5 12.5 20.3 16.5 

8. a környéken ez az egyetlen 
 iskola     2.5 1.7 2.3 3.8 

9. itt volt olyan szakma/tago- 
 zat, ami érdekelt    71.5 74.3 41.6 40.5 

10.nem volt más választásom 
 (jobb híján választottam, 
 csak ide vettek fel)    22.4 9.7 12.5 7.6 

* 
1 – szakmunkásképzős 

2 – szakközépiskolás 

3 – gimnazista 

4 – felsőfokú intézmény hallgatója (a válasz arra a 
 középiskolára vonatkozik, ahol érettségizett ) 

Iskolatípusonként elemezve az adatokat megállapíthatjuk, hogy a szakmunkásképzőbe 
és a szakközépiskolába járók iskolaválasztási motívumai hasonlóak egymáshoz. 
Legfontosabbnak a szakma iránti érdeklődést tartják. Úgy tűnik azonban, hogy ez az 
érdeklődés sok esetben felszínes és a mélyebb megismerés gyakran kiábránduláshoz vezet. Az 
iskola befejezése után ugyanis a szakmunkástanulók 70, a szakközépiskolásoknak pedig 
mindössze 62 százaléka szándékozik tanult szakmájában elhelyezkedni. A 
szakmunkástanulók esetében még rosszabb a helyzet, ha azt nézzük, hogy mennyien 
választanák újra az adott szakmát. Ez az ő esetükben 59 százalék, a szakközépiskolásoknál 
pedig 65 százalék. Az iskolaválasztásban a második legfontosabb tényezőnek a szülők 
javaslata bizonyult. Külön kiemeljük azt, hogy a szakmunkásképzőbe járók közül minden 
ötödik úgy érzi, hogy jobb híján került az adott iskolába. 

A gimnazisták és a felsőoktatási intézményekbe érettségi után rögtön felvettek 
motívumai is igen hasonlóak. Az iskola jó híre, a továbbtanulás esélye, az iskolában meglévő 
tagozat és a szülők javaslata játszotta a legfontosabb szerepet az iskolaválasztásban. Említésre 



méltó, hogy a lakóhelyhez való közelség milyen fontos a már felsőoktatási intézménybe járók 
esetében. Figyelemre méltó még, hogy az általános iskolai tanároknak az iskolaválasztásban 
csekély hatást tulajdonítanak a fiatalok.  

Iskolán kívüli tanulás 
A következő táblázat összefoglalja iskolatípusonként azt, hogy a fiatalok milyen 

mértékben próbálnak olyan jól konvertálható tudásokhoz jutni, amelyek nem feltétlenül 
szerezhetők be az iskolarendszer keretei között. 

 

II.6. táblázat: Az egyes iskolatípusokba járók iskolán kívüli tudása, tanulása (az adott 
iskolatípusba járók százalékában) 

      1 2 3 4* 

általános iskolás    42.1 6.4 53.2 28.2 

szakmunkásképzős   27.7 3.9 28.7 10.0 

szakközépiskolás   55.9 11.4 45.6 26.6 

gimnazista    69.4 21.9 69.1 52.4 

felsőfokú intézményben 
  tanuló     82.3 12.7 39.2 16.5 

* 
1. nyelvet tud 

2. nyelvet tanul iskolán kívül 

3. iskolán kívül folytat valamilyen tevékenységet 

4. iskolán kívüli tevékenység, de nem sport jellegű 

 

Ezzel a kérdéssel azt próbáltuk meg feltárni, hogy vajon a különféle iskolatípusba járók 
mennyire ismerték fel azt a tényt, hogy a továbbtanuláshoz, illetve a munkaerőpiacra való 
sikeres belépéshez az iskolai tananyagon kívül további ismeretekre, készségekre lehet 
szükség. Az egyik legfontosabbnak a nyelvtudást ítéljük ebből a szempontból. Az iskolán 
belüli nyelvtanulást itt nem vettük figyelembe, mivel annak hatékonysága igen egyenlőtlen és 
elvileg mindenki tanul valamilyen szinten. Az iskolán kívüli plusz nyelvtanulás, illetve a 
nyelvtudás erősen kapcsolódik a magasabb iskolafokozatokhoz. Látható, hogy a helyzet a 
szakmunkástanulók körében a legrosszabb (mindössze 4 százalékuk tanul nyelvet az iskolán 
kívül), ami határozottan szűkíti végzés utáni lehetőségeiket. 

A különféle iskolán kívüli elfoglaltságok számbavételekor külön kiemeltük a nem sport 
jellegű elfoglaltságokat. Ennek oka az, hogy itt most kifejezetten a munkaerőpiaci 
pozíciójavító tevékenységeket igyekszünk felmérni. Úgy találjuk, hogy a fiatalok kevéssé 
ismerték fel ennek fontosságát, hiszen a szakmunkástanulók közül csak minden tizedik, az 
általános iskolások és a szakközépiskolások közül minden negyedik és a gimnazisták közül is 
csak minden második jár valamiféle szakkörre, tanfolyamra. 
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Vélemények a tanult a szakmáról 
A szakmunkástanulók és a szakközépiskolába járók esetében (akik mint láttuk a legfőbb 

iskolaválasztási motívumként a szakma iránti érdeklődést jelölték meg) érdemes szemügyre 
venni azokat a vélekedéseket, melyek a tanult szakmához kötődnek. 

 

II.7. táblázat: A tanult szakma néhány jellemzője a szakmunkástanuló és 
szakközépiskolás fiúk és lányok szerint (átlagértékek) 

     szakmunkástanu-  szakközépisko- 

      lók    lások 

     fiú  lány  fiú  lány 

1. Szüleidnek nagy anya- 

gi áldozatot kell hozniuk, 

hogy ezt a szakmát tanul- 

hasd    2.22  2.40  2.33  2.33 

2. Ezzel a végzettséggel 

könnyű elhelyezkedni  3.22  3.31  3.25  3.55 

3. Ezzel a szakmával jól 

lehet keresni   3.64  3.17  3.60  3.36 

4. Ezzel a végzettséggel 

könnyen lehet kisiparos, 

vállalkozó az ember  3.93  3.63  3.50  3.02 

5. Ebből a szakmából e- 

gész életedben megél- 

hetsz, nem kell másikat 

tanulnod    3.41  3.09  3.40  3.28 

 

Az adatok eltérései mind nemenként, mind iskolatípusonként figyelemre méltóak. A 
megkérdezettek véleménye szerint – általában nem látszik túlzott anyagi tehernek a család 
számára a fiatal szakmára taníttatása. Ez a tény azért is örvendetes, mert cáfolja azt az utóbbi 
időben sokszor hallható vélekedést, hogy a szakképzés rendszerének megbolydulása 
gyakorivá tette, hogy a gyakorlati oktatást vállaló mesternek a szülők nagy pénzösszegeket 
fizetnek. A családi anyagi áldozatot egyébként legnagyobbnak a községekben (átlag 2.8) és 
legkisebbnek a Budapesten lakó (átlag 1.8) fiatalok érzik mind a két iskolatípusban. 

Az elhelyezkedési lehetőségek tekintetében kicsi a különbség az iskolatípusok között, 
feltűnő azonban, hogy a szakközépiskolás lányok, ezen belül is elsősorban a budapestiek 
milyen nagy arányban bíznak a végzés utáni jó elhelyezkedés lehetőségében (átlag 3.5). 
Többségük irodai, pedagógiai és kereskedelmi szakmákra készül, ezek tehát számukra a 
munkaerőpiac által keresettnek tűnnek. 



A jó keresetben mindkét iskolatípus esetében inkább a fiúk és nem a lányok bíznak. 
Különösen a szakmunkástanuló lányok találják úgy, hogy az általuk tanult szakma nem 
kecsegtet magas jövedelemmel. Településtípus alapján még leginkább a budapesti 
szakközépiskolások vélik úgy, hogy szakmájukban jól fognak keresni (átlag 3.7). A 
kisiparossá, vállalkozóvá válás szintén elsősorban a fiúk lehetőségei között szerepel 
(legalábbis saját megítélésük szerint). A szakmunkástanuló fiúk komoly realitásként fogják fel 
ezt a lehetőséget, hiszen átlagosan közel 4 pontot adtak erre a lehetőségre. Figyelemre méltó, 
hogy a szakmunkástanuló lányok is jellemzőbbnek érezték ezt a lehetőséget szakmájukra, 
mint a szakközépiskolába járó fiúk, hiszen magasabb átlag pontszámot adtak. Azt a 
lehetőséget, hogy a tanult szakma egész életre kenyeret ad és nem kell újat tanulni, inkább a 
fiúk és azon belül is a szakmunkástanulók fogadták el. Ezeknek a válaszoknak értékelésekor 
szem előtt kell tartanunk, hogy itt nyilvánvalóan két dolog keveredik: egyrészt a 
valóságismeret, másrészt a vágyak. Például a szakmunkástanulók által tanult szakmák 
struktúrája alapján ez utóbbi lehetőséget, hogy egész életre szóló szakismeretet ad, inkább 
illúziónak kell tekintenünk. Hasonlónak ítéljük a helyzetet a vállalkozóvá válással is. Úgy 
tűnik a mindennapi kommunikáció szintjén oly sokszor emlegetett vállalkozóvá válás egy 
olyan réteg horizontján tűnik fel, akik a mai, sokat kritizált szakképzés rendszerében kevés 
közismerettel, gyakran szűkre szabott és elavult szakmai ismerettel, érettségi nélkül fognak 
néhány év múlva kilépni a munkaerőpiacra. Valószínűnek tartjuk, hogy az új vállalkozói réteg 
nem elsősorban belőlük fog kikerülni. Talán segítené a fiatalok társadalmi beilleszkedését, ha 
az iskolában a valósághoz közelebbi kép alakulna ki bennük jövendő szakmájukról. 

Felkészítés az iskola utáni életre 
Az előzőekben jelzett problémák egyenesen átvezetnek bennünket a fiatal korosztály 

munkába állása előkészítésének kérdéséhez. Vajon a mai, átalakulóban lévő iskolarendszer 
mennyiben képes általános tudásban, szakismeretben és általában emberileg felkészíteni a 18 
éves kor feletti életre? Mennyire érzik úgy a fiatalok, hogy számíthatnak ebben a 
felkészítésben tanáraikra, általában az iskolára? Az iskola felnőtt életre, munkára előkészítő 
szerepét természetesen nemcsak a még tanulók, de a már munkába állt és a nem 
elhelyezkedett fiatalok esetében is érdemes szemügyre venni. Ezért a következő táblázatban 
azt foglaljuk össze, hogy a különféle iskolatípusokba járók, illetve az iskoláikat már befejezett 
fiatalok milyen mértékűnek ítélik ezt a szerepet. 
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II.8. táblázat: Beszéltek-e a tanárok a következő dolgokról? (az igennel válaszolók 
aránya a megfelelő iskolatípusba járók arányában) 

         1       2       3       4       5      6       7 

I.   88.6   90.6   91.0   87.6   89.8   89.9   85.5 

II.  54.0   68.1   63.8   49.7   67.1   69.3   64.5 

III.  89.8   79.6   89.3   88.5   93.7   87.6   82.4 

IV.  37.5   44.8   39.5   32.2   63.3   60.7   46.7 

V.  13.0   20.9   15.6    8.5   22.8   28.9   18.2 

VI.  14.4   30.5   23.0   16.5   40.5   38.1   25.2 

 

I. milyenek mostanában a fiatalok elhelyezkedési lehetőségei 

II. milyenek a fiatalok kereseti lehetőségei 

III. milyen továbbtanulási lehetőségek vannak 

IV. hová kell fordulnia annak, aki nem tud elhelyezkedni 

V. milyen jogai vannak a munkanélkülieknek 

VI. milyen átképzési lehetőségei vannak a munkanélküli fiataloknak 

1. általános iskolások 

2. szakmunkástanulók 

3. szakközépiskolások 

4. gimnazisták 

5. felsőfokú intézménybe járók (középiskolájukra vonatkozóan) 

6. dolgozók (utolsó iskolájukra vonatkozóan) 

7. nem tanulók és nem dolgozók (utolsó iskolájukra vonatkozóan) 

 

A táblázat adatai természetesen nem azt tartalmazzák, hogy az adott iskolatípusokban 
objektíve mennyit beszéltek a tanárok a munkába állással kapcsolatos kérdésekről. Ezt csak 
megfigyeléssel tudnánk megállapítani. A fiatalok megkérdezéséből arra kapunk adatokat, 
hogy ők mire emlékeznek, számukra mennyire maradt emlékezetes az adott témákról folyó 
(esetleges) beszélgetés az iskolában. Az is nyilvánvaló, hogy a 14-18 éves korosztály nagyon 
összetett és erről a problémáról másképp kell(ene) szólni a fiatalabbaknak és az idősebbeknek. 

Mindezek előrebocsátása mellett is problematikusnak tartjuk azt a képet, ami a táblázat 
adataiból kirajzolódik. Iskolatípusok szerint nézve legkevésbé informáltnak a gimnáziumokba 
járókat találtuk. Bár ez az iskolatípus elsősorban a felsőfokú tanulmányokra készít fel, ezzel 
együtt – ismerve a munkanélküliség trendjeinek alakulását – a szakképzetlen, gimnáziumot 
végzett fiatalok jelentős részére is a munkanélküliség vár. Mégis, az összes iskolatípushoz 
képest a gimnazisták hallottak a legkevesebbet a fiatalok kereseti lehetőségeiről, arról, hogy 
hová kell fordulni ha munkanélküli lesz valaki és hogy milyen jogai vannak a 
munkanélkülieknek. Ehhez képest még a gimnázium fő célját képező továbbtanulásról sem 
hallottak többet, mint a más iskolatípusba járók. 



Ezekről a kérdésekről legtájékozottabbnak a felsőoktatásba bekerültek és a dolgozók 
érzik magukat, hiszen több mint 60 százalékuk állítja, hogy hallott az iskolában arról, hogy 
hová kell a munkanélkülieknek fordulni, több mint negyedük pedig arról is, hogy milyen jogai 
vannak a munkanélkülieknek. A szakmát tanuló iskolások, illetve a nem dolgozó és nem 
tanuló fiatalok iskolában szerzett tájékozottsága hasonló, a két szélsőség között helyezkedik 
el. 

2. A dolgozó fiatalok 
Mintánkban 596 fő, tehát a fiatalok 12 százaléka dolgozik. E csoporton belül a fiúk 47 

százalékot, a lányok pedig 53 százalékot képviselnek. Ahhoz képest, hogy a mintában csak 49 
százalék a lányok aránya, a dolgozók között ők képviselik a nagyobb arányt.  

Korukat tekintve jelentős többségük (65 százalékuk) 18 éves, 28 százalékuk pedig 17 
éves. Már a 16 évesek is igen kis hányadot, mindössze 5 százalékot képviselnek, a 
legfiatalabbak, a 14-15 évesek pedig együtt is csak 1 százalékot tesznek ki. 

Terület 
A dolgozó fiatalok közül minden ötödik a főváros környéki tágabb régióban (azaz Pest, 

Nógrád, Komárom-Esztergom és Fejér megyében) él. Ebben a régióban azért lehet viszonylag 
magas a dolgozó fiatalok aránya, mert valószínűleg érvényesül egyrészt a főváros, másrészt az 
itt található városiasabb települések vonzása. További relatíve legnagyobb csoportjaik (14-14 
százalékuk) a tiszántúli déli országrészből (Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye), a Dél-
Dunántúlról (Zala, Somogy, Tolna és Baranya megye), valamint Budapestről kerültek ki. 
Legkisebb arányukkal (11 százalék) Nyugat-Dunántúlon találkozhatunk (Győr- Moson-
Sopron, Veszprém és Vas megyében). 

Településtípusok 
A vizsgálatba bekerült dolgozó fiatalok főleg kisebb településeken élnek. A községekre 

egyrészt az jellemző, hogy közülük kerül ki a dolgozó fiatalok több mint egyharmada, 
másrészt az is, hogy az ilyen típusú települések átlagánál jóval nagyobb arányban képviseltetik 
magukat mintánkban a dolgozó fiatalok. A megyeszékhelyeken viszont, ahol a dolgozó 
fiatalok 19 százaléka, és Budapesten, ahol 14 százalékuk lakik, az átlagnál már jóval kisebb a 
kenyérkereső fiatalok aránya. 

Ingázás 
A dolgozó fiataloknak régiók szerinti megoszlása nemcsak azért fontos információ, 

hogy tájékozódjunk arról, vajon az egyes régiók sajátosságai a fiatalok e sajátos csoportjának 
mekkora hányadát érintik, hanem azért is, hogy lássuk, melyik régió munkaerőpiacán jelennek 
meg ezek a fiatalok. 29 százalékuk ugyanis nem ugyanazon a településen dolgozik, ahol lakik, 
hanem ingázik. Ez az életforma igen sok hátrányt, kényelmetlenséget sőt veszélyt is jelenthet 
egy fiatalnak. Az ingázás elsöprő mértékben (66 százalék) azokra a fiatalokra jellemző, akik 
községekben laknak. Az ingázó fiatalok közül megközelítőleg minden harmadik abból a 
régióból való, ahol egyébként a dolgozók aránya is a legnagyobb: Pest, Nógrád, Komárom-
Esztergom és Fejér megyében. Az átlagnál nagyobb még az ingázók aránya: Győr-Moson-
Sopron, Veszprém és Vas megyékben is, minden hatodik ingázó él az országnak ebben a 
részében. 
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Az ingázó fiatalok 89 százaléka naponta jár haza. Lakóhelyük és munkahelyük tehát 
nagy valószínűséggel ugyanabba a régióba esik. Ebből viszont az következik, hogy a 
foglalkoztatáspolitikának azért is kitüntetett figyelmet kell fordítania azokra a régiókra, 
ahonnan a legnagyobb arányban kerülnek ki a dolgozó fiatalok, mert ha ezek a fiatalok 
munkanélkülivé válnak, ennek a régiónak a gondjait fogják szaporítani. Bár, mint a 
munkanélküli fiatalokról szóló fejezetben utalunk rá, jelenleg a munkanélküliség 
szempontjából nem ez a régió a legveszélyeztetettebb zóna. 

Iskola 
A dolgozó fiatalok munkaerőpiaci pozícióit jelentős mértékben rontja az a tény, hogy 88 

százalékuk a két legalacsonyabb végzettséget és felkészültséget adó iskolatípusban végzett: 57 
százalékuk szakiskolában, szakmunkásképzőben, 31 százalékuk pedig általános iskolában. 
Külön vizsgáltuk azt is, vajon a dolgozó fiatalok mekkora hányadára jellemző, hogy az iskola 
befejezése után helyezkedik el, illetve nem fejezi be iskoláját, hiszen a lemorzsolódók 
munkaerőpiaci helyzete igen rossz. A megkérdezett fiatalok 12 százaléka nem fejezte be azt 
az iskolát, ahova munkába állása előtt járt. A kimaradók 68 százaléka szakmunkásképző 
iskolából (leginkább 2. vagy 3. osztályból) maradt ki. 14 százalékuk általános iskolába járt 
utoljára, többségük már az 5. és 6. osztályból kimaradt. 11 százalékuk a szakközépiskolát nem 
fejezte be, többségük itt is a 2. és a 3. osztályból maradt ki. Úgy tűnik, a 16-17 év többféle 
szempontból is kritikus időszak lehet a fiatalok életében, ami megmutatkozik iskolai 
kudarcaikban is. 

Az iskolát be nem fejezők leginkább tanulmányi problémákra hivatkoztak. Emellett elég 
sokan (minden ötödik) indokolták döntésüket azzal, hogy kiábrándultak az ott tanult 
szakmából, vagy úgy általában a tanulásból. 13 százalékuk említette azt az okot, hogy a 
családjának szüksége volt az ő keresetére is. 

Eredményeink alapján egyértelműen állíthatjuk, hogy azok a dolgozó fiatalok, akik be 
sem fejezik iskolájukat, halmozottan hátrányos helyzetben vannak. Nemcsak az a probléma, 
hogy nagyon fiatalok még ahhoz, hogy helytálljanak munkavállalói pozíciójukban – hiszen ez 
a korosztály egészére igaz – hanem az is, hogy még a többi dolgozóhoz képest is 
képzetlenebbek, hiszen 94 százalékuk legmagasabb iskolai végzettsége legfeljebb a 8 
általános iskolai osztály. 

Szakmai felkészítés 
Ezt a témakört több szempontból vizsgáltuk. Egyrészt abból a szemszögből, hogy 

maguknak a fiataloknak voltak-e szakmai felkészítésre vonatkozó elvárásaik, amikor 
középiskolájukat kiválasztották. Másrészt megvizsgáltuk azt is, hogy az ő megítélésük szerint 
az iskola mennyire készítette fel őket az életre, azokra a nehézségekre, amikkel várhatóan 
szembe kell nézniük. Természetesen a dolgozó fiatalokra is igaz, hogy objektíven nem tudjuk 
megítélni, az iskola mit csinált jól vagy rosszul, mi csak azt tudhatjuk, ahogyan erről a fiatalok 
utólag vélekednek. Ez már önmagában is nagyon fontos információ. Harmadrészt abból a 
szempontból is értékeljük az iskolától kapott "útravalót", hogy mennyire piacképes 
szakmával, képzettséggel vagy éppen anélkül engedte útjára a fiatalokat. 

Iskolaválasztás 
A dolgozó fiatalok 69 százaléka tehát hosszabb-rövidebb ideig járt valamilyen 

középfokú iskolába. A következőkben azt elemezzük, hogy milyen szempontok vezették őket, 



mikor kiválasztották iskolájukat. A következő táblázat adatait érdemes összevetni a II./5. 
táblázat adataival, ahol a jelenleg középfokú intézményekben tanulók iskolaválasztási 
motívumait találjuk. 

 

II.9. táblázat: Az iskolaválasztás motívumai az említések százalékában (több válasz 
lehetséges) 

1. itt volt olyan szakma/tagozat, 
 ami érdekelte     61.0 

2. szülei javasolták    32.9 

3. közel volt a lakóhelyéhez   23.8 

4. nem volt más választása, 
 kényszerből ment abba az 
 iskolába     23.2 

5. testvérei, barátai is oda jártak  16.7 

6. általános iskolai tanárai javasolták  13.5 

7. ez egy jó hírű iskola volt   12.9 

8. abból az iskolából biztosítottnak látta 
 továbbtanulását    12.7 

9. a környéken ez volt az 
 egyetlen iskola     3.2 

10.TV-ben, rádióban, újsághirdetésben  
 hallott arról az iskoláról   1.5 

 

Az összevetés már csak azért is indokolt, mert a dolgozó fiatalok iskolaválasztási 
motívumai igen közel állnak a szakmunkástanulók adataihoz, bár egy lényeges ponton eltérés 
található. Az iskolaválasztásban a legfontosabb szempont (61 százalék utalt erre) az volt, hogy 
abban az adott iskolában tanítottak olyan szakmát, ami őket érdekelte. Ez az adat 10 
százalékkal alacsonyabb, mint a szakmunkástanulóké, ami nyilván abból adódik, hogy a 
dolgozó fiatalok jelentős része nem végezte el az adott iskolát. Elképzelhető, hogy éppen azok 
maradnak ki az iskolából, vagy ábrándulnak ki a szakmából, tanulásból, akiknek kötődése az 
adott szakmához eleve kisebb. A továbbiakban a dolgozó és szakmunkástanuló fiatalok 
motivációi egybeesnek. A második legfontosabb szempont az volt, hogy a szülők javasolták 
az adott iskolát (33 százalék), a harmadik pedig az, hogy közel volt a lakóhelyéhez (24 
százalék). 

Fontosnak tartjuk még felhívni a figyelmet arra, hogy a dolgozók közül az alacsonyabb 
iskolázottságúak (akik szakmunkásképzőt végeztek vagy csak próbálkoztak vele) sokkal 
nagyobb szerepet tulajdonítottak választásukban a kényszernek. Sokkal többször említették, 
hogy azért választották azt az iskolát, mert nem volt más választásuk, mint az érettségit adó 
középiskolák volt tanulói. Minden bizonnyal ők már eleve hátrányosabb helyzetből indultak 
neki a középiskolának pl. a rosszabb korábbi tanulmányi eredményeik, iskolai 
sikertelenségeik miatt. Sokszor épp ezért mehettek csak egy alacsonyabb presztízsű és 
alacsonyabb képzettséget nyújtó iskolába. Azok viszont, akik egy magasabb képzettséget adó 
iskolatípusba jártak, az átlagos sorrendnél jóval hátrább sorolták ezt a szempontot, hiszen 
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nekik nyílván sokkal szélesebb választási lehetőségeik voltak. Nem véletlen, hogy ők viszont 
(hasonlóan a jelenleg is tanulókhoz) sokkal fontosabbnak tartották az iskola jó hírét, 
hírességét. 

Szakmacsoport 
A fiatalok munkaerőpiaci helyzetét illetően alapvető kérdés az, hogy milyen 

képzettséggel engedte őket útjukra az iskola. Olyannal, amellyel egy modern, változó, 
rugalmasságot, alkalmazkodóképességet kívánó piacgazdaságban is helyt tudnak állni, vagy 
éppen ellenkezőleg, olyan szakképzettséggel rendelkeznek, ami gyengébb pozíciókat jelent 
számukra a munkaerőpiacon. 

A dolgozó fiatalok több mint egyharmadának (35 százalékának) nincs semmilyen 
szakképzettsége. A szakképzettséggel rendelkező dolgozó fiatalok relatív többségének (47 
százalékának) inkább olyan képzettsége van, amellyel elvileg jó eséllyel jelenhet meg a 
munkaerőpiacon. Az olyan fiatalokról van szó, akik pl. kereskedelmi, vendéglátóipari vagy 
valamilyen szolgáltatási szakmával rendelkeznek, vagy szakmájuk a számítástechnikához 
kapcsolódik. Ez a csoport vegyesen tartalmaz szakmunkásképzőt és szakközépiskolát 
végzetteket. A szakképzettséggel rendelkező dolgozók 39 százalékának viszont olyan 
képzettsége van, amely nagyon sok problémát rejt magában. Ezek a szakmák ugyanis nem 
tartoznak a gazdasági élet felfutó ágazataihoz, nem nyújtanak elég perspektívát a művelői 
számára. Olyan szakmákról van itt szó, mint a hagyományos gyáripari, nagyüzemi szakmák 
(pl. a kohászat, forgácsoló szakmák stb.), de idesorolódik a mezőgazdaság is. Ez a végzettség 
elsősorban a szakmunkásképzőből kikerült fiatalokra jellemző. A megszerzett képzettségek 14 
százaléka nem közvetlenül a gazdasághoz, inkább a humán szférához kapcsolódik. Ide 
sorolhatók pl. az egészségügy, az oktatás, vagy a hagyományos irodai munkák. Az itt 
dolgozók perspektívái attól függnek, hogy a magyar társadalom mennyit tud és hajlandó 
áldozni ezekre a közvetlenül nem hasznot hajtó, de egyébként fontos területekre. 

Iskolai felkészítés a munka világára 
Azoknak a kérdéseknek az összefoglaló adatai, amelyek az iskolának a felnőtt, dolgozó 

életre való felkészítésére vonatkoznak, a tanuló és munkanélküli fiatalok adataival együtt a 
II./8. táblázatban találhatók. Ezekből az adatokból megállapítható, hogy a dolgozó fiatalok 
szerint a tanárok elsősorban az elhelyezkedési lehetőségekről beszéltek az iskolákban. 
Hasonlóan magas arányban említették a továbbtanulási lehetőségeket. A tanulókhoz képest 
általában magasabb arányban hallottak arról, hogy hová kell fordulnia annak, aki nem tud 
elhelyezkedni (61 százalék), ugyanakkor a tanulókhoz hasonlóan hiányos felkészítést kaptak 
az iskolában azzal kapcsolatosan, hogy milyen átképzési lehetőségei vannak a munkanélküli 
fiataloknak (erről 38 százalékuk hallott csak), másrészt azzal kapcsolatosan, hogy milyen 
jogai vannak a munkanélkülieknek (29 százaléka). E két igen fontos témáról a 
szakmunkásképzőben és szakközépiskolában tanult fiatalok sokkal informáltabbak, mint az 
általános iskolába és gimnáziumba járt dolgozók. Ez a tendencia egybeesik a jelenleg tanulók 
adataival is. 

Iskola utáni tanulás 
A dolgozó fiatalok közül minden negyedik, utolsó iskolája befejezése óta valamilyen 

formában folytatja a tanulást. A továbbtanulásnak valamilyen formáját választó fiatalok 
többsége (55 százaléka) eredetileg szakmunkás végzettséggel rendelkezik. A második 
legnagyobb csoportot (37 százalékot) az általános iskolai végzettségűek alkotják. 



Egyértelműen látható, hogy a legalacsonyabb végzettségűek azok, akik leginkább érzik a 
továbbképzés szükségességét. Az érettségivel már rendelkezők csak 9 százalékos arányban 
képviseltetik magukat a munka mellett tanulók között, de ők még igen rövid ideje dolgoznak, 
tehát arányuk a következő években nőhet. 

A következő táblázatban azt mutatjuk be, hogy milyen jellegű iskolát említettek a 
fiatalok. Természetesen többet is mondhattak, ha esetleg több helyre jártak egyszerre.  

 

II.10. táblázat: Iskolatípusok az említések százalékában 

1. dolgozók általános iskolája    2.6 

2. esti középiskola, gimnázium    48.7 

3. szakmunkásképzés     17.8 

4. vállalati tanfolyam, átképzés    14.5 

5. munkanélkülieknek szervezett átképzés  4.6 

6. egyéb tanfolyam     17.1 

 

A legjellemzőbb iskolatípus, az esti középiskola, gimnázium volt, ide az érintettek 
fiatalok 49 százaléka jár. A másik legnépszerűbb iskolatípus a szakmunkásképzés volt (ezt a 
fiatalok 18 százaléka említette), a harmadik leggyakrabban említett tanulási forma pedig a 
vállalati tanfolyam, átképzés volt (15 százalék említési arány).  

Az esti középiskolában tanulók (vagy akik ott tanultak) több mint 80 százaléka 
eredetileg szakmunkás végzettséggel rendelkezik. Elsősorban azért vállalják a tanulást, hogy 
érettségit szerezzenek, de az okok között megjelenik az is, hogy szeretnének egyáltalán 
valamit tanulni. A szakmunkásképzőben tanulóknak 90 százaléka csak általános iskolai 
végzettséggel rendelkezik. Így érthető, hogy körükben az egyik legpreferáltabb cél az, hogy 
valamilyen szakmát szerezzenek. Negyedük viszont azért kezdett ott tanulni, mert megtetszett 
neki az a szakma, amit ott oktattak. A vállalati és átképző tanfolyamok hallgatóira elsősorban 
a szakmunkás, másodsorban az általános iskolai végzettség jellemző. Számukra a munkahelyi 
továbbképzés (ami sok esetben az egyszerű betanítás vagy az azon valamelyest túllépő 
oktatás) a reális cél. 

Munkába állás 
A munkába állás körülményeinek vizsgálatát azzal a problémával kezdjük, hogy 

kérdezettjeink mikor kezdtek el egyáltalán dolgozni és mióta dolgoznak jelenlegi 
munkahelyükön. Az alábbi táblázatban azt mutatjuk be, hogy mikor kezdtek el dolgozni. 
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II.11. táblázat: Mikor kezdett el dolgozni? 

1. 1989-1990-ben    5.1  

2. 1991-1992-ben    37.0 

3. 1993 január és augusztus 
 között      35.4 

4. 1993 szeptemberétől    22.6 

 

Annak ellenére, hogy ilyen fiatal korosztályt vizsgáltunk, van közöttük 5 százalék, aki 
már 3-4 éve elkezdett dolgozni. Nekik van a legalacsonyabb iskolai végzettségük, jellemzően 
befejezett vagy befejezetlen általános iskola. Az 1-2 éve elhelyezkedőknél is dominál az 
alacsonyabb iskolai végzettség, de az általános iskolán kívül előfordul a szakmunkás 
képzettség is. A legrövidebb ideje dolgozók, tehát az 1993-ban elhelyezkedők többsége azok 
közül kerül ki, akik szakmunkásképzőbe jártak, vagy érettségit adó iskolában tanultak. 1993 
szeptemberére az előző évhez képest több mint másfélszeresével csökkent a munkába álló 
fiatalok száma. Ez a csökkenés nagy valószínűséggel nem elsősorban annak köszönhető, hogy 
a fiatalok tovább maradtak az oktatásban, hanem inkább annak, hogy ezzel párhuzamosan nőtt 
az elhelyezkedni nem tudó fiatalok száma. 

Mind az első, mind a jelenlegi munkahelyen a munkahelyi beilleszkedéskor fontos 
szerepet játszottak a személyes kapcsolatok. Jelentősen megkönnyítette a fiatal munkába 
állását, ha rokona, ismerőse dolgozott az adott munkahelyen (61 százalék említette ezt). Minél 
fiatalabb volt valaki, annál nagyobb szüksége volt egy ilyen támogatásra. Nem véletlen tehát, 
hogy ez a fajta kapcsolati háló leginkább az általános iskolai végzettségűekre jellemző, akik 
egyben a legfiatalabbak voltak, amikor elhelyezkedtek. 71 százalékuk nem idegen helyre ment 
dolgozni. A valamivel idősebbek és magasabb végzettségűeknek felére szintén ez a jellemző. 
A leggyakoribb az, hogy olyan helyre mennek a fiatalok dolgozni, ahol barátuk, partnerük, 
ismerősük vagy éppen a szüleik dolgoznak. 

Amikor arról érdeklődtünk, hogy hogyan jutottak a fiatalok jelenlegi állásukhoz, az 
derült ki, hogy elsősorban a személyes ismeretségeket, kapcsolati hálót mozgósították 
állásszerzés céljából. Minden negyedik fiatal említette, hogy a szülei, nagyszülei segítettek 
ebben, közel egyötödük az ismerősök, szomszédok segítségére utalt, 12 százalék említette 
barátja, partnere segítségét. A személyes kapcsolatrendszeren kívül fontos tényezőnek 
bizonyult a fiatalok 13 százalékánál az, hogy az adott munkahelyen volt korábban szakmai 
gyakorlaton. 

Figyelemre méltó, hogy a fiataloknak mindössze 2 százaléka fordult álláskeresésekor 
segítségért volt tanárához, mesteréhez, holott nagyon sokan tanultak olyan típusú iskolában, 
ahol voltak szakmai tanáraik. Az iskola közvetítésével is csak 3 százalékuknak sikerült 
elhelyezkedni. Hozzájuk képest még azoknak is háromszor-ötször nagyobb az arányuk (10 
százalék), akik egyszerűen bementek az utcáról, és úgy kapták meg az állást. Ez az eredmény 
mindenképpen felhívja a figyelmet arra, hogy a valamilyen szakmára képző iskolák sokkal 
kevesebb felelősséget vállalnak diákjaik elhelyezésében, mint amekkorára szükség lenne. 

Az, hogy a fiatalok miért választották végülis azt a munkahelyet, ahol jelenleg 
dolgoznak, visszatükrözi a ő munkahelyi elvárásaikat, a munkához kötődő értékeiket. 
Eredményeink azt mutatják, hogy a dolgozni akaró fiatalok számára, amikor munkahelyet 
választottak, két dolog volt igazán fontos. Egyrészt az, hogy jó emberi légkör, társaság vegye 



őket körül. Ennek tulajdonítja a legnagyobb szerepet majdnem minden második fiatal. 
Másrészt pedig az, hogy érdekes, változatos munkája legyen. 

Volt néhány olyan szempont, amelynél körülbelül ugyanannyian (33-38 százalékban) 
vallották, hogy nagy szerepe volt választásukban, mint azt, hogy egyáltalán nem is volt 
szerepe. Ilyen jellegű szempont volt az, hogy a végzett munka ne legyen ártalmas az 
egészségre, hogy kedvező legyen az időbeosztás és hogy jól megfizessék az ember munkáját. 

Munkahely és a végzett munka 
A munkahely jellemzésekor két fő szempontot kívánunk érvényesíteni. Egyrészt azt, 

hogy mennyire jelent stabil alkalmazási viszonyt a fiatal számára a munkahely, másrészt abból 
a szempontból kívánjuk értékelni a munkahelyeket, hogy azok mennyire tartoznak a 
piacképesebb, a piaci feltételekhez rugalmasabban alkalmazkodni tudó gazdasági 
területekhez. Értékelési szempont az is, hogy a munkahelyek szervezetileg a hagyományos 
gazdálkodási formákhoz kötődnek, vagy inkább a több rugalmasságot, vállalkozói mentalitást 
megkívánó és megengedő szervezeti keretekhez. 

A dolgozó fiatalok abszolút többségének – 90 százalékának – állandó munkahelye van 
és csak 8 százalékuk végez alkalmi munkát. Ezen kívül 2 százalékuk állította, hogy "feketén", 
más nevén, vagy bejelentés nélkül dolgozik. Ez a csoport kis létszáma miatt részleteiben nem 
elemezhető, ugyanakkor nem szabad elfelejtkezni arról, hogy ez a legkiszolgáltatottabb 
munkavállalói csoport. 

A munkahelyek jellegét megvizsgáltuk abból a szempontból, hogy milyen tulajdonban 
vannak. Megállapítható, hogy a dolgozó fiatalok 80 százalékának munkahelye teljes 
egészében magyar tulajdonban van, 12 százalékuké csak részben, és 5 százalékuk munkahelye 
pedig teljes egészében külföldi tulajdonú. 3 százalékuk nincs tisztában azzal, hogy kinek a 
tulajdonában van a munkahelye. Annak ellenére, hogy ekkora túlsúlyban van a magyar 
tulajdon, ez nem jelenti egyben az állami tulajdon túlsúlyát is. A fiatalok munkahelyének csak 
közel egyharmada van állami tulajdonban. A munkahelyek 68 százaléka nem állami 
tulajdonú, hanem a vállalkozói társulás legkülönbözőbb formáját öltik (mint Kft., Rt., GMK, 
stb.). 

Az egyes munkahelyek ágazati hovatartozásával azt vizsgáljuk, hogy azok inkább a 
prosperáló ágazatokhoz tartoznak, vagy sem. Az alábbi táblázatban azt mutatjuk be, hogy a 
fiatalok munkahelyei hogyan oszlanak meg az egyes ágazatok között.  
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II.12. táblázat: A munkahelyek megoszlása ágazatok szerint (százalékban) 

1. hagyományos nehézipari ágazatok, 
 mint pl. bányászat, kohászat, vas-, fém-, 
 gépgyártás       3.7 

2. gépjármű- és motoripar, villamosenergia- és 
 elektronikai ipar, vegyipar     5.4 

3. építőanyagipar, és építőipar, valamint egyéb, 
 nem hagyományos nehézipar     9.4 

4. élelmiszeripar      8.4 

5. könnyűipar (élelmiszeripar nélkül), mint pl. 
 fa-, papír-, nyomda-, textil-, bőr-, cipő-,  
 ruházati ipar       19.3 

6. mezőgazdaság (növénytermesztés, kertészet,  
 erdészet, állattenyésztés, halászat), vízgaz- 
 dálkodás       6.7 

7. közlekedés, szállítás, posta, távközlés   3.9 

8. kereskedelem, vendéglátóipar, idegenforgalom  20.2 

9. egészségügy, oktatás, tudomány, művészet, 
 sport        9.2 

10.közigazgatás, igazságszolgáltatás, fegyveres 
 erők, pénzügyi szolgáltatás (pl. bank,  
 biztosító, tőzsde)      4.5 

11.személyi- és lakossági szolgáltatás  

(pl.fodrász, autójavító)      9.2 

 

Eredményeink azt mutatják, hogy a fiatalok relatíve legnagyobb aránya, 20 százaléka a 
kereskedelem, vendéglátóipar, idegenforgalom területén dolgozik, tehát olyan ágazatban, 
amely kínálhat perspektívákat az ott dolgozó fiataloknak. Viszont a 10 százalékot sem éri el 
azoknak az aránya, akik a személyi- és lakossági szolgáltatási szférában dolgoznak, abban a 
tercier szektorban, amelynek Nyugat-Európában egyre nagyobb a jövedelemtermelő 
képessége. 4-5 százalék azoknak a fiataloknak az aránya, akik olyan, "felfutónak" mondható 
területeken dolgoznak, mint villamosenergiai- és elektronikai ipar, a gépjárműipar, vagy 
éppen a pénzügyi szolgáltatási szféra. A legkisebb arányt azok a fiatalok képviselik (közel 4 
százalékot), akik a legproblematikusabb, a leghanyatlóbb ágazatokban helyezkedtek el, azaz a 
leghagyományosabb nehézipari területeken. 

A dolgozó fiataloknak jelentős aránya (45 százaléka) szakmunkásként dolgozik, döntő 
többségük, 92 százalékuk a szakmájában. A második legnagyobb csoportot alkotó betanított 
munkások (akik 30 százalékot képviselnek) egy részének nincs szakmája, mindössze 20 
százalékuknál esik egybe legalább a munka jellege a szakmájukkal. A segédmunkások (a 
dolgozó fiatalok 12 százaléka) esetében a munka és a végzettség egybeesése nem is merül fel. 
A beosztott szellemi dolgozók (8 százalék) felére az a jellemző, hogy szakmájukban 
dolgoznak. A fiatalok eredeti képzettségét és jelenlegi foglalkozását egybevetve 
megállapíthatjuk, hogy az átlagnál magasabb arányban tudtak szakmájukban elhelyezkedni a 



kereskedelmi, vendéglátóipari szakmájú, az egészségügyi, oktatási szakmájú, a lakossági 
szolgáltató szakmájú és az építőipari szakmájú fiatalok. Emellett elég sokan szakmájuknak 
megfelelően helyezkedtek el a nehézipari végzettségűek közül is, ám emögött nem a szakma 
jó piacképessége, inkább rossz konvertálhatósága áll. A fiatal dolgozók jövedelmi helyzetét 
mutatja be a következő táblázat. 

 

II.13. táblázat: Jövedelmi kategóriák (százalékban) 

1. 800 – 8000 Ft    18.0 

2. 8100 – 12000 Ft   48.0 

3. 12100 – 15000 Ft   20.1 

4. 15100 – 19500 Ft   7.6  

5. 20000 – 50000 Ft   6.0  

 

A megkérdezettek 66 százalékának havi jövedelme 12000 Ft, a létminimum alatt van. A 
havi átlagfizetés 11700 Ft. Ezen általános tendencián túl találhatunk különbségeket a 
jövedelmekben. Az alkalmilag, illetve "feketén" dolgozók az átlagnál nagyobb arányban esnek 
(33 és 27 százalékban) a legalsó jövedelmi kategóriába, míg az állandó munkaviszonnyal 
rendelkezők az átlagnál kevesebben. Ugyanakkor az is figyelemre méltó, hogy pontosan a 
"feketén" dolgozók azok, akik az átlagnál jóval nagyobb arányban képviseltetik magukat a 
legmagasabb jövedelmi kategóriában is (18 százalékuk tartozik oda). 

A legmagasabb jövedelmi kategóriában sokkal jellemzőbb az, hogy a munkahely 
részben vagy teljesen külföldi tulajdonban van, mint a többi kategóriában. A legmagasabb 
jövedelmek az ilyen jellegű munkahelyeken vannak. Ezzel teljesen egybecseng az az 
eredmény is, hogy míg az állami tulajdonban lévő munkahelyekre egyértelműen a 
legalacsonyabb jövedelem a jellemző, addig a vállalkozás különböző formáira épülő 
munkahelyekre a két legmagasabb jövedelmet jelentő kategória. 

Munkahelyi tapasztalatok, elvárások teljesülése, elégedettség 
A dolgozó fiataloknál semmiképpen sem kerülhető meg az a kérdés, hogy mennyire 

elégedettek munkahelyükkel, kedvező vagy inkább kedvezőtlen tapasztalataik vannak 
szakmai, emberi téren egyaránt. A különböző területeket egymással összehasonlítva azt 
állapíthatjuk meg, hogy leginkább a munkatársaikkal és a közvetlen főnökükkel a 
legelégedettebbek a fiatalok (50 illetve 43 százalékuk). Ez azért is fontos információ, mert 
pontosan az emberi közösség volt az egyik legfontosabb szempont munkahelyválasztásukban 
is. A legkevésbé a munkahely által felkínált továbbtanulási lehetőségekkel, valamint a kereseti 
lehetőségekkel elégedettek, ami – ismerve jövedelmi helyzetüket – teljesen jogosnak 
mondható. 

Az elégedettségnek, a munkahelyhez kötődő perspektívatudatnak jó mércéje, hogy ki 
mennyire érzi jól magát munkahelyén, és elmenne-e onnan, ha lenne rá lehetősége. Az alábbi 
táblázatban ezeknek az információknak a megoszlását mutatjuk be. 
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II.14.a) táblázat: Hogy érzi magát a munkahelyén (százalékban) 

1. nagyon jól    28.7 

2. elég jól    64.6 

3. rosszul    6.7 

 

II.14.b) táblázat: Gondolt-e arra, hogy munkahelyet változtasson (százalékban) 

1. igen     37.9 

2. nem     62.1 

 

II.14.c) táblázat: Lenne-e a változtatásra lehetősége? (százalékban) 

1. biztosan lenne   20.5 

2. valószínűleg lenne   41.3 

3. valószínűleg nem lenne  30.3 

4. nem tudja megítélni   7.9 

 

A többség tehát elég jól érzi magát a munkahelyén és meg sem fordult a fejében, hogy 
munkahelyet változtasson. Ha mégis felmerülne, minden ötödik fiatal biztos abban, hogy ez 
sikerülne, de közel egyharmaduk látja úgy, hogy valószínűleg nem járna sikerrel ez a 
törekvése. Akik határozottan állítják, hogy gondoltak már arra, hogy munkahelyet 
változtassanak, többségükben valószínűnek látják, hogy erre lenne is lehetőségük, de biztosan 
ezt csak egynegyedük állítja. A többiek elég bizonytalanok ebben a kérdésben. 

Helyesnek bizonyult az a feltételezésünk, miszerint a munkahely ágazata fontos tényező 
abból a szempontból, hogy valaki, hogyan érzi magát a munkahelyén és mennyi perspektívát 
lát maga előtt. Ebből a szempontból a legproblematikusabbnak a könnyűipari foglalkozások 
tűnnek. Az itt dolgozók érzik az átlagnál rosszabbul magukat, bennük merült fel a 
leghatározottabban, hogy munkahelyet kellene változtatniuk. A legkevesebb lehetőséget a 
változtatásra azok a fiatalok látják maguk előtt, akik a hagyományos ipari ágazatokban 
dolgoznak, mint amilyen pl. a bányászat, kohászat, gépgyártás, bizonyos könnyűipari 
foglalkozások vagy a mezőgazdaság. 

Az sem meglepő, hogy az egyes foglalkozási csoportok közül a legalacsonyabb 
pozíciójú, presztízsű foglalkozásúak, tehát a betanított és segédmunkások érzik legkevésbé jól 
magukat munkahelyeiken, ugyanakkor ők érzik leginkább úgy, hogy valószínűleg nem 
lennének lehetőségeik arra, hogy változtassanak helyzetükön. 

3. Akik nem dolgoznak és nem is tanulnak 
Ebben a fejezetben a 14-18 éves fiatalok egy igen heterogén csoportjáról lesz szó. Ide 

kerültek a ténylegesen munkanélküliek, az első ízben állást keresők, a továbbtanulásra 
készülők és azok, akik eltartottként élnek. Az elemzésben összefoglalóan munkanélkülieknek 
hívjuk őket, külön utalunk rá, ha másik alcsoportjukról van szó. A fiataloknak ez a csoportja 
van talán a legproblematikusabb élethelyzetben. Úgy véljük, a 18 év alatti fiatalok "normális" 
helye az iskolában vagy a munkahelyen van. A képzés túl korai elhagyása, illetve az, ha az 



iskola befejezése után nem talál valaki állást, komolyan veszélyeztetheti a fiatal társadalmi 
beilleszkedését. A továbbiakban tehát az ide sorolt fiatalok szociológiai ismérvekkel leírható 
jellemzőit vesszük sorra. 

A munkanélküli fiatalok között a fiúk aránya 60 százalék, azaz a mintabeli arányukhoz 
képest felülreprezentáltak. Településtípusok illetve régiók szerinti megoszlásukat már a 
tanulmány elején említettük. Itt csak utalunk rá, hogy a falusi fiataloknak a többi 
településtípusban élőkhöz képest lényegesen nagyobb esélyük van a munkanélkülivé válásra. 
Régiók szerint pedig az észak-keleti, illetve a középső régióban lakók válnak munkanélkülivé 
elsősorban, legkevésbé pedig a Budapesten lakók. A fiatal munkanélküliek régiók szerinti és 
területi elhelyezkedése tehát leképezi az országos adatokat. A munkanélküli csoportba került 
fiatalok 52 százalékának az általános iskola, 36 százalékának szakmunkásképző és 12 
százalékának érettségit adó középiskola volt az utolsó iskolája. Többségük, 85 százalékuk 
kijárta ezt az iskolát, csak 15 százalék maradt ki. Az iskolából kimaradók ennek indokaként 
tanulmányi problémákra, fegyelmi problémákra, illetve a tanulásból való kiábrándulásra 
hivatkoztak leginkább. Iskoláik befejezése óta csupán egyharmaduk vett részt valamilyen 
képzésben, ebből is csak 19 százalékot tett ki a munkanélkülieknek szervezett átképzés. A 
következő táblázatban azokat a leggyakrabban említett okokat szedtük listába, melyek miatt 
nem dolgoznak és nem is tanulnak. 

 

II.15. táblázat: Mi az oka annak, hogy nem dolgozik és nem is tanul (az említések 
százalékában, több válasz lehet) 

1. semmilyen munkát nem talál   36.4 

2. elképzeléseinek megfelelő munkát 

 nem talál (pl. fizetés)    20.9 

3. most fejezte be az iskolát és 

 jelenleg állást keres    13.8 

4. családi okok miatt (pl. gyereke 

 született)     8.7 

5. nem vették fel a kiválasztott 

 iskolába továbbtanulni   8.3 

6. nem vették fel sehova tovább- 

 tanulni      6.4 

7. felvételire készül    5.6 

8. nem akar elhelyezkedni   5.4 

 

A táblázatból látható, hogy alapvetően a munkanélküliség okozza azt a helyzetet, hogy 
valaki nem is dolgozik, nem is tanul. Az okok említésekor minden ötödik válaszoló utalt arra, 
hogy valamilyen kudarc érte a továbbtanulásra jelentkezéskor, illetve most készül felvételire. 
Ez két jellegzetesen különváló csoport, hiszen akiket nem vettek fel a választott iskolába, 
általában általános iskolát végeztek, míg a továbbtanulásra készülők érettségiztek. Fontosnak 
tartjuk azt is, hogy mindössze 5 százalék válaszolta azt, hogy nem is állt szándékában 
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elhelyezkedni. Cáfolni kell tehát azokat a vélekedéseket, melyek szerint a munkanélküli 
fiatalok jelentős része önként vállalja ezt az életformát. Valószínűbb, hogy itt sokirányú 
kényszerről van szó.  

Azoknak aránya, akik valaha már dolgoztak csak a 21 százalékot éri el, 66 
százalékuknak eddig mindössze egy munkahelye volt. A már valaha állásban lévők 
egyharmada betanított munkásként, egyharmada segédmunkásként dolgozott. 
Munkaviszonyuk megszűnésének leggyakrabban említett okai a következők voltak: 

 

 

II.16. táblázat: A munkaviszony megszűnésének leggyakrabban említett okai 
(százalékban) 

1. létszámcsökkentés miatt 
 elbocsátották   19.6 

2. felmondott, kilépett   17.6 

3. megszűnt az állása   15.7  

4. megszűnt a munkahelye  11.8 

 

 

Az említett okok nagyobb része a fiatal akaratán kívüli. A szakképzettséggel 
rendelkezők (elsősorban a szakmunkások) inkább maguk mondanak fel, míg a 
szakképzetlenekre, az általános iskolát vagy gimnáziumot végzettekre inkább az a jellemző, 
hogy állásuk megszűnik. Az adatokból tetten érhető az a kiszolgáltatottság, ami ezeket a 
jórészt szakképzetlen (mint az iskolásokra vonatkozó elemzésből látszott: a munkakezdés 
nehézségeire kevéssé felkészített) fiatalokat a munkaerőpiacra való kilépésükkor jellemzi. 

 

A nem dolgozó és nem tanuló fiatalok 70 százaléka próbált elhelyezkedni. A 
fennmaradó 30 százalék egy része iskolai tanulmányai folytatására készül, másik része 
gyereket szült vagy egyéb családi okok miatt nem keres állást. Az álláskeresők 63 százaléka 
háromnál több helyen próbált eddig elhelyezkedni – sikertelenül. A következő táblázat annak 
okait foglalja össze, hogy ez a fiatalok szerint miért nem sikerült.  



 

II.17. táblázat: Miért nem sikerült elhelyezkednie (az említések százalékában, több 
válasz is adható) 

1. fiatal kora miatt nem vették fel  32.3 

2. nincs semmilyen szakmája   32.0 

3. lakóhelyén egyáltalán nincs állás  25.4 

4. a szakmájában nem talált állást  23.6 

5. nem talált elképzeléseinek megfelelő 
 állást (fizetés, munkaidő stb.)  21.5 

6. betelt álláshelyekkel próbálkozott  14.2 

7. nem volt protekciója    10.6 

 

A táblázat adatai megerősítik azt a meggyőződésünket, hogy a túl fiatal kor 
védtelenséget jelent a munkaerőpiacon, hogy a szakképzetlenség, illetve a nem korszerű 
szakma szintén gátolja az elhelyezkedést. 
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III. A munkanélküliséghez kapcsolódó attitűdök 

Ebben a fejezetben a fiatalok munkanélküliséggel kapcsolatos véleményeit elemezzük. 
Ez a problémakör természetesen igen sokféleképpen érinti a 14-18 éves korosztályt 
életkoruktól, társadalmi státuszuktól függően. A fiatalabbak és a magasabb státuszú iskolákba 
járók esetében ez a kérdés távolinak tűnhet, ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja, hogy egy 
középfokú iskolába való bekerülés, majd annak elvégzése még nem jelent biztos pozíciót a 
munkaerőpiacon. A munkanélküliség arányának növekedése a pályakezdők körében arra utal, 
hogy a középfokú iskola elvégzése után is nagy eséllyel a munkanélküliség vár a fiatalok 
jelentős részére. 

Eredményeink egyértelműen azt mutatják, hogy a fiatalok maguk is egyre nagyobb 
mértékben számolnak a munkanélküliség lehetőségével. Közel háromnegyedük (74 száza-
lékuk)   véli   úgy,   hogy   korosztályukat   nagy   mértékben   fenyegeti   a   munkanélküliség.   
21 százalékuk gondolja úgy, hogy fenyegeti ugyan, de nem túl nagy mértékben, és mindössze 
2 százalékuk állítja határozottan, hogy nem fenyegeti őket ez a veszély. 

Nem véletlen, hogy az átlagnál sokkal nagyobb mértékben azok a fiatalok érzékelik a 
veszélyt, akik valamilyen módon érintettek ebben a problémában. Vagy úgy, hogy már 
dolgoznak, és ezért elég jól ismerik a munkaerőpiac lehetőségeit és korlátait, vagy úgy, hogy 
már maguk is munkanélküliek. 82 illetve 86 százalékuk vélekedik így. A tanuló fiatalok 
viszont, akik a legkevésbé érintettek, az átlagnál nagyobb mértékben vallják azt, hogy 
fenyegeti ugyan korosztályukat a munkanélküliség, de nem túl nagy mértékben. 

A munkanélküliség veszélyének megítélését befolyásolja az a tény is, hogy ki mennyire 
szerez erről tapasztalatokat a saját családjában, közvetlen környezetében. Nem véletlen, hogy 
a munkanélküliségtől leginkább tartó, jelenleg dolgozó illetve munkanélküli fiatalok 
családjában az átlagnál (ami 46 százalék) sokkal több a munkanélküli. A dolgozó fiatalok 62 
százalékának családjában és a munkanélküliek 78 százalékának családjában fordul elő 
munkanélküliség. A legkevésbé a tanulók családjaira jellemző ez. 

Igen fontos kérdés, hogy a fiatalok milyen tényezőket tesznek felelőssé a 
munkanélküliségért. A következő táblázatban az erre vonatkozó válaszok megoszlását 
mutatjuk be. 

 

III.1. táblázat: Ki tehet a fiatalok munkanélküliségéről (az említések százalékában) 

1. az ország gazdasági helyzete   75.2 

2. az országban folyó gazdasági, 
 politikai változások    68.9 

3. a kormány     43.8 

4. maguk a fiatalok    34.9 

5. az iskolai felkészítés 
 hiányosságai     20.4 

6. a munkaadók     19.8 

7. a családi nevelés    15.9 



A fiatalok döntő többsége (75 százalékuk) az ország gazdasági helyzetét teszi 
elsősorban felelőssé a fiatalok munkanélküliségéért. Második helyen a rendszerváltást említik, 
ami olyan gazdasági és a politikai változásokkal járt együtt, amelyek a fiatalok megítélése 
szerint jelentősen hozzájárult munkanélkülivé válásukhoz. Elég nagy csoportot alkotnak azok 
is, akik a kormány munkájával nincsenek etéren megelégedve. Figyelemre méltó, hogy a 
munkaadók felelősségét csak az utolsó előtti helyen említik, ugyanakkor magukat a fiatalokat 
sokkal felelősebbnek érzik ezért a helyzetért, mint akár a szakképzési, oktatási rendszert vagy 
akár a munkaadókat. 

A dolgozó és a munkanélküli fiatalok az átlagnál, és tanuló társaiknál sokkal nagyobb 
mértékben hibáztatják a kormányt és a munkaadókat (49, 57, illetve 26-26 százalék), hiszen 
nekik már vannak erről tapasztalataik. Sőt az is feltűnő, hogy a munkanélküliséget éppen 
megélők magukat a fiatalokat és családjaikat sokkal kevésbé hajlandók hibáztatni, mint 
mások, hiszen az egyben önmaguk elítélését is jelentené (a fiatalokat 26, a családi nevelést 
csak 9 százalékuk hibáztatja). 

Alapvető kérdés a munkanélküliség megítélésében, hogy milyen stratégiákat követnek a 
fiatalok ennek a problémának kezelésére? Hogyan mozgósítják a családok és maguk a fiatalok 
azokat az erőforrásokat, melyek az utóbbi évtized szociológiai vizsgálatai alapján a 
státuszátörökítés illetve a státuszmegőrzés folyamatában jelentős szerepet játszottak? A 
következő táblázat a különféle státuszú fiatalok viszonyulását mutatja a munkanélküliséghez. 

 

III.2. táblázat: Mennyire viselné/viseli meg a munkanélküliség a különféle foglalkozási 
státuszúakat 

      tanulók dolgozók munkanélküliek 

1. nagyon megviselné/ 
 megviseli    58.0  43.0  45.1 

2. nem tartaná/tartja 
 túl nagy bajnak   31.6  41.0  34.0 

3. egyáltalán nem viselné 
 /viseli meg    2.0  10.4  15.7 

4. nem tudja    8.4  5.6  5.2 

összesen     100.0  100.0  100.0 

      3915 fő 570 fő  515 fő 

 

A ma még tanuló fiatalok igen heterogén sokaságot képeznek abból a szempontból, 
hogy a munkanélküliség milyen fenyegető számukra. Nyilvánvaló, hogy a jó tanulók, akik jó 
eséllyel készülnek továbbtanulásra, vagy a fiatalabbak, akiknek csak néhány év múlva kell 
kilépniük a munkaerőpiacra, távolinak érzik maguktól ezt a problémát. Mégis, a megkérdezett 
tanulók háromnegyede szokott a munkanélküliségen gondolkozni és ezeknek 85 százaléka 
úgy érzi, ő is munkanélkülivé válhat majd. Ezt a perspektívát 58 százalékuk érezné nagy 
bajnak a maga számára és mindössze 2 százalék az, aki most úgy érzi, hogy őt a 
munkanélküliség egyáltalán nem viselné meg. 

Figyelemre méltó, hogy a már dolgozó fiatalok a tanulóknál jóval kevésbé érzik a 
maguk számára fenyegetőnek a munkanélküliség veszélyét, hiszen mindössze 59 százalékuk 
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tartja ezt a maga esetében elképzelhetőnek. Valamivel több mint egyharmaduk (36 
százalékuk) véli úgy, hogy nem valószínű, hogy ilyesmi történjen vele. Az átlagtól két csoport 
tér el jellegzetesen. Egyrészt azok a fiatalok, akik az egyik legkeresettebb szakmacsoportban, 
a kereskedelemben, vendéglátásban dolgoznak, ők ugyanis az átlagnál jóval nagyobb 
mértékben meg vannak győződve arról, hogy velük ilyesmi nem nagyon fordulhat elő. 
Másrészt a segédmunkások, akik viszont mindenki másnál kiszolgáltatottabbnak érzik 
magukat. 

A dolgozók a tanulókhoz képest nemcsak kisebb mértékben tartják valószínűnek, hogy 
munkanélkülivé váljanak, hanem ezt, ha be is következne, jóval kisebb arányban éreznék 
bajnak. Igaz ugyan, hogy 43 százalékukat nagyon megviselné egy ilyen helyzet, de közel 
ugyanennyien (41 százalékuk) nem tartanák túl nagy bajnak, ha ez megtörténne. 10 
százalékukat pedig egyáltalán nem viselné meg. Elsősorban azok nem félnek a 
munkanélküliség lehetőségétől, akik a viszonylag stabil egzisztenciát jelentő szférákban 
dolgoznak, mint pl. villamosenergia – és elektronikai ipar, gépjármű- és motoripar, vegyipar, 
vagy kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom, vagy éppen a közigazgatás, fegyveres erők 
területén. 

A sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok a dolgozókhoz hasonlóan vélekednek a 
munkanélküliség hatásáról, 45 százalékukat viseli meg nagyon ez az állapotot, 16 
százalékukat pedig egyáltalán nem. Úgy tűnik tehát, hogy éppen azok tartanak a 
munkanélküliségtől a legjobban, akik a legtávolabb vannak tőle. Ez a jelenség összefüggésben 
állhat az előzőekben már jelzett ténnyel, hogy az iskolások a szükségesnél kevesebb 
információt kapnak a munkanélküliségről az iskolában. A már dolgozók, illetve a nem tanuló 
és nem dolgozó státuszban lévők számára a munkanélküliség, mint élethelyzet már 
ismerősebb, ezáltal kezelhetőbbnek tűnik. 

A munkanélküliséghez való viszonyt nagyban befolyásolhatja az, hogy a fiatal mennyire 
bízik abban, hogy hamar találna állást, ha el akarna helyezkedni. 

 

III.3. táblázat: Mennyi idő alatt találna állást? (százalékban) 

     tanulók dolgozók  munka- 
          nélküliek 

1. azonnal   4.0  11.2   2.5 

2. 1-2 hónapon belül  43.4  47.9   16.7 

3. fél éven belül   27.0  19.9   18.1 

4. egy éven belül  7.7  6.5   9.1 

5. egy éven túl   1.0  2.1   14.8 

6. nem tudja megítélni  16.9  12.4   27.7 

7. nem akar elhelyezkedni   ------  ------   11.1 

     100.0  100.0   100.0 
 

A dolgozó fiatalok többsége tehát meg van győződve arról, hogy ha akarna, egy-két 
hónapon belül találna új állást. Valamivel reálisabban vélekedik az a közel 20 százalék, aki 
arra "tippel", hogy fél éven belül találna munkát. A legkevésbé azt tudják elképzelni, hogy 
több mint egy évbe kerüljön egy másik állás megszerzése. 



Az újabb elhelyezkedés lehetőségéről alkotott vélemények több szempontból is 
megoszlanak. Például ha valaki nem a hagyományos állami iparban dolgozik, sokkal 
jellemzőbb rá, hogy optimistán vélekedik arról, hogyan tud majd elhelyezkedni, ha ilyen 
helyzetbe kerül. Továbbá az is igaz, hogy minél alacsonyabb pozíciója, beosztása van 
valakinek, és minél problémásabb ágazatban dolgozik, annál hosszabb időbe fog szerinte 
kerülni egy új állás megszerzése. Ez arra utal, hogy ők pontosan tisztában vannak hátrányos 
helyzetükkel. 

A tanulók a dolgozóknál kissé pesszimistábban ítélik meg az elhelyezkedés lehetőségét, 
de többségük úgy véli, hogy fél év alatt feltétlenül találna munkát. A jelenleg is 
munkanélküliek válaszai visszatükrözik helyzetüket, hiszen ők valóban átélik azt, hogy telik 
az idő és nem találnak munkát. Körükben a legmagasabb a bizonytalan választ adók aránya is 
(28 százalék), ami egy bizonyos kilátástalanságra utal. 

Igen fontos kérdés, hogy a munkanélküliség helyzetében várhatóan milyen stratégiákhoz 
folyamodnának a fiatalok. Ez információt jelenthet minden olyan tervezési, szervezési 
tevékenység számára, amely az ifjúsági munkanélküliség enyhítését célozza. Egyes 
szakirodalmak1 három fő stratégiát különítenek el. A rögvest elhelyezkedni kívánókat 
"próbálkozóknak" nevezik, a nem azonnal, hanem a távolabbi jövőben elhelyezkedni 
szándékozókat "kiváróknak", az elhelyezkedni nem akarókat pedig "kivonulóknak" nevezik. 
A következő táblázat a tanulók, a dolgozók és a munkanélküliek ezzel kapcsolatos stratégiáját 
mutatja be. 

 

III.4. táblázat: Alkalmazkodási stratégiák a munkanélküliség kezeléséhez (százalékban) 

      tanulók dolgozók munka- 
          nélküliek 

1. megpróbálna mielőbb a 
 szakmájában elhelyez- 
 kedni     62.3  39.7  21.0 

2. megpróbálna mielőbb 
 akármilyen munkát 
 találni      26.8  43.7  43.9 

3. várna és csak akkor 
 helyezkedne el, ha 
 kedvére való munkát 
 találna     9.0  12.8  19.6 

4. nem helyezkedne el   0.2  1.3  7.9 

5. nem tudja    1.7  2.5  7.6 
 

Az elemzésben annyit módosítottunk a szakirodalomhoz képest, hogy az azonnal 
"próbálkozókat" két csoportra bontottuk. Azokra, akik a szakmájukban próbálnának 
elhelyezkedni, és azokra, akiknek az volna a célja, hogy egyáltalán valamilyen munkát 
találjanak. A "próbálkozók" két csoportja valamennyi státuszcsoportban elsöprő többséget 
alkot, ugyanakkor a belső összetétel igen különböző. A tanulóktól a dolgozókon át a 
                                                 

1. Bánfalvy Csaba: Egyéni alkalmazkodási stratégiák a munkanélküliséghez Magyarországon. In.: 
Alkalmazkodás a munkanélküliséghez. Tanulmánykötet. MTA Politikai Tudományok Intézete 1992. Budapest. 
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munkanélküliekig egyre csökken azok aránya, akik szakmájukban próbálnának mielőbb 
elhelyezkedni (62, 40 és 21 százalék). Ez érthető is, hiszen a tanulóknak van arra nagyobb 
esélye, hogy egyáltalán szakmájuk legyen. A bármilyen munkát elvállalók aránya a dolgozók 
és a munkanélküliek esetében egyforma, 44 százalék. Sokkal kisebb létszámú csoportot 
alkotnak a "kivárók", akik csak akkor helyezkednének el, ha kedvükre való munkát 
találnának. A tanulók körében ez 9 százalék, a dolgozók esetében pedig 13 százalék. 
Figyelemre méltó, hogy a munkanélküliek körében a kivárók aránya a 20 százalékot is eléri. 
Itt, akárcsak az előzőekben a valódi magatartás véleményekben való megjelenésének lehetünk 
tanúi. Egészen kicsi a tanulók és a dolgozók körében azoknak az aránya, akiknek az volna a 
reakciója a munkanélküliségre, hogy "kivonulnak" a munkaerőpiacról, a munkanélküiek 
körében viszont eléri a 8 százalékot. Ez utóbbi is érthető, hiszen az általunk munkanélkülinek 
nevezett csoport olyanokat is tartalmaz, akik háztartásbeliként kívánják életüket leélni. 

A már dolgozók esetében érdemes még megjegyezni, hogy a prosperáló ágazatokban 
(mint pl. kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom, vagy a különböző szolgáltatási 
szakmák) dolgozók, sokkal inkább megengedik maguknak, hogy válogassanak, és csak akkor 
helyezkedjenek el, ha valóban kedvükre való munkát találnak, mint azok, akik nem ilyen 
területeken dolgoznak. Számukra az a reális cél, hogy egyáltalán valamilyen munkát 
találjanak. 

Hasonló tendenciákat tapasztalhatunk a beosztások szerint is. Minél magasabb 
valakinek a beosztása, annál magabiztosabb lehet, annál kevésbé kell kényszerek hatására 
cselekednie. A betanított és segédmunkásnak az lenne a célja, hogy találjon valamilyen 
munkát. A szakmunkás már nem helyezkedne el akárhol, hanem elsősorban a szakmájában. A 
beosztott szellemi dolgozó pedig úgy gondolja, hogy kedvére válogathatna. 

Sokszor hallható az a vélemény, hogy a fiatalok munkanélkülisége a felnőttekéhez 
képest azért is súlyosabb probléma, mert még annyira sincsenek felkészülve erre a helyzetre, 
mint felnőtt társaik. Mint az előző fejezetekből kiderült, az iskolákban ezekről a kérdésekről 
kevés szó esik. Éppen ezért tartottuk szükségesnek a tájékozódást arról, hogy a fiatalok 
mennyire érzik felkészültnek magukat a munkaerőpiacon való megjelenéshez. 
Eredményeinket a következő táblázat foglalja össze. 

 

III.5. táblázat: Ha egy munkahelyre kellene mennie állásról tárgyalni, tudná-e a 
következő dolgokat (az "igen" válaszok százalékában) 

1. tudná-e, hogy hogyan öltözzön fel   89.2 

2. tudná-e, hogy mit kérdezzen leendő 
 munkájáról      78.0 

3. tudná-e, hogy milyen legyen a fellépése  65.2 

4. tudná-e, hogy az adott munkára való 
 rátermettségét hogyan bizonyítsa   61.7 

5. tudná-e, hogy hogyan kell fizetésről 
 tárgyalni      32.7 

 

Látható, hogy leginkább a külsőre vonatkozó elvárásokkal és azzal vannak tisztában, 
hogy mit kell tudniuk a munkájukról. A legkevésbé azzal, hogy hogyan kell bérről, fizetésről 
tárgyalni. Elég sokan gondolják úgy, hogy tudják, milyen legyen a fellépésük és a tárgyalási 



stílusuk. Viszont ezek a területek azok, ahol egyben legmagasabb azoknak az aránya is, akik 
bizonytalanok.  

Figyelemreméltó különbségek vannak a fiatalok között aszerint, hogy milyen a 
társadalmi státuszuk. Szinte természetesnek mondható, hogy a dolgozó fiatalok minden 
kérdésnél az átlagnál többen állították, hogy tudnák mit kell tenniük, hiszen ők már 
keresztülmentek ilyen helyzeteken. A munkanélküli fiatalok viszont az átlagnál, sőt még 
tanuló társaiknál is sokkal felkészületlenebbnek érzik magukat szinte minden területen. Ennek 
nyilván az lehet az oka, hogy őket érhette a legtöbb csalódás, ezért sokkal kevésbé bíznak 
önmagukban, mint mások. Nekik a legtöbb problémát éppen az okozza, hogy rátermettségüket 
bizonyítsák egy ilyen tárgyalási helyzetben, valamint az, hogy minden fontosat megtudjanak 
leendő munkájukról. Érzéseik szerint egyedül csak a fizetésről tudnak megfelelően tárgyalni. 

A munkanélküliség kérdéskörének lezárásaként azzal a problémával is foglalkoztunk, 
hogy állásuk elvesztése esetén kihez fordulnának a fiatalok, kinek a segítségét vennék 
igénybe. Ez egyrészt arról informálhat bennünket, hogy milyen típusú kapcsolatait, 
ismeretségeit mozgósítaná elsősorban egy ilyen helyzetben, és hogy mennyire venné igénybe a 
"hivatalos" segítségeket. Másrészt arról is tájékozódhatunk, hogy mennyire széles az a kör, 
ahová fordulhatna. 

 

III.6. táblázat: Álláskeresésben kinek a segítségét venné/veszi igénybe (az említések 
százalékában, több válasz lehet) 

     tanuló  dolgozó nem dolgozik 
         és nem tanul 

1. szülők    90.1  76.2  74.3 

2. más rokonok   53.7  48.7  33.8 

3. barátok   72.4  72.7  47.3 

4. ismerősök   61.5  67.8  45.4 

5. volt tanárok, 
 mesterek   57.4  30.5  9.6 

6. munkaközvetítő 
 hivatal   72.8  63.2  57.3 

7. hirdetések   68.5  70.1  56.1 

 

A táblázatból elsősorban azt kell megállapítanunk, hogy a nem dolgozó és nem tanuló 
fiatalok (akiket személyükben érint a munkanélküliség) sokkal kevésbé veszik igénybe 
bárkinek a segítségét álláskeresésükben, mint amennyire a tanulók vagy a dolgozók képzelik. 
Még leginkább a szülők segítségét veszik igénybe (a nem dolgozók háromnegyede) és utána a 
munkaközvetítő hivatal segítségét és a hirdetéseket. Elképzelhető, hogy tapasztalataik már 
megtanították őket arra, hogy milyen kevés segítséget kaphatnak ebben az élethelyzetben 
környezetüktől. Valamennyi csoportra jellemző, hogy a fiatalok igen alacsony arányban 
fordulnának volt tanáraikhoz, mestereikhez, ha állást kell(ene) keresniük. Mindenképpen 
állást kellene foglalni abban a kérdésben, hogy mennyire sorolható az iskola nevelő, életre 
felkészítő szerepei közé az, hogy segítse a fiatalok sikeres munkaerőpiaci elhelyezkedését. 
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A dolgozó fiatalok döntő többsége a tanulókhoz hasonlóan szüleihez és barátaihoz 
fordulna elsősorban. Ez érthető is. Az viszont már egy kicsit meglepő, hogy a hirdetések 
böngészése nemcsak hogy az ismerősöket szorítja háttérbe, hanem a szülőkön kívüli egyéb 
rokonoktól való segítségkérést is. Náluk kevésbé már csak a volt tanároktól, mesterektől 
kérnek segítséget. Ez az adat is teljesen egybecseng a tanulók esetében tapasztaltakkal. Az 
viszont mindenképpen pozitív dolognak tekinthető, hogy elég széles az a kör, ahova 
fordulhatnának egy ilyen kritikus helyzetben. Egyötödük legalább 5 helyre fordulna 
segítségért. Közel 30 százalékuk pedig mind a 6-7 lehetőséget igénybe venné. 



IV. Politikai attitűdök, részvétel, pártpreferenciák 

Úgy tűnik, a felnőtt társadalom egy részét meglepetésszerűen érte az az ideológiai 
képlékenység, amellyel a fiatalok egyes csoportjai az utóbbi időkben sokféle szélsőséget 
magukba szívva azonosulnak. Sokféle politológiai magyarázatot olvashatunk arra 
vonatkozóan, hogy ez miért következett be, de valójában keveset tudunk arról, hogy a 
különféle szélsőséges ideológiák mennyire vonzóak a fiatalok tömegei számára, mennyire 
jelentenek alternatívát személyes problémáik megoldásában. Ugyanígy kérdés az is, hogy az 
1993-ban 14-18 évesek (akiknek egy része a következő választásokon mint választásra 
jogosult jelenik meg) valójában mennyire passzívak politikailag, illetve milyen irányba 
befolyásolhatók. A következő fejezetben ezekre a kérdésekre kísérelünk meg választ adni. 

Politikai érdeklődés 
A politikai attitűdök elemzését a politikai érdeklődés mérésével kezdjük. A 

megkérdezett fiatalok 35 százalékának családjában sohasem beszélnek politikai kérdésekről. 
57 százalékuknál időnként, 8 százaléknál pedig elég gyakran. Ez utóbbi csoport jellemzően a 
tanulók, azon belül is elsősorban a gimnáziumi tanulók családjaira jellemző. A 
munkanélküliek, a dolgozók és a tanulók közül a szakmunkásképzőbe járók családjaira pedig 
inkább az a jellemző, hogy nem beszélgetnek politikai kérdésekről. A politika iránti erős 
érdeklődés a megkérdezett fiatalok igen kis hányadára, mindössze 3 százalékára jellemző. 
Közepesen érdeklődik 39 százalék és egyáltalán nem 58 százalék. Ez az érdeklődés szoros 
összefüggésben van azzal, hogy valaki a családban mennyit beszélget a politikáról. Az 
előzőek fényében azok, akiknek családjában nem jellemző a politikáról folyó beszélgetés, akik 
dolgozók vagy munkanélküliek, akik általános iskolába és szakmunkásképzőbe járnak, 
általában nem érdeklődnek a politika iránt. 

Politikai ismeretek 
A politikai ismeretekről egyrészt a pártok ismeretével, másrészt a politikai mozgalmak, 

egyesületek ismeretével tájékozódhatunk. Már önmagában gondot jelent a fiatalok jelentős 
része számára a pártok és a politikai jellegű mozgalmak elkülönítése, egyáltalán a mozgalmak 
azonosítása, hiszen pl. az általuk felsorolt mozgalmak közé pártok is keveredtek, ugyanakkor 
igen kevesen említették a skinhead mozgalmat, noha (mint a későbbiekben látni fogjuk) igen 
sok fiatal ismeri őket. 

Eredményeink szerint a fiatalok 17 százaléka említett legalább egy olyan pártot, amit 
jobban ismer, mint a többit. 4 százalék nevezett meg két pártot és 2 százalék hármat. A 
válaszok megoszlását a pártok sorrendjében a következő táblázatban közöljük. 
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IV.1. táblázat: A megkérdezettek által ismert pártok (három lehetséges válasz az említés 
százalékában) 

 1.emlí- 2.emlí- 3.emlí- 
 tés tés tés 

1. Magyar Demokrata Fórum 26.9 0.5 --- 

2. Szabad Demokraták 
 Szövetsége 10.1 28.4 --- 

3. Független Kisgazdapárt 4.9 8.7 1.6 

4. Magyar Szocialista Párt 4.2 9.2 3.1 

5. Fiatal Demokraták 
 Szövetsége 50.1 39.9 64.8 

6. Kereszténydemokrata 
 Néppárt 0.8 4.1 5.5 

7. Munkáspárt (volt MSZMP) 0.5 2.3 8.6 

8. Szociáldemokrata Párt 0.1 1.4 1.6 

9. Nemzeti Demokrata 
 Szövetség --- --- 0.8 

10.Köztársaság Párt 0.1 1.4 2.3 

11.Magyar Igazság Párt 0.6 2.3 3.9 

12.Zöld Párt 1.1 0.9 5.5 

13.egyéb párt 0.5 0.9 2.3 

  N=830 N=218 N=128 

Az eredmények alapján egyértelműen megállapíthatjuk hogy a FIDESZ a legismertebb 
párt a fiatalok körében, a pártokat egyáltalán említők legnagyobb részének a FIDESZ (is) 
eszébe jutott. Ha a pártokat kormánypárti, ellenzéki, illetve parlamenten kívüli pártokként 
csoportosítjuk, eredményeinkből látható, hogy a fiatalok többsége az ellenzéki pártokat ismeri 
jobban. A kormánypártok közül a Magyar Demokrata Fórumot ismerik a legjobban, a 
legkevésbé pedig a Kereszténydemokrata Néppártot. Parlamenten kívüli pártokat is említettek, 
de a leginkább azok, akik egynél több pártot ismernek. A Parlamenten kívüli pártok közül 
legismertebbek a Munkáspárt (MSZMP), a Zöld Párt és a Magyar Igazság Párt. A 
szélsőbaloldali pártként ismert Munkáspártot a pártokat egyáltalán ismerő fiatalok 11 
százaléka nevezte meg, a jobboldaliként ismert Magyar Igazság Pártot pedig összesen 7 
százalékuk említette. 

A fiataloknak mindössze 2 százaléka ismer valamilyen politikai mozgalmat, egyesületet, 
de a megnevezettek egy jelentős része valójában párt. A kevés értékelhető válasz erősen 
szóródik. A leggyakrabban említettek közé tartozik a cserkészet (10 fő), a skinhead és 
különféle neonáci mozgalmak (9 fő), valamint a baloldali ifjúsági mozgalmak (21 fő). 

A fiataloknak a politikai élet szereplőire vonatkozó konkrét ismeretein túl, kíváncsiak 
voltunk arra is, hogy érzésük szerint azok mennyire törődnek a fiatalok problémáival. A 
megkérdezettek többségére általában az a jellemző, hogy nem teljesen elégedetlenek, de nem 



is kifejezetten elégedettek azzal, ahogy problémáikkal a politikai, társadalmi élet szereplői 
törődnek. Gyakori az is, hogy nem tudják megítélni. 

A válaszok alapján a fiatalok úgy érzik, hogy problémáikkal legjobban egyrészt azok a 
pártok törődnek (kb. 40 százalékos egyetértéssel), amelyeket ismernek. Mint az előbbiekben 
láthattuk, ez elsősorban az ellenzéki pártokat, azon belül is elsősorban a FIDESZ-t jelenti. 
Általában a pártokról már nincsenek ilyen jó véleménnyel. Közel 30 százalékuk nagyon 
elégedett azzal a törődéssel, amit a felnőttek nyújtanak, és közel egynegyedük elégedett ebből 
a szempontból az egyházakkal. 

A fiatalok szerint problémáikkal legkevésbé a jelenlegi kormány, a Parlament, a 
politikai mozgalmak, a vallási kisközösségek és úgy általában véve a politikai pártok törődnek 
(de az általuk ismert pártok ez alól kivételek).  

Részvétel politikai és vallási mozgalmakban 
A politikai szervezetekben, akciókban való részvétel esetében joggal feltételezhetjük, 

hogy emögött már egy kialakultabb vélemény, politikai orientáció húzódik meg. A 
megkérdezett fiatalok körében igen alacsony arányú a különféle politikai mozgalmakban, 
pártok munkájában való részvétel. Mindössze egy százalékuk említette, hogy részt vesz 
ilyesféle tevékenységben. Ennek az egy százaléknak a döntő többsége (háromnegyede) a 
tanulók közül kerül ki. A résztvevők legnagyobb része a FIDESZ-t (8 fő) és különféle 
baloldali ifjúsági mozgalmat nevezett meg (10 fő). A jobboldali gondolkodáshoz közelebb 
álló szervezetek és a skinhead, illetve a neonáci mozgalmak alig vonzzák a fiatalokat. 
Mindössze csak néhányan vesznek részt ilyen szervezetek tevékenységében. A többiek igen 
sokféle párt, mozgalom tevékenységében vesznek részt. Általában a baráti kör játssza a 
legfontosabb szerepet a különböző szervezetekhez való csatlakozásban. Az érintettek közel 
fele állította, hogy a barátai, partnere útján kapcsolódott az adott mozgalomhoz. Egynegyedük 
kíváncsiságból ment el közéjük, míg 21 százalékuknál az is számított, hogy hívták a közösség 
tagjai. 

A szervezeti részvételnek vizsgáltuk egy olyan dimenzióját is, amely nem a politikai, 
hanem a vallási szervezetekhez, közösségekhez kapcsolódik. Ezzel a kérdéssel azt kívántuk 
megállapítani, hogy mely vallási csoportok gyakorolnak jelentős befolyást az ifjúságra, s ez a 
hatás milyen mértékű. 

A kérdés részletesebb tárgyalása előtt ismertetjük a fiatalok vallási megoszlását. 
Majdnem egynegyedük semmilyen valláshoz nem tartozik, nincs keresztelve, bejegyezve, 
vagy nem tudja, hogy milyen vallású. 57 százalékuk – születésénél fogva – katolikus (római 
vagy görög) vallású, közel 20 százalékuk református (kálvinista) vagy evangélikus 
(lutheránus), nem egészen 1 százalékuk pedig egyéb vallásokhoz tartozik (mint pl. baptista, 
adventista, izraelita stb.). 

A vallási hovatartozásnál a probléma szempontjából fontosabb az a kérdés, hogy 
mennyire vallásosak, hívők a fiatalok. A hazai és külföldi vallásszociológiai vizsgálatok 
szerint a vallásosság egyik legjobb mérőeszköze a templombajárás gyakorisága, ezért mi is ezt 
használtuk. Eredményeink alapján azt mondhatjuk, hogy a fiataloknak mindössze 2 százaléka 
az, aki nagyon kötődhet a vallásához, hiszen naponta, vagy hetente többször jár templomba, 
misére, istentiszteletre. Vannak, akik ennyire szorosan nem, de azért kötődnek ehhez az 
érzésvilághoz, hiszen hetente, vagy havonta néhányszor elmennek templomba. Közel 
egynegyedük évente csak néhányszor megy el templomba, nyilvánvalóan a nagyobb ünnepek 
alkalmával. Ők valószínűleg annyira nem vallásosak, viszont tisztelik ezt a hagyományt. A 
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fiatalok több mint a felének (57 százalékuknak) nem sokat jelenthet a vallásuk, hiszen még az 
előző csoportnál is ritkábban fordulnak meg a templomban, vagy éppen sohasem. 

Különféle vallási kiscsoportok, szekták tevékenységében a megkérdezetteknek 
mindössze 4 százaléka vesz részt. Ők elsősorban a tanulók, vallás szempontjából pedig az 
"egyéb" vallásúak közül kerülnek ki. (Az "egyéb" vallásúak fele részt vesz ilyen 
tevékenységben.) Az átlagnál nagyobb mértékben ez jellemző még a református és 
evangélikus vallásúakra is, de sokkal kevésbé, mint az előző csoportra. Nem meglepő, hogy 
elsősorban azok a fiatalok vesznek részt valamilyen vallási kiscsoport, szekta 
tevékenységében, akik társaiknál vallásosabbak, ezért gyakran járnak templomba, misére, 
istentiszteletre is. 

A következő táblázatban a leggyakrabban említett vallási kiscsoportokat, szektákat 
soroljuk fel az említések százalékában. Megjegyezzük még, hogy a megkérdezett bármilyen 
szervezetet megnevezhetett, amit vallási jellegűnek tartott, véleményét nem bíráltuk felül. 

 

IV.2. táblázat: Milyen vallási kiscsoport, szekta tevékenységében vesz részt (az 
említések százalékában) 

1. katolikus kisközösség 
 (a tevékenység megjelölése 
 nélkül) 6.9 

2. református kisközösség 
 (a tevékenység megjelölése 
 nélkül) 3.5 

3. evangélikus kisközösség 
 (a tevékenység megjelölése 
 nélkül) 2.3 

4. hittan, templomi bibliaóra,  
 rózsafüzér (egyház megjelölése 
 nélkül) 31.8 

5. cserkészet, gyerekeknek, fiata- 
 loknak szóló kiscsoportos foglal- 
 kozás (nagy egyházak vagy egyház 
 megjelölése nélkül) 7.7 

6. énekkar, passió játékok 2.9 

7. Hit Gyülekezete, Új Keresztény 
 Hit Gyülekezete 5.2 

8. Jehova Tanúi, Jehovisták 9.2 

9. Krisnások, Hare Krisna 2.3 

10.baptisták 3.3 

11.nem válaszol, magánügynek tartja 6.4 

  N=181 

Az érintett fiatalok legjellemzőbb tevékenysége a hittanórán, templomi bibliaórán való 
részvétel, ezt közel egyharmaduk említette. Hozzájuk képest jóval kisebb, de még jelentős 



arányt képviselnek a jehovisták, egyéb katolikus csoportok, valamint a cserkészek. 18 
százalékukban a csoportok igen szerteágazó körét említették, az említések mindegyike 2 
százalék alatt volt. 

A politikai szervezetekhez, mozgalmakhoz képest sokkal kisebb a baráti, ismerősi kör 
jelentősége egy vallási csoporthoz való csatlakozásban. (46 százalék helyett csak 29 
százalékuk utalt erre.). A valláshoz való viszony alakításában viszont a család nagyobb 
szerepet játszik, mint amit a politikai szervezetekhez való csatlakozásnál láttunk. A politikai 
mozgalmakhoz való csatlakozásnál a családra a fiatalok 15 százaléka hivatkozott, a vallási 
kisközösségnél pedig 48 százalékuk. 

A politikai részvétellel kapcsolatosan egy olyan kérdéssort is feltettünk, amelyben arról 
érdeklődtünk, hogy mi a véleményük a fiataloknak különböző politikai akciókról, mint az 
aláírásgyűjtés, a petíciók átnyújtása, az utcai tüntetések, valamint az olyan tüntetések, ahol 
erőszakos cselekményekre is sor kerül. Úgy állítottuk össze ezt a listát, hogy a békésebb 
politikai akcióktól haladjunk az egyre provokatívabb, erőszakra lehetőséget adó akciók felé, 
hogy kipuhatoljuk, milyenek a fiataloknak a hozzájuk kapcsolódó attitűdjeik. Egyrészt azt 
kérdeztük tőlük, mennyire tetszenek nekik ezek az akciók, másrészt azt, hogy részt vennének-
e benne.  

Eredményeink azt mutatják, hogy minél erőszakosabb egy akció, általában annál 
kevésbé tetszik a fiataloknak, és annál kevésbé vennének benne részt. A következő 
táblázatban együtt közöljük a tetszésre és a lehetséges részvételre vonatkozó adatokat. 

 

IV.3. táblázat: Mennyire tetszenek a következő politikai akciók a fiataloknak és részt 
vennének-e benne (az említés százalékában) 

  Nagyon vagy Egyálta- Részt 
  eléggé  lán nem venne  
  tetszik tetszik benne 

1. aláírásgyűjtés 72.5 22.4 58.3 

2. tiltakozás petíciók 
 átnyújtásával 63.8 27.1 41.9 

3. utcai tüntetések 42.6 52.7 25.7 

4. olyan tüntetések, ahol 
 erőszakos cselekményekre 
 is sor kerül 5.7 91.6 3.8 

 

Az adatokból látható, hogy az erőszakosabb, provokatívabb cselekményekhez közeledve 
milyen radikálisan lezuhan a szimpatizálók, az egyetértők aránya, és nő meg az elutasítóké.  

A legjelentősebb differenciáló tényező ebben a kérdéskörben a megkérdezett státusza. A 
tanulóknak a békésebb politikai akciók, mint egy aláírásgyűjtés vagy egy petíció átadás az 
átlagnál sokkal jobban tetszik. Ez alól a szakmunkástanulók és a szakközépiskolai tanulók 
jelentenek kivételt, akik az átlagnál magasabb arányban szimpatizálnak az erőszakosabb 
akciókkal. A dolgozó és munkanélküli fiatalok a szakmunkástanulókhoz hasonló 
véleménystruktúrát mutatnak, azaz az átlagnál valamivel nagyobb mértékben tetszenek az 
olyan cselekmények, amelyekben már szerepet kap az erőszak is. Nemek szerint is egyértelmű 
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a különbség, hiszen azoknak háromnegyed része fiú, akit valamilyen mértékben vonzanak az 
erőszakos politikai akciók. 

Politikai attitűdök 
A politika iránti érdeklődést, illetve egyes politikai jellegű kérdésekkel kapcsolatos 

állásfoglalást attitűd kérdésekkel is mértünk a kérdőívben. A következőkben néhány ilyen 
kérdésre adott válaszok átlagait mutatjuk be az elfogadottság sorrendjében. (A válaszok 1-től 
5-ig vehetnek fel értékeket, az 1-es a teljes elutasítást, az 5-ös a teljes egyetértést jelenti. Tehát 
minél magasabb az átlag, annál nagyobb arányban fogadták el a fiatalok az adott véleményt.) 

IV.4. táblázat: Egyes politikai állítások elfogadottságának átlaga a teljes mintában 
(minimum 1, maximum 5) 

1. "Nem csoda, ha a fiatalok elfordulnak 
 a felnőttek világától, hiszen az nem 
 ígér számukra túl sok jót."     3.10 

2. "Ma olyan reménytelen a fiatalok 
 helyzete, hogy elkeseredésükben 
 bármire hajlandók."      2.97 

3. "Ha az ország vezetői nem törődnek 
 jobban a fiatalok gondjaival, akkor 
 a fiatalok akár erőszakkal is meg 
 fogják szerezni, ami nekik jár."    2.94 

4. "Nem az a fontos, amit az ember az 
 iskolában tanul, mert az életben 
 úgysem arra lesz szükség."     2.85 

5. "Szívesen elmennék ebből az országból, 
 ha lenne rá módom."      2.37 

6. "Én is hajlandó lennék részt venni 
 egy erőszakos mozgalomban, ha biztosítva 
 látnám, hogy a helyzetem ettől jobbra 
 fordul."       2.13 

 

A felsorolt – általában igen szélsőségesen megfogalmazott – vélemények 
elfogadottságának átlaga a közepes körül van. Legnagyobb mértékben az a vélemény 
elfogadott a megkérdezettek körében, hogy a fiatalok elfordulnak a felnőttek világától. Az 
életkor előrehaladtával egyre inkább hajlanak a fiatalok erre a véleményre, míg a 14 évesek 
átlaga 3,0 addig a 18 éveseké már 3,2. A budapestiek kevésbé, a falusiak pedig az átlagnál 
jobban hajlanak ennek a véleménynek elfogadására (átlag 3,0 és 3,2). Különösen figyelemre 
méltó, hogy a munkanélküli és a dolgozó fiatalok a többiekhez képest milyen magas arányban 
fogadják el ezt a véleményt (3,3). Úgy tűnik tehát, hogy az életkor előrehaladtával, illetve a 
felnőtt élet gondjainak megjelenésével együtt ez a vélekedés általában erősödik. 

A második és a harmadik leginkább elfogadott vélemény (hogy a fiatalok 
elkeseredésükben már mindenre hajlandók, illetve hogy erőszakkal is megszerzik ami nekik 
jár) egymással is szoros statisztikai kapcsolatot mutat, ennek következtében a véleményeket 
elfogadók összetétele is igen hasonló. Mindkét véleményt legerősebben a falusiak és 



legkevésbé a budapestiek (3,0 és 2,8 mindkét kérdésnél) fogadják el. Foglalkozási státusz 
alapján pedig a munkanélküliek (3,4 illetve 3,3), a dolgozók (3,1 mindkét kérdésnél) és a 
szakmunkásképzőbe járók (3,1) fogadják el. 

Mint a táblázatból látható, a következő állítás (amely az iskolai tudás életben való 
csekély használhatóságát tartalmazza) elfogadottságának átlaga igen közel áll az előző 
kettőhöz. Ebben a kérdésben a települési különbségek nem játszanak szerepet. Ezzel szemben 
jelentős hatása van az életkornak és a foglalkozási státusznak. Azaz minél idősebb valaki, 
illetve ha már kilépett az iskolából a munkaerőpiacra akár munkanélküliként, akár 
dolgozóként, erősödik az a meggyőződése, hogy az iskolában elsajátított tudását kevéssé tudja 
kamatoztatni (átlag 3,3 illetve 3,2). Az általános iskolások esetében minden iskolatípusnál 
magasabb ennek az állításnak az elfogadottsága (3,0), ami elsősorban a túlkoros tanulók 
élettapasztalatának megfogalmazódása miatt jelentkezik. 

Az előző állítások elfogadottságától némiképpen leszakadva áll a két utolsó vélemény. 
Az életkor előrehaladtával nő azok aránya, akik azt vallják, hogy szívesen elmennének ebből 
az országból (14 éveseknél 2,1 és 18 éveseknél 2,5). Foglalkozási státusz alapján a 
munkanélküliek (2,8) és a dolgozók fogadják el legnagyobb arányban ezt az állítást (2,6). 

A legkevésbé elfogadott állítás az itt elemzettek közül az, amelyik explicit módon 
megfogalmazza, hogy a fiatal hajlandó lenne részt venni egy erőszakos mozgalomban, ha ettől 
remélhetné helyzete javulását. Megnyugtató, hogy a megkérdezettek közel fele a 
leghatározottabban elutasítja ezt, ugyanakkor van 8 százalék, aki teljes egészében, és 9 
százalék, aki valamennyire azonosul vele. Legkevésbé a felsőfokú intézménybe járók és a 
gimnazisták fogadják el ez az állítást (1,6 és 1,9 az átlaguk), legerősebben pedig a 
munkanélküliek (2,3) és a szakmunkástanulók (2,2) azonosultak vele. Mindkét utóbbi 
csoportban elmondható, hogy minden ötödik fiatal elfogadja azt a véleményt, hogy adott 
esetben részt venne egy erőszakos mozgalomban. Akik ezt a véleményt elfogadták, hajlanak 
arra is, hogy az előző részben már bemutatott politikai jellegű akciók közül az erőszakosságot 
is tartalmazóval rokonszenvezzenek, illetve abban hajlandónak mutatkozzanak részt venni. Ez 
az eredmény nagyon elgondolkodtató, mert arra utal, hogy a szakmunkástanuló, a 
munkanélküli és részben a dolgozó fiatalok társadalmi helyzetében rejlenek olyan feszültség- 
és frusztráció források, amelyek hajlamossá teszik őket az erőszak elfogadására, sőt esetleg 
művelésére. 

Az attitűd kérdések egy következő csoportjában azt tudakoltuk a megkérdezettektől, 
hogy milyen problémákat látnak legsúlyosabbnak a fiatalok életében, milyen gondok 
nyomasztják őket a leginkább. A felsorolt problémák az elemzés során két jellegzetes 
csoportra válnak szét. A problémák egyik csoportja az egzisztencia teremtéssel kapcsolatos. A 
legsúlyosabbnak a lakáshelyzetet érezték a megkérdezettek (átlag 4,2), ezután egyforma 
súllyal a jövő bizonytalansága, a megfelelő munkahely megtalálása és az anyagi gondok 
állnak (átlag 4,1). Ebbe a problémacsoportba tartozott még a bejutás a kiválasztott iskolába 
(átlag 3,8) és az eligazodás a változó világban (átlag 3,6). Az egzisztenciális problémákat a 
különféle társadalmi csoportokba tartozók eltérő súlyúnak ítélik meg. Szignifikáns 
különbséget találtunk a nemek, az életkor és a társadalmi státusz tekintetében. A lányok a 
fiúknál erősebbnek érzékelik ezeket a problémákat, ugyanígy, az életkor előrehaladtával 
erősödik ezeknek a problémáknak a súlya a fiatalok szemében. Ezzel szoros összefüggésben a 
munkanélküliek, a dolgozók és a felsőfokú intézményekbe járók azok, akik az átlagnál 
erősebben érzékelik a fiatalok egzisztenciális problémáit. Tehát a felnőtt világ realitásával 
való napi találkozás során nő az érzékenység ezekre a problémákra. 



43 

A fiatalokat érintő problémák másik, kevésbé súlyosnak ítélt csoportja az emberi 
viszonyokkal kapcsolatos. Ide került a felsorolt problémák közül a magány, a társas 
kapcsolatok hiánya (átlag 3,3), kapcsolat a felnőttekkel (átlag 2,9) és a szexuális élettel 
kapcsolatos gondok (átlag 2,8). Az emberi kapcsolatok problémáinak megítélése szignifikáns 
összefüggést mutat a nemmel, a településsel és a társadalmi státusszal. A lányok a fiúknál 
erősebbnek érzik ezt a problémát. A falun élők kevésbé, a Budapesten élők pedig az átlagnál 
erősebben szenvednek a rossz emberi kapcsolatoktól. Társadalmi státusz tekintetében az 
átlagnál jelentősebbnek tartják ezt a problémát a gimnazisták és szakközépiskolások, 
ugyanakkor gyengébbnek a munkanélküliek és a dolgozók. 

A kérdőív attitűd kérdései közül ebben a beszámolóban még egy csoport eredményeit 
mutatjuk be. Ebben különféle ideológiákat ítéltettünk meg a fiatalokkal abból a szempontból, 
hogy mennyire értenek egyet velük. Az elemzés során az adatokat faktoranalízissel elemeztük, 
azaz a vélemények jellegzetes együttjárásait, a vélemények struktúráját igyekeztünk feltárni. 
Ennek alapján három jellegzetes csoport alakult ki. A megítéltetett véleményeket 
csoportosítva a hozzájuk tartozó átlagokkal együtt a következő táblázat tartalmazza. 



IV.5. táblázat: Egyes ideológiákat tartalmazó vélemények elfogadottsága a fiatalok 
körében (átlagok) 

"Magyarsággal kapcsolatos" ideológia csoport 

1. Nem szabad hagyni, hogy a nyugat 
 diktáljon. A magyarságnak a saját 
 útját kell járnia      3.7 

2. Számomra nagyon rokonszenvesek azok 
 az emberek, akik magyarságukat 
 mindennél fontosabbnak tartják    3.7 

3. Számomra nagyon rokonszenvesek a 
 mélyen hívő emberek     3.0 

4. Aki az igazi magyarok útjában áll, 
 azt el kell kergetni.      2.5 

"Cigányellenes" ideológia csoport 

5. A cigányoknak nagyon mások a 
 szokásaik.       3.8 

6. A cigányokból hiányzik az a képesség, 
 hogy ugyanolyan emberré váljanak, 
 mint a többiek      2.9 

"Szociális-egyenlősítő" ideológia csoport 

7. Mindenkinek joga van az emberhez 
 méltó életre, függetlenül képessé- 
 geitől, tehetségétől      4.6 

8. Nem lenne szabad megengedni, hogy 
 ilyen nagy különbségek legyenek a 
 jövedelmek között      4.1 

9. Nem mindig a saját hibájukból válnak 
 szegényekké az emberek     4.1 

10.A magyarság nem érdem, hanem adottság   3.8 

11.Mindenki csak tehetségétől, teljesít- 
 ményétől függően érvényesüljön    3.5 

 

A fenti táblázatból jól látható, hogy általában a legnagyobb elfogadottságot az általunk 
"szociálisnak" nevezett ideológiai együttesbe tartozó vélemények érték el. Ezeknek egy része 
alapvető humánus eszméket fogalmaz meg, ugyanakkor megjelennek az egyenlősítő eszmék 
is. Más szociológiai vizsgálatokból tudjuk, hogy a magyar lakosság a nyugat-európaiakhoz 
képest lényegesen kisebb jövedelmi és társadalmi egyenlőtlenséget tart elviselhetőnek, 
helyesnek. A 14-18 éves fiatalok véleménye ezt a tendenciát híven tükrözi. A szociális 
ideológia elfogadása inkább a lányokat jellemzi, az életkorral együtt nő és leginkább a 
felsőfokú intézményekben tanulókra, illetve a dolgozókra és a munkanélküliekre jellemző. 

Az átlagok alapján általában a közepesnél elfogadottabbak a "magyarsággal 
kapcsolatos" ideológia csoportba tartozó vélemények. Legmagasabb pontszámot az érzelmi 
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megközelítésű, illetve a "harmadik utas" politikát megfogalmazó vélemények kapták. 
Jellegzetes, hogy az a vélemény, amely erőszakosan fogalmazza meg a magyarsághoz 
tartozást, elmaradt elfogadottság tekintetében a másik kettőtől. Mint a vallási mozgalmakkal 
kapcsolatos részben utaltunk rá, a minta általában igen szekularizált (a legalább hetente 
egyszer templomba járók aránya 10 százalék), ami magyarázza a mélyen hívő életformával 
rokonszenvezők viszonylagosan alacsonyabb arányát. A "magyarsággal kapcsolatos" ideológia 
csoport inkább a lányoknak, a falvakban élőknek, a fiatalabbaknak és az általános iskolában 
illetve szakmunkásképzőben tanulóknak fejezi ki a véleményét. 

A harmadik csoportba került vélemények enyhébb vagy erősebb formában 
cigányellenességet fogalmaznak meg. Az enyhébb formájú megfogalmazás elég erős 
egyetértésre talált, de a másik átlaga is közel van a háromhoz. Mint a skinhead-jelenség 
tárgyalásánál olvasható, a cigányellenesség a 14-18 éves fiatalok jelentős hányadára (legalább 
egyharmadára) jellemző. Az itt jelentkező vélemények is ezt igazolják. A cigányellenesség 
szignifikánsan magasabb a fiúk, az idősebbek, a szakmunkástanulók és a dolgozók körében. 
Kevéssé jellemzi a gimnazistákat és a felsőfokú intézményben tanulókat. Érdemes még 
megjegyezni, hogy a három ideológia csoport egymással nem mutat statisztikai összefüggést, 
tehát a különféle nézeteket vallók véleménye egymástól jól elkülönül. 

A megkérdezettek viszonya a skinhead-jelenséghez 
A 14-18 éves fiatalok politikai irányultságának kutatásában talán a legfeltáratlanabb és 

egyúttal a legizgalmasabb terület a skinhead-jelenséghez való viszonyuk. A megkérdezett 
fiatalok nagy többsége, 97 százaléka hallott már a skinheadekről. A kérdőívben nyitott 
kérdéssel kérdeztük meg, hogy mi a fiatalok véleménye róluk, tehát a megkérdezettnek módja 
volt a saját szavaival kifejteni véleményét és érzelmi azonosulását. A válaszokat két 
dimenzióban kódoltuk. Egyrészt magát az érzelmi azonosulást, másrészt azokat a fő tartalmi 
elemeket kódoltuk le, amiket a fiatalok fontosnak tartottak megjegyezni a skinheadekkel 
kapcsolatosan. 

 

IV.6. táblázat: A 14-18 évesek érzelmi viszonyulása a skinheadekhez nemenként 

      fiú lány Összes  Összes 
         elemszám százalék 

Teljesen egyetért   6.3 3.2 228  4.8 

Részben egyetért   23.0 16.2 946  19.7 

Teljesen elutasítja   54.3 63.1 2810  58.5 

Közömbös (nem foglal 
   állást)     4.1 4.1 195  4.1 

Nem tudja megítélni   12.3 13.4 617  12.9 

Összesen    100.0 100.0 4796  100.0 

 

A táblázatból látható, hogy a skinheadek ideológiájával való azonosulás elsősorban a 
fiúkra jellemző. A teljesen egyetértők kétharmada és a részben egyetértők 60 százaléka fiú. 
Életkor tekintetében nem egyenes vonalú az összefüggés, ugyanis legnagyobb arányban a 16-



17 évesek azonosulnak a skinhead ideológiával. A fiatalabbak is, az idősebbek is inkább az 
elutasításra hajlanak. 

A fiatalok társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helye az egyik legfontosabb 
tényezőnek látszik a skinhead ideológiával való azonosulás szempontjából. A teljes mértékben 
azonosulók egyharmada a szakmunkástanulók közül kerül ki, ötöde pedig a 
szakközépiskolába járók közül. A szakközépiskolások aránya a részben egyetértők körében 
még magasabb, így a szakközépiskolások a skinheadekkel teljesen vagy részben szimpatizálók 
31 százalékát teszik ki. Másik oldalról fogalmazva: a szakmunkástanulók közül minden 
negyedik, a szakközépiskolások közül pedig minden harmadik szimpatizál valamilyen 
mértékben a skinheadekkel. A dolgozók adatai a szakközépiskolásokéhoz hasonló, míg a 
munkanélküliek körében a skinheadekkel szimpatizálók aránya az átlagnál alacsonyabb. Ez 
utóbbi jelenség érthető annak fényében, hogy a munkanélküliek egy jelentős hányada, mint 
tanulmányunk elején említettük, cigány származású, tehát éppen abból a társadalmi csoportból 
való, akik ellen a skinhead ideológia irányul. 

Jelentős különbségeket találunk településtípusonként és régiónként is. A budapesti 
fiatalok 29 százaléka vagy teljesen vagy részben egyetért a skineadekkel, míg ez az arány a 
falusi fiatalok körében 20 százalék. A legkevésbé a nyugat-dunántúli régió fiataljai 
szimpatizálnak a skinheadekkel, körükben ez az arány csak 16 százalék, az elutasítók aránya 
is itt a legmagasabb (69 százalék). A legerősebb szimpátiát a Heves, Jász-Nagykun-Szolnok 
és Hajdú-Bihar megyéket magában foglaló régió fiataljai mutatnak a skinheadekkel. Ez az 
arány a régióban a 28 százalékot is eléri. Ez az eredmény várható volt annak fényében, hogy 
Eger köztudottan a skinheadek egyik központja. Nem elhanyagolható tehát az a hatás, amit a 
környezetükre, az ott élő fiatalokra gyakorolnak. Ha tehát azt szeretnénk, hogy a fiatalok 
kevésbé legyenek kitéve a skinhead ideológia hatásának, gondot kell fordítani arra, hogy ne 
alakulhassanak ki efféle központok. 

Figyelemre méltó, hogy az előzőekben bemutatott ideológiai csoportok mennyire 
eltérően kapcsolódnak a skinheadekkel való érzelmi azonosuláshoz. A "cigányellenes" 
ideológiákkal egyetértők jellegzetesen a skinheadekkel is teljesen egyetértenek. A két változó 
között szignifikáns a kapcsolat. A "szociális-egyenlősítő" jellegű ideológiákkal való 
azonosulás alacsonyabb szignifikancia szinten ugyan, de ellentétes irányú összefüggést mutat, 
azaz a szociális egyenlőtlenségekre érzékenyek inkább azok közül kerülnek ki, akik elutasítják 
a skinheadeket. A magyarsággal kapcsolatos ideológiák elfogadása semmilyen összefüggést 
sem mutat a skinheadek megítélésével. Azaz cáfolható az a vélemény, hogy a konzervatív, a 
nemzeti érzelmeket mélyen átérző fiatalok sorakoznak fel a skinhead ideológia mögé. 
Egyértelműen kijelenthető viszont, hogy ezt a cigányellenes ideológiát vallók teszik. 

Mint már említettük, a megkérdezettek véleményét úgy tudakoltuk a skinheadekről, 
hogy lehetőségük volt elmondani mindazt, ami ismereteik szerint a skinheadeket jellemzi és 
állást is foglalhattak mellettük vagy ellenük. Válaszolónként legfeljebb négy tartalmi elemet 
kódoltunk, mindegyikről egyenként eldöntve, hogy elfogadóan, elutasítóan, vagy tényszerűen, 
állásfoglalás nélkül hangzott el. Természetesen az is elképzelhető, hogy egy megkérdezett 
némely jellemzőket elfogadóan, másokat elutasítóan említett. A következőkben ezekből a 
tartalmi elemekből a legfontosabbakat mutatjuk be. 

 

A kérdésre 3582 fő adott tartalmi választ, a kódolható elemek száma 5778 volt. A 
tartalmi elemek túlnyomó többsége, 77 százaléka negatív töltéssel hangzott el, 16 százalék 
volt a pozitív töltésű és 7 százalék a semleges említés. A megkérdezettek leggyakrabban 
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(N=1157) a skinheadek agresszív viselkedését említették, mégpedig 95 százalékban 
elutasítóan. A következő leggyakrabban előforduló konkrét említés (N=720) a skinhead 
ideológia fajgyűlölő, fajüldöző természetét fogalmazta meg, 93 százalékban negatív töltéssel. 
Ezután a fajüldözés jóval konkrétabb megfogalmazása, a cigányellenesség következett 
(N=661). Ez a témakör erősen megosztotta a megkérdezetteket, hiszen az említések fele-fele 
arányban oszlottak meg az egyetértő és az elutasító vélemény között. A cigányellenességhez 
képest fele annyi említés utalt az idegenellenességre (N=294) és minimális az 
antiszemitizmusra (N=36), túlnyomó többségük elutasító jellegű volt. Gyakran elhangzott 
még a skinheadekkel kapcsolatosan, hogy buta, primitív emberekről van szó (N=619). 
Figyelemre méltó, hogy mindössze 79 utalás hangzott el arra vonatkozóan, hogy a skinheadek 
a régi Magyarországért lépnek fel, az ezt megemlítők háromnegyede viszont pozitívan 
viszonyult ehhez. A skinheadek külseje az erről beszélők (N=317) háromnegyedében negatív 
érzelmeket kelt. 

Szavazói magatartás 
Az 1994-es parlamenti választások idejére a most vizsgált korosztály egy része már 

szavazóképes állampolgár lesz. Azokat tekintettük leendő szavazóknak, akik 1976. május 
elseje előtt születtek, mert ha 1994. május elseje után lesznek a választások, akkor ők már 
mindenképpen rendelkeznek szavazati joggal. A fiataloknak 28 százalékát teszi ki ez a 
csoport. A szavazási szándékok tekintetében elég egyenletesen oszlik meg a vizsgált 
korosztály egésze. Ezt mutatja a következő táblázat. 

 

IV.7. táblázat: Ha már szavazhatna és most vasárnap lennének a parlamenti választások, 
elmenne-e (említések százalékában) 

1. biztosan elmenne szavazni  26.3 

2. valószínűleg elmenne  32.9 

3. biztosan nem menne el  33.8 

 

Ezekhez az általános tendenciákhoz képest vannak azért eltérések a fiatalok különböző 
csoportjai között. A tanulókra az a legjellemzőbb, hogy valószínűleg elmennének szavazni, a 
dolgozó és a munkanélküli fiatalokra viszont az, hogy biztosan nem mennének el. Azok a 
fiatalokra, akik tavaszra már szavazóképesek lesznek, az átlagnál nagyobb mértékben állítják, 
hogy biztosan elmennének szavazni. Az egyes pártokra "leadott" szavazatok arányát úgy 
mutatjuk be, hogy az első oszlopban a szavazóképes fiatalok adatait, a másodikban pedig a 
többiekét tüntetjük fel. 



IV.8. táblázat: Melyik pártra szavazna (említések százalékában) 

  Szavazó- Nem szava- 
  képesek zóképesek 

1. Magyar Demokrata Fórum 2.2 4.1 

2. Szabad Demokraták Szövetsége 4.7 4.1 

3. Független Kisgazdapárt 1.7 1.2 

4. Magyar Szocialista Párt 3.5 1.8 

5. Fiatal Demokraták Szövetsége 36.6 34.7 

6. Kereszténydemokrata Néppárt 1.2 0.5 

7. Munkáspárt (volt MSZMP) 0.5 0.4 

8. Szociáldemokrata Párt 0.3 0.1 

9. Nemzeti Demokrata Szövetség 0.1 0.0 

10.Köztársaság Párt 1.2 0.6 

11.Magyar Igazság Párt 0.4 0.4 

12.Zöld Párt 2.5 2.6 

13.egyéb párt 0.3 0.7 

14.egyikre sem szavazna, 
 nem menne el 15.5 15.1 

15.nem tudja 29.3 33.7 

 

Az eredményekből látható, hogy a tavaszra szavazóképessé váló fiatalok 45 százaléka az 
ellenzéki pártokra, azon belül is elsősorban a FIDESZ-re szavazna, 5 százaléka pedig a 
kormánypártokra. Körülbelül ugyanennyien szavaznának Parlamenten kívüli pártokra, 
elsősorban a Zöld Pártra és a Köztársaság Pártra. Figyelemreméltó, hogy annak ellenére, hogy 
pár hónap választ el minket a parlamenti választásoktól, közel 30 százalékuk még nem tudja, 
hogy kire szavazna. A tanulók az átlagnál valamivel nagyobb arányban szavaznának az MDF-
re, a Kereszténydemokrata Néppártra, valamint a Zöld Pártra. A munkanélküliek viszont a 
Kisgazdapártra szavaznának az átlagnál nagyobb mértékben. 

A megkérdezettek 27 százaléka egyetértett azzal a véleménnyel, hogy egyes politikai, 
vallási csoportok fel akarják használni a fiatalokat saját céljaikra. 23 százalék nem tudta 
megítélni és majd minden második megkérdezett elutasította ezt a véleményt. Még akik 
egyetértenek, azok is általában úgy gondolják, hogy ez a cél nem fog teljesen megvalósulni. A 
vélemény elfogadása leginkább életkortól függő, tehát a legidősebbek az átlagnál sokkal 
nagyobb arányban értenek egyet azzal, hogy vannak olyan csoportok, amelyek a fiatalokat fel 
akarják használni saját céljaikra. 
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V. Összefoglalás 

A 14-18 éves fiatalokkal kapcsolatos első gyorsjelentésben leírtuk a fiatalok helyzetét a 
társadalmi munkamegosztásban. Külön elemeztük a különféle iskolatípusba járók társadalmi 
összetételét, iskolaválasztásuk motivációit, azt, hogy iskoláik mennyire készítik fel őket a 
felnőtt életre. Ismét bebizonyosodott, hogy a szakmunkástanulók helyzete a legsérülékenyebb, 
hiszen alacsony általános iskolai tudással, települési és társadalmi hátrányokat hordozva 
lépnek a középiskolába. Kötődésük szakmájukhoz nem túlságosan erős, ehhez az oktatott 
szakmastruktúra is hozzájárul. Adataink azt bizonyítják, hogy ez az az iskolatípus, amelyik 
mind szakmailag, mind emberileg a legkevésbé készíti fel a fiatalokat a felnőtt életre. 
Célszerű lenne ezeket az iskolákat fokozatosan felfejleszteni legalább a szakközépiskolai 
oktatás szintjére. 

A dolgozó fiatalok – akik becsléseink szerint valamivel több mint 102 ezren vannak – 
munkahelyhez, munkához való kötődésének, jövedelmi helyzetének és általában annak, hogy 
mennyire érzik jól magukat munkahelyükön legfontosabb befolyásoló tényezője az, hogy 
befejezték-e iskolájukat és szakmájuk mennyire konvertálható, piacképes. A gazdaság 
prosperálóbb ágazataiban dolgozók, illetve az ilyen jellegű végzettséggel rendelkezők 
általában minden tekintetben jobb helyzetben vannak, mint a többiek. A szakmai képzés 
rendszerének módosításakor, átszervezésekor nagyon nagy figyelmet kellene fordítani a 
gazdasági élet változásaira, a hosszú- és rövidtávú gazdasági folyamatokra azzal a céllal, hogy 
a szakmai képzést nagyobb összhangba lehessen ezzel hozni. A munkahelyek vonzása 
elsősorban a jó társaságban és az érdekes, változatos munkában jelenik meg a fiatalok előtt. 
Munkahelyükre való beilleszkedésüket, sőt magát a munkahely megtalálását is nagyban 
segítik a rokoni, baráti kapcsolatok. 

Meg kell viszont említenünk, hogy a dolgozó fiataloknak valamivel több mint két 
százaléka, ami több mint 2000 fiatalt jelent, "feketén" dolgozik, tehát vagy nincs bejelentve és 
úgy dolgozik, vagy más nevén dolgozik, vagy valamilyen más, nem törvényes formában 
foglalkoztatják őket. Ők azok, akik a legkiszolgáltatottabbak a munkaadókkal szemben, 
hiszen senki és semmi sem védheti meg őket az esetleges túlkapásoktól, kihasználástól, 
alulfizetettségtől. E csoport mélyebb elemzése egyértelműen kimutatta, hogy ezek a fiatalok 
eleve olyan súlyos képzettségbeli, települési hátrányokkal indultak a munkaerőpiacon, 
amelyek predesztinálhatták őket arra, hogy ilyen helyzetbe kerüljenek. 

A 18 év alatti nem dolgozó és nem tanuló fiatalok legjellegzetesebb csoportjai: a 
munkanélküliek, a továbbtanulásra készülők és a családi okok (elsősorban szülés) miatt otthon 
lévők. Ők becsléseink szerint a vizsgált korosztályban 85 000-en lehetnek. Közülük a 
munkanélküliek és azok, akiket nem vesznek fel semmilyen iskolába igen veszélyeztetett 
társadalmi helyzetben vannak. Nagy többségük nem önszántából választja életformáját, 
megkísérelnek elhelyezkedni, de erre szakképzetlenségük, települési hátrányaik vagy éppen 
túl fiatal koruk miatt kevés esélyük van. Elhelyezkedésükben úgy érzik, kevéssé 
támaszkodhatnak környezetükre, még viszonylag leginkább szüleik jelentenek nekik támaszt. 
Különösen fontos figyelembe venni azt is, hogy a munkanélküli fiatalok közül minden 
negyedik cigány származású. Esetükben a hátrányok halmozottan fordulnak elő. Az ifjúságra 
irányuló szociálpolitikának különös figyelmet kell fordítania a cigány fiatalok ilyen jellegű 
veszélyeztetettségére. 



A munkanélküliség problémájáról valamennyi fiatalt kérdeztük. Az eredményekből 
megállapítható volt, hogy pontosan azok érzik a legnagyobb arányban veszélyeztetve 
magukat, akik valamilyen módon érintettek a problémában, tehát vagy már dolgoznak, vagy 
éppen munkanélküliek. Ennek ellenére a tanulók azok, akik – a dolgozókkal és a ténylegesen 
munkanélküliekkel szemben – nagy számban vélik úgy, hogy nagyon megviselné őket a 
munkanélküli állapot. Az iskola általában igen kevéssé készíti fel a fiatalokat a 
munkanélküliségre, így érthető a tanulók félelme. A dolgozók és a már munkanélküliek már a 
maguk bőrén megtapasztalták, hogy mennyire képesek érvényesülni a munkaerőpiacon. 
Ugyanakkor a munkanélküli fiatalok azok, akik a legpesszimistábban – vagy talán a 
legreálisabban – ítélik meg azt, hogy mennyi idő alatt lehet álláshoz jutni. Az álláskeresésben 
a fiatalok elsősorban szüleikre, barátaikra támaszkodhatnak, az iskolára szinte egyáltalán nem. 
Érdemes lenne megfontolni, a szakmai képzést nyújtó iskoláknak nem kellene-e nagyobb 
felelősséget vállalniuk diákjaik elhelyezkedéséért, szorosabban együttműködve a 
munkaadókkal. 

A munkanélküliség mindenképpen egy olyan helyzet, ami nagyon kiábrándulttá, 
elkeseredetté teheti a fiatalokat és kedvezőtlenül befolyásolhatja a munkához, a munka 
értelméhez, a munkavállaláshoz fűződő attitűdjeiket. Ha valaki ilyen helyzetben van, sokkal 
hajlamosabb arra, hogy pesszimistán nyilatkozzon a munkáról úgy általában, mint tanuló vagy 
dolgozó társai. Sokkal inkább érzi úgy, hogy a munka csak kényszer, hogy az ember megéljen, 
hogy nem azért dolgozik az ember, hogy öröme is legyen benne, hogy mindegy, mit dolgozik 
az ember, a lényeg az, hogy jól megfizessék. Igaz, hogy a vizsgált korosztályra általában 
jellemző, hogy fontosnak tartják, az ember szeresse azt a munkát, amit csinál, a munkanélküli 
fiatalokra ez is kevésbé igaz. 

És nemcsak a munka kapcsán érhetők tetten bennük a negatív érzések, hanem egész 
leendő életükkel kapcsolatosan. Ők azok, akiket leginkább nyomaszt a jövő bizonytalansága, 
akik a leginkább félnek attól, ami rájuk vár. Ők érzik úgy leginkább, hogy képtelenek ebben a 
változó világban eligazodni, az állandóan változó elvárásoknak megfelelni. A jövő 
bizonytalansága miatti félelem az átlagnál nagyobb mértékben a már dolgozó fiatalok között 
is érezhető. Ők sincsenek igazán a "helyükön".  

Erről a sok félelmet, bizonytalanságot magában rejtő érzésvilágról tanúskodik az is, 
hogy a megkérdezett fiatalok közel 60 százaléka érzi úgy, hogy nincs semmilyen lehetőségük 
arra, hogy beleszóljanak az őket is érintő politikai döntésekbe, szinte minden a "fejük felett" 
és nélkülük dől el. Ezt a kiszolgáltatottságot legjobban megint a munkanélküli fiatalok érzik. 

Sokoldalról alátámasztható tehát az a vélemény, hogy bárkinek, aki e korosztály 
munkaerőpiaci helyzetével, problémáival foglalkozik, arra kell törekednie, hogy a fiatalok 
minél kisebb hányadát érintse ez a helyzet, mert semmiképpen sem vált ki pozitív attitűdöket 
az élet kihívásaival, a "felnőtt" világ értékeivel szemben. 

Annyi problémát, nehézséget vet fel, és annyi negatív következménnyel kell számolni 
akkor, ha egy ilyen korú fiatal túl korán kikerül a munkaerőpiacra és ott vagy el tud 
helyezkedni vagy nem, hogy érdemes lenne megfontolni annak lehetőségét, hogy kitolódjon 
az az idő, amíg erre sor kerül, amikor már érettebbek erre a fiatalok. Ez megoldható lenne 
például azzal, ha a tanköteles kort megnövelnék egészen 18 éves korig, és az oktatási rendszer 
csak akkor engedné ki a fiatalokat a munkaerőpiacra. Ez a megoldás a mélyebb, átgondoltabb, 
a gazdasági élet új követelményeinek jobban megfelelő oktatást is lehetővé tenné pontosan 
azáltal, hogy az oktatási rendszernek is több idő állna rendelkezésére.  
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A piacgazdaság igényeinek jobban megfelelő oktatás kialakítását segítené az is, ha 
maguk a munkaadók is nagyobb felelősséget vállalnának "leendő" munkaerejük kiképzésében, 
hiszen a piac igényeit ők ismerik a legközvetlenebbül. Anélkül, hogy most részleteznénk e 
kérdést, csak annyit említünk meg, hogy eddigi eredményeink éppen azt mutatják, hogy a 
munkaadók nem mutatnak túl nagy hajlandóságot arra, hogy "beruházzanak" e fiatal 
korosztály kiképzésébe.  

A politikai érdeklődés csekély mértékben jellemző a fiatalokra, még leginkább azokra, 
akik családi szocializációjuk során megismerkedtek a politizálással. Csekély a fiatalok 
politikai részvétele is. Becsléseink szerint körülbelül 6000 lehet azoknak a fiataloknak a 
száma, akik részt vesznek valamilyen politikai szervezet tevékenységében. Ezzel 
kapcsolatosan összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy – ha egyáltalán jellemzi őket valamilyen 
politikai orientáció , akkor az leginkább a liberális, baloldali eszme- és gondolatkör. Közel 
3000-en vesznek részt ilyen típusú szervezetekben, ebből 1300-an csak a FIDESZ-ben. Jelen 
van persze a mérsékeltebb jobboldali gondolkodás is, de jóval kisebb arányban mint az előző, 
mindössze körülbelül 500 ilyen fiatal lehet a korosztály egészében. A szélsőséges jobboldali 
mozgalmak pedig egyáltalán nem élveznek nagy népszerűséget körükben. Mindössze 300-400 
olyan fiatal lehet, aki részt vesz valamilyen hazai vagy külföldi neonáci, illetve skinhead 
mozgalomban. 

Ugyanakkor igen fontos megjegyezni, hogy az ideológiai rendszerek közül komoly 
népszerűséget élvez egy cigányellenes gondolatkör, ami a megkérdezettek egyharmadára 
jellemző. Arra is fel kívánjuk hívni a figyelmet, hogy a korosztály egészében becsléseink 
szerint közel 40 000 olyan fiatal van, aki teljes egészében azonosul a skinhead mozgalom 
ideológiájával, bár nem feltétlenül vesz is részt benne. Azoknak a száma, akik pedig részben 
egyetértenek velük, körülbelül 160 000 lehet. Megnyugtatónak mondható, hogy a vizsgált 
korosztálynak több mint a fele, körülbelül 480 000-en elutasítják ezt a szélsőséges ideológiát 
– mint láthattuk – elsősorban agresszivitása és fajüldöző jellege miatt. Nem megnyugtató 
viszont, hogy legalább 130-140 000 lehet azoknak a száma, akik közömbösen szemlélik a 
skinhead mozgalmat, vagy egyszerűen nem foglalnak állást a kérdésben, így nem tudható, mit 
is gondolnak erről valójában. Nem lenne érdektelen tehát "beemelni" ezt a problémát már az 
alsó, de főleg a középfokú oktatásba. 

A politikai jellegű attitűd kérdések elemzését elsősorban annak a tanulságnak a 
megfogalmazásával foglalhatjuk össze, hogy a 14-18 éves korosztályon belül a nem dolgozó 
és nem is tanuló (általában munkanélküli) fiatalok és a szakmunkástanulók (akik az előző 
társadalmi csoportnak egyik legjelentősebb utánpótlását biztosítják) nemcsak a 
munkaerőpiacon, de (nyilván attól nem elszakíthatóan) politikailag-ideológiailag is igen 
sérülékeny, veszélyeztetett helyzetben vannak. Ők azok, akik leginkább kicsúsztak a szülők és 
az iskola kontrollja alól, ők a leginkább befolyásolhatóak a szélsőséges vélemények által. 
Helyzetüket és általában a fiatalok helyzetét általában ők látják a legkilátástalanabbnak, ezzel 
szoros összefüggésben ők hajlamosak leginkább elfogadni a radikális politikai nézeteket. A 
skinheadekhez fűződő rokonszenv is a dolgozókra, a szakmunkástanulókra és a 
szakközépiskolai tanulókra jellemző a leginkább. Fontos lenne megtalálni azokat a 
módszereket és hiteles embereket, akik ezt a folyamatot megállíthatnák, akik hatni tudnának a 
fiataloknak erre a széles csoportjára. 

A fiatalok szavazói magatartásában egyelőre – mint láthattuk – nem tükröződnek ezek a 
tendenciák. Passzivitásuk viszont annál inkább. A tavaszi parlamenti választások idejére 
ebből a korosztályból körülbelül 240 000-en lesznek már szavazóképesek. Közülük azonban 
több mint 100 ezren vagy még nem tudják, hogy kire fognak szavazni, vagy el sem akarnak 



menni. Azok körében, akik élni fognak ezzel a jogukkal, egyértelmű az ellenzéki (liberális és 
baloldali) pártok iránti szimpátia és bizalom. Kérdés, hogy melyik párt fogja tudja a 
leghatékonyabban "megszólítani" és támogatásra bírni a fiatalok egyenlőre "hallgató" 100 
ezres tömegét. 

Végül a kutatás egészéről annyit szeretnénk megjegyezni, hogy a megkérdezettek 
túlnyomó többsége szívesen válaszolt a kérdőívre, érdeklődött a benne megfogalmazott 
problémák iránt. Gyakran elhangzott az a vélemény is a megkérdezett fiatalok részéről, hogy 
szívesen vennék, ha ezt a kutatást néhány év múlva ugyanezen a mintán megismételnénk, mert 
így a helyzetükben és véleményükben bekövetkező változások mérhetők lennének. 

 


