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1. Bevezetés 
 

Az itt következő dolgozatban olyan átfogó, társadalmasított regionális ifjúsági stratégiát 

vázolunk fel, amely bemutatja az Észak-alföldi régió fiataljainak társadalmi helyzetét, 

meghatározza az ifjúságügy regionális hiányterületeit, szükségleteit, a fejlesztés lehetőségeit, 

feltárja a már érvényben lévő fejlesztési tervdokumentumokhoz való kapcsolódási 

lehetőségeket, továbbá az elkészült nemzeti ifjúsági stratégiához illeszkedő, a régióban 

működő ifjúsági szervezetekkel egyeztetett fejlesztési projektjavaslatokat fogalmaz meg. Az 

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia hiánypótló dokumentum, mivel lehetővé teszi a 

régióban az ifjúságot érintő területeken a stratégiai tervezést, a különböző fejlesztési, 

cselekvési projektek megalapozását és ezek szélesebb összefüggésekben való értelmezését. 

A regionális ifjúsági stratégia négy fő részből áll. Az első részben a stratégia célját, 

alapelveit és értékelkötelezettségét fogalmazzuk meg, valamint célközönségét mutatjuk be. 

A második részben ifjúságszociológiai kutatások eredményeire támaszkodva vázoljuk a 

régió fiataljainak tagolódását, helyzetét, kulturális sajátosságait. A harmadik részben az 

ifjúságügy regionális hiányterületeivel és szükségleteivel foglalkozunk. A negyedik rész a 

fejlesztési lehetőségekkel foglalkozik, az ötödik a RIS kommunikálásával és a folyamatos 

fejlesztő munka biztosításával. A hatodik rész az Ifjúság 2008 adatfelvétel alapján elemzi az 

Észak-alföldi régióban élő fiatalokra vonatkozó adatokat. 

 
1. A stratégia módszertani háttere 

Arra törekedtünk, hogy minél sokrétűbb információkat szerezzünk a régió ifjúságáról, az 

ifjúsági szektorról, az ifjúságpolitikáról és az ifjúsági munkáról. Törekedtünk arra is, hogy a 

szükségleteket és a javaslatokat minél többféle forrásból ismerjük meg. Annak érdekében, 

hogy megállapításaink érvényesek legyenek, különböző társadalomtudományi módszereket 

alkalmaztunk. Egyrészt másodelemzésnek vetettük alá a témánk szempontjából legfontosabb 

szociológiai adatbázisokat, másrészt problémafeltáró interjúkat és fókuszcsoportos 

beszélgetéseket folytattunk ifjúságsegítő szakemberekkel. Emellett elemeztünk a témával 

kapcsolatos szakpolitikai dokumentumokat is. A források sokféleségével és az alkalmazott 

módszerekkel biztosítjuk, hogy a stratégia társadalomtudományi szempontból megalapozott 

legyen. 
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1.1 A régióra vonatkozó ifjúságszociológiai kutatás ok  

Összességében a következő, szociológiai szempontból megbízható adatbázisokat és kutatási 

eredményeket vettük figyelembe: 

• az Ifjúság2008 Gyorsjelentése és adatbázisa; 

• Az Észak-Alföldön élő 15-29 évesek az Ifjúság 2008. felmérés alapján (Marián Béla); 

• a 2009-es Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés (Kollár-Éri István); 

• az Echo Survey 2006-os fenntarthatósági elemzése az ifjúsági szolgáltatások 

fejlesztéséről, az ifjúsági szolgáltatások hálózati rendszerének és projekttervezési 

eszközeinek regionális sajátosságairól, valamint a forrás-allokáció stratégiai kérdéseiről 

(Domokos Tamás); 

• Pusztai Gabriella (2009): Társadalmi tőke és az iskola. Kapcsolati erőforrások hatása az 

iskolai pályafutásra. Budapest, Új Mandátum Kiadó; 

• Murányi István (szerk.) (2008): Kelet-magyarországi középiskolások 

egészségmagatartása. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó; 

• Dr. Benkéné Kiss Valéria (2005): A Diószegi Sámuel Közép- és Szakképző Iskola 

kilencedik évfolyamos tanulóinak egészségmagatartására vonatkozó vizsgálati 

eredmények. 

Emellett támaszkodtunk a régióban folytatott ifjúságkutatásokra, a Debreceni Egyetem által 

folytatott helyi és regionális ifjúságkutatásokra. Háttéranyagként felhasználtuk az MTA PTI 

szakértői csoportja által az Európa Tanács számára 2007-ben, Laki László vezetésével 

készített Magyar nemzeti ifjúságpolitikai riportot is. 

Az empirikus ifjúságszociológiai kutatások közül mindenekelőtt az Ifjúság 2008 kutatás 

adatbázisán végzett, az Észak-alföldi régió ifjúságára vonatkozó önálló adatfeldolgozást és 

elemzést emeljük ki.1 Az adatfelvétel során nyolcezer fiatalt kerestek fel a kérdezőbiztosok. 

A megkérdezett 15-29 éves fiatalok mintája korosztályukat reprezentálja. Az Ifjúság 2008 

kutatás keretében az Észak-alföldi régióban összesen 1.327 kérdőíves interjú készült. Ez a 

teljes minta 16 százalékát jelenti. Ez az arány megfelel a valós arányoknak: a 15-29 éves 

                                                 
1 Az Észak-Alföldön élő 15-29 évesek az Ifjúság 2008. felmérés alapján című elemzést Marián Béla készítette. 
Az elemzés legfontosabb eredményeire az Észak-alföldi ifjúsági stratégia 2010. első öt fejezetében gyakran 
hivatkozunk; a 7. fejezetben pedig az elemzés teljes szövege megtalálható. 
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korosztály 16 százaléka él a régió három megyéjében: Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár 

megyékben a korosztály 6-6 százaléka, Szolnok megyében pedig 4 százaléka.2 

Az Észak-alföldi régióban készült interjúkat leválogattuk, és egyrészt önálló mintaként 

elemeztük, másrészt a régióra vonatkozó eredményeket összehasonlítottuk a teljes mintára, 

illetve a többi régió fiataljaira vonatkozó eredményekkel. Ezt azért tehettük meg, mert az 

Ifjúság 2008 teljes mintája is, a regionális minta is reprezentálja a megkérdezett korosztályt, 

illetve azokat a háztartásokat, amelyekben a fiatalok élnek, így mindkét minta adatai 

statisztikailag érvényesek. Az országos és a regionális adatok összehasonlításának 

eredményeit csak azokban az esetekben közöljük, amikor szignifikánsak a különbségek az 

Észak-alföldi régió fiataljai és a többi régió fiataljai között. 

 

 
1.2 Problémafeltáró beszélgetések 

A regionális ifjúsági stratégia társadalmi megalapozottságát az ifjúságszociológiai kutatások 

eredményeinek figyelembe vétele mellett azzal is igyekeztünk biztosítani, hogy konzultációkat 

folytattunk gyakorlati szakemberekkel, és figyelembe vettük az ifjúsági munkával 

kapcsolatos tapasztalatikat. Az előkészítő munka fontos részét képezték azok a 

problémafeltáró fókuszcsoportos beszélgetések és egyéni interjúk, amelyeket az ifjúságügy 

regionális hiányterületeinek, szükségleteinek és fejlesztési lehetőségeinek feltárása céljából 

folytattunk az Észak-alföldi régió ifjúságpolitikai szereplőivel. 

A fókuszcsoportok összeállítása során arra törekedtünk, hogy a legkülönbözőbb helyi 

szintek képviselőinek véleményét megismerjük. Azt is fontosnak tartottuk, hogy a 

résztvevők minél több szempontból, minél többféle tapasztalat birtokában tudjanak 

kapcsolódni a beszélgetések témáihoz. Az első problémafeltáró fókuszcsoportos 

beszélgetésre 2010 áprilisában került sor. Ebben különböző nagyságú települések ifjúsági 

referensei, ifjúságsegítő szakemberek, pályázatértékelő szakember, a Regionális Ifjúsági 

Tanács tagja, a RISZI munkatársai, az ISZMK munkatársai és a Regionális Érdekegyeztető 

Fórum munkatársa vettek részt. A második problémafeltáró fókuszcsoportos beszélgetés 

                                                 
2 Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Helyzetelemzésből tudjuk, hogy a régióban is csökken a fiatalok 
létszáma. A fiatalok arányának csökkenése (2008 januárjában 21,35 százalék volt a 15-29 évesek aránya a 
régióban) a formális oktatásukat biztosító intézményrendszerre is jelentős hatással van. Az oktatási 
intézmények száma az elmúlt évtizedben folyamatosan csökkent a régióban (Kollár-Éri 2009). 
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2010 májusában volt. A résztvevők között volt a regionális Fejlesztési Tanács képviselője, a 

szolnoki Ifjúsági Ház, Ifjúsági Egyesület, Ifjúsági Információs Iroda munkatársa, a megyei 

könyvtár Információs Központjának munkatársa, az ANTSZ munkatársa, a Civil Szolgáltató 

Központ ifjúságsegítő munkatársa, valamint a RISZI munkatársa. 

A fókuszcsoportos beszélgetések célja kettős volt. Egyrészt arra törekedtünk, hogy minél 

szélesebb körben tudjuk feltárni a régió ifjúságpolitikájában és a fiatalok társadalmi 

integrációjában jelenleg tapasztalható hiányokat, problémákat. Másrészt a résztvevők 

segítségével akartuk megtalálni azokat a kitörési és továbblépési pontokat, amelyek irányát a 

regionális ifjúsági stratégiának megbízhatóan kell mutatnia. A módszer előnye, hogy az 

általunk moderált, előre összeállított vezérfonal alapján folytatott beszélgetésben a 

résztvevők saját szakmai közegükben fogalmazták meg javaslataikat. Így a megszólalók 

egymást erősíthették vagy egymással vitatkozhattak, a beszélgetés folyamán 

kikristályosodtak a régió ifjúságának jellegzetes problémái, a problémák meghaladásának 

módjai és azok a célok, amelyeket stratégiai fontosságúnak tartanak. 
 
 

2. A stratégia illeszkedése más tervdokumentumokhoz 

A stratégia elkészítésében különböző dokumentumokra támaszkodtunk. Áttekintettük a 

Nemzeti Ifjúsági Stratégiát, a régió hét városában készült ifjúságpolitikai koncepciókat, az 

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Regionális ifjúsági helyzetelemzését, az 

Észak-alföldi Civil Regisztert és az Új Ifjúsági Szemle tematikus számait. 

A Nemzeti Ifjúsági Stratégia szerint az ifjúsági intézményrendszer helyi szintjét (a) az 

önkormányzati ifjúsági referensek, (b) az ifjúsági információs és tanácsadó irodák (ifjúsági 

irodák), továbbá (c) az ifjúsági információs pontok alkotják. Reményeink szerint ezt a 

strukturális alapelvet a RIS egész koncepciója tükrözi. 
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2. A Regionális Ifjúsági Stratégia alapelvei, értéke lkötelezettsége, 
céljai és célközönsége 

 

 

2.1 A Regionális Ifjúsági Stratégia alapelvei és ér tékelkötelezettsége 

Az Észak-Alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia – hasonlóan más régiók stratégiájához – 

ifjúságpolitikai és társadalompolitikai dokumentum, amely kapcsolódik a vonatkozó magyar 

és európai dokumentumokhoz; figyelembe veszi azokat a társadalmi folyamatokat, amelyek 

között a fiatalok élete zajlik; figyelembe veszi a fiatalokkal kapcsolatos társadalmi 

intézményrendszer sokszínűségét, és végül, de nem utolsó sorban elkötelezett a 

demokratikus alapértékek társadalmi érvényesülése mellett. 

A stratégia a következő alapelveken nyugszik: 

(a) A stratégia az ifjúságpolitikát a társadalompolitika kiemelt fontosságú területének 

látja. Az ifjúságpolitika a társadalompolitika része, amely szorosan összefügg más 

társadalmi folyamatokkal és más társadalmi csoportok szükségleteivel, tehát nem 

lehet elkülönített módon kezelni. Ezért szükség van olyan, szakmailag megalapozott 

alapdokumentumra, amely összegzi a régió fiataljainak életével kapcsolatos, 

legfontosabb társadalmi sajátosságokat, az ifjúsági szektorban tevékenykedő 

szakemberek tapasztalatait, és ezek figyelembe vételével fontos ajánlásokat tesz a 

régió fiataljainak életével kapcsolatba kerülő, a különböző szektorokban 

tevékenykedő szakemberek számára. A Regionális Ifjúsági Stratégia ilyen 

alapdokumentum kíván lenni. A Regionális Ifjúsági Stratégia összhangban van a 

Nemzeti Ifjúsági Stratégiával, a Fehér Könyvvel és a 2005-ös iránymutatásokkal. 

(b) A stratégia elkötelezett a fiatalok helyzetének és életminőségének javítása mellett. 

Mivel az élethelyzet és életminőség javítása a kormányzati koordinációt igénylő 

feladatok körébe tartozik, jelen stratégia e fontos területtel nem foglalkozik. 

(c) A stratégiában megjelölt célkitűzések megvalósításának két fő feltétele van: az egyik 

a helyi ifjúságpolitikai stratégiák kimunkálása, a másik az ifjúsági szektor aktorai 

közötti együttműködés. 
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(d) Az ifjúsági szektor szereplői közötti együttműködés a stratégia kitüntetett fontosságú 

alapelve. Az együttműködés alapelvéből következik, hogy az ifjúsággal kapcsolatos 

problémák megoldása, illetve a feladatok megvalósítása csak 

• az országos ifjúságpolitikai koncepciókkal összhangban, 

• a jogszabályoknak megfelelő helyi ifjúságpolitikák figyelembe vételével, 

• a programok koordinálásával, 

• az ifjúsági munka (intézmények, ifjúsági szervezetek, érdekképviseletek, ifjúsági 

munkát végzők), az oktatásügy és az egészségügy közötti együttműködés révén, 

illetve 

• a fiatalok életében szerepet játszó intézmények és a helyi önkormányzatok aktív 

szerepvállalásával,  

• az önkormányzatokkal való hatékony együttműködéssel, valamint 

• speciális tudással rendelkező szakemberek közreműködésével lehetséges. 

(e) A különböző társadalmi helyzetű, különböző rétegekbe tartozó és különböző 

problémákkal küszködő fiatalok társadalmi integrációjának és aktív állampolgári 

részvételének elősegítése önálló, mással nem helyettesíthető korosztály-specifikus 

szervezet-, tevékenység- és szolgáltatási rendszert igényel, amely a célok 

megvalósítását támogató demokratikus pedagógiai elveken alapul, és amelynek 

sajátos céljai, értékei, feladatai, programjai és intézményei vannak. A fiatalok sikeres 

társadalmi integrációjának e rendszer sajátosságai miatt is nélkülözhetetlen feltétele a 

fiatalok életével kapcsolatba kerülő, különböző szektorok közötti együttműködés. 

 

2.1.1 A Regionális Ifjúsági Stratégia ifjúságképe 

A Regionális Ifjúsági Stratégia a demokratikus értékek társadalmi megerősödését kívánja 

elősegíteni. Abból indul ki, hogy az ifjúságpolitika egyik fő célja a demokratikus 

állampolgári szocializáció és állampolgári részvétel elősegítése. A stratégia a fiatalokra, 

mint értékek hordozóira, új értékek teremtőire és társadalmi erőforrásra tekint. Elő kívánja 

segíteni, hogy érvényesülésük és érdekérvényesítésük minél sikeresebb legyen. Ehhez az 

szükséges, hogy legyenek képesek önálló döntéshozatalra, megfelelő ifjúsági intézményekre 

támaszkodhassanak, és hogy minél sikeresebbek legyenek a társadalmi integrációval járó 

problémák, konfliktusok megoldásában. A RIS ifjúságképe tehát az aktív, demokratikus 
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állampolgárrá váló fiatal, aki tud élni a társadalmi részvétel lehetőségeivel, és tisztában van 

társadalmi felelőssége jelentőségével. A RIS ifjúságképének értékprioritásai közé tartozik az 

egyenlőség, a szolidaritás, az antirasszizmus és a roma fiatalok társadalmi integrációja 

melletti elkötelezettség. 

A stratégia ifjúságképéből következik, hogy (a) elkötelezett a demokratikus politikai 

kultúra értékei mellett, és (b) elismeri a különböző értékszempontú megközelítések 

létjogosultságát az ifjúságsegítés folyamatában. 

 

2.1.2 A Regionális Ifjúsági Stratégia célcsoportjai  

Az iskola fontos, de nem egyetlen eszköze a fiatalok társadalmi integrációjának. A stabil 

demokráciák egyik figyelemre méltó ifjúságpolitikai tapasztalata, hogy a fiatalok minél 

sikeresebb integrációjához több tényező együttes meglétére van szükség. Ezek között 

különösen fontosak a következők: (a) konszenzuson nyugvó ifjúságpolitikai alapelvek, (b) 

megfelelő jogi szabályozottság, (c) jól képzett ifjúságsegítő szakemberek, valamint (d) olyan 

intézmények (alacsony küszöbű szolgáltató intézmények, ifjúságsegítő szakemberek, a 

fiatalokkal foglalkozó és a fiatalokat tömörítő civil szervezetek, helyi ifjúságpolitikai 

rendszer) rendszerére, amelyek egymással és az iskolával kooperáló, egymást jól kiegészítő, 

professzionális szakemberek munkájára építenek. A RIS ezt a komplexitást kívánja szem 

előtt. Ugyanakkor tekintettel van arra, hogy az iskola külön társadalmi alrendszert képez, 

ezért a sikeres társadalmi integrációban szerepet játszó tényezők közül elsősorban az iskolán 

kívüli tényezőkre koncentrál. 

Az Észak-Alföldi régióban az ifjúságsegítő intézmények rendszere még részben hiányos, 

részben pedig nem működik eléggé hatékonyan. A regionális ifjúsági stratégia ezért elő 

kívánja segíteni, hogy a régió ifjúsági munkája a maga sajátos eszközeivel, szakmaiságával, 

intézményi lehetőségeivel járuljon hozzá a fiatalok társadalmi integrációjához, a fiatalok 

társadalmi mobilitásához és az interszociális, intergenerációs, interkulturális kapcsolatok 

javulásához, és segítse elő a hatékony ifjúságsegítő intézményrendszer kiépülését. 

Célcsoportjai a fiatalokkal kapcsolatba kerülő struktúrák, intézmények, szervezetek, 

szolgáltatások szakemberei, illetve a fiatalok szervezeteinek képviselői. A stratégia céljainak 

megvalósításában épít az ifjúságsegítő szakemberek, a civil szervezetek képviselői, az 

ifjúsági referensek egymást feltételező, egymás munkájával számító együttműködésére. 

Fontosnak tartja a településeken dolgozó ifjúsági referensek szerepét. A NIS 
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megfogalmazása szerint a „referensek feladata jellemzően a megyeszékhelyeken, 

városokban az önkormányzatok ifjúsággal kapcsolatos intézkedéseinek koordinálása. Kisebb 

városokban, nagyközségekben a referensek gyakorta töltenek be ifjúságfejlesztői, 

katalizátori szerepet is. Többnyire a megyeszékhelyeken és meghatározóan önkormányzati 

fenntartásban működnek az ifjúsági információs és tanácsadó irodák, melyek alapellátás-

jellegű humánszolgáltató intézményként végzik személyes tájékoztató, tanácsadó és 

ifjúságsegítői tevékenységüket. Az irodák bázisára és szakmai gyakorlatára épülve 

működnek az információs pontok, melyek tevékenységükben az ifjúsági információk 

közvetítését végzik, általában más ellátáshoz, intézményhez kapcsolt szolgáltatásként.” 

 

2.1.3 A Regionális Ifjúsági Stratégia általános cél jai 

 

A Regionális Ifjúsági Stratégia ifjúságképével és értékelkötelezettségével összhangban a 

stratégia általánosabb szinten leírható célkitűzései a következők: 

(a) A stratégia segítse elő a társadalmi igazságosság minél teljesebb érvényesülését a 

gyerekek és a fiatalok életében. 

(b) Segítse elő a társadalmi szolidaritás és felelősségvállalás erősödését a fiatalok körében. 

(c) Járuljon hozzá ahhoz, hogy a fiatalok különböző csoportjai közelebb kerüljenek 

egymáshoz. 

(d) Segítse a fiatalokat a különböző hátrányok leküzdésében (például: alacsony iskolai 

végzettség, a régió vagy a település jellegével, a nemzetiségi és etnikai hovatartozással 

összefüggő hátrányok, gazdasági, kulturális, egészségügyi hátrányok, nehéz 

élethelyzetek, az információhoz való hozzájutás hátrányai stb.). 

(e) Segítse elő, hogy csökkenjenek a fiatalok különböző csoportjai közötti gazdasági, 

társadalmi és kulturális távolságok. 

(f) Segítse elő új ifjúsági közösségek kialakulását és megerősödését. 

(g) Segítse elő, hogy a fiatalok érdekeiket érvényesíteni tudó, a társadalmi szolidaritást és 

együttműködést a magukéinak valló, aktív állampolgárokká váljanak. 

(h) Segítse elő a régió fiataljainak a helyi társadalom életében való részvételét és minél 

sikeresebb társadalmi integrációjukat a különböző tevékenységekbe való bevonásukkal, 

szabadidejük értelmes eltöltésével, önmaguk megismerésével, helyük, szerepük 
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megtalálásával és felvállalásával, valamint a megfelelő társadalmi lehetőségek és terek 

biztosításával. 

(i) Segítse elő, hogy a fiatalok minél sikeresebben tervezzék életpályájukat, és ennek 

szakaszaira és nehézségeire minél tudatosabban készüljenek fel. 

 

2.2 Közvetlen, konkrét célok 

A RIS alapján közvetlenül elérhető, konkrét célokat úgy tekintjük, mint amelyeken keresztül 

közelebb lehet kerülni az ifjúság társadalmi helyével kapcsolatos, általánosabb szintű célok 

megvalósulásához. Ezek a következők: 

(a) A Regionális ifjúsági Stratégia jelölje ki az ifjúságügy helyét a régió 

társadalompolitikájában, illetve a településszintű helyi politikákban. 

(b) Segítse elő a fiatalok életében meghatározó szerepet játszó szakpolitikák (ifjúságpolitika, 

oktatáspolitika, egészségügy, foglalkoztatáspolitika) közötti együttműködést. 

(c) Segítse elő az ifjúsági szektor szereplői (civil szervezetek, önkormányzatok, 

közigazgatási, költségvetési intézmények, szolgáltatások) közötti együttműködést. 

(d) Jelölje ki az ifjúságügy kívánatos fejlesztési és együttműködési irányait. 

(e) Járuljon hozzá a társadalom ifjúságképének formálásához, a fiatalokkal szemben 

gyakorta megnyilvánuló elégedetlenség és bizalmatlanság csökkenéséhez. Ugyanakkor 

alakítsa az ifjúság társadalomképét, annak érdekében, hogy növekedjen részvételük a 

társadalmi problémák megoldásában és a megoldások megújításában. 

(f) Segítse elő új típusú, korszerű társadalmi készségek megerősödését (változáskezelés, 

rugalmasság, elfogadás, kommunikációs készségek, konfliktuskezelő készségek, 

együttműködési készség). 

Bízunk benne, hogy a Regionális Ifjúsági Stratégiában megjelölt konkrét célkitűzések 

megvalósíthatóak, valamint, hogy a megvalósulás folyamata az általános célokkal 

összhangban a régióban zajló társadalmi folyamatok szerves részét fogja képezni. 
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3. Az Észak-alföldi régió fiataljainak helyzete 
 

Ebben a részben a rendelkezésünkre álló adatok és források, illetve az általunk végzett 

elemzések alapján felvázoljuk a régió ifjúságának helyzetét (társadalmi, demográfiai és 

kulturális sajátosságok) és ifjúsági szektorának sajátosságait (ifjúsági intézményrendszer, 

ifjúsági civil szervezetek, ifjúsági szolgáltatások és a szolgáltatások igénybevétele, képzések, 

ifjúsági munka, helyi ifjúságpolitikák, ifjúsági érdekképviseletek, információs források, 

pályázati tevékenység, projektek, ifjúsági kultúra, aktivitás és közélet). 

A régiónak az ifjúságot érintő tervezési folyamatokban egy minden szempontból 

sokszínű, sokféle társadalmi, gazdasági és kulturális csoport-hovatartozás mentén tagolódó 

ifjúsági korosztállyal kell számolnia. Az ifjúsági korosztályban a „felnőtt” társadalom 

majdnem minden jelensége, problémája fellelhető. A fiatalok életkoruk, lakóhelyük, 

iskolázottságuk, tevékenységük, gazdasági helyzetük, kulturális szokásaik, életmódjuk, 

családi hátterük, társas viszonyaik, életcéljaik és lehetőségeik szempontjából is jelentősen 

különbözhetnek egymástól. A tervezési folyamatokat azonban megkönnyíti, hogy a 

szociológia eszközeivel jól leírható az ifjúság rétegződése. Ezt kívánjuk elősegíteni azzal, 

hogy a Regionális Ifjúsági Stratégiában támaszkodunk az Ifjúság 2008 adatfelvétel alapján 

készített elemzésünkre, melyben az Észak-alföldi régió fiataljainak rétegződését és a 

rétegződésben szerepet játszó tényezőket tártuk fel. 

 
3.1 Az ifjúság fogalmának értelmezése 

 

3.1.1 Életkori határok 

A fiatalok életkori definíciója nem könnyű. Az Európai Unióban a 14 és 30 év közöttieket 

sorolják a fiatalok fogalmába, de a statisztikák és az ifjúságszociológiai kutatások azt 

mutatják, hogy az életkori határok különösen felfelé igen nyitottak. A felsőoktatás 

expanziója, a nők iskolázottsági szintjének emelkedése, az iskolázottabb ifjúsági 

csoportokban a karrierértékek kitüntetett fontossága, a fogyasztói társadalom kihívásai és a 

fogyasztás életfilozófiájának térhódítása nyomán a fejlett világban átalakultak az ifjúsági 

életpályák: kitolódott az önálló felnőtt élet kezdése. Dolgozatunkban mi is elsősorban a 14 és 

30 év közötti korcsoportokat értjük a fiatalok fogalmán, de hangsúlyozzuk, hogy a regionális 
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ifjúsági stratégiának – az ifjúságpolitika egészéhez hasonlóan – számolnia kell a 30 és 35 év 

közötti fiatal felnőttekkel is. 
 

3.1.2 A posztadoleszcencia jelensége 

Napjainkban már nem jelölhetjük ki egyértelműen az ifjúsági életszakasz és a felnőtt 

életszakasz közötti határokat a felnőtté válás klasszikus, egymást követő szakaszai és 

fordulói (a tanulmányokat követően önálló keresőfoglalkozás folytatása; saját háztartás; 

házasság vagy tartós párkapcsolat; majd az első gyermek megszületése) mentén. A felnőtté 

válás korábban általános szekvenciális modellje már csak a fiatalok kisebb részére jellemző. 

A szakirodalom a posztadoleszcencia fogalmával írja le az elhúzódó ifjúsági életszakasz 

összetett jelenségét. A serdülő- és ifjúkor elhúzódik és belecsúszik a fiatal felnőtt 

életszakaszba: a fiatalok bizonyos szempontokból a felnőtt életvitelt követik, míg más 

szempontokból a gyermeki státuszra jellemző társadalmi helyzetük és szüleikhez való 

viszonyuk. Az elhúzódó felnőtté válás életszakaszában az élet bizonyos területein 

megfigyelhető korai felnőttség (szexuális élet, a szabad idő eltöltésének módja, a fogyasztás, 

a személyes döntések köre, az állampolgári felnőttség) jól megfér azzal, hogy a fiatal más 

területeken megkésve válik felnőtté (elhúzódó tanulói státusz, késői családalapítás, 

korlátozott anyagi függetlenség, a szülői háztartásban való élés, nem teljesen önálló 

életvitel). 

A posztadoleszcencia jelenségköre és problémái jól jelzik, hogy a modern 

társadalmakban egymásba csúsznak, illetve kevéssé egyértelműek a „fiatal” és a „felnőtt” 

státuszok. Sokan élnek párkapcsolatban, miközben tanulmányokat folytatnak, és 

tanulmányaik mellett esetleg pénzt is keresnek, ugyanakkor nem váltak le a szülői 

háztartástól. Arra is gyakran látunk példát, hogy a fiatalok munkavégzés közben vagy kereső 

tevékenységüket megszakítva folytatnak tanulmányokat. A fiatalok számottevő – elsősorban 

a magasabb iskolai végzettségű, szakképzett – csoportjai egyre később vállalják az első 

gyermeket, az élethosszig tartó tanulás jegyében a tanulás és az önálló kereső foglalkozás 

nem szekvenciálisan követik egymást életükben, hanem sokszor egymással párhuzamosan 

zajlanak, és sokan nem válnak le a kibocsátó családról, hanem ennek „szolgáltatásait” 

élvezik. Új, az információs társadalomhoz kapcsolódó jelenség, hogy a különböző – 

korábban egymástól térben és időben jól elkülönülő – tevékenységek, mint a tanulás, a 

munka, a szabadidő eltöltése – egymással sajátos „patchwork-struktúrában” kapcsolódnak 
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össze. Ezen azt értjük, hogy egyrészt ma már otthon is lehet munkatevékenységet folytatni a 

számítógép mellett, másrészt a munkatevékenységet és / vagy a tanulást is meg lehet 

hosszabb-rövidebb időre szakítani az interneten jellegzetes szabadidő-tevékenységekkel 

(olvasás, társas kapcsolatok ápolása, szórakozás, ismerkedés, klippek, zene, levelek, 

csevegés, üzenetek, képek fogadása és küldése stb.). 

Ugyanakkor a fiatalok más csoportjai – elsősorban az alacsony iskolai végzettségű, 

szakképzetlen, gyakran kisebb településeken élő fiatalok – a hagyományos életmintákat 

követve hamar válnak felnőtté. Viszonylag fiatalon válnak szülőkké, viszonylag hamar 

hagyják abba tanulmányaikat, és viszonylag fiatalon folytatnak (amennyiben van rá 

lehetőségük) önálló kereső tevékenységet. 

 

3.1.3 Különböz ő életminták, különböz ő életviszonyok 

A „fiatalság” és a „felnőttség” kritériumait illetően az Észak-alföldi régióban is a 

posztadoleszcencia több sajátosságával találkozhatunk. Ezeket elsősorban a lakásviszonyok 

és a párkapcsolati viszonyok területén észlelhetjük. 

A fiatalok egyik nagy csoportját azok alkotják, akik a szüleikkel együtt élnek. Az 

Ifjúság2008 adatfelvétel alapján készült elemzésünk szerint a legtöbb 15 és 29 év közötti 

fiatal országosan is, az Észak-alföldi régióban is szüleivel (nevelőszüleivel) közös 

háztartásban él. A szüleikkel együtt élő fiatalok jövedelmi viszonyai, életviszonyai, 

életkörülményei nagymértékben különbözhetnek attól, ahogy azonos korú, de a szüleiktől 

külön élő társaik élnek. A 15-29 évesek legnagyobb csoportja a régióban is olyan 

háztartásban él, ahol két, munkával pénzkereső személy van (akik rendszerint a szülők). E 

tekintetben a régió nem különbözik az ország más részeitől. Nem mindegy azonban, hogy 

hány kereső van az adott családban, és hány tagú család él a jövedelmekből. Más régiókhoz 

képest az Észak-alföldi régióban a fiatalok nagyobb része él olyan háztartásban, ahol nincs 

egy kereső sem (13 százalék), illetve olyanban, ahol csak egy kereső van (28 százalék). Az 

ország más részein „csak” 6 százalék azoknak a háztartásoknak az aránya, ahol senki sem 

dolgozik. Ha ehhez még hozzávesszük azt az adatot, hogy az Észak-Alföldön a fiatalok 28 

százaléka olyan családban él, amelynek legalább öt tagja van (máshol csak a fiatalok 21 

százaléka él ilyenben), akkor egyértelművé válik, hogy a mi régiónkban átlagosan kevesebb 

kereső jut egy családtagra. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a régió fiataljainak anyagi helyzete 
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az országos átlagnál rosszabb, és lehetőségeik is elmaradnak más régiók fiataljainak 

lehetőségeitől. (Az Észak-Alföldön élő 15-29 évesek az Ifjúság 2008. felmérés alapján)3 

A fiatalok másik nagy csoportjába azok tartoznak, akik külön élnek szüleiktől. A 

régióban a fiatalok 36 százaléka mondta, hogy a szüleitől külön kasszán, (és/vagy) saját 

háztartásban él. A többség csak 25 éves kora után költözik el a szüleitől, de még a 25-29 

évesek 45 százaléka is a szüleivel él (további 36 százalékuk lakik saját lakásban). Ez azt 

mutatja, hogy a szülőktől való anyagi függetlenedés a fiatalok mintegy fele számára csak 

harmincéves kora után válik lehetővé. A lányok előbb önállósodnak, mint a fiúk: a 25-29 

éves lányoknak már a 71 százaléka van külön kasszán szüleitől, míg a fiúknak csak az 59 

százaléka. Ebben szerepet játszik, hogy a lányok korábban lépnek a szülőktől való 

különéléssel járó párkapcsolatokba, mint a fiúk, és az első gyermek születésekor is 

fiatalabbak, mint a párjuk. 

A kibocsátó családhoz való viszonnyal összefüggő, önálló vagy kevésbé önálló 

életviszonyok mellett a másik nagy csoportképző tényező a fiatalok saját családhoz való 

viszonya: az, hogy maguk is szülői szerepben vannak-e. A régióban az ország többi részéhez 

képest magasabb azok aránya, akik már „felnőttek” abban az értelemben, hogy már saját 

gyermekük van. 19 százalék él saját gyermekével közös háztartásban (máshol csak 15 

százalék ez az arány). Az országos átlagnál valamivel többen válnak szülővé 25 éves koruk 

előtt: a 15-29 éves korosztály 18 százaléka mondta azt, hogy van legalább egy vér szerinti 

gyermeke (országosan 16 százalék). Az Ifjúság2008 szerint országosan a gyerekes szülők 24 

százaléka volt 20 évnél fiatalabb, amikor megszületett az első gyereke, és közülük 9 százalék 

volt kiskorú. Az Észak-Alföldön viszont nagyon magas: 33 százalék a 20 évesnél fiatalabban 

szülővé váló szülők aránya, és közülük 14 százalék volt kiskorú. A házasságban élők 

négyötödének van vér szerinti gyermeke (országosan a 73 százalékuknak), és az országosnál 

magasabb az élettársi kapcsolatban élő gyermekes párok aránya is. Az is a régió 

sajátosságának számít, hogy a 15-29 évesek 9 százalékának már két vagy több gyermeke 

van, míg országosan ez az arány valamivel alacsonyabb (6 százalék). Ugyanakkor érdekes, 

hogy a régió 15-29 éves korosztályának egy tekintélyes része - 29 százaléka - nem szülő, és nem is 

tervezi határozottan, hogy szülővé váljon, miközben országosan csak 25 százalék adott ilyen választ. 

                                                 
3 Ahol külön nem említjük meg a felhasznált kutatási adatok forrásait, ott minden esetben az Ifjúság 2008. 
felmérés alapján készített, a Regionális Ifjúsági Stratégia VI. fejezetében részletesen is megismerhető 
tanulmányunkból („Az Észak-alföldön élő 15-29 évesek az Ifjúság 2008. felmérés alapján”) származnak az 
adatok. 
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Megállapíthatjuk tehát, hogy a regionális ifjúsági stratégiának egy olyan ifjúsági 

korosztállyal kell számolnia, amelynek a tagjai között az országos átlaghoz képest nagyobb 

arányban vannak olyanok, akik anyagilag és lakáskörülményeiket tekintve szüleiktől 

függenek. Ugyanakkor a régióban a családos fiatalok aránya is magasabb, miközben többen 

vannak azok is, akik elutasítják maguktól a szülői szerepet. Az ifjúsággal kapcsolatos 

tervezésben hangsúlyosan figyelembe kell venni azt, hogy a fiatalok között jelentős 

különbségek vannak egyrészt abból a szempontból, hogy kibocsátó családjukkal együtt 

élnek-e vagy már tőlük függetlenül, másrészt pedig abból a szempontból, hogy már maguk is 

szülők-e, vagy még nem. 
 
3.2 Társadalmi és demográfiai sajátosságok 

A régió ifjúsági munkája, illetve a fiatalok munkaerő-piaci kilátásai és lokális kötődései 

szempontjából nagy jelentősége van annak, hogy a régió mennyire tudja „újratermelni” 

magát az újabb nemzedékekben: milyen vonzerővel rendelkezik, és milyen kép alakul ki róla 

e nemzedékek tagjai körében. Olyannak látják-e a régiót, amelyben jó fiatalnak lenni? Ahol 

kitüntetett figyelmet fordítanak a fiatalokra? Vagy olyannak, ahol nincsenek érzékelhető 

erőfeszítések a fiatalok megtartására, szűkösek az érvényesülési és a szabadidő eltöltési 

lehetőségek? Ahol távlatilag nem érdemes maradni? A régió megtartó ereje nem valamiféle 

önállósult, szép vagy kevésbé szép „régió-kép” kérdése, hanem a fiatalokat érintő társadalmi 

folyamatok függvénye. A demográfiai és a mobilitási adatok azt mutatják, hogy az Észak-

alföldi régió megtartó ereje nem mondható erősnek. 

A születések száma nem mutat ugyan folyamatosan csökkenő tendenciát, de nem közelíti 

meg a halálozásokét. Így a régió népességének természetes fogyása állandónak tekinthető. A 

természetes fogyás lakosságszámhoz viszonyított különbségei Jász-Nagykun-Szolnok megye 

esetében mutatnak kiugró mértéket. 

Kollár-Éri István a régió ifjúságának helyzetéről készített elemzésében felhívja rá a 

figyelmet, hogy a régióban a lakosság fogyásának tendenciáját tovább erősíti a belföldi 

elvándorlás mértéke. Az Észak-alföldi régióból jelentős a lakosság elvándorlása. Ennek 

aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében különösen (és tegyük hozzá: hagyományosan) 

magas, innen a lakosság közel egy százaléka vándorolt el más megyébe. A lakosság 

számához viszonyítva Jász-Nagykun-Szolnok megyében is jelentős problémát jelent az 

elvándorlás. Az elvándorlási hajlandóság a kevesebb kötöttség között élő, mobilabb 
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társadalmi csoportok – elsősorban a fiatalok – körében nagy. 1980 és 2008 között 39.892 

fővel csökkent az Észak-alföldi régióban a 15 és 29 év közötti fiatalok száma. A KSH szerint 

2000 és 2007 között a népességfogyás az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régió után az 

Észak-alföldi régióban volt a legjelentősebb mértékű. Ezek az adatok jól érzékeltetik, hogy a 

régiók népességmegtartó ereje szorosan összefügg gazdasági fejlettségükkel és fejlődésükkel 

(Kollár-Éri 2009). 

A regionális hátrányok a 18 év alatti fiatalok körében tapasztalható veszélyeztetettség 

adataiban is tükröződnek. A KSH 2008-as adatai szerint az Észak-alföldi régióban a 

legmagasabb a veszélyeztetett gyerekek aránya: itt ezer lakosra 129 veszélyeztetett gyermek 

jut, ami négyszer (!) magasabb arány, mint az ebből a szempontból legkedvezőbb Közép-

dunántúli régióban. Magyarországon az Észak-alföldi régióban él a veszélyeztetett 

gyermekeket nevelő családok 27 százaléka.4 

Itt említjük meg, hogy az Ifjúság 2008 adatai alapján végzett elemzésünk szerint a 
szűkösebb megélhetési lehetőségeket a régióban élő fiatalok számottevő része érzékeli. Itt 
gyakrabban mondták, hogy anyagi gondjaik vannak, mint máshol. 21 százalékuknak anyagi 
gondjaik vannak, vagy éppen nélkülöznek (más régiókban 13 százalék). Csak három 
százalékuk él gondok nélkül (más régiókban 7 százalék), és további 37 százalékuk mondta, 
hogy beosztással kijönnek a pénzükből (más régiókban 45 százalék).  

Az Észak-alföldi régióban a fiatalok 25,7 százaléka a három megyei jogú városban él. 

41,4 százalékuk ötezer lakosúnál nagyobb lakosú településen, 18,2 százalékuk 2–5 ezer fős 

településen, és 14,7 százalékuk kétezer lakosúnál kisebb településen. A „települési lejtő” 

hatása a fiatalok gazdasági helyzetében és lehetőségeiben, életkörülményeiben, 

iskolázottságában, szabadidő-eltöltési lehetőségeiben, tájékozottságában és a modern 

infotechnikához való hozzájutás lehetőségeiben egyaránt kimutatható. A települési hátrány a 

leginkább a kistelepüléseken élőket sújtja. Minél kisebb településen lakik valaki, annál 

kevésbé talál elérhető közelségben olyan intézményeket, szolgáltatásokat, amelyek a fiatalok 

számára (is) kínálnak különböző lehetőségeket (például programokat szerveznek, segítséget 

nyújtanak). Míg a régió megyei jogú városokban élő fiataljainak a 61,5 százaléka, az ötezer 

lakosúnál nagyobb településeken élők 60,7 százaléka mondta, hogy számára elérhető 

                                                 
4 Itt csak röviden utalnánk arra, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
törvény szerint a veszélyeztetettség „olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – 
állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza”. A szociális 
munkában veszélyeztetettnek tekintik a krónikusan beteg (alkoholista, elmebeteg stb.) szülő gyermekét, a 
felbomlott család elhanyagolt gyermekét, a bántalmazott, rossz bánásmódnak kitett, érzelmileg és fizikailag 
elhanyagolt gyermeket, a súlyosan neurotikus gyermeket, az iskolai előmenetel szempontjából túlkoros 
gyermeket, a javítóintézetből vagy nevelőotthonból kikerült, utógondozásban nem részesülő fiatalokat. 
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közelségben vannak ilyen intézmények, addig a 2-5 ezer lakosú településeken élő 

fiataloknak már csak a 40,1 százaléka, a kétezer lakosúnál kisebb településeken élőknek 

pedig csak a 31,1 százaléka válaszolta ezt. 

Ha a régió megtartó ereje nem változik a közeljövőben, a népességfogyásnak, a népesség 

elöregedésének, illetve a nagyobb mobilitási késztetéssel rendelkező fiatal népesség 

elvándorlásának komoly társadalmi és gazdasági hatásai lesznek. E kedvezőtlen folyamatok 

megállítására, illetve megfordítására az Észak-alföldi régióban több szektor 

együttműködésén alapuló megoldási stratégiát kell kidolgozni. Tekintettel arra, hogy a 

jelzett demográfiai folyamatok elsősorban a fiatalokat érintik, a problémák kezelésében 

szükség van a fiatalokkal foglalkozó szakemberek, ifjúságsegítők, ifjúsági referensek 

közreműködésére. 

 

3.3. Ifjúsági csoportok 

 
3.3.1. Csoportképz ő tényezők 

Bár a fiatalok önállóan értelmezhető és kutatható társadalmi nagycsoportot alkotnak, és a 

közgondolkozásban is rendszerint általános kategóriaként találkozunk a „fiatalok” 

fogalmával, nem vagy csak korlátozott érvénnyel beszélhetünk róluk egységesen. A fiatalok 

sokszínű társadalmi nagycsoportján belül különböző helyzetű, iskolázottságú, kultúrájú és 

különböző életesélyekkel rendelkező csoportokat különíthetünk el. Sokféle előny és hátrány 

eredőjében, különféle magatartási és életminták vonzásában formálódnak a különböző 

ifjúsági csoportok. 

A gazdasági helyzetben összegződik az iskola, a piacképes szaktudás és képzettség, 

valamint regionális hatásként a térség munkahelyi kínálata, foglalkoztatottsági potenciálja. 

Ilyen szempontból a fiatalok számottevő része különösen reménytelen helyzetben van. 

Magyarországon a 20 éven aluli eltartottak közel egyötöde, 420 ezer fiatal él a szegénységi 

küszöb alatt. A létminimum alatt elő fiatalok aránya ennek közel kétszerese (850 ezer). A 0–

15 év közöttiek 25,2 százaléka, a 16–24 év közöttiek 18,3 százaléka szegény. A gyermekes 

háztartások 20,5 százaléka szegény. A szegénységben élő háztartások közel fele 

községekben él. Az Észak-alföldi régióban az országos átlaghoz képest háromszor nagyobb 

valószínűséggel találunk olyan családokat, ahol legalább három eltartott gyermek van. A 
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munkaerőpiacon leghátrányosabb helyzetben levő romák foglalkoztatottsága a 

legalacsonyabb. Többségük a leghátrányosabb kistérségekhez tartozó településeken él. A 

hátrányos helyzetű roma fiatalok többsége a szakiskolák első-második évfolyamáról 

kihullik. A kimaradók aránya a legalacsonyabb presztízsű szakiskolákban a legmagasabb. 

A 15-29 évesek egyik legfontosabb csoportképző tényezője a társadalmi státusz, amelyet 

alapvetően az iskolázottság szintje, illetve a foglalkozás jelöl ki. Az életmódbeli 

különbségek mögött mindenekelőtt ezeket a tényezőket találjuk. A képet természetesen 

árnyalja a kibocsátó család társadalmi státusza, kulturális miliője és anyagi helyzete 

(Magyarországon az iskolai végzettséget is alapvetően a család társadalmi státusza határozza 

meg), de az ifjúsági életforma legfőbb típusait a két fő tevékenység: a tanulás, illetve a 

munka mentén különíthetjük el. Markáns különbségek vannak a fiatalok között abból a 

szempontból, hogy tanulnak-e vagy dolgoznak, illetve, hogy milyen arányban vannak 

közöttük olyanok, akik nem tanulnak, és nem is dolgoznak. 

 A régió fiataljainak a már megszerzett iskolai végzettség szerinti eloszlása 

szignifikánsan eltér a korosztály máshol élő tagjainak iskolai végzettség megoszlásától. Az 

Észak-alföldön az országos átlagnál több szakképzetlen fiatal él, a szakközépiskolát 

végzettek, illetve a felsőfokú szakképzést szerzők aránya pedig kisebb. Ez azért 

figyelemreméltó, mert a munkaerőpiacon a jól képzett szakmunkásokra van a legnagyobb 

igény, és a munkahelyteremtő beruházásokról szóló döntéseket is befolyásolja az, hogy egy-

egy területen milyen arányban élnek képzett szakmunkások. 

További csoportképző tényező a társadalmi státusszal összefüggésben az, hogy a 

fiataloknak milyen esélyeik vannak életpályájuk alakulásában. Az Ifjúság 2008, az OECD-

országokban végzett PISA-felmérések és más ifjúságkutatások feltárták, hogy nemcsak 

iskolázottságukban, a településük nagyságától függő életmódjukban (városi/falusi fiatalok) 

vannak alapvető különbségek a fiatalok között, hanem továbbtanulási esélyeikben, a 

kulturális javakhoz való hozzáférésükben, önszerveződési potenciáljukban, állampolgári 

kultúrájukban, az információkhoz való hozzáférésükben és stratégiai gondolkodásukban is.  

Úgy véljük, az Észak-alföldi régióban a régió külön is fontos csoportképző tényező, 

mely elválasztja az itt élőket más térségek fiataljaitól. A regionális hatásokban a gazdasági, 

élettervezési, érvényesülési lehetőségek összegződnek. Az Észak-alföldi régió sajátossága, 

hogy az Ifjúság2008 adatai alapján végzett elemzésünk szerint itt a fiatalok legégetőbb 
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gondja a munkanélküliség (48 százalék), valamint a pénztelenség és a szegénység (19 

százalék). Más régiókban ezeket az ifjúsági problémákat kisebb arányban említették (31 és 

14 százalék). Az Észak-alföldi régió fiataljai országos problémaként is többen tartják a 

munkanélküliséget a fiatalok legégetőbb problémái között (54 százalék), mint más térségek 

fiataljai (38 százalék). 

A fiatalok rétegzettségében az információkhoz való hozzájutás, az életpálya-tervezés és 

az aktív állampolgári szerep megtanulása szempontjából nagy jelentőségük van a tudásbeli 

egyenlőtlenségeknek. Itt utalnánk ismét az OECD 57 országában végzett PISA-vizsgálat 

eredményeire, amelyek szerint a magyarországi 15 évesek olvasási készsége jóval az OECD-

országok átlaga alatt van, a tanulók egynegyede alapvető olvasási készségekkel sem 

rendelkezik. A magyar diákok átlaga a szövegértés-szövegalkotás tekintetében a 23. és 30. 

pozíció közötti tartományban található. Ez a tény azt jelzi, hogy társadalmi integrációjukban, 

életpályájukban és állampolgári szerepeikben komoly akadály lehet az, hogy az információs 

társadalomban éléshez szükséges technikákat nem birtokolják. Különösen hátrányosak az 

Észak-alföldi régió kistelepülésein élő fiatalok, akik átlagosan csak feleannyira ismerik 

településükön a közügyekbe való beleszólás lehetőségeit (lakossági fórum, képviselői, 

polgármesteri fogadóóra, diákönkormányzat, internetes fórumok), mint a megyei jogú 

városokban élők. 

 
3.3.2. Tanulók, dolgozók, inaktívak 

Az Ifjúság 2008 kutatás alapján végzett elemzésünk szerint az Észak-alföldi régióban a 

fiatalok legnagyobb csoportját a tanulók alkotják (45 százalék); a második csoportot a 

dolgozók (38 százalék); a harmadikat pedig azok, akik inaktívak (35 százalék). Az ország 

többi részén hasonló a tanulók aránya, mint a régióban (46 százalék), de a dolgozó fiatalok 

aránya az Észak-alföldi régióban szignifikánsan magasabb (45 százalék), az inaktívak aránya 

pedig szignifikánsan alacsonyabb (24 százalék). Ez utóbbi csoporton belül 12 százalékot tett 

ki a munkanélküliek aránya, míg az ország többi régiójában ezek aránya csak 8 százalék. 

 

(a) Dolgozók és munkanélküliek 

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2010 júniusában az Észak-alföldi 

régióban 119.649 regisztrált álláskereső volt; majdnem felük (52.403) Szabolcs–Szatmár–
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Bereg megyében (http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=stat_afsz_nyilvtartasok). A 

regisztrált álláskeresők egynyolcada (13.257 fő) pályakezdő álláskereső; ezeknek mintegy a 

fele (6.628 fiatal) Szabolcs–Szatmár–Bereg megyében él. A pályakezdő munkanélküliek 

legnagyobb csoportját a szakképzetlen fiatalok alkotják: 2008-ban 37 százalékuk csak nyolc 

általánost végzett, további 8 százalékuk ennél is kevesebbet. A pályakezdő munkanélküliek 

tényleges száma ennél nagyobb. Az Ifjúság 2008 adatai szerint a munkanélküli fiatalok alig 

20 százaléka regisztráltatta magát a munkaügyi központokban, elsősorban azok, akik nem 

rendelkeznek érettségivel. 

Fontos jelzés a régió fiataljairól, hogy a 18 évnél idősebb fiatalok 14 százaléka 
elsődlegesen munkanélkülinek tekinti önmagát.5 A munkanélküli önmeghatározásra a nem is 
erősen hat, különösen a 25-29 éves korosztályban. A 25 évnél idősebb nők jelentős részének 
védelmet jelent a munkanélküliség anyagi és mentális terheitől az, hogy GYED-en, GYES-
en vagy GYET-en vannak, illetve háztartásbeliek (vagy azok lesznek). Így ebben a 
korcsoportban a nőknek csak a 8 százaléka határozta meg magát munkanélküliként. A 
hasonló korú (25 és 30 év közötti) férfiaknak viszont már a 21 százaléka munkanélküli a 
régióban. Minél kisebb településen lakik valaki, annál nagyobb az esélye, hogy 
munkanélküli legyen. A 2-5 ezer lakosú településeken a férfiak 21 százaléka munkanélküli 
(a nők 9 százaléka), a 2 ezer lakosúnál kisebb településen pedig már a 27 százalékuk (a 
nőknek pedig a 14 százaléka). (Az Észak-alföldön élő 15-29 évesek az Ifjúság 2008. 
felmérés alapján). 

A munkalehetőségekkel a fiatalok általában elégedetlenek, de a leginkább a legkisebb 

településeken élők azok. A három megyei jogú városban élő fiataloknak még „csak” a 41 

százaléka elégedetlen a munkalehetőségekkel, de az ötezer fősnél nagyobb településen 

élőknek már a 48,6 százaléka, a 2-5 ezer lakosú településeken élőknek pedig a 47,6 

százaléka. A leginkább reménytelennek a kétezer lakosúnál kisebb településen élő fiatalok 

látják a munkalehetőségeket: ezekkel 68,2 százalékuk elégedetlen.6 

Itt jegyezzük meg, hogy az ország más területein élőkhöz képest az Észak-alföldi 

régióban szignifikánsan alacsonyabb azoknak a fiataloknak az aránya is, akik tanulmányaik 

végzése mellett munkatapasztalatokra tettek szert. Arra a kérdésre, hogy tanulmányai során 

bármikor dolgozott-e az iskola mellett, a régióban csak 8 százalék válaszolta, hogy 

rendszeresen (máshol 11 százalék), és további 20 százalék, hogy ritkán (máshol 22 

százalék). A tanulás mellett megszerezhető munkatapasztalatoknak azért tulajdonítunk 

különös jelentőséget, mert a fiatalok későbbi elhelyezkedésében akár konkrét segítséget 

                                                 
5 Ez a kategória megengedi, hogy miközben valaki munkanélküli, azonközben esetleg valamilyen képzési 
formában is részt vegyen. 
6 Az „elégedetlenek” csoportjába azokat soroltuk, akik azt a választ adták, hogy munkavállalási lehetőségeikkel 
inkább elégedetlenek vagy teljesen elégedetlenek. 
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jelenthetnek az adott munkahelyen kialakult kapcsolatok, illetve azért, mert a munkaerő-

piaci tapasztalatok segíthetnek az életpályák pontosabb tervezésében és korrigálásában. A 

nagyobb településeken élőknek több lehetőségük van arra, hogy a tanulás mellett 

munkatapasztalatokat is szerezzenek, mint a kisebb településeken élőknek. A 2-5 ezer lakosú 

településeken élők 42,7 százaléka, a kétezer lakosúnál kisebb településeken élők 40,8 

százaléka mondta, hogy ritkán vagy rendszeresen dolgozott az iskola mellett, míg az ötezer 

fősnél nagyobb településeken élőknek már a 45,3 százaléka, a megyeszékhelyeken élő 

fiataloknak pedig a 49,6 százaléka. 

A munkanélküliség réme többé-kevésbé minden iskolai végzettségű csoportot fenyeget. 

Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda felmérése szerint az Iroda által 

megkeresett (és válaszoló) helyi önkormányzatok közül mindössze háromnak a jegyzője 

ítélte meg úgy, hogy a munkanélküliség nem szerepel a helyi fiatalok legjelentősebb 

problémái között (Kollár-Éri 2009). 

A régióban a 25-29 évesek 83 százalékának volt már legalább három hónapig tartó 

munkavállalása, míg más régiókban a fiatalok 87 százalékának. Az Észak-alföldi régióban 

9,0 munkahely az átlag, az ország más részein pedig 7,7 munkahely. A fiatalok tehát 

nemcsak nehezen találnak viszonylag stabil munkahelyet, hanem nagyon jelentős a 

munkahelyváltások száma is, és az Észak-Alföldön még az országos átlagnál is nehezebben 

eresztenek gyökeret egy munkahelyen. A munkahely elvesztésétől a régióban a dolgozó 

fiatalok 37 százaléka tart (a többi régióban 34 százalék). Hangsúlyozzuk, hogy a gazdasági 

világválság begyűrűzése előtti, 2008-as adatfelvételből származnak ezek az adatok. 

A tényekkel összhangban az Észak-Alföldön élő fiatalok sokkal rosszabb véleménnyel 

vannak saját lakóhelyük elhelyezkedési lehetőségeiről, mint az ország más részein élő 

társaik. Ha 100 fokú skálára vetítjük az elhelyezkedési lehetőségek megítélésére felkínált 

válaszokat (nagyon kedvező / kedvező / közepes / kedvezőtlen / nagyon kedvezőtlen), akkor 

a régióban az átlag a „kedvezőtlen” (0 pontot jelentő) válaszalternatívához igen közel eső 22 

pontnak adódik, míg az ország többi részének átlaga 29 pont. Az Észak-Alföldön élő fiatalok 

18 százaléka az adatfelvétel (2008) időpontjában is munkát keresett, míg az ország más 

részin 14 százalék ugyanez arány. 

Az Észak-alföldi régió nemcsak abban különbözik az ország többi részétől, hogy 

kevesebb az aktív pénzkereső, illetve a munkatapasztalatokkal rendelkező fiatal, hanem 
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abban is, hogy a régióban elsősorban a fizikai munkát végzők rendelkeznek 

munkatapasztalatokkal. Az Észak-Alföldön magasabb a fizikai munkát végzők aránya (68 

százalék, míg máshol 64 százalék), alacsonyabb a szellemi dolgozóké (32 százalék, míg 

máshol 36 százalék). Ezek az arányok jelzik az iskolázás és a munkalehetőségek közötti 

szoros kapcsolatot. 

A munkahelyek 56 százaléka ugyanazon a településen van / volt, ahol a fiatalok élnek; a 

többiek ingáznak / ingáztak. Az Észak-alföldi ingázók körében 27 százalék azok aránya, akik 

csak hetente vagy ritkábban járnak / jártak haza munkahelyükről, míg az ország más részein 

17 százalék. 

A régióban az országos arányoknál valamivel többen kapnak/kaptak bért „zsebbe” (is). 

Az ország más részein a munkát vállalók 27 százaléka kap valamilyen természetbeni juttatást 

a fizetése mellett, míg az Észak-alföldi régióban csak 21 százalékuk. 

 

(b) Tanulók 

A régióban a 15-29 éves korosztály 45 százaléka tanul, vesz részt valamilyen képzésben 

valamilyen iskolában vagy tanfolyamon. Ez nem különbözik az országos adatoktól. Az 

Ifjúság 2000 felmérés adatai szerint akkor csak 34 százalék tanult, és 2004-ben is csak 40 

százalék. Ez a dinamikus növekedés a képzési korhatár 18 évre emelésének és a felsőfokú 

képzés tömegessé válásának köszönhető. A 15-19 évesek 85 százaléka jelenleg is tanul (és 

ez a főtevékenysége). A 20-24 évesek 38,4 százalékának, a 25 évnél idősebbek 11,6 százalékának 

a tanulás a főtevékenysége (4,8, illetve 7,7 százalékuk munka mellett tanul). 

A jelenleg is tanuló diákok sajátos csoportját alkotják az ingázók. A diákok 42 százaléka 

ingázik, a lakóhelyétől az országos átlagnál kicsit nagyobb távolságra (átlagosan 56 km-re). 

Úgy véljük, az ingázó tanulók sajátos problémáival a regionális ifjúsági stratégiának 

kiemelten érdemes foglalkoznia. Ezek a fiatalok ugyanis rendszeresen kilépnek állandó 

lakóhelyükről, rálátásuk van egy másik település életére és lehetőségeire, feltehetően később 

is mobilabbak lesznek. Jó közlekedési infrastruktúra mellett az ingázásnak, az ingázással 

járó „kétlakiságnak” akár pozitív hozadéka is lehet: sajátos „hozzáadott értéket” jelenthet a 

kibocsátó település lakói számára. Ugyanakkor az ingázás kedvezőtlen feltételek esetében 

(rossz tömegközlekedés, ritka járatok stb.) az életminőség rovására mehet, a szabadidő 

megrövidüléséhez, a „se ide, se oda nem tartozás” érzésének rögzüléséhez vezethet. Az 
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Ifjúság2008 adatfelvétel alapján készített elemzésünk szerint az ingázó iskolások kevésbé 

ismerik településükön a közügyekbe való beleszólás lehetőségeit (lakossági fórum, 

képviselői és polgármesteri fogadóóra, diákönkormányzat, internetes fórumok), mint azok, 

akik helyben tanulnak, noha ezeket a fórumokat általában is kevesen ismerik  

Az iskolázás és a munkaerőpiacon jól hasznosítható tudás egymással összefüggő, sajátos 

problémáját jelzi, hogy az ország más részein élő fiatalok 37 százaléka mondta azt, hogy 

általános vagy középiskolai évei alatt járt különórákra. Az Észak-alföldi régióban 

látványosan kevesebb a különórákra járók aránya: csak 29 százalék. 

A régióban élők közül lényegesen kevesebben mondták azt, hogy beszélnek idegen 

nyelvet, mint az ország más részein. Angolul 37 százalék tud megszólalni (az ország más 

részein 45 százalék), németül 22 százalék (az ország más részein 30 százalék). Felsőfokon 

más régiók átlagaival megegyezően az Észak-alföldi régióban is 5 százalék beszél angolul és 

3 százalék németül. A régióban élő fiatalok 31 százaléka mondta azt, hogy szokta használni 

az idegennyelvtudását a munkájához vagy tanuláshoz; az ország más részein élők körében 38 

százalék. Ennél is jelentősebb a nyelvhasználatban mutatkozó lemaradás az idegen nyelven 

történő olvasásban. Az ország más részein 31 százalék szokott nem magyar nyelvű újságot, 

magazint vagy az interneten nem magyar nyelvű oldalakat olvasni; az Észak-alföldi régióban 

csak 23 százalék. Hasonló a helyzet az idegen nyelven való társalgásnál is. A legnagyobb 

arányban a három megyeszékhelyen élő 18-24 éves fiatalok beszélnek idegen nyelvet, a 

legkisebb arányban pedig a 2000 lakosnál kisebb településen élő 25-29 évesek. Itt jegyezzük 

meg, hogy a régióban a fiatalok 22 százaléka mondta azt, hogy az elmúlt év során (2007-

ben) volt külföldön, idegen nyelvű környezetben; az idegen nyelven beszélőknek pedig a 34 

százaléka. Az ország más részein élő fiataloknak a 32 százaléka volt külföldön; az idegen 

nyelvet beszélőknek pedig a 43 százaléka. 

A régió fiataljainak csak a negyede tervezi, hogy hosszabb-rövidebb ideig külföldön is 

dolgozna, aminél csak a Közép-magyarországi régió adatai alacsonyabbak (itt a fiatalok 

egyötödének vannak ilyen tervei). Ez utóbbiban társadalom-földrajzi okok is szerepet 

játszanak (Budapest a Közép-magyarországi régióhoz tartozik). Ugyanakkor 

elgondolkodtató, hogy a Dunántúlon 34 és 40 százalék között van azok aránya, akik 

gondolkodnak külföldi munkavállaláson. Az Észak-alföldi régióban a jelenleg is 

iskolarendszerben tanulók 34,6 százaléka tervezi, hogy valaha külföldön fog dolgozni (a 

jelenleg nem tanulók 15,2 százaléka). Elsősorban a magasabb iskolai végzettségű fiatalok 
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gondolnak külföldi munkavállalásra: azok, akik felsőfokú tanulmányokat végeznek vagy 

végeztek. A középfokú oktatási intézmények közül a gimnáziumot végzettek a leginkább 

nyitottak a külföldi munkavállalás irányában. Ez valószínűleg a gimnáziumi nyelvoktatás 

magasabb színvonalával is magyarázható. 

A külföldre utazás természetesen nemcsak a nyelvtudással függ össze, hanem az anyagi 

lehetőségekkel is. Mindazonáltal a nyelvi hátrányok munkaerő-piaci és mobilitási 

hátrányokat is jelentenek. Az idegen nyelv tudása és használata, valamint a külföldi 

mobilitási lehetőségek terén tehát jelentős hátrányban vannak a régió fiataljai. 

Az iskolázáshoz és a munkaerőpiacon jól konvertálható tudáshoz szorosan kapcsolódó 

problémát jelez az is, hogy a tanulók mit gondolnak: reményeik szerint mennyi időn belül 

tudnak majd elhelyezkedni tanulmányaik végleges befejezése után. Figyelemre méltó, hogy 

ebben a tekintetben a régióban tanulók lényegesen nagyobb valószínűséggel pesszimisták, 

mint az ország más részein tanuló diákok. Ez a pesszimizmus összhangban van az 

elhelyezkedési nehézségekkel. Az elhelyezkedéssel kapcsolatos pesszimizmus befolyásolja 

az iskolával és a tanulással kapcsolatos attitűdöket is: kevesebben gondolnak 

továbbtanulásra (47 százalék), mint más régiókban (50 százalék), és többen mondták azt, 

hogy még nem gondolkoztak a továbbtanuláson (29 százalék), mint az ország többi 

régiójában (22 százalék). (Az Észak-alföldön élő 15-29 évesek az Ifjúság 2008. felmérés 

alapján). A kilátástalanság ugyanakkor felhívja a figyelmet a regionális ifjúsági stratégia 

olyan szövetséges szakpolitikai ágainak a felelősségére is, mint a regionális 

fejlesztéspolitika, oktatáspolitika és foglalkoztatáspolitika. A regionális fejlesztéspolitika és 

az oktatáspolitika a munkaerőpiacon jól hasznosítható képzési lehetőségek biztosításával és 

továbbképzési lehetőségekkel, a szakképzettségüket hasznosító fejlesztésekkel, a 

foglalkoztatáspolitika a fiatalok elhelyezkedési lehetőségeinek bővítésével járulhat hozzá 

ahhoz, hogy az iskolai tanulmányok és a munkalehetőségek között nagyobb összhang 

legyen. 

 

3.3.3 Ifjúsági társadalmi szerepek 

A fiatalok önértelmezését meghatározza társadalmi helyzetük, családi hátterük, 

iskolázottságuk, a társadalmi, gazdasági és kulturális tőkével való ellátottságok. Az is 

meghatározza szerepfelfogásukat, hogy milyen lokális viszonyok között, milyen típusú 
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településen, milyen településfejlődési perspektívák és milyen csoportkultúrák vonzásában 

élnek. Ugyanakkor a közös társadalmi és kulturális élmények, az egy nemzedékhez való 

tartozás tudata erősíti a fiatalok önértelmezésében a közös vonásokat. A szélesebb 

értelemben vett ifjúsági kultúra, a globalizáció, a határok átjárhatósága és az ifjúság sajátos 

életmódja, fogyasztási és kultúrateremtő potenciálja, az életstratégia tervezésének kiemelt 

fontossága, az életpálya nyitottsága pedig annak a társadalomnak az ifjúsággal kapcsolatos 

felfogását formálja, amelyben a fiatalok társadalmi integrációja zajlik. Az ifjúsági 

életszakaszt ebben az értelemben nem pusztán a jövőre való felkészülés időszakának 

tekinthetjük, hanem egyúttal olyan időszaknak is, amelyben a fiatalok fontos társadalmi 

szerepe a „felnőtt társadalom” fiatalokkal kapcsolatos képének alakítása. 

Az ifjúság fogalmának értelmezésére sajátos lehetőségeket kínál a társadalmi szerep 

fogalma: az, hogy (a) az adott társadalomban és az adott mikrokörnyezetben milyen felfogás 

él róluk, mit várnak el tőlük, milyennek szeretnék őket látni, valamint, hogy (b) maguk a 

fiatalok hogyan értelmezik egyénenként és életkori csoportként önmagukat. 

Az előzőekben bemutatott adatok azt mutatják, hogy az Észak-alföldi régió fiataljai 

közül sokan bizonytalanok a jövőre vonatkozó társadalmi szerepeiket illetően. Az élet három 

területén is perspektívátlanabbnak ítélik meg jövőjüket: a családalapítás, a 

munkalehetőségek és a továbbtanulás területén. 

A 15-29 évesek összességében inkább elégedettek az életükkel, mint elégedetlenek. 

Egyedül a munkalehetőségek megítélésében fordult át negatívba az elégedettség-

elégedetlenség mérlege. Az Észak-alföldi régióban élő fiatalok körében azonban az összes 

dimenzióban (munkavállalás, anyagi helyzet, baráti kapcsolatok, tanulási lehetőségek, 

életszínvonal, életmód, jövőbeli kilátások, ismeretek, az élettervek megvalósításának esélyei, 

partnerkapcsolat) nagyobb az életük alakulásával kapcsolatos elégedetlenség, mint más 

régiókban. A legnagyobb eltérést a munkalehetőségek megítélésénél találtuk. 

A munkanélküli, esetleg munkatapasztalatokkal egyáltalán nem rendelkező, az iskolázási 

rendszerből kiszorult, társadalmi értelemben magukra hagyott fiatalok speciális problémáival 

a regionális ifjúsági stratégiának kiemelten kell számolnia. 
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3.4 Az életpálya-tervezés nehézségei 

 

A továbbiakban a fiatalokkal kapcsolatos elvárásokat és a fiatalok társadalmi szerep-

elképzeléseit elsősorban a változó társadalmi folyamatok összefüggéseiben értelmezzük. Ezt 

azért tartjuk különösen indokoltnak, mert Magyarországon különösen megnehezíti a kultúra 

nemzedékek közötti továbbörökítését és az életpálya-tervezéseket, hogy az elmúlt 

évszázadban gyakran változott meg alapjaiban a politikai hatalomgyakorlás módja, és a 

politikai rendszerváltásokat követően a társadalmi játékszabályok, a társadalmi életben való 

részvétel lehetőségei és a karrierminták is rendre megváltoztak. A fiatalok életpályájának 

tervezését megnehezíti, hogy kevéssé találnak maguk körül kikristályosodott életvezetési és 

karriermintákat, követhető identitásmintákat. Ennek hátterében több ok húzódik meg. 

Egyrészt végignézve a 20. század magyar történelmének fordulatain megállapíthatjuk, 

hogy a folyamatos történelmi és politikai változások, a rendszerváltást követő társadalmi, 

gazdasági és politikai átalakulások megnehezítették minden nemzedék számára a 

társadalomban való eligazodást. A többször is újrafogalmazott társadalmi struktúra-

modellek, amelyek a tervutasításos, illetve a piacgazdaság, az egypártrendszer, illetve a 

többpártrendszer, a diktatúra, illetve a demokrácia különböző változatai mentén jöttek létre, 

más és más, egymásnak sokszor szögesen ellentmondó értékek prioritásán alakultak. 

Másrészt a posztmodern társadalom mindezek mellett egyébként is a „semmi sem biztos, 

csak a változás” élményét és a hétköznapi tapasztalatokkal is igazolt valóságát kínálja. A 

személyes jövő nehezen tervezhető, a szalmai karrier egymással sokszor semmilyen 

összefüggésben nem álló mozaikokból épül fel. A fiatalok számára problémát jelent 

jövőképük és a jövő felé mutató életút-minták képlékenysége és változékonysága. A 

„minden változik” világában önállóan csak kevesen igazodnak el. Sikeres társadalmi 

integrációjukhoz ugyanakkor nélkülözhetetlen a társadalmi orientációk közötti eligazodás. 

Az ifjúságszociológiai kutatások, a felsőoktatási tapasztalatok azt mutatják, hogy a fiatalok 

előtt rejtve maradnak a változások miértjei. 

Harmadrészt a szakmai életpályákkal kapcsolatos perspektívátlanságot fedezhetjük fel. 

Ez a magasabb iskolai végzettségű fiatalok esetében a diplomás pályakezdők elhelyezkedési 

nehézségeiből táplálkozik (minden negyedik diplomás fiatal munkanélküliként „kezdi” 

pályáját), az alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen fiatalok esetében a rájuk váró 

kilátástalanságból, a munkanélküliségtől való félelemből. Az elmúlt öt évben az Észak-
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alföldi régió mindhárom megyéjében évről-évre nőtt az elhelyezkedni nem tudó pályakezdő 

fiatalok száma (http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=stat afsz nyilvtartasok). 

Az eddigiekkel összefüggésben az állampolgári szocializációnak arra a hiányosságára 

lelünk az életpálya tervezésének nehézségei mögött, hogy a fiatalok számottevő csoportjai – 

nem függetlenül a felnőtt” társadalomhasonló gondjaitól – a stratégiai, távlati gondolkodást 

és tervezést nem tanulták meg sem a családban, sem az iskolában. Az iskolai állampolgári 

szocializáció stratégiai kérdéseinek taglalása külön tanulmányt igényel. Az iskolán kívüli 

állampolgári szocializáció kérdései azonban a regionális ifjúsági stratégia fontos kérdései. 

Az ifjúsági munka ambivalens értékelésével és társadalmi helyzetével magyarázható, hogy a 

stratégiai gondolkodás megtanulásában elvileg ugyancsak kompetens ifjúságpolitika 

segítségére is csak korlátozottan vagy egyáltalán nem számíthattak. 

Végül itt jegyezzük meg, az életpálya-tervezés hiánya vagy mozaikszerűsége összefügg 

azzal a problémával is, hogy kevéssé vannak olyan ifjúsági közösségi vállalkozások, 

amelyekben a fiatalok kipróbálhatnák magukat, megtanulhatnák a társadalmi részvételhez és 

a személyes életpálya-tervezéshez nélkülözhetetlen önállóságot. A szocializációs terek 

mindegyike (család, iskola, oktatáson kívüli rendszerek, ifjúsági cselekvési közösségek, civil 

szerveződések) komoly problémákkal küzd. A sikeres állampolgári szocializáció pedig e 

terek egymásra épülését, együttműködését feltételezi. 
 
 
3.5. Átalakuló életminták 

 

3.5.1 Családi minták 

A házassági, családi és gyermekvállalási minták az elmúlt évtizedekben átalakultak. Egyre 

elfogadottabbá vált, hogy a gyermeket házasságon kívül is lehet vállalni és nevelni. 

Magyarországon a gyermekek 35 százaléka házasságon kívül születik, négyötödük 

hajadonok, 16 százalékuk elvált nők gyermekeként. A felbomlott házasságok 73 

százalékában van kiskorú gyermek. Az eltartott gyermekek mintegy 84 százalékát neveli 

édesanyja, s csupán a gyermekek 16 százaléka él édesapjával. Az első házasságkötés átlagos 

életkora férfiaknál 28,2 év, nőknél 25,7 év. A párkapcsolatban élők 15 százaléka élettársi 

kapcsolatban él. Az élettársi kapcsolatban vagy a tartós kapcsolat nélkül élő fiatalok 
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legnagyobb létszámú csoportját a legalacsonyabban iskolázott, leszakadó gazdasági 

régiókban, kistelepüléseken élő, tartósan munkanélküli fiatalok alkotják. 

 

Az Ifjúság 2008 adatai szerint a 2000-es és a 2004-es felmérésekhez képest országosan 

számottevően növekedett az egyedül élő nőtlen / hajadon fiatalok aránya. Az Észak-alföldi 

régióban felvett adatok 2008-ban gyakorlatilag megegyeztek az országos arányokkal. Az 

Észak-Alföldön azonban kicsivel többen élnek házasságban. A 19-24 évesek körében 77 

százalék a szinglik aránya (országosan 79 százalék), és még a 25-29 évesek körében is csak 

47 százalék (országosan 48 százalék). A szinglik aránya országosan is, a régióban is magas: 

még a 25-29 évesek körében is 48, illetve 47 százalék. Mindez azt jelenti, hogy a házasodás, 

illetve az élettárssal való összeköltözés egyre inkább 30 éves kor utánra tolódik ki, 

különösen a férfiak körében. A régióban a 19-24 évesek férfiak körében mindössze 8 

százalék a házasok aránya (a nők körben viszont 14 százalék), és a 25-29 éves férfiak 

körében is csak 20 százalék (a nők körében 35 százalék). 

A régió népességének korábban említett fogyása nem jelenti azt, hogy a fiatalok 

gyermekvállalási kedve eltűnne. A népességfogyás inkább a családmodell átalakulásával 

magyarázható. A fiatalok körében egyértelműen a három-négyfős család a vonzó: egy, 

esetleg két gyermek vállalását tervezik. Ennél nagyobb családban már kevesen 

gondolkoznak. Az egygyermekes családok 52,1 százaléka tervezi, hogy vállal további 

gyermeket, de ez az arány a második gyermek születése után már drasztikusan csökken. 

Ugyanakkor a még gyermektelen fiatalok 17,9 százaléka nem szeretne gyermeket (Kollár-

Éri 2009). 

 

3.5.2 A munkához való viszony mintái 

A fiatalok munkához való viszonya nem egyértelmű. A munka világával kapcsolatos 

szocializáció sikerességét nehezíti, hogy a rendszerváltás óta megnőtt azoknak a fiataloknak 

az aránya, akiknek a szülei munkanélküliek, sőt, a leghátrányosabb helyzetű családokban 

már a második generáció nő fel úgy, hogy nincsenek családi tapasztalati a rendszeres munka, 

a munkaviszonnyal összefüggő életforma, a munkahelyhez, munkavégzéshez kötődő 

tevékenységek világáról. 
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Bár a fiatalok többsége a legégetőbb problémának a munkanélküliséget tartja, közülük 

sokak számára nem magától értődő, hogy a munka és a személyes boldogulás között 

kapcsolat van, hogy a munka feltétlenül valamiféle „szükséges rossz”, hanem öröm forrása is 

lehet. A fiatalok képe a munka világáról ellentmondásos. Ennek hátterében strukturális okok 

vannak: az oktatás és a munka világa közötti kapcsolatok esetlegessége vagy éppen a hiánya, 

a munkaerő-piaci szükségletek és az oktatás összehangolásának hiányosságai, a szakképzés 

szerkezeti torzulásai, a hiányszakmák és a túlképzés jelenségei állnak. Ugyancsak a 

strukturális okok között említhetjük meg azt a súlyos társadalmi tényt, hogy a munkavállalók 

gyakran kiszolgáltatott helyzetben vannak. A munkaadók és a munkavállalók viszonya 

jogilag nem mindig rendezett, a munkavállalók gyakran ki vannak szolgáltatva munkáltatóik 

„vadkapitalista” elképzeléseinek. A munkahelyi érdekvédelem nem minden területen 

hatékony, és a munkahelyi légkör anomáliái ellen a munkavállalók nem mindig tudnak 

védekezni. Ugyancsak itt utalunk arra, hogy a munkakultúrát, a munkaethosz kialakulását a 

modern kori magyar társadalomfejlődéssel összefüggő, rossz történelmi hagyományok és 

munkavégzési minták is befolyásolják (például a magántulajdonnal kapcsolatos rossz 

történelmi tapasztalatok). Sokszor a gyors meggazdagodás vágya vagy éppen a „carpe diem” 

életfilozófiája is akadályozza, hogy a munka világával kapcsolatos társadalmi attitűdök 

maguk is változzanak. A fiatalok a személyes munkatapasztalatok említett hiánya, a munka 

világától való távolságuk, a munkával kapcsolatos kommunikáció esetlegességei miatt 

rendszerint csak másodlagos forrásokból tudnak tájékozódni, közvetve kapnak információkat 

környezetüktől a munka világáról. 
 

 
3.6. Átalakuló társadalmi identitásminták 

 

A 20. század gyakori politikai fordulatai, a társadalmi modellek változásai, a modernizáció 

ritmusa és a jelenre fókuszáló hétköznapi társadalmi kultúra nem kedveztek annak, hogy a 

fiatalok kikristályosodott identitásminták mentén építsék fel saját identitásukat. A 

családtörténetek kontinuitásai megszakadtak, a történelem megélésének személyes 

dimenzióit a szülők rendszerint nem adják tovább gyermekeiknek. 

Az identitásproblémák sajátos vetületét alkotja az a tény, hogy a magyar társadalmat 

erőteljes individualizáció jellemzi. Ugyanakkor az alulról szerveződő csoportoknak, civil 
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kezdeményezéseknek a rendszerváltás előtti időszakban nem volt társadalmi terük, a 

rendszerváltás óta eltelt két évtized pedig nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy ezek a 

társadalmi szerveződési formák mélyen meggyökerezzenek. A közszféra sokak számára nem 

bír semmilyen jelentőséggel. 

Mindeközben a modernizációs folyamatok – ezen belül is elsősorban az internet 

világának kiépülése és a mobiltelefon használatának általánossá válása – a társas 

viszonyokra is hatással voltak. Átalakultak a kommunikációs formák, új információs 

csatornák nyíltak meg, virtuális közösségek szerveződtek, új típusú, virtuális identitások 

kiépítésére kínálkozott lehetőség, és a véleménynyilvánítás új formái (fórumok, blogok, 

társas lapok) honosodtak meg. Az internet nemcsak az új típusú csoportszerveződéseknek 

kedvezett, hanem egyúttal az ideológiai és politikai meggyőzés új lehetőségeinek is a tere 

lett. 

Az identitások formálódásában tehát két, egymástól elválaszthatatlan tényező játszik 

szerepet. Miközben a gyakori politikai fordulatok közepette az embereszmények és 

magatartási eszmények nem tudtak kikristályosodni a társadalmi gyakorlatban és a kultúra 

társadalmi továbbörökítésének mechanizmusaiban, azonközben a modern társadalmak 

plurális értékvilága, az ifjúsági kultúra különböző mintái ösztönzőleg hatnak abban az 

irányban, hogy a fiatalokra is sokféle identitás legyen jellemző. Kérdés azonban, hogy a 

különböző identitások „összeérnek-e”, vannak-e közöttük érintkezési pontok, nyitottak-e a 

másfajta identitások irányában. Az identitások közötti „párbeszéd” szempontjából van 

jelentősége annak, hogy milyen a fiatalokat körülvevő kommunikációs tér. Vannak-e 

körülöttük olyanok, akikkel megbeszélhetik problémáikat? Egyáltalán: tudja-e a „felnőtt” 

társadalom, hogy milyen problémáik vannak a fiataloknak? És tudják-e a fiatalok, hogy 

milyen problémáik vannak? Meg tudják-e határozni magukat? Tudnak-e válaszolni arra a 

kérdésre, hogy kik ők? Beszélgetnek-e a fiatalok egymással? 

A kistelepüléseken élő fiatalok jóval kevesebb intézményrendszert és szervezett 

kommunikációs teret találnak maguk körül, mint a nagyobb településeken élők. Míg az 

Észak-alföldi régióban a megyei jogú városokban élő fiatalok 59,5 százaléka mondta, hogy 

településükön van ifjúsági tanácsadó, információs iroda, addig az ötezer lakosúnál nagyobb 

településeken élők 31 százaléka, a 2-5 ezer lakosú településeken élők 21,4 százaléka mondta 

ezt, a kétezer lakosúnál kisebb településen élő fiataloknak pedig már csak a 3,7 százaléka. A 

„települési lejtő” a teleházzal, e-Magyarország ponttal kapcsolatban is érvényesült: az egyik 
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végponton a megyei jogú városok fiataljait találjuk (56,4 százalékuk mondta, hogy náluk 

vannak ilyenek), a másikon a kistelepüléseken élőket (45,6 százalékuk mondta, hogy vannak 

ilyenek). Drámai különbségek derültek ki az ifjúsági klubhelyiséggel vagy ehhez hasonlóval 

kapcsolatban is: 54,6 százalék (a megyeszékhelyeken) és 19,8 százalék (a kistelepüléseken) 

közé estek az „igen” válaszok. Pályaválasztási és munkahely-keresési tanácsadáshoz is 

elsősorban a nagyvárosokban élők jutnak településükön (76,3 százalék), a legkevésbé pedig 

a kistelepüléseken élők (5,8 százalék). Egyházhoz kapcsolódó ifjúsági csoportról, szervezetről is 

elsősorban a megyei székhelyeken élők tudnak (55,5 százalék), míg a kétezer lakosúnál kisebb 

településeken élő fiataloknak már csak a 17,5 százaléka mondta, hogy náluk van ilyen csoport. 

Ezeknek az adatoknak a tükrében felvetődik a kérdés, hogy különösen a kisebb településeken élők 

számára az átalakuló személyes kapcsolatrendszerek és a körükben még viszonylag kevéssé elterjedt 

internet mellett milyen valóságos kommunikatív alternatívák érhetőek el, amelyek segítenének 

számukra a világ értelmezésében, a tájékozódásban és az információk feldolgozásában? 

 

3.7 A szabadid ővel kapcsolatos problémák 

 

A regionális ifjúsági stratégiának számot kell vetnie azzal a ténnyel, hogy a fiatalok egy 

részének különböző okok (család, tanulás, munka, ingázás) miatt viszonylag kevés 

szabadideje van. Az Észak-alföldi régióban élő fiataloknak hétköznap kevesebb a 

szabadidejük, mint az ország más részein élőknek. Különösen nagy az eltérés az inaktívak 

körében (egy átlagos hétköznapon 3,9 óra, míg az ország más területein 4,9 óra). Ők 

valószínűleg nagyobb szerepet vállalnak a házkörüli / háztartási munkákban, mint az aktív 

családtagok. Sajátos problémát jelent, hogy az inaktívak csoportjában nagyon nagyok a 

nemek közötti különbségek (a férfiaknak egy átlagos hétköznapon 5,1 óra szabadidejük van, 

a nőknek viszont csak 3,2 óra). Igaz, a férfiak körében az inaktivitás a leggyakrabban a 

munkanélküliséget jelenti, míg a nők körében a gyerek(ek)kel való foglalkozást. Az Észak-

alföldi régióban különösen kevés szabadidejük van a kistelepüléseken élőknek. Az adataink 

szerint tőlük több időt vesz el a házkörüli munka, illetve az ingázás, mint más régiók 

kistelepülésein. Hétvégén országosan átlagosan 8,8 óra szabadidejük marad a fiataloknak. 

Az Észak-Alföldön azonban ez az átlag is kisebb. Az inaktívak szabadideje hétvégén is 

kevesebb, mint a dolgozóké és a tanulóké. Náluk elmosódik a különbség a hétköznapok és a 

munkaszüneti napok időbeosztása között. (Az Észak-Alföldön élő 15-29 évesek az Ifjúság 
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2008. felmérés alapján). A kevesebb szabadidő hátterében több tényező játszik szerepet. Így 

az, hogy a régió kistelepülésein a szabadidő biztosításához igénybe vehető szolgáltatások és 

szabadidő-eltöltési lehetőségek kevésbé elérhetőek, mint más régiókban, illetve, a források 

szűkössége miatt sokan az elérhető szolgáltatásokat és lehetőségeket sem tudják igénybe 

venni. További tényező az, hogy a régióban a családos, kisgyermekes nők viszonylag nagy 

arányban élnek kistelepüléseken, akik érthetően kevesebb szabadidővel rendelkeznek, mint 

gyermektelen társaik. 

Szabadidejükben a fiatalok a leggyakrabban tévét néznek, számítógépeznek, a 

barátaikkal vannak, zenét hallgatnak, olvasnak. Az Észak-alföldi régióban kicsit gyakrabban 

olvasnak és tévéznek. Átlagosan 111 percet tévéznek egy hétköznapon, és 180 percet egy 

munkaszüneti napon. Ezekben a tevékenységekben nincsenek regionális különbségek. 

Ugyanakkor e tevékenységek említési gyakoriságában az Észak-alföldi régióban nagyok a 

települések nagysága szerinti különbségek. A „települési lejtő” az olvasás és a 

számítógépezés gyakoriságában osztja meg leginkább a fiatalokat. Azt, hogy 

szabadidejükben a leggyakrabban olvasnak, a megyeszékhelyeken és az ötezer lakosúnál 

nagyobb településeken sokkal gyakrabban mondták (48,5 és 32,2 százalék), mint a 2-5 ezer 

lakosú, illetve a kétezernél kevesebb lakosú településeken (26,5, illetve 25,4 százalék). A 

számítógépezésben még látványosabbak a települési különbségek: a megyei jogú városokban 

élők 69,4 százaléka említette, hogy szabadidejében a leggyakrabban számítógépezik, míg az 

ötezer fősnél nagyobb településen élők 48,6 százaléka, a 2-5 ezer fős településeken élők 50 

százaléka, a kétezer lakosúnál kisebb településen élőknek csak a 31,6 százaléka említette ezt. 

Ugyanakkor a tévézésben nincsenek nagy különbségek: a megyei jogú városokban 74 

százalék, a 2-5 ezer lakosú településeken 73,5 százalék, a kétezer főnél kisebb településeken 

76,7 százalék mondta, hogy a leggyakrabban tévézik. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a 

tévézés a kistelepülések fiataljainak tájékozódásában játssza a legnagyobb szerepet. 

Az Észak-alföldi régióban a kistelepüléseken ritkán van vagy egyáltalán nincs mozi, 

kávézó, étterem, így ilyen helyekre is kevesebben járnak. Emellett a régióban élő fiatalok 

kevésbé engedhetik meg maguknak a mozizást, illetve a szórakozóhelyekre és éttermekbe 

járást, mint más régiók fiataljai, mivel anyagi helyzetük rosszabb. Nyilvánvalóan ugyanezzel 

függ össze az is, hogy szemben az ország más részeinek 40 százalékával, az Észak-alföldi 

régióban mindössze 28 százalék mondta azt, volt valamilyen fesztiválon az elmúlt három 

évben. (Országosan a fesztiválozás leginkább a 15-24 éves korosztályra jellemző.) 
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Napi rendszerességgel csak 41 százalék hallgat rádiót; a legkevesebben a 15-18 évesek, a 

legtöbben a 25 éven felüliek közül. A napilapok olvasásában hasonló tendenciák figyelhetők 

meg. A 15-18 évesek egyharmada, a 19 éveseknél idősebbek egynegyede egyáltalán nem 

olvas napilapot. Hetilapot is elsősorban a 19 év felettiek  olvasnak. 

Ha egyszerre nézzük a hétköznapi szabadidő-eltöltés helyszíneit, akkor a klaszterelemzés 

módszerével a fiatalok három csoportját különíthetjük el. (1) Az első az otthonülőké (82 

százalék), akik nagyon ritkán mozdulnak ki hazulról. (2) A második csoportba tartozókat a 

barátkozók alkotják (10 százalék), akik sok időt töltenek otthon szabadidejükben, de emellett 

baráti és rokoni kapcsolataikat is ápolják, és ők járnak el a leginkább mozikba, 

sportpályákra, bevásárló központokba, kulturális intézményekbe, kocsmákba. (3) Végül a 

harmadik csoportba a csellengők kerültek (8 százalék): azok, akik sohasem szokták otthon 

tölteni a szabadidejüket. A csoportarányok nem különböznek jelentősen régiók szerint. 

Településtípusonként nézve az adatokat azt találjuk, hogy a nagyvárosokban élők az 

átlagosnál kicsivel nagyobb valószínűséggel sorolódtak a „barátkozók” csoportba. A lányok 

ugyancsak nagyobb arányban tartoznak ide, mint a fiúk. 

Bármennyire is otthonülő a fiatalok többsége, 87 százalékuk igennel válaszolt arra a 

kérdésre, hogy van-e olyan baráti köre, társasága, amellyel gyakran van együtt. Azt 

mondhatjuk tehát, hogy tipikusan otthon és többnyire magányos tevékenységekkel töltik a 

fiatalok a szabadidejüket, de azért természetesen ki szoktak mozdulni otthonról, és ilyenkor 

vannak barátaik, van társaságuk, akikkel közösen lehet bulizni, szórakozni, művelődni. 

A szabadidő eltöltésének helyszíneit illetően az Észak-alföldi válaszok csak két ponton 

térnek el számottevően az ország más részein élők válaszaitól. A régióban a fiatalok 

másoknál valamivel nagyobb valószínűséggel töltik szabadidejüket rokonoknál, és töltik 

otthon a hétvégi szabadidejüket. Ez összefügghet azzal, hogy a kistelepüléseken 

hagyományosan nagyobb szerepet játszanak a rokoni kapcsolatok, mint a nagyobb 

településeken. Ugyanakkor két további magyarázatra is gondolhatunk. Egyrészt arra, hogy a 

régióban magasabb a kisgyermekes fiatalok aránya, másrészt arra, hogy kevesebben 

engedhetik meg maguknak, hogy hétvégenként szórakozóhelyeken költsenek. Mindezek 

felhívják a figyelmet arra, hogy a régió sajátos szükségletei közé tartoznak a fiatalok 

szabadidő-eltöltésére alkalmas helyszínt, programot és közösségi aktivitást kínáló szabadidő-

terek (Az Észak-Alföldön élő 15-29 évesek az Ifjúság 2008. felmérés alapján). 
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3.8 A kommunikáció sajátosságai 

 

Az ifjúsági szektor szereplői és az ifjúságsegítő szakma számára problémát jelent, hogy nem 

mindig tudják: pontosan hol, milyen tereken, milyen cselekvési módok mentén érhetőek el a 

fiatalok, és hogyan lehet őket csoportokként kezelni.  

A nemzedékek közötti kommunikációt, illetve a fiatalok intézményes „megszólítását” 

megnehezíti, hogy az elmúlt évtizedekben a társadalmi kommunikáció átalakult, és az 

átalakulás előmozdítói éppen a fiatal nemzedékek voltak. Új kommunikációs színterek 

alakultak, az internet jóvoltából a fiatalok társas cselekvéseinek jelentős része új típusú, 

virtuális közösségekhez kötődik. Az információs csatornák sokszínűsége és folyamatos 

változása újfajta tájékozódási, orientálódási, ismeretszerzési magatartásokat és stratégiákat 

kíván. Az új információs csatornák mentén új típusú egyenlőtlenségek jönnek létre, amelyek 

hátterében nemcsak nyelvi, idegen nyelvi, informatikai, instrumentális előnyök és hátrányok 

húzódnak meg, hanem iskolai, kulturális és életvezetési előnyök, illetve hátrányok. Itt ismét 

utalnánk rá, hogy azok az ideológiai irányzatok és politikai formációk találnak könnyen a 

fiatalokhoz, amelyek az általuk használt virtuális tereken (blogok, honlapok, fórumok) is 

meg tudják őket szólítani, és azon a nyelvezeten, amit megértenek. 

A fiatal korosztályt talán az választja el a leginkább az idősebbek nemzedékétől, hogy ők 

már természetesen használják az információ-technológiát. Az Ifjúság 2008 felmérés szerint a 

15-29 évesek 84 százaléka használ számítógépet. 79 százalékuk otthonában van számítógép 

vagy laptop; 75 százalékuknak van saját e-mail címe; 70 százalékuknak otthon is van 

internet hozzáférése, és 63 százalékuk tagja valamilyen internetes közösségi portálnak. Az 

internet tehát a fiatalok többsége számára új kommunikációs teret és egyúttal sajátos társas 

kapcsolati hálózatot jelent. Ugyanakkor figyelmeztető tény, hogy információtechnikai 

szempontból az Észak-alföldi régió az ország legelmaradottabb régiója. Az elmaradottság 

elsősorban a kistelepüléseknek magas arányával függ össze; a három megyeszékhely 

egyáltalán nincs elmaradva az ország többi megyei jogú városától. 

Az Észak-alföldi régióban csak a fiatalok 78 százaléka használ számítógépet. Ezzel a 

régiók sorában az utolsó helyet foglalja el (Észak-Magyarországon is csak a fiatalok 79 

százaléka használ számítógépet, de a többi régióban 82 és 88 százalék között van az 

arányuk). Csak 72 százalékuknak van otthon számítógépe (más régiókban a fiatalok 73-84 
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százalékának); csak 67 százalékuk rendelkezik saját e-mail címmel (a többi régióban 72-81 

százalék között); csak 60 százalékuk fér otthon hozzá az internethez (a többi régióban 64-77 

százalék között), és csak 57 százalékuk tagja valamelyik közösségi portálnak (a többi 

régióban 58-72 százalék között). Mobil telefonnal is ebben a régióban rendelkeznek a 

legkevesebben (87 százalék, míg máshol 89-97 százalék között). Az Észak-alföldi régióban 

más régióktól eltérőem jelentős a kisebb települések lemaradása a mobiltelefonnal való 

ellátottság tekintetében. 

Az internet használatában még annál is szembeötlőbb a régió lemaradása, mint 

amekkorát a számítógép használatában találtunk. Míg máshol a fiatalok 57 százaléka 

internetezik naponta, addig az Észak-alföldi régióban csak a 48 százalékuk. 23 százalék azok 

aránya, akik szinte soha nem interneteznek (a többi régióban átlagosan 14 százalék). Társas 

kapcsolataik ápolására elsősorban az iskolázottabbak, illetve a nagyobb településeken élő 

fiatalok veszik igénybe a virtuális teret. 

Semmilyen más szempontból nem találtunk olyan nagymértékű és szisztematikus 

különbséget az Észak-alföldi régió és más régiók fiataljai között, mint az információ-

technikához való hozzáférés és a vele való élés területén. Könnyen lehet, hogy 2008-as 

adatainkhoz képest a régió lemaradása ezen a területen csak nagyobb lett. Az Ifjúság 2008 

felmérés adatai azonban azt is jelentik, hogy nem beszélhetünk digitális szakadékról. Pusztán 

arról van szó, hogy a számítógép használathoz kötődő technológiai forradalom nem azonos 

sebességgel jut el az ország különböző részeire, illetve a különböző nagyságú településekre. 

Úgy véljük, hogy ezen a területen van lehetőség a felzárkózásra. Ezt a felzárkózási 

folyamatot viszont célzott programokkal kell támogatni. 
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3.9 Az identitással kapcsolatos kérdések 

 

3.9.1 A közösségépítés nehézségei 

Az ifjúságkutatások tapasztalatai szerint a fiatalok állampolgári kultúráját passzivitás 

jellemzi. Közéleti témákról elsősorban a családban beszélgetnek (50 százalék). Az ifjúsági 

szakemberekkel folytatott fókuszcsoportos beszélgetések során is többen hangot adtak annak 

a véleményüknek, hogy a fiatalok passzívak, elutasítják a hagyományos szervezeti 

lehetőségeket, és hogy a szerveződések a fiatalok bizonyos társadalmi csoportjait - főként a 

leghátrányosabb helyzetűeket - nem tudják megszólítani. A fiatalok jelentős része számára 

nem jelent értéket a közszféra, és nem jelent értéket a köz ügyeivel való foglalkozás sem. 

Ugyanakkor az is megfogalmazódott a fókuszcsoportos beszélgetésekben, hogy a fiatalok 

rendet akarnak. Mind a bizonytalanságokkal, kiszámíthatatlan fordulatokkal terhelt 

társadalmi karrierminták, mind pedig a társadalom működésében általuk tapasztalt 

esetlegességek, anómiák és anomáliák felfokozott biztonságigényeket építettek ki bennük. 

Ezért viszonylag könnyen elérik őket azok az ideológiák, amelyek egyértelműnek, biztosnak 

és „könnyen fogyaszthatónak” tűnnek számukra. 

A közéleti aktivitás fontos mutatója a civil szervezeti tagság. A valóságos, formális 

ifjúsági közösségek aránya az Európai Unió átlagához képest alacsony Magyarországon. A 

fiatalok kevesebb, mint egyhatod része rendelkezik valamilyen szervezeti tagsággal (15 

százalék). Elsősorban sportegyesületek, sportklubok és egyházi szervezetek, kisebb részben 

kulturális, hagyományőrző csoportok, valamint diák- és önkéntes szervezetek tagjai. Az 

ifjúsággal kapcsolatos szerveződések a magyar civil szektor mindössze 4 százalékát teszik 

ki, a szabadidős ifjúsági szervezetek száma és taglétszáma az elmúlt években csökkent. Száz 

fiatal közül mindössze egy tevékenykedik valamilyen civil ifjúsági szervezetben. 

A helyi önkormányzati politika formális színterei (találkozások képviselőkkel, részvétel 

a település intézményeiben) száz fiatal közül csak tízet vonzanak. Ez nem független attól, 

hogy a települések sem próbálják megszólítani a fiatalokat. Az Észak-alföldi Regionális 

Ifjúsági Szolgáltató Iroda a települések jegyzői körében végzett adatgyűjtése szerint alig van 

olyan település, amely rendelkezne a fiataloknak szóló kommunikációs csatornával (Kollár-

Éri 2009). A település vezetői nem kérik ki a fiatalok képviseleti szervezeteinek véleményét 

akkor sem, ha a fiatalokat érintő kérdésekben döntenek. A gyermek- és ifjúsági 
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önkormányzatok szerepét a hivatalvezetők elsősorban rendezvények szervezésében látják. A 

RISZI adatai szerint ugyanakkor a települések felében értékelték úgy a képviselő testület 

választott tagjai, hogy a fiatalok számára megfelelő lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy az őket 

érintő döntéseket befolyásolják. Érdekes ugyanakkor, hogy ezeket a lehetőségeket a megkérdezett 

jegyzők abban látják, hogy a fiatalok is nyújthatnak be hozzájuk kérelmeket, előterjesztéseket és a 

diákönkormányzatok élhetnek véleménynyilvánítási jogukkal, míg a képviselőtestületi tagok azt 

hangsúlyozták, hogy a fiatalok személyesen is megkereshetik őket (Kollár-Éri 2009). 

A fiatalok életében a formális közösségi kapcsolatok alig vannak jelen. Számukra az 

önkéntesség gondolatvilága nem magától értődő: 86 százalékuk egyáltalán nem végez 

önkéntes tevékenységet. Ez azért is elgondolkodtató, mert az önkéntes munka során 

megszerezhető munkatapasztalatok jól hasznosíthatóak a munkaerőpiacon, és az a kapcsolati 

tőke is értéket jelenthet a fiatalok számára, amelyre önkéntes munkájuk során tesznek szert. 

A formális ifjúsági közösségek alacsony aránya azonban nem jelenti azt, hogy a fiatalok 

életében ne játszanának szerepet a kortárs közösségek. Szórakozásukban, a szabadidő 

eltöltésében, társas tevékenységükben, értékvilágukban meghatározóak az informális 

csoportok. A formális közösségek hiánya azért sajnálatos, mert az állampolgári szocializáció 

szempontjából ezeknek van kitüntetett szerepük. Ezekben a fiatalok begyakorolhatják 

állampolgári készségeiket, a tapasztalati tanulás révén fontos tudásra tehetnek szert, az 

értelmes, együttes társadalmi cselekvés élményében részesedhetnek. Nem utolsó szempont 

az sem, hogy az ifjúsági önszerveződések a fiatalok önismerete szempontjából sajátos tükröt: 

folyamatos visszajelzést jelentenek, és az aktív állampolgársághoz szükséges készségek 

megerősítését segítik elő. 

Kérdés az is, hogy a meglévő közösségek mennyire működnek valóságos 

közösségekként. Ha azt nem is jelenthetjük ki kategorikusan, hogy nincsenek ifjúsági 

közösségek, az azonban érzékelhető, hogy csak kevéssé vannak közösségi vállalkozások. Az 

ifjúsági közösségek hiánya minden bizonnyal összefügg azzal, hogy Magyarországon a 

közösségi funkciók devalválódtak, a közszereplésekhez kapcsolódó értékek hitelességét 

sokan megkérdőjelezik, a közintézmények iránti bizalom a közvélemény-kutatások szerint 

európai szinten kiugróan alacsony, a közszférával kapcsolatos attitűdök pedig gyakran a 

gyanakváson alapulnak. 
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A szakmai tapasztalatok és az ifjúságszociológiai kutatások szerint a fiatalok számára az 

érdekérvényesítés legfőbb sajátossága, hogy nem kapcsolódik intézményes formákhoz. 

Számukra az informális érdekérvényesítés módjai a legfontosabbak, az intézményekben, 

formális struktúrákhoz kötött érdekérvényesítésben nem bíznak. Ebben a magyar társadalom 

egészét jellemző, intézmények iránti bizalmatlanság továbbörökítését és továbbélését 

fedezhetjük fel. A szolgáltatások nem érik el őket, az oktatás pedig nem segíti hozzá őket 

sem az iskola belső világában való részvétel révén, sem a curriculumok révén, hogy 

megtanulják az érdekérvényesítés jogi, intézményes, szervezeti lehetőségeit és egyúttal az 

érdekérvényesítéshez szükséges eljárásmódokat és készségeket is. 
 

3.9.2  A vallással kapcsolatos kérdések 

Az Ifjúság 2008 felmérésben a 15-29 évesek 81 százaléka azt mondta, hogy otthon 

vallásosan nevelték, nevelik. A regionális különbségek jelentősek. Budapesten csak 71 

százalék válaszolt igennel a kérdésre, és az Észak-alföldi régióban is 76 százalék. 

Ugyanakkor országosan a fiatalok 43 százaléka (az Észak-alföldi régióban 49, máshol 42 

százalék) azt mondta: „nem vagyok vallásos”. Az Észak-alföldi régióban is, más régiókban 

is mindössze 8 százalék jellemezte önmagát így: „vallásos vagyok, az egyház tanításait 

követem”. A valláshoz kötődők legnagyobb csoportját a „maguk módján vallásosak” 

alkotják (az Észak-alföldi régióban 38, máshol 44 százalék). Minél kisebb települések 

fiataljairól van szó, annál többen tartják magukat vallásosnak az egyház tanításai szerint 

vagy a maguk módján. Úgy tűnik, az otthoni vallásos nevelés a legtöbb családban kimerül a 

nagy egyházi ünnepek (karácsony, húsvét) megtartásában. A vallásos normák 

továbbadásának hatékonysága eléggé alacsony. 

A fiatalok 9 százaléka nem kívánt válaszolni arra a kérdésre, hogy milyen felekezetben 

keresztelték meg, illetve milyen felekezetbe jegyezték be. A többiek körében azt látjuk, hogy 

22 százalékukat nem keresztelték meg, nem jegyezték be semmilyen felekezethez, 57 

százalékuk római katolikus, 15 százalékuk református, 6 százalékukat pedig más 

felekezetekhez jegyezték be. Jelenleg azonban csak 45 százalék érzi felekezethez tartózónak 

önmagát. A kisfelekezetek jobban meg tudják tartani a gyermekkorban bejegyzett híveket, 

mint a nagyok. Az Észak-alföldi régióban kevesebb fiatalt jegyeztek be gyermekkorukban a 

szülei valamelyik felekezetbe. Itt több fiatalt kereszteltek meg reformátusként (36 

százalékot, míg máshol 11 százalékot), mint katolikusként (24 százalékot, míg máshol 63 
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százalékot). Ugyanakkor itt is sokan fordultak el attól a felekezettől, amelybe bejegyezték. 

Csak 23 százalék sorolja magát jelenleg is a református felekezethez (máshol 7 százalék), és 

csak 18 százalék a katolikus felekezethez (máshol 45 százalék). 51 százalékuk semmilyen 

felekezethez nem kötődik (máshol 44 százalék). 

Országszerte mindössze a 15–29 éves fiatalok 7 százaléka jár rendszeresen (legalább 

havonta kétszer-háromszor) vallási közösségi szertartásokra. A harmaduk csak alkalmanként 

(évente legfeljebb néhányszor) vesz ilyeneken részt, 18 százalékuk ritkábban, mint évente, 

48 százalékuk pedig soha sem. Az Észak-alföldi régió hitéleti aktivitás szerint is 

szekularizáltabb az ország többé részénél (Az Észak-Alföldön élő 15-29 évesek az Ifjúság 

2008. felmérés alapján). 

A hitélet az egyházi fenntartású oktatási intézmények diákjai körében intenzívebb, mint 

más oktatási intézmények diákjai körében. Pusztai Gabriella kutatása szerint a hit a hazai 

nem felekezeti középiskolások és egyetemi hallgatók egyharmada, a felekezeti iskolások 

kétharmada számára volt fontos. A felekezeti iskolák diákjai számára a közösségi 

vallásgyakorlás épp olyan fontos, mint a személyes. Négyötödük jár legalább hetente 

templomba, míg a nem felekezeti iskolák diákjainak csak az egytizede (Pusztai 2009). 

A nagymértékű szekularizáció ellenére az egyházi esküvő népszerű gondolat a 15–29 

évesek körében: 7 százalék már túl van rajta, további 25 százalék pedig biztos benne, hogy 

egyházi esküvője lesz, és ennek lehetőségét mindössze 16 százalék zárja ki. Az Észak-alföldi 

régióban az egyházi esküvő sem annyira vonzó, mint máshol. 30 százalék mondta, hogy volt 

egyházi esküvője, illetve, hogy biztosan lesz (máshol 32 százalék); további 17 százalékuk, 

hogy valószínűleg lesz (máshol 23 százalék). A lányok jobban vonzódnak az egyházi 

esküvőhöz, mint a fiúk, és a kisebb településeken élők körében is népszerűbb, mint a 

városokban (Az Észak-Alföldön élő 15-29 évesek az Ifjúság 2008. felmérés alapján). 
 

3.9.3 Az értékek világa 

Az Ifjúság 2000, 2004 és 2008 adatfelvételek egyaránt azt mutatják, hogy a fiatalok számára 

az olyan, hagyományos értékek a legfontosabbak, mint a család biztonsága, az igaz 

barátság, a szerelem, a boldogság, a békés világ, a belső harmónia. A különböző társadalmi 

csoportjai között nincs igazán nagy különbség ezeknek az értékeknek a megítélésében. Bár 

2000-hez képest 2004-ben csökkent a materiális értékek fontossága, egy jelentős csoport a 
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materiális értékek (gazdaság, rend, érdekes élet) iránt is fogékony. 2004-re fontosabbá váltak 

az egzisztenciális értékek (békés világ, gazdagság, társadalmi rend), s háttérbe szorultak 

más, transzcendensebb értékek (igaz barátság, kreativitás, szépség, tradíciók tisztelete) 

(Bauer-Szabó 2005, 83-84). A materiális elégedettség (anyagi helyzet, életszínvonal, munka- 

és tanulási lehetőségek, jövőbeli kilátások) 2008-ban az Észak-alföldi régióban 

szignifikánsan alacsonyabb volt, mint más régiókban (Az Észak-Alföldön élő 15-29 évesek 

az Ifjúság 2008. felmérés alapján). 

Az értékrendek tekintetében a leginkább a valláshoz és a politikához való viszony 

osztja meg a fiatalokat (Pusztai 2009). A valláshoz való viszony és az értékpreferenciák 

között szoros összefüggések vannak. Pusztai Gabriellának a partiumi régió (Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye, Hajdu-Bihar megye, Románia partiumi területe, Ukrajna Kárpátalja 

megyéje) középiskolásai és felsőoktatásban tanuló hallgatói körében végzett vizsgálatából 

tudjuk, hogy a hazai nem felekezeti iskolásokra elsősorban a posztmateriális értékek, a 

felekezeti iskolásokra pedig a posztmateriális és konzervatív értékek keveréke jellemző. A 

különböző értékek közül a közélet és a magyarság a felekezeti iskolások számára a 

legfontosabb, és a vallásos hit is fontosabb számukra, mint a nem felekezeti iskolások 

számára (Pusztai 2009). 

A politikai akciókban való részvételre való nyitottságot mérő skálák nem korrelálnak 

az elégedettséget–elégedetlenséget mérő skálákkal. Nem igaz tehát, hogy a nagyon 

elégedetlen fiatalok könnyebben vennének részt politikai akciókban, mint a kevésbé 

elégedetlenek. Ezt az összefüggést erősíti az a tény is, hogy az Észak-alföldi régióban, ahol a 

fiatalok sokkal kevésbé elégedettek életviszonyaikkal és lehetőségeikkel, mint a többi 

régióban élő fiatalok, szignifikánsan kevesebbeket vonzanak a politikai cselekvésnek mind a 

törvényes formái (engedélyezett sztrájk, tüntetés, petíció), mind pedig a nem engedélyezett, 

agresszív formái (rongálás, erőszak, utcai zavargás, nem engedélyezett demonstráció stb.), 

mint más régiók fiataljait. (Az Észak-Alföldön élő 15-29 évesek az Ifjúság 2008. felmérés 

alapján) 
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4. Az ifjúságügy regionális hiányterületei és szüks égletei 
 

Az ifjúságügy regionális hiányterületeit és szükségleteit az empirikus módszerekkel 

(másodelemzések, szakértői és problémafeltáró interjúk, fókuszcsoportos beszélgetések, 

online megkérdezések) nyert adatok, valamint a helyzetelemzésből kirajzolódó helyzetkép 

alapján mutatjuk be. A helyzetelemzés és az általunk folytatott vizsgálódások alapján azt 

mondhatjuk, hogy a fiatalok számos területen nem kapják meg azt a támogatást, mely 

nélkülözhetetlen ahhoz, hogy innovatív erőforrássá, aktív állampolgárokká, lakóhelyük, régiójuk, a 

magyar társadalom, illetve Európa azok jövőjét formáló erővé váljanak. A feltárt hiányterületek 

alapján összeállítható az a problémakatalógus, amely kiindulási alapja a következő fejezet 

tárgyát képező fejlesztési lehetőségek rendszerének. A feltárt problémákat és szükségleteket a 

következő szempontok szerint csoportosíthatjuk. 

 
4.3.1 Az ifjúsági munka és az ifjúságpolitika értel mezése 

Az ifjúsági munkát megnehezíti a régióban, hogy sok településen, különösen a 

kistelepüléseken nem tisztázott az ifjúságügy helye, az önkormányzatok nincsenek mindig 

tisztában az ifjúságügy jelentőségével, és sok településen hiányoznak a helyi ifjúságpolitikák 

is. Ez nem regionális, hanem országos sajátosság. A fókuszcsoportos beszélgetések során 

megfogalmazódott az az álláspont, hogy az önkormányzatok általában nem ismerik a fiatalok 

igényeit. 

Fontos adat a helyzet jellemzésére, hogy az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági 

Szolgáltató Iroda által megkérdezett önkormányzatok több mint harmada nem tudta, hogy a helyi 

fiatalok a Nemzeti Civil Alapprogram, a Gyermek és Ifjúsági Alap, a Regionális Ifjúsági Tanács 

pályázati kiírásai vagy a Fiatalok Lendületben Program forráslehetőségeivel éltek volna. Pedig éltek, 

ha nem is sokan. 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben a régióban összesen csak 65 ifjúsági közösség élt 

az említett pályázati lehetőségekkel, és a pályázó közösségek fele nem nyert támogatást (Kollár-Éri 

2009). 

További problémát jelent, hogy a helyi ifjúságpolitikák vagy hiányoznak, vagy csak a 

látszat felmutatása a funkciójuk. Arra is van példa, hogy a települési önkormányzatok 

„profi” külsősökkel készítették el a helyi ifjúságpolitikát, ami így formálisan felmutatható, 

de a helyi politika alakításában figyelmen kívül hagyják. Ezzel összefüggő probléma, hogy 
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az ifjúsági munka és az ifjúságpolitika értelmezésében gyakran jelentős különbségek vannak 

egyazon településen is a különböző aktorok (önkormányzat, oktatás, egészségügy, civil 

szervezet, ifjúsági szervezet, ifjúsági szolgáltatások, közigazgatási, költségvetési 

intézmények, településfejlesztési tényezők) között. A helyi ifjúságpolitika szempontjából 

hátrány, hogy a települések intézményközpontú politikát folytatnak, nem közösségekben, és 

mint az egyik ifjúsági szakember fogalmazott, „nem emberekben” gondolkodnak. 

Itt említjük meg, hogy az ifjúsági referensek létszáma a régióban más régiókhoz 

képest viszonylag magas (2008-ban Észak-Alföldön 20, míg Dél-Alföldön 15, Észak-

Magyarországon 19, Dél-Dunántúlon 15, Közép-Dunántúlon 9, Nyugat-Dunántúlon 17, 

Közép-Magyarországon 4 ifjúsági referens volt). A referensek foglalkoztatása, működésük 

finanszírozása, feladat- és munkaköre igazgatási és szakmai szempontból egyaránt 

szabályozatlan, ahogy szerepük sem egyértelmű az ifjúsági szolgáltatások rendszerén belül. 

 
4.3.2 Az együttm űködés problémái a fiatalokkal foglalkozó aktorok kö zött 

A fókuszcsoportos beszélgetések és a szakértői interjúk egybehangzó tapasztalata, hogy a 

fiatalokkal foglalkozó aktorok között nincs, vagy csak alig van kapcsolat. Az aktorok nem 

ismerik egymás tevékenységét, nincsenek kidolgozott együttműködési cselekvési tervek, és 

nincs minden aktor tisztában az ifjúságügyek kitüntetett jelentőségével. A szakértők egyrészt 

az önkormányzatok és az ifjúsági civil szervezetek közötti kapcsolatok, másrészt az iskola és 

az ifjúságsegítés közötti kapcsolatok gyengeségét vagy éppen a hiányát tartják 

problematikusnak. Ahogy egyikőjük fogalmazott: párhuzamos rendszerek, „csövek” 

irányulnak a fiatalok felé, amelyek között nincsenek átjárók, és nem lehet belőlük kilépni. A 

magyarországi ifjúságpolitikában nem kapcsolódnak össze a fiatalok iskolai és iskolán kívüli 

életének kérdései, illetve az ifjúsági munka, az oktatásügy, az egészségügy és az 

állampolgári magatartás kérdései. Ezt minden, általunk megkérdezett szakértő megerősítette, 

és ez volt a fókuszcsoportos beszélgetések egyik legfontosabb tanúsága is. Hangsúlyozták 

azt is, hogy a jó és hatékony ifjúságpolitikának indirektnek kell lennie, és azt kell 

elősegítenie, hogy a célok magukban a fiatalokban fogalmazódjanak meg. Azt is 

hangsúlyozták, hogy az átjárhatóság elősegítéséhez, a kívánatos összhanghoz tudatos 

közösségfejlesztésre, tréningre, szakmai foglalkozásokra és továbbképzésre van szükség. 
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Az együttműködés hiányának tipikus példáit jelentik a civil szervezetektől, 

ifjúságsegítőktől, ifjúsági szolgáltatásoktól elzártan működő iskolák vagy a civil 

szervezeteket és az ifjúsági kezdeményezéseket figyelmen kívül hagyó önkormányzatok. Az 

aktorok közötti együttműködés hiánya vagy elégtelensége több következménnyel jár: 

(a) az egyes, izoláltan tevékenykedő aktorok hatékonysága gyengébb a szükségesnél 

(b) az aktorok rendszerint kapacitásgondokkal küzdenek 

(c) nem tudják, mit gondolnak a fiatalok, milyen jövőképük van, milyen 

problémákkal küzdenek, milyen értékeket tartanak fontosaknak, és ezért 

helyzetértékelésükben a fiatalok sajátos szempontjai nem érvényesülnek eléggé 

(d) az aktorok gyakran nem tudják megszólítani a fiatalokat, miközben esetleg olyan 

szélsőséges csoportok elérik őket, amelyek értékvilága a demokratikus állampolgári 

értékek világától lényegesen különbözik 

(e) az ifjúság érdekei sérülnek, a segítségre szoruló fiatalokat nem érik el az 

ifjúságsegítők, illetve a szakszolgálatok 

(f) a települések fiatalokat megtartó ereje csökken; a fiatalok nem érzik igazán a 

magukéinak településüket. 

Mivel járulhat hozzá a jelen regionális ifjúsági stratégia az együttműködés formáinak és 

elveinek kialakulásához? Úgy véljük, egyrészt a stratégia mentén várhatóan kibontakozó 

szakmai vitával, a fogalmak tisztázásának elősegítésével, az ifjúsági munka képének, 

valamint az ifjúsági szakemberek szerepének formálásával. Másrészt a stratégia a 

megvalósítása során kialakuló helyi cselekvési tervekkel járulhat hozzá az ifjúságpolitika sok 

szempontból divergens aktorai közötti összhang megteremtéséhez. Harmadrészt azzal, ha 

előmozdítja a jó példák továbbadásának gyakorlatát. A fókuszcsoportos beszélgetéseken az 

ifjúsági szakemberek pozitív példákat is említettek az együttműködésre. A Kábítószer-

egyeztető Fórum résztvevői például sikeresen tudnak együttműködni. Arra a kérdésre, hogy 

miért működik jól a KEF, azt válaszolták, hogy három ok miatt: egyrészt, mert világos, 

konkrét feladatok végzésére jött létre, másrészt, mert egyértelmű mögötte a „társadalmi 

megrendelés”, harmadrészt pedig, mert egyértelmű törvényi keretek között működik. 
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4.3.3 Az önkéntes munka marginális szerepe 

 

Az önkéntes munka motivációs hátterére irányuló kutatásokból és az önkéntesek 

tapasztalataiból, beszámolóiból tudjuk, hogy a karrierszempontok is komoly szerepet 

játszhatnak az önkéntesség vállalásában. Kollár-Éri István a 2009-es az Észak-alföldi 

regionális ifjúsági helyzetelemzésben ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy az 

ausztrál önkéntesek körében végzett kutatások szerint „a legfontosabb motivációk az 

értékek, a reciprocitás és az elismertség voltak”. A 2005-ös magyarországi felmérések úgy 

találták, hogy a 26 év alattiak önkéntességének motivációi között jellemzőbbek a 

közösséghez tartozás, a kihívás, szakmai fejlődési lehetőség, a szabadidő hasznos eltöltése és 

az új barátok szerzése. Az önkéntesség gondolata azonban kevéssé terjedt el a magyar 

fiatalok körében. Az Ifjúság2008 adatfelvételen végzett elemzésünk szerint az Észak-alföldi 

régióban a 15 és 29 év közötti fiatalok 87 százaléka egyáltalán nem szokott önkéntes munkát 

végezni. 

Az ifjúsági önkéntesség alapgondolata mind az Európai Önkéntes Szolgálat, mind a 

hazai önkéntesség elterjesztését célul kitűző Ötlet program esetében a fiatalok 

munkatapasztalathoz juttatása volt. Ennek lehetőségével azonban a fiatalok többsége nem él, 

nem tud élni. Kollár-Éri felhívja a figyelmet arra, hogy az Ötlet programot saját célcsoport-

meghatározása is (a programban részt vevő fiatalok a programot megelőzően átlagosan 

kilenc hónapig voltak munkanélküliek) inkább „menekülési útvonallá” tette. Az Európai 

Önkéntes Szolgálat a célcsoport szempontjából nyitottabb, ugyanakkor nyelvi okok miatt 

egyben zártabb is, írja. A magyar fiatalok számára a külföldi tapasztalatszerzés így ebben az 

esetben sem elsősorban munkatapasztalatok szerzésére, hanem inkább a nyelvi 

kompetenciák fejlesztésére irányul. További korlátot jelent, hogy ezek a programok csak 

kevés fiatalt tudnak önkéntes munkára fogadni. Az Ötlet program utolsó ciklusában 

mindössze 20 önkéntest tudott foglalkoztatni a régió 20 szervezete. Az Európai Önkéntes 

Szolgálat keretében pedig 2010-ben csak tíz szervezet küldhetett önkénteseket. Az 

önkéntesség elterjesztéséhez tehát ezek a programok csak alig képesek hozzájárulni. Az 

önkéntesség gondolatának szocializációs terét nem képesek megteremteni. 
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4.3.4 Közösségi terek 

 

A fiatalok csoportos élete meghatározott közösségi terekre koncentrálódik. Ezek között a 

nem formális terek: az utca, a diszkók, a kocsmák, a különböző szórakozóhelyek épp úgy 

megtalálhatók, mint a közintézmények közösségi terei. A rendszerváltás utáni ifjúsági 

kultúra egyik sajátos helyszínévé Magyarországon is a bevásárló központok váltak. A városi 

vagy városszéli plázák világa különösen a fiatalok alacsonyabb iskolai végzettségű, kevésbé 

előnyös társadalmi helyzetű csoportjai számára vonzó. A szabadidejük jó részét itt töltő 

fiatalokat sokszor igényes belsőépítészeti környezet, változatos együttlétekre (mozi, diszkó, 

étterem, animáció, shoppingolás) lehetőséget nyújtó szolgáltatási struktúra, tiszta és tágas 

környezet, a szabadság élménye, valamint magas színvonalú infrastruktúra veszi körül. 

Jelenleg a régió fiataljait a közösségi terek és lehetőségek hiánya jellemzi, bár számos 

intézmény, szervezet vallja, vagy szeretné magáénak vallani e szerepet. A nem formális 

közösségi terekkel a formális ifjúsági közösségi terek (klubok, ifjúsági házak, teleházak, 

mozik, tanuló-központok, ifjúsági információs és tanácsadó szolgálatok, ifjúsági közösségi 

vállalkozások, stb.) sokszor nem állják ki a versenyt. Ez utóbbiaknak sem a számuk, sem 

programkínálatuk nem elegendő, és a színvonaluk sem mindig kielégítő. Kevés van belőlük, 

gyakran rendezetlen körülmények között működnek (tisztázatlan tulajdonviszonyok, a 

működési költségek elégtelensége, a személyi feltételek hiányosságai, a funkciók 

bizonytalanságai, az infrastruktúra elavultsága stb.) További problémát jelent, hogy a 

programok egy része csak kevesek érdeklődésére számíthat, hogy berendezésük, tárgyi 

világuk, felszereltségük, esztétikumuk nem mindig találkozik a fiatalok ízlésével, és a 

fiatalok nem érzik bennük magukat eléggé otthon. Pedig a vonzó közösségi tereknek 

integratív erejük van, és hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a margóra került és potenciálisan 

veszélyeztetett fiatalok is falaikon belülre kerüljenek – olyan helyszínekre, ahol vonzó 

programok, tevékenységi lehetőségek, értelmes együttlétek, valamint a társadalmi tanulás 

számukra korábban ismeretlen formái várják őket. 
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5. Fejlesztési lehet őségek és javaslatok 
 

Ebben a részben a feltárt hiányterületekre és szükségletekre épülő fejlesztési lehetőségeket 

és javaslatokat fogalmazzuk meg. Törekszünk arra, hogy ezeket összhangba hozzuk a 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia célkitűzéseivel, az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató 

Iroda helyzetelemzésében körvonalazott továbblépési irányokkal, és igyekszünk figyelembe 

venni a régióban folytatott szükségletfelmérések tapasztalatait is. A fejlesztési javaslatok 

valóságos hiányterületek felszámolására irányulnak, illetve figyelembe veszik az ifjúsági 

korosztályok sikeres társadalmi integrációjához szükséges környezeti (társadalmi, 

intézményi, helyi) adottságokat. 

A fejlesztési lehetőségeket és javaslatokat a következő irányokban látjuk: 

 

5.1 Közösségi cselekvések 

A közösségi cselekvésekkel kapcsolatos javaslataink alapgondolata, hogy az ifjúságpolitika 

minden szereplőjének abban kell gondolkodnia, hogy csak a különböző ifjúsági 

közösségekkel számoló ifjúságpolitika lehet sikeres. Az ifjúságpolitikában a 

közösségcentrikus gondolkodásnak nincs alternatívája. Ahogy erről korábban már szó volt, 

adataink szerint a fiatalok kevéssé gondolkodnak közösségekben, kevéssé érzik magukat 

közösségekhez tartozónak, kevéssé tartják vonzónak a közösségi cselekvési formákat, noha 

kétségtelen, hogy szabadidő-eltöltési módjaik gyakran informális társas kapcsolataikra 

épülnek. Ahhoz tehát, hogy közösségi élményekhez jussanak, hogy felfedezzék a 

közösséghez tartozás vonzerejét, megfelelő kereteket kell számukra biztosítani, lehetőséget 

kell nekik teremteni ahhoz, hogy közösséggé váljanak, illetve, hogy közösségeket hozzanak 

létre.  A cél tehát egyrészt az ifjúsági korosztályok és közösségeik érvényesülésének 

elősegítése, közösségi cselekvések ösztönzése, másrészt az ifjúsági korosztályok sikeres 

társadalmi integrációját elősegítő társadalmi környezet fejlesztése (közösségi terek, ifjúsági 

házak, klubok, ifjúsági információs pontok, civil központok, ifjúsági fesztiválok). 

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a fiatalok lakóhelyükön, illetve 

tanulmányaik színhelyén ki tudják alakítani saját közösségi tereiket és ezek működtetésében 

aktívan működjenek közre. Ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha a fiatalok által 
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kezdeményezett közösségi terek kialakítását támogatja a helyi ifjúságpolitika és 

településpolitika, valamint a helyi gazdasági és kulturális élet, illetve civil társadalom minél 

több szereplője. Fontos cél, hogy a költségvetési, üzleti, kulturális, illetve civil támogatással 

kialakított ifjúsági közösségi terekhez minél többen hozzáférjenek. E terek fontos tényezői 

lehetnek a hátrányos helyzetűek, a leszakadó ifjúsági rétegek, valamint a speciális 

problémákkal (kábítószer, alkohol stb.) küzdő fiatalok társadalmi integrációja 

elősegítésének. E célok megvalósulásának elősegítése a közösségi terek létrehozóinak, 

illetve működtetőinek közös felelőssége. 

 

5.2 A társadalmi hátrányok csökkentése 
 

A társadalmi hátrányok hátterében meghúzódó strukturális (gazdasági, oktatási, regionális), 

társadalompolitikai és kulturális tényezőkkel az ifjúságpolitikának is számolnia kell, hiszen 

az új nemzedékek színre lépésével újratermelődhetnek ezek a sokszor történelmi, de 

legalábbis generációkon átívelő hátrányok, de csökkenhetnek is. Elsősorban az oktatási / 

továbbképzési intézmények és a vállalkozások, munkahelyek, a településfejlesztés aktorai 

közötti együttműködést, az információs technikákkal kapcsolatos fejlesztések és a civil 

társadalom önszerveződésének elősegítésében szerepet játszó országos és helyi 

ifjúságpolitika lehetőségeit és társadalmi kötelezettségeit tudjuk hangsúlyozni. Úgy véljük, a 

közösségi cselekvéseknek és a (valóságos és virtuális) közösségi tereknek is van kiegyenlítő 

hatásuk a társadalmi különbségeket illetően.  

 

5.3 A demokratikus állampolgári szocializáció elősegítése 
 

A már korábban említett koordináció az ifjúságpolitika aktorai között témánk szempontjából 

azt jelenti, hogy meggyőződésünk szerint a fiatalok demokratikus állampolgári kultúrája 

kialakulásának elősegítése (szolidaritás, tolerancia, kulturális nyitottság, társadalmi 

részvétel, felelősségvállalás, önszerveződés, ifjúsági közélet) minden aktor (oktatási 

rendszer, ifjúsági szolgáltatások rendszere, civil szerveződések, helyi közösségek, országos 

és települési szintű ifjúságpolitika) fontos feladata. 

Ezen az együttműködésen belül az ifjúsági szakma elsősorban a fiatalok 

önismeretének, közösségépítő tevékenységének fejlesztésében veheti ki a részét, valamint 
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abban, hogy a fiatalok képesek legyenek önálló döntéseket hozni. Meg kell teremteni annak 

a lehetőségét, hogy az ifjúsági szakma nagyobb szerepet és nagyobb felelősséget vállaljon a 

közösségi cselekvések és közösségi terek összehangolásában, a közreműködők 

tevékenységének koordinálásában, valamint abban, hogy a résztvevők közös ügyüknek 

tekintsék a konfliktusok konszenzuális módjainak megtalálását. 

 

5.4 Helyi ifjúságpolitika 
 

A régióban élő fiatalok érdekében az önkormányzatok közösen tudnak hatékonyan fellépni. 

Közösen tudnak ifjúsági ügyek mellett lobbizni, a településeken túlmutató, regionális 

kérdésekben együttesen fellépni. Ennek feltétele, hogy a települések köteleződjenek el az 

ifjúsági intézmények és az ifjúsági munka mellett. Legyen jövőképük, és hogy a helyi 

önkormányzatok számoljanak a fiatalok szerveződéseivel, önálló elképzeléseivel, az olyan 

demokratikus alapértékkel, mint a társadalmi részvétel. Kívánatosnak tartjuk, hogy az 

önkormányzatok számára ne csak a helyi ifjúságpolitika kidolgozása legyen kötelező feladat, 

hanem a megvalósítása és az ifjúságpolitika aktorai közötti együttműködés elősegítése is. Az 

együttműködésnek több feltételük van (források, információs rendszerek, szakmai 

egyeztetések).  

 

5.5 Az ifjúsági munka fejlesztése és professzióként való megerősítése 
  

Kiemelt fontosságot tulajdonítunk az ifjúsági ügyek területén a szakmai gondolkodásnak, az 

ifjúsági szakemberek képzésének és alkalmazásának. Az ifjúsági szakemberek képzése és a 

képzett szakemberek alkalmazása az egyik legfontosabb ifjúságpolitikai kérdés. Az ifjúsági 

szakemberek folyamatos munkájának feltételei azonban jelenleg általában nincsenek 

biztosítva; kiszámíthatatlan a finanszírozás. Ez függő helyzetet, létbizonytalanságot 

eredményez, és megakadályozza a távlati gondolkozást, stratégiai tervezést. 

Az ifjúsági szakma munkájának elősegítéséhez szükséges az ifjúságsegítés szakmai 

meghatározása, a régióban számításba jöhető ifjúságsegítő munkakörök foglalkozási 

katalógusának elkészítése, az ifjúságsegítő munkakörök betöltéséhez szükséges szakirányú 
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végzettség meghatározása, valamint az ifjúságsegítés regionális szintű minőségbiztosítási 

rendszerének a kiépítése. 

Fel kell térképezni, hogy a régióban pontosan hol lenne szükség arra, hogy szakképzett 

ifjúságsegítők dolgozzanak (az önkormányzatoknál ifjúsági referensekként, a közigazgatás 

fiatalokkal kapcsolatos területein; a különböző ifjúsági, illetve település-fejlesztési 

projektekben; gyermek- és ifjúságvédelmi felelősökként; az ifjúsági szolgáltatások 

intézményeiben; civil szervezetekben; ifjúsági információs központokban; alacsony küszöbű 

segítő szolgálatoknál; iskolai ifjúságsegítőkként; szabadidő-szervezőkként; munkaügyi 

központokban; művelődési, kulturális és szabadidő intézményekben stb.). 

Az ifjúságsegítő szakemberek képzése a nem formális nevelés területén mutatkozó, 

szakképzett munkaerők iránti szükségletet elégítené ki. Az ifjúságsegítők felsőfokú 

szakképzésének alapját az akkreditált OKJ-képzési program képezheti. A régióban 

Debrecenben, a Református Tanítóképző Főiskolán (2011. szeptember 1-jétől: Debreceni 

Református Hittudományi Egyetem) és a Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Karán 

folyik ifjúságsegítő szakemberek felsőfokú szakképzése. Úgy véljük, az ifjúságsegítő 

szakemberek képzése hozzájárulna ahhoz, hogy az érintett intézmények, szolgáltatások és 

maguk a fiatalok is fokozottan számoljanak az ifjúságsegítő szakmával. 

Biztosítani kell az ifjúságsegítő szakemberek és a fiatalokkal más szempontból 

foglalkozó szakemberek alapképzése mellett továbbképzésüket is. A rendszeres 

továbbképzés biztosítására szükséges egy ifjúságsegítő képzési központ kialakítása, amely a 

nyugat-európai gyakorlatnak megfelelően lehetővé teszi a képzések idejére szükség szerint a 

hétvégi, esetenként néhány hetes, bentlakást is. A módszertani központ szemináriumokat, 

különböző időtartamú tanfolyamokat, képzéseket, továbbképzéseket és szakmai programokat 

kínálnak. Ezen a ponton utalnánk arra, hogy a jó példák megismertetése és követésük 

gyakorlata a képzés területén és eredményes lehet. 

Biztosítani kell az ifjúsági munka koordinálását, hogy a szereplők a régió ifjúsági 

ügyeiért közösen tudjanak fellépni. Az ifjúsági munkának a régióban magára kell vállalnia a 

közvetítő szerepet a fiatalok életében szerepet játszó aktorok és színterek között. Ennek 

részeként szükséges megerősíteni a helyi ifjúságpolitikával való, különböző irányú 

(horizontális és vertikális) kapcsolatokat. 
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Az ifjúsági szolgáltatások fejlesztésének az ifjúsági munka minden területére és minden 

mozzanatára ki kell terjednie (tanácsadás, információs szolgáltatások, adatbázisok, fejlesztő 

tevékenységek, fejlesztő projektek, képzések, kutatások, szükségletfelmérés, módszertani 

szolgáltatások, kapcsolat- és hálózatépítés, szervezési tevékenység). A fejlesztés az ifjúsági 

munka magas szintű szakmaiságának is nélkülözhetetlen feltétele.  

Biztosítani kell a települési szintű ifjúsági munka fejlesztéséhez szükséges szervezeti 

feltételeket és humán erőforrásokat (önkormányzati ifjúságpolitikák, kistelepülések, 

hátrányos térségek, települési gyermek- és ifjúsági önkormányzat, helyi képzések, partneri 

viszony az önkormányzatok és a fiatalok között, partneri viszony az önkormányzatok és a 

civil szervezetek és szolgáltatók között, önkormányzati ifjúsági munka, ifjúsági referensek).  

Elő kell segíteni az ifjúsági szakma és az ifjúsági civil szervezetek munkáját (az 

ifjúságügy, mint professzió, az ifjúsági szakma fejlesztése, szakértői és fejlesztői hálózat, 

szakmai továbbképzések). Ebből a szempontból szükséges, hogy az ifjúsági szakma 

finanszírozása kiszámítható legyen, és a munka folyamatossága biztosítva legyen. 

Elő kell segíteni az ifjúságpolitika szereplői (kormányzati ifjúságpolitika, RISZI, 

Regionális Ifjúsági Tanács, közigazgatás, fiatalok, ifjúsági civil szervezetek, szakértők) 

közötti együttműködést (kapcsolatrendszerek, hálózatok, információáramlás, a RISZI, mint a 

különböző szervezetek közötti együttműködés katalizátora, a RISZI-hez kapcsolódó 

hálózatok, ifjúsági referensek és szakemberek hálózata, helyi, határmenti, regionális és 

nemzetközi kapcsolatok). 

Támogatni kell a fiatalok civil szervezetek létrehozására irányuló törekvéseit, az alulról 

szerveződő közösségek működését. Létre kell hozni egy – ezekre a közösségekre épülő – 

ifjúsági érdekegyeztető fórumot, amely biztosítaná az egyeztetés, a kommunikáció és a 

programok összehangolása lehetőségét. 
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5.6 A tudásalapú társadalom megerősödésének elősegítése 
 

A modern társadalmak fejlődésének a tudás, a tanulás, az új ismeretek elsajátítása és 

alkalmazása az egyik legfontosabb biztosítéka. Ezért a RIS fontos célkitűzésnek tartja a nem 

formális tanulás lehetőségeinek szélesítését, a képzések, az információforrások, a tudásjavak 

elérhetőségének biztosítását, és a tudástársadalomban fokozottan fontos szerepet játszó nem 

formális nevelés módszereinek fejlesztését. 

Az Észak-alföldi régióban szükséges a szakmai kommunikáció rendszerének a 

kialakítása. Ezzel párhuzamosan fejleszteni kell a regionális kommunikációt, törekedni kell 

az információs társadalom lehetőségeinek kiaknázására az ifjúsági szektor 

kapcsolatrendszerében, a regionális és helyi ifjúságpolitiká(k)ban, a fiatalok 

közösségszerveződésében és közösségi aktivitásában. Létre kell hozni a civil szervezetek 

regiszterét, az információs szolgáltatások rendszerét mindenki számára hozzáférhetővé tevő 

adatbázist. 

Támogatni szükséges azokat a kezdeményezéseket, amelyek az aktív állampolgársághoz 

és a társadalmi részvételhez szükséges készségek és képességek fejlesztésére, 

gyakoroltatására irányulnak. Ezen belül is különös figyelmet kell fordítani azokra a 

kezdeményezésekre, amelyek célcsoportjai a hátrányos helyzetű fiatalok. 

Biztosítani kell a jó példák bemutatásnak fórumait, az ifjúsági szakma módszereinek 

megismertetését, a tapasztalatok megosztását, szakmai önszabályozó folyamatok 

nyilvánosságát. 
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6. A Regionális Ifjúsági Stratégia kommunikálása, a  folyamatos 
fejleszt ő munka biztosítása 

 

A stratégiában ezennel javaslatot teszünk egyrészt a regionális ifjúsági stratégia különböző 

„célközönség-csoportokhoz” való eljuttatására (önkormányzatok, ifjúsági szervezetek, 

fiatalokkal foglalkozó intézmények, ifjúságpolitikai szakértők, döntéshozók), másrészt 

társadalmi megvitatására. Javasoljuk, hogy a regionális ifjúsági stratégiáról folyjon 

nyilvános vita az ifjúsági szakemberek között olyan internetes felületeken, amelyekhez 

sokan tudnak hozzáférni. Javasoljuk továbbá, hogy a nyilvános vitát követően a regionális 

ifjúsági stratégiával kapcsolatos reflexiók épüljenek be a stratégia végleges szövegébe. 

Annak érdekében, hogy a stratégia végleges szövege minden érintetthez eljusson, biztosítani 

kell internetes megjelenését. 
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7. Az Észak-Alföldön él ő 15-29 évesek az Ifjúság 2008. felmérés 
alapján 

 

7.1 A minta 
 

Az Ifjúság2008 kutatás keretében összesen 8000 interjú készült országszerte véletlenszerűen 

kiválasztott 15-29 éves fiatal körében. Háztartásonként (illetve lakóegységekként) csak egy 

interjú készült, így a minta nemcsak a korosztályt, hanem azokat a háztartásokat is 

reprezentálja, ahol a fiatalok élnek.  

Az Észak-alföldi régióban összesen 1.327 interjú készült. Ez a teljes minta 16 százalékát 
jelenti, azaz a 15-29 éves korosztály valamivel kevesebb, mint hatoda él a régió három 
megyéjében. Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyékben a korosztály 6-6 százaléka, 
Szolnok megyében pedig 4 százaléka. A régió egészére kielégítően reprezentatív az alminta, 
az egyes megyék szintjén azonban kevés interjú készült, így a három megye 
összehasonlításának nincs sok értelme. 
 

7.2 Az elemzés logikája 
 

Az elemzésnél általában azt a logikát követtük, hogy a régióra vonatkozó adatokat 

összevetettük az ország más részein felvett adatokkal. Ha viszont a település nagysága is 

elemzési szempont volt, akkor a fővárost kihagytuk az elemzésből. Azokban az esetekben, 

amikor az Észak-alföldi régió válaszmegoszlásai nem különböztek számottevően az ország 

más részein felvett adatok eloszlásaitól, a teljes minta számait közöltük, de ezek ilyenkor 

értelemszerűen az Észak-alföldi régióra is érvényesek. Néhány esetben közöltük az ifjúság 

2000. és az Ifjúság 2004. kutatások alapeloszlásait is. 

A jelen tanulmányban csak olyan összefüggéseket, illetve különbségeket ismertettünk, 
amelyek matematikai statisztikai értelemben szignifikánsak, és szociológiai szempontból is 
relevánsak. 

Az adatfelvétel 2008. negyedik negyedévében készült el. Ekkor még nem érte el teljesen az 

országot a gazdasági világválság hatása, de ennek előszele igen. Már ekkor is meglehetősen 

rossz volt a magyar gazdaság helyzete és nagyon feszült volt a társadalmi klíma. 
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7.3 Lakóhely, háztartások 
 

Az Észak-alföldi régióra egyáltalán nem jellemző, hogy kistelepüléseken élnek a fiatalok. Az 

ország más részein (a fővárost kihagyva) a fiatalok 22 százaléka él 2000 lakosnál kisebb 

településeken, míg a régióban csak 15 százalékuk. A tipikus Észak-alföldi fiatal 

kisvárosokban él. 
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Az Észak-alföldi régióban átlagosan 3,9 fős háztartásokban élnek a fiatalok, míg az ország 

többi részén 3,6 az átlag. A háztartás méretére azonban a régióban és máshol is erősen hat a 

lakóhely nagysága. A kisebb településeken gyakoribbak a nagycsaládok, mint a nagyobb 

városokban. 

Az Észak-alföldi régióban a háztartások 13 százalékában senki sem dolgozik, míg az ország 
más részein „csak” 6 százalék ugyanez az arány. A 15-29 évesek azonban a régióban is és 
máshol is tipikusan olyan háztartásban élnek, ahol két munkával pénzkereső személy van, 
(akik általában a szülők). 

Az Észak-alföldi régióban többen élnek nagycsaládban, mint máshol. Itt mindössze a 

fiatalok 11 százaléka egyke, míg az ország más részein az ötödük az. Máshol a fiatalok 32 

százalékának van kettő vagy több testvére, míg az Észak-alföldi régióban élő fiataloknál 44 
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százalék ez az arány. 
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A fiatalok 70 százaléka együtt él az édesanyjával a közös háztartásban, az édesapjával 

viszont csak 58 százalék él együtt. 

 

Kikkel él Ön egy háztartásban?  
 említi % 

édesanya 70 

édesapa 58 

testvér 48 

gyereke 15 

élettárs 14 

férj 8 

nagyszülő 8 

nevelőapa 7 

feleség 4 

egyéb rokon, éspedig:   4 

nevelőanya 2 

após 2 

anyós 2 

 

Az Észak-alföldi válaszok csak egy ponton térnek el jelentősen az ország többi részén 

regisztrált válaszoktól: a régióban 19 százalék él közös háztartásban a saját gyerekével, míg 

máshol csak 15 százalék ez az arány. A 15-29 éves fiatalok 36 százaléka mondta azt, hogy a 

szüleitől külön kasszán (és/vagy), saját háztartásban él. E tekintetben az Észak-alföldi régió 

nem különbözik az ország más részeitől. Az életkor és a nem viszont erősen hat. Itt azt 

látjuk, hogy a lányok előbb önállósodnak, mint a fiúk. Az Észak-alföldi fiatalok a 

tekintetben sem különböznek az ország más részein élőktől, hogy hol laknak az év 

legnagyobb részében. A fiatalok többsége csak 25 éves kora után költözik el a szüleitől, de 

még a 25-29 évesek 45 százaléka is a szüleivel él. 
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Az év legnagyobb részében hol lakik Ön? 

 15-18 év 19-24 év 25-29 év 

a szüleinél 93 74 45 

saját lakás/ház 1 9 36 

albérlet, lakásbérlet 1 7 8 

házastársnál/élettársnál (szüleinél) 1 4 8 

kollégium 3 4 1 

egyéb (pl. rokonnál) 1 2 2 

 

Az Észak-alföldi régióban a fiatalok sokkal nagyobb valószínűséggel élnek családi házban, 
mint az ország más részein élők. A fiatalok döntő többsége azonban megfelelőnek érzi a 
jelenlegi lakáskörülményeit: az Észak-alföldi régióban 78 százalék, máshol 82 százalék 
válaszolt igennel az ezt firtató kérdésre. 

Az Észak-alföldi fiatalok másoknál gyakrabban mondták azt, hogy anyagi gondjaik vannak, 
és ez összhangban van azzal, hogy az ország legszegényebb régiójáról van szó. Ugyanakkor 
itt is „csak” 4 százalék mondta azt, hogy nélkülözések közt élnek. 
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7.4 Családi állapot 
 

A 15-29 éves korosztály családi állapotát nézve országosan az látszik, hogy a 2000-es és a 
2004-es felmérésekhez képest számottevően növekedett az egyedül élő nőtlen/hajadon 
fiatalok aránya. Az Észak-alföldi régióban felvett adatok 2008-ban gyakorlatilag 
megegyeztek az országosan talált arányokkal, de azért az Észak-alföldön kicsivel többen 
élnek házasságban. 
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A 15-18 évesek körében országosan 97 százalék a „szinglik” aránya, és az Észak-alföldi 

régióban is 96 százalék. A 19-24 évesek körében 79 és 77 százalék a szinglik aránya, és még 

a 25-29 évesek körében is 48, illetve 47 százalék. Mindez azt jelenti, hogy a házasodás, 

illetve az élettárssal való összeköltözés egyre inkább 30 éves kor utánra tolódik ki 

országosan is és a régióban is. Különösen a férfiak körében.  

A régiót nézve azt találtuk, hogy a 19-24 évesek férfiak körében mindössze 8% a házasok 
aránya, és a 25-29 évesek körében is csak 20%. A nők körben viszont 14%, illetve 35% 
ugyanez a két arány. Az országos kép is hasonló, bár az Észak-alföldi régióban egy kicsivel 
magasabb az átlagosnál a 19-24 éves házasok aránya. 
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7.5 Gyerekvállalás 
 

Országosan a 15-29 éves korosztály 16 százaléka mondta azt, hogy van legalább egy 

vérszerinti gyereke. Az Észak-alföldi régióban egy kicsit magasabb ez az arány: 18 százalék. 

Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a régióban az országos átlagnál valamivel többen 

válnak szülővé 25 éves koruk előtt. 

A gyerekvállalás természetesen szorosan összefügg a családi állapottal. Országszerte a 
korosztály házasságban élő tagjainak 73 százaléka számolt be legalább egy vérszerinti 
gyerekről, a régióban pedig 80 százalékuk. Viszonylag sokan vállalnak gyereket élettársi 
kapcsolatokban is, és ez az Észak-alföldi régióban gyakoribb, mint országosan. A „szinglik” 
körében 2-2 százalék számolt be saját gyerekről. 

A házasságkötések alacsony száma miatt a korosztály körében szerencsére kevés az elváltak 
aránya is, ugyanakkor azért e körben is meglehetősen sokan vannak azok, akik 
gyerekvállalás után váltak el.  

Mindent egybevetve megállapítható, hogy a népességfogyás eléggé egyértelműen 
visszavezethető arra, hogy a fiatal nemzedék körében egyre kevésbé népszerű a házasság, 
ugyanakkor a gyerekvállaláshoz azért még szükségesnek érzik a fiatalok a házasság 
biztonságát, és a házasságok is egyre gyakrabban a gyerekfogantatás miatt kötődnek. 
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Országosan 22,1 év az első vérszerinti gyerek megszületésének életkorátlaga, az Észak-
alföldi régióban pedig 21,3 év ugyanez az átlagérték. Az országos felmérés eredményeit 
nézve azt találtuk, hogy a gyerekes szülők 24 százaléka volt 20 évnél fiatalabb, amikor 
megszületett az első gyereke, és ebből 9 százalék volt kiskorú. Az Észak-alföldön viszont 33 
százalék a 20 évesnél fiatalabban szülővé váló szülők aránya, és ebből 14 százalék volt 
kiskorú. 

Az „elméleti” gyerekvállalási kedvvel nincs nagyon nagy gond. Országosan a gyerektelen 
fiatalok 73 százaléka határozott igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy tervez-e gyereket, és 
„csak” 13 százalékuk válaszolt határozott nemmel a kérdésre. Az Észak-alföldi régióban 
valamivel rosszabb a helyzet: csak a gyerektelenek 67 százaléka tervez határozottan gyereket 
és 18 százalékuk mondta azt határozottan, hogy nem tervez. 

Mindent egybevetve a 15-29 éves korosztály országszerte megkérdezett tagjainak negyede 
nem szülő és nem is tervezi határozottan, hogy szülővé váljon. Az Észak-alföldi régióban 
ennél kicsit rosszabb a helyzet, itt 29 százalék ugyanez az arány.  

Országosan a 15-29 évesek 70 százalékának van elképzelése a kívánt gyerekek számáról: a 
negyedük egy gyereket szeretne, 61 százalékuk két gyereket, és mindössze 14 százalékuk 
szeretne három vagy több gyereket. Az Észak-alföldi régióban a fiatalok 67 százalékának 
van elképzelése a kívánt gyerekek számáról: az ötödük egy gyereket szeretne, 64 százalékuk 
két gyereket, 16 százalékuk pedig három vagy több gyereket. 
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7.6 Iskolázottság 
 

A régió fiataljainak a már megszerzett iskolai végzettség szerinti eloszlása szignifikánsan 

eltér a korosztály máshol élő tagjainak iskolai végzettség megoszlásától. Az Észak-alföldön 

az országos átlagnál több szakképzetlen fiatal él, a szakközépiskolát végzettek, illetve a 

felsőfokú szakképzést szerzők aránya pedig kisebb. Ez azért figyelemreméltó, mert a 

munkaerőpiacon a jól képzett szakmunkásokra van a legnagyobb igény, és a 

munkahelyteremtő beruházásokról szóló döntéseket is befolyásolja az, hogy egy-egy 

területen milyen arányban élnek képzett szakmunkások. 

A 15-29 éves korosztály 46 százaléka tanul, vesz részt valamilyen képzésben valamilyen 
iskolában vagy tanfolyamon. Az Észak-alföldi régióban gyakorlatilag ugyanez az arány 
(45%). Ugyanakkor az Ifjúság2000. felmérés adatai szerint akkor csak 34% tanult, és 2004-
ben is csak 40 százalék. Ez a dinamikus növekedés két dolognak köszönhető: a képzési 
korhatár 18 évre emelésének és a felsőfokú képzés tömegessé válásának. 

 

A már megszerzett iskolai végzettségek eloszlása – Ifjúság 2008. 

 Észak-Alföldön az ország többi részén 

kevesebb, mint 8 osztály 4 2 

8 általános 34 32 

szakmunkásképző, szakiskola 18 16 

szakközépiskola 14 17 

gimnázium 14 15 

érettségi utáni szakképzés 3 5 

felsőfokú szakképzés 2 3 

főiskola 8 7 

egyetem (a régi rendszer szerint) 3 3 
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Milyen iskolába jár Ön jelenleg? – Ifjúság 2008. 

a jelenleg tanulók százalékában Észak-Alföldön az ország többi részén 

általános iskolás 2 2 

szakiskolás, szakmunkásképzős 13 11 

szakközépiskolás 23 27 

gimnáziumba jár 22 23 

főiskolás (régi képzésben) 13 10 

egyetemista (régi képzésben) 11 9 

BA képzésre jár 6 7 

MA képzésre jár 0 1 

diploma utáni szakirányú képzésre jár 1 1 

felsőfokú szakképzésre jár 4 4 

egyéb tanfolyamot végez, nem 
iskolarendszerben tanul 

5 5 

 

Az alacsony esetszámok miatt nem szignifikáns az eloszlások különbsége, de azért két 

eltérés jelzésértékű. Ezeket kiemeltük. 

A jelenleg is tanulók 87 százaléka nappali tagozaton tanul, 6 százalékuk levelező, 4 
százalékuk estis, 3 százalékuk pedig távoktatásban vagy másként tanul. E tekintetben nincs 
különbség az országos és a régióra jellemző arányok között. 

A tanulók 58 százaléka ott tanul, ahol él, 42 százalékuk viszont ingázó. Értelemszerűen a 
kistelepüléseken fordul ez elő gyakrabban. Ugyanakkor az Észak-alföldi régióban tanulók 
pont ugyanolyan valószínűséggel ingáznak, mint az ország más részein élők. 

Az ingázók 61 százaléka naponta jár be az oktatási intézményébe, 37 százalékuk ennél 
ritkábban ingázik, 2 százalékuk pedig hol így, hol úgy. Az Észak-alföldi régióban tanuló 
ingázók körében is pontosan ugyanezeket az arányokat találtuk. 

Az ingázók az ország más részein átlagosan 50 kilométert utaznak az iskolájukba, az Észak-
alföldi régióban viszont átlagosan 56 kilométer ez a távolság (a különbség szignifikáns). 

A jelenleg is tanulók válaszátlaga 23 évnek adódott arra kérdésre, hogy: „Mit gondol, hány 
éves korban fogja véglegesen befejezni a tanulmányait?” A válaszok azonban 18 és 70 év 
közti terjedelemben szóródtak: a szórás=3,7 év. Az Észak-alföldi diákok válaszai viszont 
nem különböztek az ország más részein élő diákok válaszaitól. 

A tekintetben azonban jelentősen eltérőek az Észak-alföldi tanulók válaszai, hogy reményeik 
szerint mennyi időn belül tudnak majd elhelyezkedni a tanulmányaik végleges befejezése 
után. A régióban tanulók lényegesen nagyobb valószínűséggel pesszimisták, mint az ország 
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más részein tanuló diákok, és ez esetben ez a pesszimizmus szinkronban van a reális 
lehetőségekkel. 
 

Reményei szerint a tanulmányai végleges befejezése után mennyi id őn belül tud 

elhelyezkedni? – Ifjúság 2008. 

a jelenleg tanulók százalékában Észak-Alföldön az ország többi részén 

1-2 héten belül 8 11 

3-4 héten belül 4 7 

1-2 hónapon belül 23 25 

3-4 hónapon belül 17 14 

5-6 hónapon belül 13 12 

csak ennél hosszabb időn belül 12 11 

nem tudja 24 20 

 

A 15-29 éves korosztály 5 százaléka számolt be arról, hogy általános vagy középiskolai 

tanulmányai során legalább egy évet egyházi iskolába járt. Alapítványi iskolában 2 

százalékuk töltött legalább egy évet. Az Észak-alföldi régióban gyakorlatilag pont ezeket az 

arányokat találtuk. 

Az ország más részein élő fiatalok 37 százaléka mondta azt, hogy általános vagy 
középiskolai évei alatt járt különórákra. Az Észak-alföldi régióban azonban csak 29 százalék 
ugyanez az arány. 
 

Járt-e Ön általános- vagy középiskolai évei alatt k ülönórákra? – Ifjúság 2008. 

 Észak-alföldön az ország többi részén 

igen, csak általánosban 5 10 

igen, csak középiskolában 15 14 

mindkét iskolában 9 13 

nem járt 71 63 
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7.7 Aktivitás 
 

A 15-29 éves fiatalok relatív többsége természetesen tanul országszerte is és az Észak-alföldi 

régióban is. Ugyanakkor országszerte a korosztály 45 százaléka aktív pénzkereső, míg a 

régióban csak 38 százalékuk az. 
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Melyik igaz önre? – Ifjúság 2008. 

kiemelve a szignifikáns különbségek  
Észak- 
Alföldön  

az ország 
többi részén  

tanul, részt vesz valamilyen képzésben valamilyen iskolában 
vagy tanfolyamon 

45 46 

dolgozik, akár bejelentve, akár nem akár alkalmazottként,  
akár vállalkozóként 

38 45 

eltartott, otthon van 8 6 

munkanélküli, álláskeresési járadékot kap 6 3 

munkanélküli, ellátás nélkül 6 5 

GYES-en van 5 4 

szociális segélyezett 3 1 

GYED-en van 2 2 

álláskeresési támogatásban részesülő, közhasznú foglalkoztatott 1 1 

GYET-en van 1 0 

háztartásbeli (GYED, GYES, GYET nélkül) 1 1 

rokkantnyugdíjas, rokkantjáradékos 1 0 

egyéb inaktív 1 1 

 

Melyiket tekinti f ő tevékenységének? – Ifjúság 2008. 

 Észak-Alföldön az ország többi részén 

tanul 45 44 

dolgozik 34 40 

munkanélküli 11 8 

GYES, GYED, GYET, htb. 9 6 

egyéb inaktív 1 2 

 

Országszerte a korosztály 8 százaléka tekint magára elsődlegesen munkanélküliként, ha ide 

számítjuk az eltartott fiatalokat is. Az Észak-alföldi régióban 11% ugyanez az arány. A 

munkanélküliek arányára természetesen erősen hat az életkor, hiszen az iskolarendszerben 

maradás a munkanélküliségtől is megvédi a fiatalokat. A régión belül azonban azt látjuk, 

hogy a 18 évnél idősebb fiatalok 14 százaléka elsődlegesen munkanélkülinek tekinti 
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önmagát. A munkanélküli önmeghatározásra a nem is erősen hat. Különösen a 25-29 éves 

korosztálynál. A 25 évnél idősebb nők jelentős részét megvédi a munkanélküliség 

nyomasztó érzésétől az, hogy GYED-en vagy GYES-en vannak, illetve háztartásbeliek 

lesznek. A hasonló korú férfiak ötöde viszont munkanélküli a régióban. 
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A munkanélküliség elsősorban a kistelepüléseken élőket sújtja, és a lakóhely * nem 

interakció is szignifikáns a régióban. A kistelepüléseken élő fiatal férfiak körében különösen 

magas az önmagukra munkanélküliként tekintők aránya. Márpedig nagyon nehezen fog 

családot alapítani és elindulni a gyarapodás útján az a fiatal, aki a legaktívabb éveiben se 

nem tanul, se nem dolgozik. És a lefelé vezető életút lehetősége a kistelepüléseken élő fiatal 

férfiakat veszélyezteti a leginkább. Országszerte is, de az Észak-alföldi régióban különösen. 

A fiatal nők lehetőségei persze csak annyiban jobbak, hogy náluk a férjhez menés, a 

gyerekvállalás is kiutat jelenthet a munkanélküliként való életkezdésből. 
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7.8 Munkatapasztalatok 
 

Az Észak-alföldi régióban élő fiatalok 63 százaléka válaszolt határozott igennel arra a 

kérdésre, hogy: „Eddigi élete során végzett-e olyan munkát, amiért pénzt kapott?” Az ország 

más részein élő fiataloknak viszont a 70 százaléka szerzett már valamilyen 

munkatapasztalatot. A munkatapasztalattal rendelkező fiatalok 36 százaléka már 18 éves 

kora előtt is keresett pénzt, 21 százalékuk pontosan 18 éves korában végzett először 

pénzkereső munkát, 43 százalékuk viszont csak később. Az első pénzkeresések életkorátlaga 

18 évnek adódott, és e tekintetben nincs különbség az Észak-alföldi régió, illetve az ország 

más részei között. 

Nyilvánvalóan a munkalehetőségek szűkösségének tudható be, hogy az Észak-alföldön 
ritkább, mint az ország más részein az, hogy egy fiatal a tanulmányai mellett dolgozik. 

Legalább három hónapig tartó munkavállalásról – leszámítva a szünidei munkavállalásokat – 
a 15-29 éves korosztály 51 százaléka számolt be. Az Észak-Alföldön 48%, az ország más 
részein 52%. Ez persze erősen életkor függő. 
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Az első legalább három hónapig tartó munkavállalásra átlagosan 19,5 éves korban került sor, 

és e tekintetben nincs különbség az Észak-alföldi régió, illetve az ország más részei között. 

Ugyanakkor azok, akiknek még nem volt legalább negyedéves munkája az Észak-alföldön 

átlagosan 24 évre becsülték azt az életkort, amikor majd lesz ilyen munkájuk, míg az ország 

más részein 23 év ugyanez az átlag (a különbség szignifikáns). 

A legalább háromhónapnyi munkavállalásról beszámoló fiatalok 36 százalékának ezidáig 
csak egy munkahelye volt, 32 százalékuk két munkahelyről számolt be, 18 százalékuk három 
munkahelyről, 14 százalékuk pedig négyről vagy többről. A csúcstartó 20 munkahelyen is 
megfordult. Az Észak-alföldi régióban 9,0 munkahely az átlag, az ország más részein pedig 
7,7 munkahely. A fiatalok tehát nemcsak nehezen találnak viszonylag stabil munkahelyet, 
hanem nagyon jelentős a munkahelyváltások száma is, és az Észak-alföldön még az országos 
átlagnál is nehezebben eresztenek gyökeret a fiatalok egy munkahelyen. 

 
A munkavállaló fiatalok döntő többsége (83 százalékuk) alkalmazott (volt), és mindössze 5 

százalék a saját vállalkozásban dolgozók aránya (+1% őstermelő). A legalább három 

hónapnyi munkavállalásról beszámolók 8 százalékának csak alkalmi munkái voltak, vannak, 

másik 1 százalékuk pedig közhasznú munkásként szerzett munkatapasztalatokat (2 százalék 

egyéb válasz). 

A legalább három hónapnyi munkavállalásról beszámoló fiatalok 72 százalékának 

határozatlan idejű bejelentett munkaszerződése volt a legutóbbi munkahelyén, 17 

százalékuknak határozott idejű bejelentett szerződéset, 5 százalékuknak pedig eseti 

megbízása. Bejelentés nélkül, illetve számlát adó alkalmazottként 6 százalék dolgozott. Az 

Észak-alföldi régióban gyakorlatig pont ugyanezek az arányok. Ugyanakkor az Észak-alföldi 

régióban az országos arányoknál valamivel többen kapnak/kaptak bért „zsebbe” (is). Ezen 

túlmenően az is jelentős eltérés, hogy az ország más részein a munkát vállalók 27 százaléka 

kap valamilyen természetbeni juttatást a fizetése mellett, míg az Észak-alföldi régióban csak 

21 százalékuk. 

Az Észak-alföldi régió nemcsak abban különbözik az ország többi részétől, hogy kevesebb 

az aktív pénzkereső, illetve a munkatapasztalatokkal rendelkező fiatal, hanem a tekintetben 

is, hogy magasabb a foglalkoztatási hierarchiában alacsonyabb státuszúak aránya azok 

körében, akiknek már volt stabil munkahelye. 
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Ön a fizetését részben vagy egészben zsebbe kapja-e  (kapta)? – Ifjúság 2008. 

 Észak-Alföldön az ország többi részén 

igen, az egészet 22 20 

igen, egy részét 6 9 

nem szeretne válaszolni 10 7 

nem, semennyit sem kap zsebbe 63 65 

 

Mi (volt) a foglalkozása? – Ifjúság 2008. 

 Észak-alföldön az ország többi részén 

mezőgazdasági fizikai munkás 3 3 

segédmunkás (nem mezőgazdasági) 12 5 

betanított munkás (nem mezőgazdasági) 19 19 

szakmunkás (nem mezőgazdasági) 34 37 

fizikai összesen 68 64 

diplomához nem kötött szellemi 17 22 

beosztott diplomás 13 11 

vezető 2 3 

szellemi összesen 32 36 

 

A munkatapasztalatokkal rendelkező fiatalok 88 százaléka teljes munkaidőben dolgozik 

(dolgozott), és csak 12 százalékuk részmunkaidőben. Az Észak-alföldi régióban pontosan 

ugyanezek az arányok. 

A munkahelyek 56 százaléka ugyanazon a településen van (volt), ahol a fiatalok élnek, 41 
százalékuk más magyarországi településen van (volt), 3 százalékuk pedig külföldön. Az 
Észak-alföldi régió e tekintetben sem különbözik az ország többi részétől. Ugyanakkor az 
Észak-alföldi ingázók körében 27 százalék azok aránya, akik csak hetente vagy ritkábban 
járnak, jártak haza munkahelyükről, míg az ország más részein az ingázók 83 százaléka 
mindennap hazament. 

Országszerte nézve az Ifjúság2008. felmérés adatait a dolgozó fiatalok harmada tartott attól, 
hogy a közeljövőben elveszíti a munkáját, noha a felmérés még a gazdasági válság 
kibontakozása előtt lezárult. Ezen túlmenően az is kiderül a válaszokból, hogy az Észak-
Alföldön élők lényegesen kevésbé biztosak az állásuk stabilitásban, mint az ország más 
részein élő munkavállaló fiatalok. 
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Az Észak-alföldi régióban élő fiatalok negyede valamikor már volt regisztrált munkanélküli, 

vagy jelenleg is az. Az ország más részein viszont „csak” 19% ugyanez az arány. Ráadásul a 

fiatalok további 5 százaléka nem regisztráltként volt munkanélküli (e vonatkozásban nincs 

különbség a régió és az ország többi része között). 

A tényekkel összhangban az Észak-Alföldön élő fiatalok sokkal rosszabb véleménnyel 

vannak (a saját lakóhelyükre vonatkoztatva) az elhelyezkedési lehetőségekről, mint az 

ország más részein élő fiatalok. Ha 100 fokú skálára vetítjük az ábrán látható válaszokat, 

akkor az Észak-alföldi átlag 22 pontnak adódik, míg az ország többi részének átlaga 29 pont. 

E mutató átlagait nézve azt találtuk, hogy a férfiak valamivel optimistábban ítélik meg az 

elhelyezkedési lehetőségeket, mint a nők (az Észak-alföldön: 23 pont vs 21 pont, máshol: 30 

pont vs 27 pont), továbbá a 15-18 évesek is optimistábbak, mint az idősebbek. 

Az Észak-alföldön élő fiatalok 18 százaléka jelenleg is (2008-ban) munkát keres, míg az 

ország más részin 14% ugyanez arány. 

A 15-29 éves fiatalok kétharmada elfogadná az olyan munkákat, amelyek máshol vannak, 

mint ahol laknak. Sőt, 43 százalékuk azt is elképzelhetőnek tartja, hogy másik településre 
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költözzön, ha ott talál munkát. A régió ebből a két szempontból nem különbözik az ország 

többi részétől. 
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Az Észak-Alföldön élők átlagosan 62 kilométer távolságra lennének hajlandóak elutazni 

dolgozni, míg az ország többi részének átlaga csak 54 kilométer. Ennek persze elsősorban az 

az oka, hogy a fővárosban élők átlaga mindössze 38 kilométer. Ugyanakkor az Észak-

Alföldön kissé másképpen alakulnak az átlagok település nagyság szerint, mint az ország 

más részein (kihagyva a fővárosi válaszadókat). 
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Az Észak-alföldi régióban lakó fiatalok 4 százaléka mondta azt, hogy dolgozott már valaha 

külföldön. Az országos átlag 5%, és a Dél-Dunántúlon legmagasabb a külföldön is dolgozó 

fiatalok aránya: 7 százalék. 

Ugyanakkor a 15-29 éves korosztály 30 százaléka tervezi azt, hogy valamikor majd 
külföldön fog dolgozni. A regionális különbségek azonban nagyon nagyok ennél a 
kérdésnél. A legnyitottabbnak a Dél-alföldi régióban élő fiatalok bizonyultak a külföldi 
munkavállalásra, a legkevésbé nyitottnak pedig némileg meglepő módon a fővárosiak, de az 
Észak-Alföldön élők átlaga is elmarad az országos átlagtól. 

A külföldi munkavállalási tervek elsődleges motivációja a pénzkeresés, a másodlagos pedig 

a nyelvtanulás. És ebben nincsenek regionális eltérések. 
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7.9 Nyelvtudás 
 

Arra a kérdésre, hogy „Beszél Ön idegen nyelvet?” országszerte a 15-29 éves korosztály 60 

százaléka válaszolt határozott igennel. Ez lényegesen magasabb arány, mint az idősebb 

korosztályoké, ám itt figyelembe kell venni azt is, hogy elvileg az érintett korosztály minden 

tagja tanult idegen nyelvet az iskolai évei alatt, és ez ennél a korosztálynál már nem a 

kötelezően előírt oroszt jelenti.  

Az „igen” válaszok alakulására erősen hat a válaszadók életkora, és az Észak-alföldi 
régióban élők körében lényegesen kevesebben mondták azt, hogy beszélnek idegen nyelvet, 
mint az ország más részein. Az életkori különbségeknél az a leginkább figyelemreméltó, 
hogy a fiatalabbak nagyobb valószínűséggel válaszoltak igennel, mint az idősebbek, noha 
használható nyelvtudásra szert tenni időigényes dolog. 
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A régión belül nézve az igen válaszok alakulását azt látjuk, hogy a lakóhely is erősen hat. A 
legnagyobb valószívűséggel a három megyeszékhelyen élő 18-24 éves fiatalok beszélnek 
idegen nyelvet, a legkisebb valószínűséggel pedig a 2000 lakosnál kisebb településen élő 25-
29 évesek. 

A legnépszerűbb idegen nyelv országszerte és az Észak-alföldi régióban is az angol. 

Ugyanakkor anyanyelvi szinten vagy felsőfokon csak az angolul megszólalni tudók töredéke 

bírja a nyelvet. Az angolon kívül még németül tudnak számottevően sokan, a többi nyelven 

csak elvétve tudnak néhányan megszólalni. A legfeltűnőbb adat itt talán az, hogy ez az 

egykor kötelezően tanult oroszra is igaz. 
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Nyelvismeret 

 Észak-Alföldön az ország más részein 

 meg tud 
szólalni 

felsőfokon 
beszéli 

meg tud 
szólalni 

felsőfokon 
beszéli 

angol 37 5 45 5 

német 22 3 30 3 

francia 3 0 4 1 

orosz 2 0 1 0 

olasz 1 0 3 0 

spanyol 1 0 2 0 

cigány (lovári, beás) 1 0 1 1 

egyéb nyelvek 2 0 3 1 

 

Országszerte a fiatalok 24 százalékának van legalább egy nyelvből legalább alapfokú 

nyelvvizsgája, és ebből 7 százalék azok aránya, akiknek kettő vagy több nyelvvizsgája is 

van. Legalább egy legalább középfokú nyelvvizsgával a fiatalok 17 százaléka rendelkezik.  
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Az Észak-alföldi régió fiataljai e tekintetben is lemaradnak az országos átlagtól. Legalább 
egy legalább alapfokú nyelvvizsgája a régióban élő fiatalok 24 százalékának van, két vagy 
több nyelvvizsgával a fiatalok 6 százaléka büszkélkedhet, és legalább egy legalább 
középfokú nyelvvizsgája 15 százalékuknak van. 

Az Észak-alföldi régióban élő fiatalok 31 százaléka mondta azt, hogy szokta használni az 

idegennyelvtudását a munkájához vagy tanuláshoz. Az ország más részein élők körében 38% 

ugyanez az arány. A különbség szignifikáns. Ennél is jelentősebb a nyelvhasználatban 

mutatkozó lemaradás annál a kérdésnél, melyben az firtattuk: szoktak-e nem magyar 

szövegeket olvasni a fiatalok. Az ország más részein 31% válaszolt határozott igennel a 

kérdésre, míg az Észak-alföldön csak 23%. Hasonló a helyzet az idegen nyelven való 

társalgásnál is. 
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Nyilvánvalóan a nyelvtudás deficitnek is köszönhetően mindössze az Észak-Alföldön élő 

fiatalok 22 százaléka mondta azt, hogy az elmúlt év során volt külföldön, idegen nyelvű 

környezetben. Az ország más részein élők körében 32% válaszolt igennel a kérdésre. Itt 

azonban nem csak a nyelvtudásnak van szerepe, hanem például a jövedelmi helyzetnek is. 

A tekintetben viszont nem találtunk eltérést az Észak-alföldi régióban, illetve az ország más 
részein élő fiatalok között, hogy hány százalékuk tervezi azt, hogy külföldre menjen tanulni. 
Az életkornak és a nyelvtudásnak viszont nagy hatása van a tervezgetésre. A legnagyobb 
valószínűséggel az idegen nyelven beszélő 15-18 évesek tervezgetnek külföldön tanulást, ám 
e körben is csak 28% válaszolt igennel a kérdésre. 
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7.10 Droghasználat 
 

A droghasználatra, a szexuális életre, illetve az egyéb szenzitív témákra vonatkozó kérdések 

egy zárt borítékban átadott önkitöltős kérdőíven szerepeltek. A zárt kérdőívrészt azonban 

nem töltötte ki mindenki, illetve minden kérdésnél számosan kihagyták a válaszadást. Ezzel 

együtt az országos felmérésben minden kérdésre több mint 7000 fiatal válaszolt a 8000 

megkérdezettből, és az Észak-alföldi régióban sem volt gyakoribb a válaszmegtagadás, 

illetve kihagyás, mint az ország más részein. A közölt válaszok mindegyike az érdemi 

válaszokat adókra vonatkozik, de az elemszámokat nem tüntetjük fel az egyedi kérdéseknél. 

Az Észak-alföldi régióban élő fiatalok körében kevésbé elterjedt a kábítószer használat, mint 

az ország más részein, de az itt élő fiatalok közel harmada is számon tart a barátai, ismerősei 

körében olyan személyt, aki használt már valamilyen kábítószert. 
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Az ország más részein a kérdőívkitöltő fiatalok 18 százaléka mondta azt, hogy kipróbált már 

valamilyen kábítószert, és 5% már többféle droggal is próbálkozott. Az Észak-alföldi 
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régióban viszont csak 11% a kábítószert kipróbáló fiatalok aránya, és mindössze 1% azoké, 

akik többféle szerrel is próbálkoztak. Jó hírnek egyedül az tekinthető, hogy nem akadt a 

mintában olyan fiatal, aki bejelölte volna a heroin, vagy a morfium kipróbálását. 
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Az Észak-alföldi régióban alkoholt is kisebb valószínűséggel fogyasztanak a fiatalok, mint 

az ország más részein. A régión belül nézve viszont azt látjuk, hogy a kiskorú fiatalok 16 

százaléka is viszonylag rendszeresen iszik, és a 19-24 évesek nagyobb valószínűséggel 

isznak, mint a 25-29 évesek. Aggasztónak azt tekinthetjük, hogy a régióban élő 15-18 éves 

fiatalok 29 százalékával is előfordult az elmúlt év során, hogy berúgtak. 

A dohányzás tekintetében az Észak-alföldi régió fiataljai egyáltalán nem különböznek az 
ország más részein élő fiataloktól. Ez azt jelenti, hogy itt is 30% azok aránya, akik napi 
rendszerességgel dohányoznak és további 14% azoké, akik alkalomszerűen gyújtanak rá. A 
fiatalok fele viszont még sohasem dohányzott, másik 6 százalékuk pedig már leszokott róla. 

A legfiatalabbak dohányzására azért is érdemes nagyon odafigyelni, mert 18 évesnél idősebb 

korban nagyon sok kocadohányos függővé válik. Az ábrán a teljes minta eloszlását mutatjuk 

be életkori csoportok szerint, de az Észak-alföldi régióban is gyakorlatilag ugyanezek a 

számok. Ráadásul a dohányosok átlagosan 15 éves korukban gyújtottak rá először, és 

mindössze 6 százalékuk gyújtott rá életében először 18 éves kora után. Az Észak-alföldi 

régióban 16 év az első rágyújtások átlaga, és ez szignifikánsan magasabb az országos 

átlagnál. A dohányosok döntő többsége cigarettára gyújtott rá először, de azok sincsenek 

kevesen, akik vízipipával kezdték. 
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Milyen gyakran fogyasztja Ön a következő termékeket? 

 naponta hetente 
többször hetente havonta 

többször havonta ritkábban soha  

kávé 41 10 5 2 1 8 32 

tea 37 26 14 7 3 8 5 

kóla 14 20 17 11 8 18 12 

energiaital 4 6 9 8 8 24 41 

sör 2 5 9 9 8 22 46 

bor 1 2 5 8 9 28 47 

égetett szesz 1 1 4 7 9 29 49 

 

Az Észak-Alföldön élő fiatalok valamivel ritkábban isznak szeszesitalokat, kávét és 

energiaitalt, mint az ország más részein élők, ugyanakkor a kóla és a tea fogyasztási 

gyakoriság mutatójuk átlaga valamivel magasabb az országos átlagnál. 

A lányok valamivel előbb szoknak rá a kávéfogyasztásra, mint a fiúk, ám 25 éves kor után 
kiegyenlítődik a különbség. A fiatal férfiak körében viszont az energiaital fogyasztása terjed, 
és ez az Észak-alföldi régióban is így van. 
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7.11 Testalkat 
 
A 15-29 éves férfiak átlagos testmagassága 177,8 cm, a nőké pedig 166,7 cm. Életkori 

csoportok szerint nézve az átlagokat azt látjuk, hogy folytatódik a fiatal korosztály 

akcelerációja. Ez abból derül ki, hogy a legmagasabb átlagértékeket a 19-24 évesek körében 

találtuk. A 18 évnél fiatalabbak egy része még növésben van, a 25-29 évesek átlaga viszont 

alacsonyabb, mint a 19-24 éveseké. 
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Szignifikánsak a regionális különbségek is. A Dunántúlon az átlagosnál nagyobb 

valószínűséggel élnek átlagosnál magasabb fiúk, a lányok átlaga viszont a fővárosban a 

legmagasabb. Az Észak-alföldi régió átlagai valamivel alacsonyabbak az országos átlagnál, 

de az Észak-Magyarországi átlagok még alacsonyabbak. 

A fiúk átlagos testsúlya 76,1 kilogramm, a BMI átlaguk pedig 24.0. A lányok testsúlyának 
átlaga 61,2 kilogramm, a BMI átlaguk pedig 22.1. A testtömeg indexeknél némileg meglepő 
módon kisebb regionális kontrasztokat találtunk, mint a testmagasság átlagoknál. Ez azért 
meglepő, mert a testtömeg-indexre elvileg erősebben hatnak a kulturális és életmód 
különbségek, mint a testmagasságra. Ez utóbbi alapvetően genetikusan meghatározott, 
illetve táplálkozás függő. Annyi azért megállapítható, hogy Észak-Magyarországon az 
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átlagosnál valamivel több a túlsúlyos fiatal, és a budapestiek vigyáznak a legnagyobb 
valószínűséggel a vonalaikra. 
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A testtömeg-index átlagok alakulását nézve egyértelműen látszik, hogy a 15-29 éves lányok 

körében erősen él a soványság kultusza. 
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A 15-29 éves fiatalok mindössze 38 százaléka válaszolt határozott igennel arra kérdésre, 

hogy végez-e rendszeresen testmozgást, sportol-e (a kötelező testnevelési órákon kívül). A 

sportoló fiatalok természetesen kisebb valószínűséggel túlsúlyosak, mint a nem sportolók. 

Az összefüggés azonban korántsem olyan szoros, mint gondolhatnánk. A legnagyobb 

kontrasztot ott találtuk, hogy a sportoló fiatalok 30 százaléka sovány, míg a nem 

sportolóknak „csak” 23 százaléka az. 

A rossz hír itt az, hogy az Észak-alföldi régióban élő fiataloknak mindössze 32 százaléka 

végez rendszeresen valamilyen testmozgást, és ez a legrosszabb arány a hét statisztikai régió 

között. Ez azért is meglepő, mert a legtöbben a szomszédos Dél-alföldi régióban sportolnak 

(46%). 

Egyébiránt a sportolásra erősen hat az életkor és a nem. A 15-18 éves fiúk több mint fele 
sportol, a 25-29 éves nőknek viszont alig a negyede végez rendszeres testmozgást. 
Ugyanakkor a nők kisebb valószínűséggel hagyják abba a sportolást tanulmányaik 
befejezése után (ha egyáltalán belekezdetek), mint a férfiak. E tekintetben az Észak-alföldi 
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régióban ugyanaz a tendencia érvényesül, mint az ország többi részén. 
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7.12 Szexualitás 
 

A 15-29 éves fiatalok 57 százaléka az mondta, hogy már többször is volt szerelemes, további 

29 százalékuk pedig azt, hogy egyszer már átélte ezt az érzést. A fiatalok tizede bizonytalan, 

és a „talán, nem biztos benne” lehetőséget jelölte be az önkitöltős kérdőíven. Így tehát 

mindössze 4% azok aránya, akik tagadják, hogy valaha is szerelmesek lettek volna. Ezekre 

az arányokra természetesen nem hat az, hogy az ország mely részén élnek a fiatalok, és az 

sem, hogy mekkora településen élnek. (A szerelem nem ismer határokat ☺) 

Az életkor és a válaszadók neme viszont természetesen erősen hat az arányokra. Az utóbbi 
úgy, hogy a fiúk negyedével szemben a lányok harmada mondta azt, hogy csak egyszer volt 
szerelmes. 
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A fiatalok 39 százaléka azt mondta: mindig viszontszerették, amikor szerelmes lett, 40 

százalékuk pedig azt: hol igen, hol nem. A 15-29 évesek 16 százaléka viszont nem biztos 

abban, hogy viszontszerették, 5 százalékuk pedig nem találkozott még viszonzott 

szerelemmel. Az idősebbek körében, a lányoknál és az Észak-alföldi régióban is gyakoribb a 

kölcsönös szerelem érzése, mint a legfiatalabbaknál, a fiúknál, illetve az ország más részein. 
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Az önkitöltős kérdőívrészben a szexuális orientációra vonatkozó kérdés is szerepelt. A 

válaszadók 93 százaléka heteroszexulásként jellemezte önmagát, 5 százalékuk 

önmegtartóztatóként, 2 százalékuk pedig biszexuálisként. Homoszexuálisnak senki sem 

jelölte önmagát. Az Észak-alföldi régióban viszont némileg meglepő módon valamivel 

többen jellemezték önmagukat biszexuálisként, mint az ország más részein (5%). Ez 

azonban valószínűleg csak azt jelenti, hogy itt többen voltak őszinték. 

Az önmeghatározásokra hat a válaszadók életkora és lakóhely is, amennyiben a 
legfiatalabbak, illetve a kisebb településeken élők körében az átlagosnál többen vallották 
magukat önmegtartóztatónak. 

A szexuális aktivitásra vonatkozó kérdésekre viszonylag sok fiatal - a kérdőív kitöltők 9 
százaléka - nem válaszolt, és az sajnos nem dönthető egyértelműen, hogy azért mert nem 
élnek még szexuális élet vagy más okból. Az érdemben válaszolók 82 százaléka viszont már 
elkezdte a szexuális életét, és azt is megmondta: hány éves korában. A szexuális életet élő 
fiatalok aránya a fővárosban a legmagasabb: 85%, és éppen az Észak-alföldi régióban a 
legalacsonyabb: 76%. 

Nemek szerint nincs különbség és településnagyság szerint sem igazán nagyok az eltérések, 

eltekintve a kiugró fővárosi értéktől. A szexuálisan aktív fiatalok átlagosan 16,8 éves 

korukban kezdték el a nemi életet. A legalacsonyabb átlagértéket a fővárosban találtuk: 16,4 

év, a legmagasabbat pedig az Észak-alföldi régióban: 17,1 év. A fiúk átlaga (országosan) 

16,7 év, a lányoké pedig 16,9 év és ez a különbség szignifikáns. A nemek közti eltérés az 

Észak-alföldi régióban is szignifikáns. Itt 16,8 év a fiúk átlaga és 17.2 év a lányoké. 

Az országos adatokat nézve azt találtuk, hogy csak kevés fiatal kezdi el a szexuális életet 15 

éves kora előtt: a szexuálisan aktívak 9 százaléka. Ugyanakkor a nemi életet élő fiatalok 97 

százaléka 18 éves korára már nem szűz. 

Mindezzel szinkronban a 15-18 éves korosztály 46 százaléka kezdte el a nemi életet, a 19-24 

évesek körében 91%, a 25-29 évesek körében pedig 97 százalék. A nemi különbségek itt 

elmosódnak, de az Észak-alföldi régióban egyértelműen kimutatható az idői eltolódás. 
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A 15-29 éves válaszadók 60 százalékának van állandó jellegű szexuális partnere. A fiatalok 

27 százalékánál a házastárs/élettárs az állandó partner, 30 százalékuk viszont nem él együtt 

az állandó jellegű partnerével és 3% azok aránya, akik azt válaszolták: több állandó jellegű 

szexuális partnerük is van. Erre persze erősen hat a válaszadók életkora, de a neme is. A 

fiatal férfiak lényegesen kisebb valószínűséggel élnek együtt állandó szexuális partnerrel, 

mint a fiatal nők, és ezzel összhangban 10 százalékkal kevesebb azoknak a 15-29 éves 

férfiaknak az aránya, akiknek van állandó jellegű szexuális partnerük, mint a hasonló korú 

nők esetében. Nyilvánvalóan azért, mert a 30 évnél fiatalabb nők jelentős részének 30 évnél 

idősebb a partnere. A fiatal férfiak viszont kicsit nagyobb valószínűséggel említettek több 

állandó jellegű partnert, mint a fiatal nők. A válaszokból az is kiderül, hogy a fiatalok 

tipikusan 25 éves koruk után költöznek össze az állandó partnerükkel. 

A lakóhely nagysága annyiban hat a válaszokra, hogy a nagyvárosokban lényegesen 

gyakoribb, mint a kistelepüléseken az, hogy nem élnek együtt a fiatalok az állandó jellegű 

szexuális partnerükkel, és ezzel összhangban a kisebb településen élők kisebb 
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valószínűséggel számoltak be állandó jellegű szexuális partnerről, mint a nagyvárosokban 

élők. Itt viszont nem találtunk számottevő regionális eltérést. 
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A fiatal férfiak szexualitása (legalábbis bevallottan) lényegesen lazább, mint a fiatal nőké. A 

válaszadó férfiak 31 százaléka azt mondta, hogy legalább időnként vannak alkalmi szexuális 

kapcsolatai, míg a nők körében csak 11 százalék vallott ezekről, noha az alkalmi szexuális 

kapcsolatokhoz is két partner kell. A jelentő eltérés oka persze nemcsak az, hogy a férfiak 

szeretnek dicsekedni a szexuális hódításaikkal, míg a nők inkább titkolják az alkalmi 

kalandjaikat, hanem az is, hogy a nők egy kis része nagyon sok férfival létesít kapcsolatot, 

míg a férfiaknál kisebb a szórás. 
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A települések nagyság szerint nézve csak Budapest lóg ki a sorból. Itt a válaszadók 28 

százaléka említett alkalmi szexuális kapcsolatokat, míg a kisebb településeken csak az 

ötödük. Jelentős regionális különbségeket viszont itt sem találtunk. Ugyanakkor 

természetesen életkor szerint is nagyon nagyok a különbségek. A leglazábbnak a 19-24 

évesek szexuális élete bizonyult, és itt az életkor * nem interakció is szignifikáns, mert a 25-

29 éves férfiak körében jelentősebb a változás, mint a nők körében. 
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A válaszadó fiatalok harmada azt jelölte be a kérdőíven: „nem tudja, nem emlékszik”, hány 

szexuális partnere volt eddigi élete során. Ötödük pedig azt mondta: még nem volt szexuális 

partnere. A válaszadó fiatalok tizede egy szexuális partnert említett, 45 százalékuk viszont 

többet. A szexuális életet élő fiatalok körében viszont 69 százalék a több partnerrel is 

szerelmeskedők aránya, és a válaszadók 2 százaléka 100 vagy több partnert említett. 

A szexuális életet élők körében 6 partner a főátlag, de itt is nagyon jelentős a nemi eltérés: a 
férfiak átlaga 9 partner, míg a nőké csak 4! A nagyon nagy különbség oka elsődlegesen az, 
hogy a férfiak a forróbb flört partnereket is hajlamosak szexpartnernek tekinteni, míg a nők 
hajlamosak megfeledkezni a kevésbé jól sikerült és/vagy szégyellt alkalmi kalandjaikról. 

Jelentősek a regionális különbségek is: a budapesti átlag 7,6, és a legkevésbé csapodárnak az 

Észak-Alföldön élők bizonyultak. Az ő átlaguk „csak” 4,5. 

A válaszadó fiatalok 21 százaléka azt mondta, nem él nemi életet, 4 százalékuk viszont 

naponta szerelmeskedik, további 35 százalékuk pedig hetente többször. Hetente a 15-29 

évesek 15 százaléka szexszel, havonta többször 12 százalékuk, ennél is ritkábban pedig 13 

százalékuk. Ha a válaszokat 100 fokú skálára vetítjük, akkor 53 pontnak adódik a főátlag. 

Az Észak-alföldi régióban élő fiatalok szexuális élete valamivel kevésbé intenzív, mint az 

ország más részein élőké (51 pont vs 54 pont, a különbség szignifikáns), és a budapesti 

fiatalok nemi élete a legintenzívebb (57 pont). A legnagyobb különbségeket persze életkor 

szerint találtuk: 15-18 év=26 pont, 19-24 év=59 pont, 25-29 év=66 pont. A férfiak és a nők 

átlagai között itt nincs különbség, ami csak azért meglepő, mert a férfiak más kérdéseknél 

sokkal hajlamosabbnak mutatkoztak a szexualitásukkal való dicsekvésre, mint a nők. 

Az Észak-alföldi válaszokat összehasonlítva az ország többi részének válaszaival megint 

csak azt látjuk, hogy a régióban kicsit később kezdik el a nemi életet a fiatalok, továbbá azt 

is, hogy a stabil párkapcsolatokban is valamivel ritkábban szerelmeskednek a régióban, mint 

az ország más részein élők. 

Országosan nézve az adatokat sajátos összefüggést találtunk a testalkat és a nemi élet 
intenzitása között. A normálisnál soványabb lányok sokkal gyakrabban szeretkeznek, mint a 
normálisnál soványabb fiúk. Másrészt a túlsúlyos fiatalok nemi élete intenzívebb, mint a 
normál testalkatúaké és a soványaké. 
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A válaszadó fiatalok döntő többsége - 85 százalékuk – a partnerek kölcsönös felelősségének 

gondolja a fogamzásgátlást, 12 százalékuk viszont úgy véli, hogy ez a nő felelőssége, 2 

százalékuk szerint pedig a férfié. A véleménymegoszlások nem különböznek számottevően 

régiók, illetve településnagyság szerint, és valójában a nemek közti eltérés is kicsi. A nők 

körében 87 százalék tartja közös felelősségnek a nem kívánt terhesség elleni védekezést, míg 

a férfiak körében 4 százalék érzi ezt a férfi felelősségének. 

Ami a gyakorlatot illeti, kicsit más a kép: mindössze a nemi életet élő fiatalok 63 százaléka 

mondta azt, hogy megbeszéli a partnerével a védekezés módját. 9 százalék a partnerére bízza 

a védekezést, 24 százalék saját maga gondoskodik róla, 4 százalék pedig nem is védekezik. 

És itt már jelentősek a nemi eltérések: a nők 30 százaléka maga gondoskodik a védekezésről, 

míg a férfiak körében csak 19 százalék ez az arány. 
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A 15-18 évesen nemi életet élő fiatalok semmivel sem felelőtlenebbek a 24-29 éveseknél. 

Sőt, a körükben csak 7 százalék azok aránya, akik a partnerre hagyatkoznak, míg az 
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idősebbek körében 10 százalék ez az arány. Regionálisan és településnagyság szerint a 

védekezési gyakorlatban sincs számottevő eltérés. 

Az alábbi védekezési módszerek közül melyeket alkal mazza Ön, illetve a partnere? 

 mindig  gyakran  néha előfordult  soha  skálán  

óvszer 31 18 12 13 26 54 

folyamatosan szedett gyógyszer 40 8 4 9 39 50 

megszakított közösülés 3 7 10 16 65 17 

esemény utáni tabletta 1 3 4 15 77 9 

behatolás nélküli szex 1 3 7 11 78 9 

természetes módszerek (pl. naptár) 1 2 3 6 88 6 

méhen belüli eszköz (spirál stb.) 1 0 1 2 95 3 

pesszárium (vagy más hüvelyi eszköz) 0 1 1 2 96 2 

terhesség-megszakítás, abortusz 0 0 0 4 96 1 

 

A konkrét fogamzásgátló módszerek közül az óvszerhasználat, illetve a tabletta a 

legelterjedtebb a fiatalok körében (is). Ezen kívül még a megszakított közösülést 

alkalmazzák viszonylag gyakran. Abortuszról szerencsére csak a nemi életet élők 4 

százaléka tett említést. 

Az észak-alföldi régióban azonban az átlagosnál ritkábban alkalmazzák a fiatalok a 
folyamatosan szedett tablettát és az óvszert. A behatolás nélküli szex viszont valamivel 
gyakoribb a régióban, mint az ország más részein. A különbségek azonban nem igazán 
jelentősek, bár matematikai statisztikai értelemben szignifikánsak. 

 

7.13 IT használat 
 

A fiatal korosztályt talán az választja el a leginkább az idősebbek nemzedékétől, hogy ők 

már beleszülettek az információs forradalomba, és természetesen, szinte anyanyelvként 

használják az információtechnológiát. Ezzel összhangban a 15-29 évesek 84 százaléka 

használ számítógépet, 79 százalékuk olyan háztartásban él, ahol van otthon személyi 

számítógép vagy laptop, 75 százalékuknak van saját e-mail címe, 70 százalékuknak otthon is 
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van internet hozzáférése, és 63 százalékuk tagja valamilyen internetes közösségi portálnak 

(pl. iwiw, facebook stb.). Az Észak-alföldi régió azonban az ország legelmaradottabb régiója 

információ technológia használat szempontjából. A fiatalok többsége azért itt is használja a 

korszerű eszközöket, de minden estben szignifikáns a lemaradás. 
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Az Észak-alföldi régió információ technikai elmaradottsága elsősorban a kistelepüléseknek 

„köszönhető”. A régió három megyeszékhelye egyáltalán nincs elmaradva az ország többi 

megyei jogú városától. Az internet használati gyakoriságot nézve még annál is szembeötlőbb 

a régió lemaradása, mint amekkorát a számítógép használatnál találtunk, 

A saját használatú mobiltelefonoknál gyakorlatilag ugyanaz a kép rajzolódik ki, mint a 

számítógép használatnál, illetve az internet használati gyakoriságnál. Azzal a kisebb 

különbséggel, hogy az ország más részein e tekintetben a kisebb települések gyakorlatilag 

már felzárkóztak a megyeszékhelyekhez. Az Észak-alföldi régióban viszont itt is jelentős a 

kisebb települések lemaradása. 

Tágabb kontextusban értelmezve azonban az itt bemutatott adatok azt is jelentik, hogy nem 

beszélhetünk információ technikai szakadékról. Pusztán arról van szó, hogy a számítógép 

használathoz kötődő technológiai forradalom nem azonos sebességgel jut el az ország 

különböző részeire, illetve a különböző nagyságú településekre. A prognózis azonban a 
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felzárkózás, nem pedig az olló szétnyílása. Ezt a felzárkózási folyamatot viszont lehet, és 

kellene is célzott programokkal támogatni. 
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7.14 Szabadidő 

 

Egy átlagos hétköznapon a munka és/vagy a tanulás és/vagy a házkörüli- és/vagy a háztartási 

munkák elvégzése után a 15-29 éves fiataloknak átlagosan 3,6 óra szabadideje marad. A 

számok persze nem pontosak, hiszen jó néhányan az alvási időt is beleszámolták a 

szabadidőbe, míg a többség nem. Ezt onnan tudhatjuk, hogy néhány (tipikusan 

munkanélküli) válaszadó azt mondta: 24 óra szabadideje van. 

De ettől függetlenül is erősen befolyásolja a fiatalok aktivitása a szabadidőt. Továbbá az is 

megállapítható, hogy az Észak-alföldi régióban élő fiataloknak kevesebb a szabadidejük, 

mint az ország más részein élőknek. Különösen nagy az eltérés az inaktívak körében. Ez azt 

sejteti, hogy ők nagyobb szerepet vállalnak a házkörüli és/vagy a háztartási munkákban, 

mint a régióban élő aktív (tanuló vagy dolgozó) családtagok. Alátámasztja ezt az is, hogy a 

régión belül nézve az átlagokat azt látjuk, hogy az inaktív nőknek alig van több 

szabadidejük, mint a dolgozóknak, míg a férfiak körében nagyon nagy a különbség. Igaz, a 

férfiak körében munkanélküliséget jelent a leggyakrabban az inaktivitás, míg a nők körében 

azt, hogy a gyerek(ek)kel (is) foglalkoznak. 

A szabadidőre hat a településnagyság is, és ez az Észak-alföldi régióban kicsit másképpen, 

mint az ország más részein, amennyiben a régióban a kistelepüléseken élők szabadidő átlaga 

a legkisebb. Nyilvánvalóan azért mert az Észak-alföldi régió kistelepülésein több időt vesz el 

a fiatalok szabadidejéből a házkörüli munka, mint más régiók kistelepülésein. 

Hétvégén átlagosan 8,8 óra szabadideje marad a fiataloknak, amelyet tetszésük szerint 
pihenéssel vagy szórakozással tölthetnek. A számok természetesen itt is csak tájékoztató 
jellegűek, hiszen ennél a kérdésnél is akadtak, akik 48 órát mondtak válaszként. 

Az Észak-Alföldön azonban ez az átlag is kisebb, és itt is erősen hat az átlagokra az 

aktivitás. Az igazán meglepő az, hogy az inaktívak kevesebb hétvégi szabadidőről számoltak 

be, mint a dolgozók és a tanulók. Ez azt jelzi, hogy náluk elmosódik a különbség a 

hétköznapok és az munkaszüneti napok időbeosztása között. 
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Ami a szabadidő eltöltésének helyszíneit illeti, az Észak-alföldi válaszok csak két ponton 

térnek el számottevően az ország más részein élők válaszaitól. A régióban élő fiatalok 

másoknál valamivel nagyobb valószínűséggel töltik a szabadidejüket rokonoknál, és 

nagyobb valószínűséggel töltik otthon a hétvégi szabadidejüket. 

 

Hol tölti a szabadidejét a leggyakrabban?  

NYITOTT KÉRDÉS! hétköznap  hétvégén  

otthon 92 88 

barátoknál 53 65 

rokonoknál 16 26 

sportpályán 9 9 

bevásárlóközpontban 6 7 

moziban 5 8 

utcán 4 3 

kocsmában  4 6 

valamilyen kulturális intézményben (mozi, színház stb.)  4 6 

klubban, művelődési házban 2 4 

egyéb helyen 5 6 

 

Ha egyszerre nézzük a hétköznapi szabadidő eltöltés helyszíneire vonatkozó válaszokat, 

akkor a mintázatok alapján három csoportba sorolódnak a fiatalok. A legnépesebb csoport 

(82%) az otthonülőké, akik tipikusan otthon töltik a szabadidejüket, és nagyon kis 

valószínűséggel máshol. A második csoportba tartozók is sokszor töltik otthon a 

szabadidejüket, de intenzíven ápolják a baráti és rokoni kapcsolataikat, és ők járnak el a 

legnagyobb valószínűséggel művelődni is. A csoportba a fiatalok tizedét sorolta az 

algoritmus. Végül a harmadik csoportba azok kerültek, akik sohasem szokták otthon tölteni a 

szabadidejüket. Ide a fiatalok 8 százalékát sorolta az algoritmus.  

A csoportarányok nem különböznek jelentősen régiók szerint. Ugyanakkor a 25-29 évesek, 
illetve a lányok az átlagosnál is nagyobb valószínűséggel otthon ülők, és a nagyvárosokban 
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élők az átlagosnál kicsivel nagyobb valószínűséggel sorolódtak a „barátkozók” csoportba. 

 

Hol tölti a szabadidejét a leggyakrabban?  

klaszter analízis otthonül ők barátkozók cselleng ők 

otthon 100 99 0 

barátoknál 47 94 67 

rokonoknál 9 77 9 

moziban 1 33 7 

sportpályán 6 27 20 

bevásárlóközpontban 3 21 12 

valamilyen kulturális intézményben  1 20 7 

utcán 2 11 10 

kocsmában  2 11 8 

klubban, művelődési házban 1 6 6 

 

A fiatalok körében (is) a tévézés a leggyakoribb szabadidős tevékenység, ám a körükben 

csaknem ilyen népszerű a számítógépezés is. A hétvégi szabadidős tevékenységek nagyon 

hasonlítanak a hétköznapiakra. Az egyetlen igazán jelentős eltérés az, hogy a hétvégén 

sokkal többen vannak a barátaikkal, mint hét közben. 

 
Mit csinál a leggyakrabban a szabadidejében? 
 hétköznap hétvégén 

tévét nézek 66 69 

számítógépezek 55 54 

zenét hallgatok 39 40 

a barátaimmal lógok, beszélgetek stb. 37 56 
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olvasok 32 32 

semmi különöset, csak úgy elvagyok 18 18 

sportolok 18 18 

gyereket nevel 9 10 

játékkonzollal vagy számítógépes játékkal játszom 7 7 

egyéb 7 11 

 

Az Észak-alföldi régióban született válaszok két ponton térnek el szignifikánsan (de azért 

nem igazán jelentősen) az ország többi részének átlagától: a régióban kicsivel többen 

említették az olvasást és a tévénézését. Bármennyire is otthonülőnek mondta magát a 

fiatalok többsége, 87 százalékuk határozott igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy van-e 

olyan baráti köre, társasága, amellyel gyakran van együtt a szabadidejében. Azt mondhatjuk 

tehát, hogy tipikusan otthon és többnyire magányos tevékenységekkel töltik a fiatalok a 

szabadidejüket, de azért természetesen ki szoktak mozdulni otthonról és ilyenkor vannak 

barátok, van társaság, akikkel közösen lehet bulizni, szórakozni, művelődni. 

 

7.15 Szórakozás, művelődés, tájékozódás 

 

A leggyakrabban kávéházakban teázókban vagy presszókban, illetve sörözőkben, 

borozókban, kocsmákban találkozhatunk fiatalokkal, de moziba és étterembe is viszonylag 

sokan járnak közülük viszonylag rendszeresen. 

 
Milyen gyakran jár Ön a következ ő helyekre: hetente többször, hetente, havonta 
többször, havonta, félévente, évente többször, éven te, ritkábban vagy szinte soha? 

 100 89 78 67 56 45 34 23 11 0 átlag 

kávéházba 3 10 14 13 5 5 7 2 11 30 41 

kocsmába 3 9 12 11 4 4 4 2 9 41 35 

étterembe 1 3 8 13 8 10 9 5 16 27 34 

moziba 0 1 7 13 7 9 11 6 16 30 30 
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könyvtárba 2 4 7 10 3 6 7 4 14 43 27 

könyvesboltba 0 2 6 10 6 9 10 5 14 38 27 

múzeumba 0 0 2 4 4 9 8 9 17 47 17 

színházba 0 0 1 4 4 8 8 10 19 46 16 

dvd kölcsönzőbe 1 2 4 5 2 4 4 2 11 65 15 

art moziba 0 0 1 3 1 3 4 4 14 69 9 

hangversenyre 0 0 1 1 1 2 2 3 10 80 6 

operába 0 0 0 0 0 1 1 1 7 89 2 

hetente többször=100, hetente=89,havonta többször=78, havonta=67, 3 havonta=56, félévente=45, 
évente többször=34, évente=22, ritkábban=11, szinte soha= 0 

 

Az Észak-alföldi régióban a szórakozás jellegű tevékenységek átlagai kicsivel 

alacsonyabbak, mint az ország más részein, a művelődés jellegű tevékenységeknél viszont 

nincs különbség. Ez nyilvánvalóan arra vezethető vissza, hogy az Észak-alföldi fiatalok 

kevésbé módosak, így kevésbé engedhetik meg maguknak a mozizást, illetve a 

szórakozóhelyekre és éttermekbe járást. 

Nyilvánvalóan ugyanerre vezethető vissza az is, hogy szemben az ország más részeinek 40 

százalékával, az Észak-alföldi régióban mindössze a fiatalok 28 százaléka mondta azt, volt 

valamilyen fesztiválon az elmúlt három évben. Országosan nézve egyébként azt találtuk, 

hogy a fesztiválozás leginkább a 15-24 éves korosztályra jellemző. E körben 41 százalék 

válaszolt igennel a kérdésre, míg a 25-29 évesek körében csak 34 százalék, noha ők általában 

könnyebben tudnák állni a fesztiválozások tetemes költségeit. 

A 15-29 éves korosztály átlagosan 111 percet szokott tévézni egy átlagos hétköznapon, és 

180 percet egy átlagos munkaszüneti napon. És itt nincsenek regionális különbségek. 

Ugyanakkor a vidéken élők valamivel többet tévéznek, mint a budapestiek, és a 

kistelepüléseken élők többet, mint nagyobb városokban élők. Nyílván azért, mert a nagyobb 

városokban több az alternatív szórakozási lehetőség. Életkor szerint csak a hétvégi 

tévézésnél találtunk eltérést: a 25-29 évesek átlagosan 10 perccel kevesebb időt töltenek 

hétvégéken a képernyő előtt, mint a fiatalabbak. 

Napi rendszerességgel csak a korosztály 41 százaléka hallgat rádiót. A rádióhallgatásra nincs 
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hatása annak, hogy laknak a fiatalok, életkor szerint viszont jelentősek az eltérések: a 25-29 

évesek sokkal gyakrabban hallgatnak rádiót, mint a 15-18 évesek. 
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A napilapok és a hetilapok olvasásának gyakoriságát sem befolyásolja jelentősen az, hogy az 

ország melyik részén élnek a válaszadók. Életkor és nemek szerint viszont jelentősek a 

különbségek, és az is szignifikáns különbség, hogy a kisebb településeken élők ritkábban 

olvassák a nyomtatott sajtót, mint a városokban élő fiatalok. 
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7.16 Vallás, hitélet 

 

Országszerte a 15-29 évesek 81 százaléka mondta, hogy otthon vallásosan nevelték, nevelik. 

A regionális különbségek jelentősek. Budapesten csak 71% válaszolt igennel a kérdésre, és 

az Észak-alföldi régióban is 76%. Életkor, nemek és településnagyság szerint 

elhanyagolhatóak a különbségek, ha eltekintünk a kiugró budapesti értéktől. Az otthon 

kapott vallásos nevelés mélysége, de főleg eredményessége viszont nagyon is kérdéses, 

ugyanis 43 százalék azt mondta: „nem vagyok vallásos”, és mindössze 7 százalék jellemezte 

önmagát így: „vallásos vagyok, az egyház tanításait követem”. Nem tévedhetünk nagyot, ha 

azt feltételezzük: az otthoni vallásos nevelés a legtöbb családban kimerül a nagy egyházi 

ünnepek (karácsony, húsvét) megtartásában. A saját vallásosságra vonatkozó válaszoknál is 

azt látjuk, hogy az Észak-alföldi régió szekularizáltabb az ország más régióinál, kivéve 

Budapestet. Ezen kívül korcsoportok és nemek szerint is jelentősek a különbségek. 
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A fiatalok 9 százaléka nem kívánt válaszolni arra a kérdésre, hogy milyen felekezetben 

keresztelték meg, illetve milyen felekezetbe jegyezték be. A többiek körében azt látjuk, hogy 

a 15-29 évesek 22 százalékát nem keresztelték meg, nem jegyezték be semmilyen 

felekezethez, 57 százalékuk római katolikus, 15 százalékuk református 6 százalékukat pedig 

más felekezetekhez jegyezték be (ebből a legtöbb -2% - evangélikus). Jelenleg azonban csak 

45 százalék érzi felekezethez tartózónak önmagát, és azt találtuk, hogy a kisfelekezetek 

jobban meg tudják tartani a gyermekkorban bejegyzett híveket, mint a nagyok. 

Az Észak-alföldi régió specialitása egyfelől az, hogy kevesebb fiatalt jegyeztek be 

gyermekkorukban a szülei valamelyik felekezetbe, másfelől pedig az, hogy a régióban több 

fiatalt kereszteltek reformátusként, mint katolikusként. A bejegyzett felekezettől való 

elfordulás viszont ugyanolyan mértékű az Észak-alföldön is, mint máshol. 

Ami pedig a hitéleti aktivitást illeti: országszerte mindössze a 15-29 éves fiatalok 7 
százaléka jár rendszeresen (azaz legalább havonta kétszer-háromszor) egyházi, vallási 
közösségi szertartásokra járni. A harmaduk csak alkalmanként (azaz évente legfeljebb 
néhányszor) vesz ilyeneken részt, 18 százalékuk ritkábban, mint évente, 48 százalékuk pedig 
soha sem. Az Észak-alföldi régió hitéleti aktivitás szerint is szekularizáltabb az ország többé 
részénél. 
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A fiatal nemzedék nagymértékű szekularizációja ellenére az egyházi esküvő népszerű 

gondolat a 15-29 évesek körében: 7% már túl van az egyházi esküvőn, további 25% pedig 

biztos benne, hogy egyházi esküvője lesz, és ennek lehetőségét mindössze 16% zárja ki 

kategorikusan. Az Észak-alföldi régióban persze az egyházi esküvő sem annyira vonzó, mint 

máshol. Az országos adatokat nézve viszont azt látjuk, hogy a lányok körében népszerűbb az 

egyházi esküvő, mint a fiúk körében, és a kisebb településeken élők körében is népszerűbb, 

mint a városokban. Életkor szerint nézve viszont a vélemények kikristályosodása figyelhető 

meg. 

 



 

133 
 

30

32

17

23

22

18

11

11

19

15

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Észak-Alföld

máshol

biztos valószín űleg igen nem tudja valószín űleg nem biztos nem

 

28

36

23

21

21

17

12

10

16

16

0% 20% 40% 60% 80% 100%

fiúk

lányok

biztos valószín űleg igen nem tudja valószín űleg nem biztos nem

 

 



 

134 
 

24

30

30

40

38

22

25

20

21

24

29

18

19

14

15

14

12

12

10

9

11

15

19

15

14

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Budapest

megyei jogú

5000 lakos fölött

2-5000 lakos

2000 lakós alatt

biztos valószín ű leg igen nem tudja valószín űleg nem biztos nem

 

31

31

33

26

24

18

21

18

18

11

11

11

10

15

20

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15-18 év

19-24 év

25-29 év

biztos valószín űleg igen nem tudja valószín űleg nem biztos nem

 

 



 

135 
 

7.17 Elégedettség – elégedetlenség 
 

A 15-29 éves korosztály inkább elégedett az életével, mint elégedetlen. Egyedül a 

munkalehetőségek megítélésénél fordult át negatívba a válaszok mérlege. Az Észak-alföldi 

régióban élő fiatalok körében azonban az összes elégedettség – elégedetlenség mutató 

mérlege rosszabb, mint az ország más részein, és a legnagyobb eltérést a munkalehetőségek 

megítélésénél találtuk. 

 
Mennyire elégedett Ön a következő dolgokkal? 

+100= teljesen elégedett 
-100= teljesen elégedetlen 

+100 +50 0 -50 -100 mérleg 

baráti kapcsolataival 57 28 9 3 2 +68 

partnerkapcsolataival 43 20 24 7 6 +44 

tanulási lehetőségeivel 22 33 31 10 4 +29 

megszerzett ismereteivel 18 34 34 12 2 +27 

mindent egybevetve azzal, ahogyan él 10 31 42 14 3 +16 

jelenlegi életszínvonalával 15 27 34 17 7 +13 

élettervek megvalósítási esélyeivel 11 27 40 17 5 +10 

jövőbeli kilátásaival 8 24 41 20 7 +4 

anyagi helyzetével 11 23 35 22 9 +2 

munkavállalási lehetőségeivel 11 17 38 19 16 -6 

 

Ha megnézzük a válaszok együtt járásait, először is azt látjuk, hogy mind a tíz válasz 

szignifikánsan és viszonylag szorosan korrelál az összes többi válasszal. Ez azt jelenti, hogy 

a válaszokra erősen hat az általános elégedettség–elégedetlenség attitűd. A „mindent 

egybevetve” válaszok az anyagi helyzetre, illetve a munkavállalási lehetőségekre vonatkozó 

válaszokkal korrelálnak a legszorosabban (r=0,7 körüli szinten). 

Tovább elemezve a válaszmintázatokat képezhetünk két skálát. Az első azt méri, hogy a 

válaszadók mennyire elégedettek a materiális lehetőségeikkel, a második pedig azt, hogy 

mennyire elégedettek a kapcsolataikkal. A materiális lehetőségekkel való elégedettség skála 
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értéke a nemzedék fele körében pozitív, 21% körében nulla körüli és 29% körében negatív. 

A főátlag +11 pont. 

 

Az elégedettség – elégedetlenség válaszok mérlege 

 Észak-alföld máshol gap 

munkavállalási lehetőségeivel -23 -3 -20 

anyagi helyzetével -6 3 -9 

baráti kapcsolataival 62 69 -7 

tanulási lehetőségeivel 22 30 -7 

jelenlegi életszínvonalával 7 14 -7 

mindent egybevetve azzal ahogyan él 11 17 -6 

jövőbeli kilátásaival -1 5 -6 

megszerzett ismereteivel 23 28 -5 

élettervek megvalósítási esélyeivel 6 11 -5 

partnerkapcsolataival 42 45 -3 

 

Az elégedettség – elégedetlenség válaszok faktor szerkezete 

1. faktor: materiális lehet őségek  súly mérleg 

anyagi helyzet 0,84 +2 

jelenlegi életszínvonal 0,84 +13 

mindent egybevetve azzal ahogyan él 0,84 +16 

jövőbeli kilátásai 0,82 +4 

élettervek megvalósítási esélyei 0,81 +10 

tanulási lehetőségeivel 0,63 +29 

munkavállalási lehetőségeivel 0,61 -6 

megszerzett ismereteivel 0,55 +27 

2. faktor: kapcsolatok  súly mérleg 
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partnerkapcsolataival 0,84 +44 

baráti kapcsolataival 0,79 +68 

 

 

A kapcsolatokkal való elégedettség skála főátlaga viszont +56 pont, és a skála értéke a 

fiatalok 84 százaléka körében pozitív. Ebből 35% körében a maximális +100 pontra állt be a 

mutató. A fiatalok 8 százaléka viszont ambivalensen ítéli meg a kapcsolatait (nulla körüli 

skálaérték), mási 8 százalékuk pedig elégedetlen. 

A két skála r=0,27 szinten – azaz szignifikánsan, de azért távolról sem függvényszerűen 

szorosan – korrelál egymással, és mindkét skála átlaga számottevően alacsonyabb az Észak-

Alföldön, mint az ország más részein. A materiális elégedettség skála értéke azonban csak 4 

ponttal alacsonyabb a régióban, mint máshol, míg a kapcsolatokkal való elégedettség átlaga 

7 ponttal alacsonyabb. 

A materiális elégedettség skálára erősen hat a válaszadók lakóhelyének nagysága is, és az 

Észak-Alföldön ez kicsit másként, mint máshol. Az átlag érték csak az Észak-alföldi régió 

kistelepülései fordul át a negatív tartományba. 
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A kapcsolatokkal való elégedettségre az életkor és a válaszadók neme hat a legerősebben. Az 

idősebbek és a nők általában elégedettebbek a kapcsolataikkal, mint a fiatalabbak és a 

férfiak. 
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7.18 Politikai cselekvések 

 

A fiatal nemzedék nagy többsége közömbös a politikai cselekvések iránt, egy hangos 

kisebbség viszont a radikális és illegális tevékenységekbe is bevonható. 

 

Különböz ő tevékenységeket soroltunk fel. Kérjük, válaszoljon  először arra, hogy 
részt vett-e már ilyen tevékenységben, majd pedig a rra, hogy a jöv őben részt venne-e 
ilyenekben egy Önnek fontos cél elérése érdekében.  

 Részt vett-e már?  Részt venne-e  
a jövőben? 

aláírások gyűjtése 14% 21% 

szórólapterjesztés 16% 19% 

politikai nyilatkozatok, kezdeményezések aláírása 11% 18% 

engedélyezett sztrájk 4% 14% 

engedélyezett politikai demonstráció, tüntetés 5% 11% 
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ajánlócédula gyűjtés 4% 8% 

politikai plakátok ragasztása 3% 6% 

nem engedélyezett politikai tüntetés 1% 4% 

félpályás útlezárásban 2% 4% 

utcai zavargás 2% 3% 

személyek megdobálása például tojással 1% 3% 

bérleti díj, adófizetési díj megtagadásában 1% 3% 

egészpályás útlezárásban 1% 3% 

jelszavak falra festése 2% 3% 

személyekkel szembeni erőszak alkalmazása 3% 2% 

a köz- vagy magántulajdon megrongálása 2% 1% 

 

Ha a válaszokat 100 fokú skálára vetítjük (részt vett=100 pont, részt venne=50 pont, nem vett részt 
és nem is venne részt=0 pont), és megvizsgáljuk az együttjárásokat, akkor azt látjuk, hogy a 16 
politikai cselekvési forma négy csoportba rendeződik, és a válaszok faktorszerkezete nyomán 
képezhetünk négy skálát, melyek finoman és megbízhatóan mérik a válaszadók nyitottságát a 
különböző politikai cselekvési formák iránt. 

 

1. faktor: balhé  súly átlag 

a köz- vagy magántulajdon megrongálása 0,75 3 pont 

személyekkel szembeni erőszak alkalmazása 0,72 3 pont 

utcai zavargás 0,69 3 pont 

személyek megdobálása például tojással 0,67 2 pont 

jelszavak falra festése 0,61 2 pont 

bérleti díj, adófizetési díj megtagadásában 0,56 2 pont 

nem engedélyezett politikai tüntetés 0,52 3 pont 

 
A „balhé” skála átlaga mindössze 3 pont, és a mutató értéke a válaszadók 88 százaléka körében 0 
pont, azaz a fiatalok döntő többsége egyáltalán nem nyitott a politikai balhézásra. Ugyanakkor 1% 
körében 50 pont fölé került a mutató értéke, azaz kb. 18 ezer balhéra kész 15-29 éves fiatal él az 
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országban. Az Észak-alföldi régióban viszont szignifikánsan kevesebb balhéra kész fiatal él, mint 
máshol (bár nem sokkal kevesebb). 

 

2. faktor: tiltakozás  súly átlag 

engedélyezett politikai demonstráció, tüntetés 0,82 8 pont 

engedélyezett sztrájk 0,76 9 pont 

politikai nyilatkozatok, kezdeményezések aláírása 0,69 15 pont 

nem engedélyezett politikai tüntetés 0,61 3 pont 

aláírások gyűjtése 0,60 19 pont 

 
A tiltakozás skála átlaga 11 pont, és a mutató értéke csak a válaszadók 65 százaléka körében 0 pont. 
5 százalékuk körében viszont 50 pont fölé került a skálaérték, azaz kb. 90 ezer 15-29 éves fiatalt 
könnyen be lehet vonni különböző politikai tiltakozó akciókba. 

Az Észak-alföldi régióban e skála átlaga is szignifikánsan kisebb, mint az ország más részein, a 
különbség azonban valójában kicsi. 

3. faktor: útelzárás  súly átlag 

egészpályás útlezárásban 0,88 2 pont 

félpályás útlezárásban 0,86 3 pont 

 

Útelzáró akciókra szintén csak a 15-29 éves fiatalok 1 százaléka kapható könnyen, miközben 

95 százalékuk egyáltalán nem nyitott az ilyesmire. Ennek megfelelően e skála átlaga is csak 

3 pont. Az Észak-alföldön még kevesebb az átlag: 2 pont. 

A „balhéra”, a „tiltakozásra” és az „útelzárásra” való nyitottságok természetesen pozitívan 
korrelálnak egymással (r=0,4 szinteken). Ezek azonban távolról sem függvényszerűen szoros 
kapcsolatok, azaz nem egészen arról van szó, hogy lenne egy mindenre kapható réteg. 
 

4. faktor: kampány  súly átlag 

ajánlócédula gyűjtés 0,74 6 pont 

szórólapterjesztés 0,74 20 pont 

politikai plakátok ragasztása 0,66 5 pont 

aláírások gyűjtése 0,57 19 pont 
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A 15-29 éves fiatalok 5 százaléka könnyen bevonható politikai kampánymunkákba, 64 

százalékuk viszont egyáltalán nem nyitott erre. A skála átlaga 12 pontnak adódott. Az Észak-

alföldi fiatalok pontosan olyan valószínűséggel vonhatóak be politikai kampány-

tevékenységbe, mint az ország más részein élők. Itt persze meglehetősen kicsi 

valószínűségről beszélünk. 

A „kampány” skála meglehetősen szorosan (r=0,65 szinten) korrelál a „tiltakozás” skálával. 

Ugyanakkor az „útelzárás” és a „balhé” skálákkal is pozitív a korrelációja (r=0,3 szinteken). 

Ez azt jelenti, hogy azok a fiatalok, akik megnyerhetőek az illegális és féllegális politikai 

akcióknak az átlagosnál nagyobb valószínűséggel vállalnak szerepet a legális politikai 

akciókban is, ám sokkal többen vannak azok, akik csak legális eszközökkel vennének részt a 

politikai csatákban, és egyáltalán nem nyitottak a balhékra. 

 

 

Nyitottság a politikai akciókban való részvételre –  életkor szerint  
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Nyitottság a politikai akciókban való részvételre –  lakóhely szerint  
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Nyitottság a politikai akciókban való részvételre –  pártpreferencia szerint  
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A politikai akciókban való részvételre való nyitottságot mérő skálák nem korrelálnak az 

elégedettség–elégedetlenség skálákkal, azaz nem igazolható az a sejtés, hogy a nagyon 

elégedetlen fiatalok könnyebben vesznek részt különféle politikai akciókban, mint a kevésbé 

elégedetlenek. 

 

7.19 Politikai orientációk 

 

A teljes lakósságot reprezentáló felmérésekben mindig többen szokták magukat 

hagyománykövetőként, mint modernként jellemezni. A fiatalok körében viszont ez fordítva 

van. A másik eltérés az, hogy a 15-29 évesek lényegesen nagyobb valószínűséggel 

határozzák meg önmaguk helyét a politikai töltésű dimenziók közepén, mint az idősebbek. 
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Kérem, jellemezze önmagát a tulajdonság-párok segít ségével!  

(a válaszadók százalékában) 

hagyománykövető 4% 6% 11% 27% 17% 20% 15% modern 

nemzetben gondolkodó 5% 5% 8% 39% 15% 15% 13% emberiségben gondolkodó 

liberális 6% 10% 17% 47% 10% 6% 4% konzervatív 

mérsékelt 7% 10% 19% 50% 9% 3% 2% radikális 

baloldali 4% 4% 8% 53% 11% 10% 10% jobboldali 

 

A politikai töltésű dimenziók mentén történő önmeghatározásoknál az Észak-alföldi 
válaszok nem térnek el számottevően az ország más részein adott válaszoktól. Ugyanakkor a 
lányok határozottan mérsékeltebbek, mint a fiúk, és sokkal inkább hajlamosak emberiségben 
gondolkozni. Vagy másként fogalmazva: a fiúk nagyobb hányada nyitott a nemzeti 
radikalizmusra, mint ahányan a lányok körében nyitottak erre az eszmeiségre. 

 

7.20 A legégetőbb problémák 

 

A 15-29 éves korosztály legnagyobb hányada mind helyben. a saját lakóhelyén, mind pedig 

Magyarországon a munkanélküliséget érzi az ifjúság legégetőbb problémájának. 

 

Mik az ifjúság legégetőbb problémái?  

2 probléma említése alapján helyben országosan 

munkanélküliség 31 38 

pénztelenség, szegénység 14 21 

kilátástalan, bizonytalan jövő 17 18 

létbizonytalanság 13 18 

drogok terjedése 10 13 

bűnözés 10 11 

céltalanság 17 11 

lakásproblémák 9 10 

alkohol elterjedése 12 7 

erkölcsi romlás 7 7 
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a fiatalok rossz helyzete 8 6 

önálló egzisztencia, család megteremtése 4 6 

korrupció 3 5 

rossz családi körülmények 3 5 

kulturálatlanság, igénytelenség 5 4 

család válsága, hiánya 3 3 

iskolai problémák, tanulási nehézségek 4 3 

egészségtelen életmód 3 2 

környezet rossz állapota 2 2 

közösség hiánya 4 2 

megfelelő iskola hiánya 2 2 

szülőktől való függés 1 2 

baráti társaság hiánya 3 1 

közlekedési nehézségek 3 1 

szórakozási, ismerkedési lehetőségek hiánya 9 1 

nem tudja 1 1 

 

Mik az ifjúság legégetőbb problémái az Ön településén?  

2 probléma említése alapján Észak-Alföld máshol 

munkanélküliség 48 31 

pénztelenség, szegénység 19 14 

céltalanság 15 17 

kilátástalan, bizonytalan jövő 15 17 

létbizonytalanság 14 13 

alkohol elterjedése 9 12 

szórakozási, ismerkedési lehetőségek hiánya 9 9 

bűnözés 8 10 

a fiatalok rossz helyzete 8 8 

lakásproblémák 8 9 

drogok terjedése 5 10 
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erkölcsi romlás 5 7 

kulturálatlanság, igénytelenség 5 5 

család válsága, hiánya 3 3 

iskolai problémák, tanulási nehézségek 3 4 

korrupció 3 3 

megfelelő iskola hiánya 3 2 

rossz családi körülmények 3 3 

baráti társaság hiánya 2 3 

egészségtelen életmód 2 3 

közlekedési nehézségek 2 3 

közösség hiánya 2 4 

önálló egzisztencia, család megteremtése 2 4 

környezet rossz állapota 1 2 

szülőktől való függés 1 1 

nem tudja 2 1 

 

Mik az ifjúság legéget őbb problémái Magyarországon?  

2 probléma említése alapján Észak-Alföld máshol 

munkanélküliség 54 38 

pénztelenség, szegénység 23 21 

létbizonytalanság 19 18 

kilátástalan, bizonytalan jövő 16 18 

lakásproblémák 11 10 

drogok terjedése 10 13 

céltalanság 9 11 

bűnözés 8 11 

erkölcsi romlás 6 7 
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korrupció 6 5 

alkohol elterjedése 5 7 

a fiatalok rossz helyzete 5 6 

önálló egzisztencia, család megteremtése 4 6 

rossz családi körülmények 4 5 

család válsága, hiánya 3 3 

kulturálatlanság, igénytelenség 3 4 

baráti társaság hiánya 2 1 

egészségtelen életmód 2 2 

megfelelő iskola hiánya 2 2 

iskolai problémák, tanulási nehézségek 1 3 

környezet rossz állapota 1 2 

közösség hiánya 1 2 

szórakozási, ismerkedési lehetőségek hiánya 1 1 

szülőktől való függés 1 2 

közlekedési nehézségek 0 1 

nem tudja 2 1 

 


