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A Jó, a Rossz és a Csúf, avagy a
nyíregyházi fiatalok élethelyzete
napjainkban
The Good, the Bad and the Ugly - or the
living situation of young people in
Nyíregyháza today
Bár hazánkban viszonylag sok kutatás foglalkozik a fiatalok életminőségével,
gazdasági-társadalmi helyzetével, egészségmagatartásával (ilyen pl. a Magyar
Ifjúság kutatássorozat, vagy a serdülőkorú fiatalok egészségét és életmódját feltáró
nemzetközi összehasonlító vizsgálat, a HBSC), viszonylag ritka, hogy mindezeket
lokális szinten is részletesen feltárják a kutatók.
Erre vállalkozott 2015-ben a HumánNet Alapítvány és a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karának Szociális és Társadalomtudományi Intézete, azzal a céllal,
hogy átfogó képet kapjon a városban élő 15-18, illetve 19-29 éves korosztályok
élethelyzetéről. A kutatás dimenziói mindkét korosztály esetében követték a
Magyarország ifjúsága vizsgálatsorozat dimenzióit, így az adatok regionális és
országos összehasonlíthatósága is biztosított volt. Sor került (többek között) a
fiatalok tanulási motivációinak feltárására, szabadidős tevékenységeinek a
vizsgálatára, a médiafogyasztás elemzésére, a közéleti aktivitás, vagy éppen a
lakhatás és lakáskörülmények feltérképezésére. A tematikusan igen színes kutatás
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eredményeit tartalmazó kötetet tarthatja kezében az olvasó. A könyv lehetőséget
kínál arra, hogy a tanulmányok átolvasása után átfogó képet alkothassunk napjaink
fiataljainak életéről, de azt is lehetővé teszi, hogy az olvasó elmélyülhessen egy-egy
témakörben, részletes információkkal gyarapodhasson az adott, konkrét és alaposan
feltárt terület jellemzőiről.
…A Jó…
A kutatás adatai egy rendkívül gyermek centrikus és házasságpárti, helyi fiatal
társadalom jelenlétéről árulkodnak, ahogyan azt R. Fedor Anita elemzése részletesen
is bemutatja. A fiatalok nemcsak házasságpártiak, többségük a hagyományosnak
mondható kétgyermekes családmodellt preferálja, igen kevesen vannak olyanok (a
válaszadók mindössze 5 százaléka), akik nem szeretnének gyermeket vállalni.
Meglepő eredménye a vizsgálatnak, hogy az országos kutatások eredményeivel
szemben Nyíregyházán a fiatalabb, azaz a 15-18 éves korosztály tagjai sokkal
határozottabban állnak ki a házasságkötés mellett, mint idősebb társaik. A vizsgálat
tanulsága, ahogyan arra a szerző is utal: „A válaszadásból levonható konklúzió egy
igen erőteljes tradicionális attitűdről árulkodik, valamint arról, hogy a házasság
intézménye a mai napig egy erős, biztonságot nyújtó köteléket jelent az érintettek
többségének, mely nem csak az érzelmileg egymáshoz kötődő fiataloknak, de a
gyerekek fejlődése szempontjából is a legjobb párkapcsolati formula”.
Ezeket a véleményeket magyarázza Takács Péter és Huszti Éva közös tanulmánya,
mivel megállapításuk szerint a teljes minta 63%-a él vér szerinti szüleivel és
testvérekkel vagy azok nélkül. A megkérdezett fiatalok majdnem fele (48%) él
klasszikus, nukleáris családban: anya, apa, testvér. A szerzőpáros elemzése
természetesen nemcsak a családi körülményekre koncentrál, részletesen vizsgálja a
szülői hátteret, illetve az objektív anyagi helyzetet és annak szubjektív megítélését
is. Több kutatás eredményeivel összehasonlítva ez utóbbi kedvezőbb képet mutat a
nyíregyházi fiatalok esetében. „Arra a kérdésre, amelyben arra voltunk kíváncsiak,
hogy a megkérdezettek összességében hogy látják, hogyan érzékelik anyagi
helyzetüket, a fiatalok 28%-a mondta azt, hogy úgy érzik, anyagilag gondok nélkül
élnek. 45%-uk mondta azt, hogy beosztással jól kijönnek, 16%-uk úgy értékelte
helyzetüket, hogy éppen kijönnek a jövedelmükből, 8%-uk pedig arról számolt be,
hogy érzésük szerint hónapról-hónapra anyagi gondjaik vannak. A megkérdezett
fiatalok 3,5%-a mondta azt, hogy nélkülözések között élnek”. A megkérdezett
fiatalok 15%-a él olyan háztartásban, ahol a kérdezés előtti 12 hónapban havi
rendszerességgel fordult elő az, hogy hónap végére elfogyott a pénzük. Ez az arány
a 2012-es országos kutatás adatai szerint 25%-os, és még ettől is rosszabb képet
mutat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vonatkozó adat, miszerint a
megkérdezettek 46%-a mondta azt, hogy havi szinten szembesülnek anyagi
gondokkal. Az összevetésben kedvezőbb életkörülmények ismét tükrözik
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Nyíregyháza „sziget” jellegét, amely vélhetően igaz lehet a többi hazai
megyeszékhelyre és nagyobb városra is.
A nyíregyházi fiatalok döntő többsége nyitott a tanulásra és a továbbtanulásra,
bizakodóak és motiváltak, munkaerő-piaci karrierjük és lehetőségeik terén
optimisták. Igaz, mérhetőek bizonyos különbségek az egyes korcsoportok között,
hiszen ahogyan ezt Fónai Mihály és Szigeti Fruzsina közös tanulmányukban igen
plasztikusan be is mutatják, a 15-18 évesek számára a szakma, az érettségi és a
felsőfokú végzettség megszerzése még egyaránt potenciális lehetőség. Csaknem
kilenctizedük tervezi azt, hogy továbbtanul, szemben a 19-29 évesekkel (akik között
persze többen szereztek már valamilyen szakképesítést), akiknek csak a fele tervez
továbbtanulást, ami elsősorban szakmai képzést vagy egyetemi mesterdiplomát
jelent.
Ezeket az eredményeket erősíti meg Kállai Barbara, Lengyelné Pogácsás Mária és
Nyírcsák János elemzése, akik nemcsak a fiatalok oktatási rendszerben betöltött
helyét vizsgálták, hanem ezzel összefüggésben a fiatalok mobilitási törekvéseit is,
ideértve a külföldi tanulásra, a külföldi munkavállalásra vonatkozó aspirációkat.
Következtetésük, hogy a legfiatalabb korosztály tagjai (legalábbis a szándékok
szerint) mobilabbak, mint idősebb társaik, hiszen „a 19-29 éves korosztály esetében
nagyobb arányban vannak azok, akik nem hagynák el az országot, és kevesebben
vannak közöttük azok is, akik véglegesen is hajlandóak lennének másik országot
választani lakóhelyül”. A tanulmány kiválóan érzékelteti azt az örök dilemmát,
amely a motiváló tényezők, azaz a jobb megélhetés, a karrier és a visszatartó erők,
vagyis a család, a barátok elhagyása és a hazájukhoz való ragaszkodás között feszül.
Más szempontból ugyan, hiszen az elemzés elsősorban a lakhatás körülményeire
koncentrál, de Szoboszlai Katalin írása is elemzi a nyíregyházi fiatalok mobilitási
szándékait. Az egyes korcsoportok közötti különbségek itt is megjelennek, a 18 év
alattiak közel negyven százaléka határozottan költözéspárti, igaz, mindössze 5
százalék menne külföldre és csupán 3 százalék valamilyen más településre, ami azt
jelenti, hogy szívesen maradnának a városban, de önálló, a szülőktől már különálló
háztartásban. Velük szemben az idősebbeknek már csak 31 százaléka költözéspárti,
a korosztály 25 százaléka a jövőben is Nyíregyházán szeretne élni. A tanulmány arra
is rámutat, hogy a fiatalok döntő többsége elégedett jelenlegi lakhatási
körülményeivel. A tanulmány nagy erénye, hogy számos, a várostervezés és a
fiatalok megtartását szolgáló javaslatot is tartalmaz.
…a Rossz és a Csúf…
Különösen aggasztó információkkal szolgál Hüse Lajos írása, aki a nyíregyházi
fiatalokra jellemző rizikómagatartást vizsgálta. Bár a drogfogyasztás terén nincs
kimutatható érintettsége a vizsgált korosztálynak, az alkoholfogyasztás területén a
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nyíregyházi fiatalok az országos átlagnál veszélyeztetettebbek. A fiatalabb
korosztály az ivás gyakorisága szempontjából, a fiatal felnőtt korosztály az
alkoholfogyasztók aránya szempontjából mutat átlag fölötti eredményeket. A
dohányzás terén is fokozottabb kockázati viselkedés jellemzi a nyíregyházi
fiatalokat az országos átlaghoz képest. A tanulmány kitér a fiatalok érzelmi
jólétének, stressz- és szorongásos helyzeteiknek a bemutatására is. Ezek azért is
lényeges kutatási kérdések, mert a szerző elemzése szerint az öngyilkossági
statisztikák is átlag feletti rossz eredményeket mutatnak a helyi fiatalság körében,
közöttük pedig a lányok/nők körében különösen, mind az öngyilkosság gondolata,
mind a megkísérelt öngyilkosságok terén. A pszichoszociális rizikófaktorokat
vizsgálva beazonosíthatóvá vált egy magas rizikójú élethelyzetben lévő csoport is.
A tanulmány erénye, hogy a szerző nem elégszik meg a helyzet elemzésével, az írás
számos, megfontolásra érdemes javaslatot is tartalmaz.
Bár direkt összefüggés valószínűleg nem mutatható ki, a kapott eredmények
hátterében „ott sejtjük” a fiatalok szabadidős preferenciáit is. Bár Kovács Klára
tanulmányában azt is kiemeli, hogy a preferenciák nem mutatnak eltérést az országos
jellemzőktől, mégis „a nyíregyházi fiatalokat is elsősorban az otthoni, passzív,
rekreatív, digitális közegben zajló szabadidő-eltöltés jellemzi. Amennyiben
kimozdulnak otthonról, szabadidejüket leginkább barátaikkal töltik. A
magaskultúra-fogyasztás szinte egyáltalán nem jellemzi a fiatalokat, de ez nemcsak
korosztályi sajátosság, hanem sokkal inkább szocio-kulturális”. A nyíregyházi
fiatalok szabadidejének jelentős része passzívan, otthoni környezetben, leginkább
on-line környezetben telik, de a semmittevés is meghatározó, ráadásul minél
alacsonyabb a szülők iskolai végzettsége, annál inkább.
Ezt az eredményt támasztja alá a kötet két másik tanulmánya is. Huszti Éva és Takács
Péter a fiatalok médiahasználatát elemezve lényeges különbségeket talált az
országos és a helyi jellemzők között. Az természetesen ma már nem jelent
meglepetést, hogy a fiatalok szinte mindenre számítógépet és mobilkommunikációs
eszközöket használnak, az eltérés ezek használatában jellemző. Ahogyan arra a
szerzőpáros is utal: „a nyíregyházi fiatalok mind hétköznapokon, mind hétvégén
idejük jelentős részét internetezésre szánják. Ez mind a 15-18 évesekre, mind a 1929 évesekre egyaránt jellemző, és ez nem mutat eltérést az országos adatokhoz képest
sem. Az internetezéssel töltött átlagos idő azonban magasabb a nyíregyházi
mérésben, azaz a vizsgált fiatalok több időt szánnak erre a tevékenységre, mint az
országos átlag. Ami az internetes kommunikációt illeti, jelentős eltérés mutatható ki:
az azonnali üzenetküldővel történő csetelés gyakorisága, az internetes telefonálás
gyakorisága, a fórumokban, blogban való hozzászólás gyakoriságát tekintve is a
nyíregyházi fiatalok nagyobb arányban végeznek ilyen tevékenységet gyakran, mint
általában a fiatalok és alacsonyabb azok aránya körükben, akik soha nem végeztek
még ilyen jellegű tevékenységet. A nyíregyházi fiatalok körében az országosnál
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magasabb jelenléti arány mérhető az internetes közösségi oldalakon. A nyíregyházi
fiatalok leggyakoribb napi tevékenysége a közösségi oldalon a saját magáról való
hír, információ megosztása, illetve a hasonló jellegű információk kommentálása”.
A túlzott média és internethasználatra ma már számos hazai és nemzetközi vizsgálat
felhívja a figyelmet, a kapott adatok tükrében ez a rizikófaktor a nyíregyházi
fiatalokra is jellemző, különösen annak fényében, hogy körükben az
információforrások egyik legpreferáltabb eszköze az Internet. Ezzel is eltérnek az
országos átlagtól, hiszen ott a barátok, a család fontossága meghaladja az internetét.
Az internetgalaxis gyermekei abban is nagymértékben különböznek a korábbiaktól,
hogy ez egy digitális generáció, beleszülettek a digitalizált világba, így minden
digitális eszközt természetesnek vesznek, az emberek mindennapjainak nemcsak
kiegészítéseként, hanem szerves részeként kezelik azokat. A mai fiatalok virtuális
közösségekben élnek, a világhálón töltik szabadidejük nagy részét, és kapcsolataikat
is az internetes közösségi oldalakon építik ki, félő azonban, hogy a virtuális térben
nem tanulják meg a konfliktusokat megfelelően kezelni. Hazai kutatási eredmények
szerint a magyar fiatalok egynegyede érzi úgy, hogy nem tud beilleszkedni a szűk
környezetébe, és sokkal könnyebben talál barátokra a virtuális térben.
Mindezeket Patyán László és Huszti Éva tanulmánya is alátámasztja, hiszen a
nyíregyházi fiatalok alapvetően kevés társadalmi szerveződésnek tagjai, és
társadalmi aktivitásuk az iskolarendszer elhagyásával még inkább csökken. Az
összminta 68,5%-a nem tagja semmilyen szervezetnek. Valamilyen tagság így
csupán harmadukra jellemző, ami alacsonyabb az egyébként is nagyon alacsony
országos eredményekhez viszonyítva is (40%). A szerzőpáros ráadásul arra is
rámutat, hogy a fiatalok egy része kifejezetten elégedetlen emberi és társas
kapcsolataival. A tanulmányban felszínre kerülnek a városi devianciákkal
kapcsolatos problémák is, sőt, a válaszokból sajnálatos módon önálló kategóriát
lehetett képezni az előítéletekre vonatkozóan is (elsősorban, a hajléktalanok,
cigányok, idősek kapcsán elhangzott kijelentések alapján). Ugyancsak említésre
kerülnek az urbanizációs problémák, a szolgáltatások hiányosságai, a
munkalehetőségek és boldogulás hiánya. Ugyanakkor bizakodásra adhat okot, hogy
a 15-18 éves korosztály sokkal érzékenyebb a társadalmi problémák iránt, mint a 1929 éves csoport.
…és természetesen a Szép…
Bár a címben említett (a fiatal olvasók számára egy teljesen beláthatatlan múltban,
1966-ban, egy messzi-messzi galaxisban bemutatott, sokak által azonban a
legwesternebb westernnek tartott film) szereplő felsorolás nem tartalmaz Szépet, a
kötet kiváló (ha tetszik: szép) tanulmányai nemcsak negatív információkat
tartalmaznak. Azon kívül, hogy a fiatal persze mindig szép, kirajzolódik egy, a
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világra és egyben a városra is nyitott, tanulni vágyó, gyermek centrikus, s még a
problémák iránt is érzékeny ifjúság profilképe is. A filmben az egyik főhős (mára
más szinte szállóigévé vált) mondása szerint: Kétféle ember létezik a világon,
barátom: vannak, akiknek meg van töltve a fegyverük, és vannak, akik ásnak. Te
ásol.
Szurkoljunk a mai fiataloknak, hogy töltött fegyverekkel induljanak a jövő felé, ne
ők legyenek az ásók. A kutatás eredményei alapján erre minden esélyük adott.

Fábián Gergely
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Családalapítás és gyermekvállalás a
fiatalok körében
Young People’s Attitudes toward Getting
Married and Having Children
R. Fedor Anita
Abstract
In Hungary a very unfavourable demographic trend started in 1981 and has
continued since the regime change. These changes primarily affected the relationship
behaviour of couples and resulted in a transformation of family formation attitudes.
Although the overall fertility rate was 1.85 in 1990, it has decreased to 1.35 today
(KSH 2015). In addition, the number of marriages has dropped significantly, while
the proportion of those who terminated their marriage has greatly increased.
This study maps the relationships of young people and their peculiar feelings and
attitudes toward child bearing. Another goal is to investigate the thoughts and ideas
of those who, due to their age or other causes, have not had children yet, and to learn
more about future child bearing aspirations of those who have already had children.
A part of the study tries to find an answer to the question „If voluntary childlessness
is typical of young people involved in the research, then what are the characteristics
of those who chose this way of life?” Those who have difficulty conceiving a child
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are asked how they feel about assisted reproductive procedures. Another major focus
is to find out what young people think about marriage; whether marriage or the less
restrictive cohabitation has priority in their value system.
The results show that the majority of the families prefer a two-child family model.
Having three children was ranked second while one child was ranked third. The
number of families who do not want any children was very small. The majority of
the respondents (55%) did not have any children at the time of the survey. Among
those with children the majority have only one child but as it has been mentioned
most of the young people between 15-18 and between 19-29 plan to have two
children in the future. Almost half of the 15-18-year-old people plan to have the first
child between the ages of 25-29. The second biggest group included those who
would plan to give birth to the first child between the ages of 20 and 24.
The majority of the recently independent young people can envision the future in
marriage. Sixty-four percent of men and sixty-nine percent of women would like to
get married in the future.
Keywords: attitudes child bearing, relationship form, marriage
DOI: 10.19055/ams.2016.7/20-21/2
Absztrakt
Magyarországon már 1981-től igen kedvezőtlen demográfiai folyamat indult el,
mely a rendszerváltozást követően tovább folytatódott. A változások a párkapcsolati
magatartást és a családalapítási szokások átalakulását érintették elsősorban. Amíg
1990-ben a teljes termékenységi arányszám még 1,85 volt, addig mára 1,35-re apadt
(KSH. 2015). Emellett jelentősen csökkent a házasságkötések száma, és igen
számottevő a házasságot felbontók aránya.
Írásunkban a fiatalok párkapcsolati, gyermekvállalási jellemzőit térképezzük fel,
továbbá célunk az is, hogy megvizsgáljuk az életkoruk és egyéb okok miatt még
gyermekkel nem rendelkezők elképzeléseit és a gyermekesek további
gyermekvállalási aspirációit. Ehhez kapcsolódóan arra is kitérünk, hogy jellemző-e
a vizsgálatba bekerült fiatalokra az önként vállalt gyermektelenség. Egy esetleges
nehezített fogantatás esetén hogyan vélekednek az asszisztált reprodukciós
eljárásokról. Kíváncsiak vagyunk arra is, vajon hogyan vélekednek a mai fiatalok a
házasság intézményéről. Szívesen házasodnak vagy inkább az élettársi kapcsolat kap
prioritást értékrendjükbe. Tanulmányunkban a magyar demográfiai helyzet
bemutatása mellett kitérünk az Európai Unió főbb – a témánk szempontjából
releváns – demográfiai mutatóira. A hazai általános helyzetbemutatást követően
részletesen foglalkozunk a nyíregyházi fiatalok gyermekvállalási magatartásának és
párkapcsolati mintázatának bemutatásával. A helyi fiatalok társadalmának
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eredményeit összevetjük az országos jellemzőkkel, melyben a „Magyar Ifjúság
2012” adatait tekintjük mérvadónak.
Eredményeink szerint a fiatalok többsége a kétgyermekes családmodellt
preferálja. A második legtöbbek által ideálisnak tartott gyermekszám a három, majd
harmadikként az egy gyermekben gondolkodók következnek. Elenyésző azok
száma, akik nem szeretnének gyermeket. A 19-29 éves korosztály többségének
(55%) a megkérdezés pillanatában még nem volt gyermeke. A gyermekesek közül a
legtöbben egyelőre egy gyermeket nevelnek, de – mint ahogyan azt említettük –
mind a 15-18 évesek, mind pedig a 19-29 évesek csoportján belül a legtöbben két
gyermekben gondolkodnak a későbbiekben. A 15-18 évesek közel fele úgy tervezi,
hogy 25-29 éves kora között vállalja az első gyermekét, az ezt követő legnépesebb
csoport azoké volt, akik 20-24 éves korukra időzítenék ezt az eseményt.
A jelenleg független fiatalok meghatározó többsége házasként képzeli el a
jövőjét. A férfiak 64%-a, a nők 69%-a szeretne házasságot kötni a jövőben.
Kulcsszavak:
hajlandóság

gyermekvállalási

attitűd,

párkapcsolati

formák,

házasodási

Új demográfiai jellemzők1
A posztszocialista országok új demográfiai jellemzőinek magyarázatára több
megközelítési mód látott napvilágot. A téma kutatóinak egy része az értékek
változásával, az új strukturális körülményekkel, a kiszámíthatatlan és bizonytalan
munkaerő-piaci folyamatokkal magyarázzák a gyermekvállalási hajlandóság
változását. Mások a kedvezőtlen demográfiai folyamatok okát az oktatási
lehetőségek kiszélesedésében, a gyermekek napközbeni ellátását biztosító
intézményrendszer elégtelenségében, a családi élet harmóniáját háttérbe szorító
munkavállalási körülményekben látják (Spéder, 2006). Fentiek alapján két
elméletcsoport különíthető el. Az első magyarázat a második demográfiai átmenet
alapján érvel. Eszerint Nyugat-Európában már korábban (1960-as évektől)
megfigyelt értékrendszer változásának átszivárgása alakította a posztszocialista
országokban 1985-től kezdődően a párkapcsolatok és gyermekvállalás új mintáinak
terjedését (Husz, 2006). Amíg az első demográfiai átmenet a családot, a gyermeket
helyezte a középpontba, addig a második demográfiai átmenet az
önmegvalósításnak, az egyén jogainak előtérbe kerülését hangsúlyozza. A jelenséget

1

Az Új demográfiai jellemzők című rész az Egyensúlyban? A munkaerő-piaci karriertől a
familiarizmusig című, 2015-ben megjelent könyvünk részét képezi, amelyben részletesen
foglalkozunk a nők gyermekvállalási magatartásának elemzésével, valamint a munkaerőpiaci és családi feladatok összehangolásának kérdéseivel (R. Fedor, 2015).
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leginkább magyarázó tényezők körülhatárolása tekintetében bár még nem alakult ki
egységes álláspont, abban azonban egyetértenek a téma szakértői: „hogy ezek a
tényezők szorosan kapcsolódnak az egyén posztindusztriális társadalomban
betöltött, gyorsan változó szerepéhez. Ezekben a társadalmakban az egyéni
életszínvonal a képzettségi szint és a képzés minőségének függvénye, de
meghatározza a társadalmi célok iránti elkötelezettség mértéke, valamint az egyén
önnön tehetségének felfedezésére és hasznosítására való motivációja is” (Van de
Kaa, 1987:21). A második demográfiai átmenet jellemzője: a várható élettartam
növekedése, a házasságkötések számának visszaesése, a válások számának
növekedése, a csökkenő gyermekszám, a gyermektelenség és a házasságon kívüli
születések emelkedése. A második érvelés racionális válasznak tekinti a demográfiai
magatartás változását, melynek hátterében a megváltozott gazdasági helyzet húzódik
meg. A posztszocialista országokban, a ’90-es években a családtámogatások
fokozott megvonása, a háztartások jövedelemcsökkenése a gyermekvállalás
halasztását eredményezte. Továbbá, a fizetett munka világába való bekapcsolódás
kiszámíthatatlansága, s a növekvő munkanélküliség miatt a gyermekvállalás háttérbe
szorult (Husz, 2006).
Magyarországon 1991 és 1998 között egyenletesen csökkent a születések száma,
s egészen 2009-ig stabilan 95-100 ezer gyermek született évente. A 2010. év végi
adatok azonban felülírták ezt az így sem kedvező tendenciát. A statisztikai adatok
azt mutatják, hogy 2010-ben a születések száma éppen elérte a 90 ezret. Ez több mint
6 ezerrel marad el az egy évvel korábbi újszülöttek számától. Az ezt követő év
számított a totális mélypontnak, amikor is mindössze 88 049 volt az élve születések
száma. Jó hír azonban, hogy a 2014-es év megakasztotta ezt a csökkenő tendenciát
a maga 91 510 gyermekszületéssel. Bár árnyaltabb kép rajzolódik ki, ha
hozzátesszük, hogy például a hat évvel korábbi mutató meghaladta a 99 000 születést
(KSH, 2015). A termékenység csökkenés következménye, hogy az 1990-es évek
közepétől kezdve a teljes termékenységi arányszám 1,57 és 1,24 között ingadozik
(Kapitány és Spéder, 2009; KSH, 2015). Ez azt jelenti, hogy a magyar lakosság nem
reprodukálja saját magát, ehhez ugyanis 2,1-es termékenységi arányszám lenne
szükséges. A 2013-es adatok azt mutatják, hogy hazánk Európa alacsony
termékenységű országaihoz tartozik. Az Európai Unió 28 tagállamát tekintve
Spanyolországban, Portugáliában, Cipruson, Görögországban, Szlovákiában és
Lengyelországban rosszabbak a mutatók (Eurostat, 2013). (1. számú ábra) Hozzá
kell tenni, hogy a 2009-es adatsor szerint hazánknál csak két alacsonyabb
termékenységű ország volt, így mára az unión belüli helyzetünk kicsit kedvezőbb
lett.
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1. számú ábra

Forrás: Eurostat 2013. szerkesztett

Európában három termékenységi régiót különböztetnek meg a demográfusok.
Ezek közül a legkedvezőbb helyzetben az észak és észak-nyugati országok vannak,
esetükben nem jelentősek a termékenységi gondok, az átlagos gyermekszám 1,8
körül mozog (kivéve Luxemburgban, ahol 1,6) de Franciaországban és Írországban
majdnem eléri a kettőt (Eurostat, 2013). A déli államokat az 1,4-es arányszám
jellemzi, míg Közép-Európa mutatói a legrosszabbak (Kapitány és Spéder, 2009a).
Mi magyarázhatja a különbségeket, illetve milyen okok húzódnak a
magyarországi igen alacsony gyermekvállalási hajlandóság mögött? A
rendszerváltozást követő termékenységcsökkenés az egész régióban az első
gyermeket vállaló nők életkorának emelkedésével hozható összefüggésbe. A
korábban jellemző fiatalkori gyermekvállalási gyakorlat ma már nem jellemző,
egyre több nő halasztja az első szülést a húszas évei végére (Spéder, 2006; Kapitány
és Spéder, 2009a), vagy akár a harmincas évei elejére. Az elhalasztott termékenység
pótlása több országban bekövetkezett, ennek köszönhetően Csehországban (1,5)2,
Bulgáriában (1,48)3, Észtországban (1,66)4 nőtt a gyerekek száma. Magyarország
kivételnek számít, ugyanis a termékenységi mutatók javulásának semmilyen jele
nem tapasztalható, annak ellenére, hogy a demográfusok azt remélték, hogy az 1975
körül született „Ratkó-unokák” harmincas éveik elején pótolni fogják a korábban
elhalasztott gyermekvállalást. Azonban ez nem következett be. Az a korábban
2

2007. évi adat
2007. évi adat
4
2007. évi adat
3
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teljesen általános trend, mely szerint a nők húszas éveik első felében vállaltak
gyermeket, mára már kifejezetten ritka. Ma már inkább az a jellemző, hogy
rácsodálkozunk egy-egy a húszas évei elején járó anyukára, s teljesen általános
jelenségként tekintünk a harminc körüli életkorra időzítette első gyermekvállalásra.
Amíg 1990-ben a nők átlagosan 23 évesen szülték első gyermeküket, addig 2008ban a nők átlagos életkora első gyermekük születésekor közel 28 év volt (2. számú
ábra). Ezt követően 2008 és 2011 között az első gyermek vállalásának időpontja még
kis mértékben növekedett körülbelül 28,5 éves korig. Az egyes korosztályokat
tekintve ez azt jelenti, hogy 2009-ben Magyarországon például a 30 éves nők 43%a gyermektelen volt, s további 30%-uk egygyermekes. Mindez azt mutatja, hogy
Magyarországon lassan-lassan eltűnik a ’80-as évekre jellemző kétgyermekes
családmodell, s egyre inkább egy olyan jövőkép rajzolódik ki, melyben a harmincas
korosztály körében csökkenni fog a kétgyermekesek aránya, s ezzel párhuzamosan
emelkedik majd a gyermektelenek és az egygyermekesek száma (Kapitány és
Spéder, 2009a). A legfrissebb 2013-as hazai adatok azt mutatják, hogy az első
gyermek vállalás halasztása megállt, sőt némileg csökkent (28,2 év) (Kapitány és
Spéder, 2015).
2. számú ábra
A nők és a férfiak átlagos életkora gyermekük születésekor, 1990-2013

Forrás: Népmozgalmi adatok KSH–NKI; Kapitány és Spéder 2009a., 2015.

A gyermekvállalási kor kitolódásának a demográfiai következményeken túl lehet
egy másik, nem kívánatos következménye, mégpedig a megszületett gyerek
egészségének romlása. A 35 évnél idősebb nők körében történő szülések között
„magasabb veszélyeztetettségi esélyek mutatkoznak” (Klinger, 2001:134). Ezt a nők
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életkora szerinti magzati veszteségek száma is alátámasztja, a 30-39 évesek körében
a legmagasabb a korai-, a középidős és a késői magzati halálozás is (KSH, 2008).
A hazai kutatások egyértelműen azt mutatják, hogy a népesség döntő többsége a
gyermeket, a gyermekvállalást az ember életének legfontosabb momentumának
tartja (Pongráczné, 2005). Azonban a gyermekvállalással kapcsolatos tervek
megvalósulása akadályba ütközik. A tervezett és a realizált gyermekszám között
kereken egy a különbség (Spéder, 2003). Magyarországon a családok többsége
legalább két gyermekben gondolkodik, azonban 2002 és 2005 között a három éven
belül gyermeket tervezők mindössze 29%-a tudta valóra váltani ez irányú szándékait
(Spéder és Kapitány, 2007; Makay, 2013, Kapitány és Spéder, 2015).
Több kutatás megerősíti azt az elképzelést, hogy a szándékok megvalósításánál
jelentős szerepe van a családtámogatási eszközöknek és a foglalkoztatási helyzetnek.
Az „Életünk fordulópontján” című követéses vizsgálat érintettjei közül a nők 71%a gondolta úgy, hogy a gyermekvállalás rontja munkahelyi kilátásaikat, s a férfiak
61%-a ugyanígy gondolkodott a nők munkaerő-piaci lehetőségeiről. Sőt, a többség
nem csak előre jelezte a veszélyt, de beszámoltak arról is, hogy gyermekvállalási
döntéseik meghozatalakor kalkulálnak is a lehetséges munkaerő-piaci
következményekkel (Kapitány és Spéder, 2009b). Abban, hogy ezek hogyan hatnak
a gyermekvállalással kapcsolatos döntésekre, meghatározó jelentősége van a
családtípusnak és annak, hogy a család (nő) mely társadalmi réteghez tartozik. A
dolgozó és alacsony keresettel rendelkező nők az átlagnál nagyobb mértékben
váltják valóra gyermekvállalási terveiket. Ez többek között a kedvező, jó helyettesítő
értékkel bíró GYED-nek köszönhető. A magas jövedelműek esetén viszont a GYED
már nem váltja ki azt a haszonáldozatot, melyet a munkától való távolmaradás idéz
elő. Az anyasági ellátásban részesülő, magas iskolai végzettségű, magas státusú nők
azonban nagyobb eséllyel vállalnak további gyermeket. Lényegesen csökken a
második és harmadik gyermekekre vonatkozó elképzelések valóra váltása, ha az
anyasági ellátások kimerítése után megtörténik a munkaerőpiacra való visszatérés.
Ez arra enged következtetni, hogy a munkaerőpiac és a családtámogatási rendszer
okolható azért, hogy a közép szintű pozícióban lévő nők átlagos gyermekszáma a
legalacsonyabb. A felsőbb társadalmi rétegeknél két ellentétes tendencia jelenik
meg. Egyfelől nő a gyermektelenek és a többgyermekes nők aránya, másfelől az
egygyermekeseké csökken. Összességében elmondható, hogy a munkaerőpiac mai
mechanizmusai a gyermekvállalási tervek realizálása ellen hatnak, s ez leginkább az
átlagos és a kevésbé iskolázott nők, második és további gyermekvállalási terveit
érinti (Spéder és Kapitány, 2007). A gyermekvállalás halasztása és az iskolai
végzettség között negatív kapcsolatot feltételez az „új háztartásökonómia” elmélet.
Eszerint a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező nők későbbre halasztják a
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családalapítást, és egyben kevesebb gyermeket vállalnak, mint kevésbé iskolázott
társaik. Bár az egyértelműnek tűnik, hogy a magasabban kvalifikált nők nagyobb
valószínűséggel odázzák el a családalapítást, azonban ennek oka inkább az
oktatásban eltöltött időtartam növekedésével magyarázható, s nem az iskolázottsági
szintben megjelenő különbségekkel. Az iskolai végzettség és gyermekszám
kapcsolatát vizsgáló kutatások eredményei szerint azokban az országokban, ahol a
közösségi politika családbarát, kevésbé általános tendencia, hogy a magasabb
iskolázottság negatívan hatna a gyermekszámra (Husz, 2006; Spéder, 2006).
A fentebb említett hazai kutatások egyik fő megállapítása, hogy az alapvetően
rendkívül gyermekbarát magyar társadalom realizált gyermekszáma elmarad a
preferált gyermekszámhoz képest. Ennek elsődleges okaként a nehézkes munkaerőpiaci körülményeket említik. Ezt támasztja alá a külföldre vándorolt fiatalok – hazai
viszonylatban – átlagot meghaladó gyermekszáma. A jövedelmi helyzet vagy talán
inkább a jövedelmi biztonság és gyermekvállalás összefüggéseit erősíti az a sokat
mondó tény, mely szerint a legtöbb volt szocialista országból kivándorlók
gyermekvállalási hajlandósága jelentősen meghaladja a kibocsájtó országra
általánosan jellemző értékeket. A 2011. évi népszámlálási adatok szerint az
Angliában és Walesben élő magyar nők teljes termékenységi arányszáma (TTA)
1,63 volt, míg a Magyarországon élőké 1,24-es volt. Még hangsúlyosabb különbség
mutatkozik meg a lengyel nők vonatkozásában: a lengyel nők TTA-ja odahaza 1,3
volt a vizsgált évben, míg az Angliában és Walesben élő társaké 2,13 (Kapitány és
Spéder, 2015). A fentebb említett jövedelembiztonságon túl körvonalazódik e
jelenség egy másik oka is, mely szerint a befogadó országra jellemző
gyermekvállalási mintázat befolyással bír a bevándorló családok gyermekvállalási
magatartására, ezt a magyarázatot erősíti a 2011-es népszámlálás brit és walesi nőkre
vonatkoztatott 1,84-es TTA. A kivándorlás számos problémát vet fel, azonban
témánk szempontjából a demográfiai veszteséget emeltük ki, mivel a kivándorlók
jelentős többsége gyermekvállalási korban lévő fiatal.
A fiatalok partnerkapcsolati jellemzői
Az 1960-es évekig a nyugat-európai országokat egy általános érvényű párkapcsolati
mintázattal jellemezhetjük (Makay, 2013). A házasság intézményét, mint egyetlen
elfogadott párkapcsolati formát mindenki általános érvényűnek tekintette, s a
családalapítási szándék első lépcsőfokaként a húszas évek elején sor is került a
házasságkötésre. A nyugat-európai országok mellett Magyarországon és a volt
NDK-ban – eltérően a többi közép-kelet európai országtól – ehhez közeli
időpontban, az 1970-es évektől kezdődött meg a házasságkötések számának a
visszaesése. A legdrasztikusabb csökkenés 1990 és 2011 között tapasztalható hazai
viszonylatban. A házasságkötésekben megfigyelhető csökkenő tendencia 2011-ben

Acta Medicina et Sociologica – Vol 7., 2016

19

megállt, s azóta egy felfelé irányuló mozgás figyelhető meg (Statisztikai tükör,
2015). A népesség családi állapot szerinti megoszlásában is jelentős változások
figyelhetők meg. 1990-ben a 15 évesnél idősebb korosztály 61%-a házas volt, 2014ben már csak 42,9%-a (KSH 2015).
A házasságkötések létszámbeli átalakulása mellett kezdetét vette a
házasságkötési életkor kitolódása is. Amíg az 1980-as és 1990-es években a fiatalok
áltagosan 20-24 évesen kötöttek házasságot, addigra 2011-ben a házasulandók
mindössze 13%-a esett ebben a korcsoportban. A legtöbb életét hivatalosan is
összekötő fiatal a 25-29 évesekből került ki (30%). Az ezt követő legnépesebb tábor
a 30-34 éveseké volt (25%) (KSH, 2011). Nemenkénti bontásban azt tapasztaljuk,
hogy – hasonlóan az elmúlt évekhez – 2014-ben a nőknél a húszas éveik második
fele, férfiaknál a 30-as éveik eleje volt a favorizált házasságkötési életkor
(Statisztikai tükör, 2015). A „Magyar Ifjúság 2012” eredményei is a nemek eltérő
időpontra időzített házasságkötési magatartását mutatja. A férfiaknál az
tapasztalható, hogy 23 éves kor után kezd emelkedni a házasságkötések száma,
azonban 29 éves korig a férfiak kevesebb, mint egynegyede kötött házasságot. A
nőknél 21 éves az az életkori határ, ahol emelkedni kezd a házasságkötések száma,
s a 29 évesek csoportján belül pedig már több mint 40% a házasságban élők aránya.
Összességében tehát megállapítható, hogy a fiatalok nagy része 15-29 éves kor
között még nőtlen, illetve hajadon (Makay, 2013). Ennek egyik (talán
legmeghatározóbb) oka, hogy a házasság már nem az egyetlen legitim családforma,
az élettársi kapcsolatot preferálók aránya egyre nagyobb. Ez a párkapcsolati forma a
korábbiakkal ellentétben már nemcsak az alacsony iskolai végzettséggel bírók
csoportjához köthető, hanem a nőtlen, illetve a hajadon fiatalokhoz is, akiknek egy
jelentős része a házasságkötés előszobájaként tekint erre a párkapcsolati formulára.
Meg kell említeni, hogy az elvált, újra tartós kapcsolatot létesítők körében is igen
jellemző az élettársi kapcsolat (Makay, 2013).
A fiatalok véleménye a párválasztásról és gyermekvállalásról
A Nyíregyházán élő fiatalokon belül a 15-18 éves korcsoporthoz tartozók nagyobb
része úgy nyilatkozott, hogy nincs most jelenleg barátja/barátnője, mindemellett
közel 60%-uk válaszolta azt, hogy volt már korábban kapcsolata. A 18 év alatti fiúk
közel 60%-ának volt már barátnője és jelenleg egyharmaduknak van is kapcsolata.
A hasonló korú lányoknál azt tapasztaltuk, hogy 55%-uknak volt már partnere, s
39%-uk jelenleg is „jár”. Nagyon kevesen számoltak be arról, hogy a megkérdezés
pillanatában együtt élnének párjukkal, mindössze 0,8%-uk válaszolt erre a kérdésre
igennel. Ez teljesen egyértelműnek tűnik, hiszen ezeknek a fiataloknak a többsége
minden bizonnyal még valamelyik köznevelési intézményben tanul. Ehhez hasonló
eredményre jutottak a „Magyar Ifjúság 2012” kutatói is. Az tapasztalták, hogy az
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összeköltözés általában 23 és 24 éves kor környékén ugrik meg hirtelen, vélhetően a
tanulmányok befejezésének következtében (Makay, 2013).
A 19-29 évesek közül 10% házas, 4,5% élettársi kapcsolatban él párjával, 75%uk a nőtlenek, hajadonok közé sorolta magát, 2 fő elváltként nyilatkozott saját
helyzetéről, 1 fő pedig özvegy volt a megkérdezés pillanatában. A nőtlen és hajadon
státusú 19-29 éves fiatalok körében közel fele arányban vannak azok, akik együtt
élnek jelenlegi partnerükkel. (A fentebb leírt összefüggéseket és a két korcsoportnál
észlelt különbségeket az életkori hatással magyarázzuk.) A 18 éven felüliek
almintáját vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 18. életévtől kezdődően kezd el
emelkedni az első élettársi kapcsolatot létesítők aránya, ennél jelentősebb emelkedés
húsz éves kortól figyelhető meg. Az első élettársi kapcsolatlétesítés 53%-a 20-26
éves kor közé esett, a házasságkötés időpontjára kérdezve a 25 évesek csoportja
jelent meg a legnagyobb súllyal. Az átlagos házasságkötési életkor 24,3 év volt a 1929 éveseknél. Nemenkénti bontásban azt találtuk, hogy a férfiak és nők átlagos
házasságkötési kora között szinte pontosan egy év a különbség. A nyíregyházi
fiatalok közül a legkorábban frigyre lépő 18 éves (1 fő), a legkésőbben házasodó
pedig 28 éves volt (3 fő).
Vélemények a házasságról
A nem házas válaszadó fiatalok jelentős többsége (67%) házasként képzeli el a
jövőjét. A határozott biztos, hogy szeretne házasságot kötni kijelentés mellett érvelők
aránya 47%, az inkább igenre szavazók a minta egynegyedére volt jellemző, az
inkább nemmel válaszolók mindössze 11%-ot tettek ki és ennél is alacsonyabb volt
a házasság intézményét egyértelműen elutasítók aránya (7,5%). A két korcsoport
véleményét külön vizsgálva egyetlen esetben tapasztalunk jelentős eltérést. Meglepő
módon a 15-18 éves korosztály sokkal határozottabban kiáll a házasságkötés
fontossága mellett. Párkapcsolati preferenciájuk mintázata ezt tükrözi. E fiatal
korosztályban igen magas, 54% azok aránya, akik a Szeretne-e házasságban élni?
kérdésre, a biztos igen válaszlehetőséget jelölte meg (a 19-29 éveseknél ez az arány
44%). Az inkább igen válaszlehetőséggel a 15-18 éves korosztály 19% élt (a 19-29
éveseknél ez az arány 21%). Ez azért meglepő, mert a „Magyar Ifjúság 2012” adatai
szerint éppen a fiatalabbakra jellemző a bizonytalan, hezitáló álláspont.
Nemenkénti bontásban vizsgálódva látható, hogy a megkérdezés időpontjában
még nem házas nők és férfiak meghatározó többsége azonosul a házasság
intézményével. Különbség inkább a házasságkötési attitűdbeli határozottságban
lehető fel. Amíg a nők fele, addig a férfiak 43%-a válaszolta azt, hogy biztos, hogy
szeretne házasodni a jövőben. S a hezitáló álláspont („nem tudja”) is jellemzőbb a
férfiakra, mint a nőkre.
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Az iskolai végzettség és a házasságkötési attitűd összefüggéseit vizsgálva azt
tapasztaltuk, hogy az egyes iskolai végzettség szerinti csoportokon belül a „biztosan
nem kötne házasságot” válaszlehetőség elfogadása a mesterképzésben végzettek,
valamint a szakmunkásképzőt, szakiskolát végzettek körében volt a legmagasabb. A
házasságkötési szándék egyértelmű kifejezése („biztos igen” válasz) pedig a
gimnáziumi érettségivel rendelkezőket jellemezte a leginkább.
A munkaerő-piaci pozíció és a házasságkötési hajlandóság közötti kapcsolatra
pedig a következő a jellemző: a megkérdezés idején fizetett munkát végzők és nem
végzők 16% – 16%-a biztosan nem vagy inkább nem kíván házasságot kötni. A
házasság intézményével teljes mértékben szimpatizál (biztos igennel válaszolt) a
fizetett munkát végzők 43%-a. A munka világától távol lévők esetében ez az arány
51%.
1. számú táblázat
Ha ön jelenleg nem házas, szeretne-e házasságban élni a közeli,
akár a távoli jövőben?(%) N= 249, 348
férfiak
nők
biztosan igen
inkább igen
inkább nem
biztosan nem

43
20,9
11,6
8

50,1
19,2
10,1
6,7

nem tudja

16,5

13,9

Forrás: Nyíregyházi Ifjúsága kutatás 2015. szerkesztett

Házassággal szembeni érvek
A házassági életformát elutasítóknak lehetősége volt arra, hogy tíz érvet értékeljenek
annak megfelelően, hogy ezek mennyire tartják vissza őket a házasságkötéstől.
Nemenkénti bontásban azt láttuk, hogy a férfiak és nők állításstruktúrája nem
különbözött egymástól releváns módon. Mindkét nem a következő három érvet
fogadta el az áltagosnál nagyobb arányban: „még túl fiatal ehhez” a nők 48%-át, a
férfiak 41%-át ez a tény tartja leginkább vissza a házasságkötéstől. A nők szinte
ugyanilyen arányban (49%) gondolták úgy, hogy „előbb be akarja fejezni a
tanulmányait”, a férfiak körében ennek az állításnak az elfogadása valamivel kisebb
kört érintett (35%). A harmadik leginkább visszatartó tényező a „még nem biztos,
hogy megtalálta az igazit” érv volt (nők 42%, férfiak 40%). Meglátásunk szerint a
fent említett, a házasság elutasításához kapcsolt hármas érvrendszer nem jelenti
egyértelműen e családforma végleges elutasítását, hiszen mindhárom esetben egy
viszonylag gyorsan változó, külső körülményről van szó. Az életkor, a tanulmányok
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befejezése mindenféle külső beavatkozás nélkül az idő múlásával megszűnik, mint
akadályozó tényező. Az „igazi” hiánya pedig vélhetően épp az első kettő (vagyis a
fiatal életkor) eredője. Továbbá, a „még nem biztos, hogy megtalálta az igazit” érv
arra is utalhat, hogy rátalálva a potenciális partnerre már ez a házassággal szembeni
ellenérv is érvényét veszíti. Érdemes megemlíteni, hogy a „Magyar Ifjúság 2012”
országos adatfelvételében a „hiányoznak hozzá az anyagiak”, a „még nem biztos,
hogy megtalálta az igazit” és a „túl sok költséget jelent” állítások voltak a legtöbbek
által elfogadott érvek.
Érvek a házasság mellett
A házasságról alkotott elképzelést sok tényező befolyásolhatja, például egy-egy
családon belüli jó vagy rossz példa, vagy az elvárásoknak való megfelelés, vagy akár
az is, hogy mit közvetít a média. Tanulmányunkban a média szerepével nem
foglalkozunk, azonban a kötet egy tanulmánya (Huszti és Takács, 2006) részletesen
elemzi a média ifjúságra gyakorolt hatását. Azonban a házasságkötést meghatározó
egyéb magyarázó tényezőket megpróbáljuk feltérképezni. Arra kértük a fiatalokat,
hogy a felsorolt állításokat osztályozzák annak megfelelően, hogy mennyire
jellemzik azok a házasságkötésről való gondolkodásukat, például „Azért kötne
házasságot, mert a környezete (a társadalom) elvárja”. A megkérdezettek a
következő állításokat értékelték 4-essel, illetve 5-össel (az ötfokú skálán), tehát teljes
mértékben egyetértettek, illetve egyetértettek az adott állítással. Sorrendben a
legnagyobb elfogadottsága: „az együttélés legjobb/legtermészetesebb módja”
kijelentésnek volt, válaszadó fiatalok 74%-a mondta azt, hogy teljesen egyetért,
illetve egyetért ezzel. A második a rangsorban az „erősebb párkapcsolati köteléket
jelent” állítást, a fiatalok 72%-a értékelte 4-essel, illetve 5-össel, és 16% gondolta
azt, hogy rá ez nem, vagy egyáltalán nem jellemző. A harmadikként legtöbbek által
elfogadott állítás :„a gyermek számára ez a legjobb” volt, mellyel a fiatalok 57%-a
értett egyet vagy értett egyet teljes mértékben, s egynegyedük nyilatkozott úgy, hogy
egyáltalán nem vagy nem ért egyet ezzel az állítással.
A válaszadók véleményéből egy erősnek mondható tradicionális attitűd
tükröződik vissza, mely szerint a házasság intézménye fontos az érintettek számára.
Gyermekszám preferenciák
A magyar társadalomra alapvetően egy igen gyermekcentrikus attitűd jellemző, a
gyermekvállalási aspirációkat körbejáró vizsgálatokból (például Spéder, 2006;
Kapitány és Spéder, 2015) ez egyértelműen kiderült. Ehhez kapcsolódóan azt
vizsgáljuk, hogy a 15-18 és a 19-29 évesek hogyan gondolkodnak az ideális
gyermekszámról. Akik már rendelkeznek gyermekkel azok szeretnének-e még
többet vállalni, s milyen életkorba tervezik a gyermekvállalási tervek realizálását? S
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vajon jellemzi-e a Nyíregyházán élő fiatalokat az akaratlagos gyermektelenség
elfogadása?
A fiatalabb almintára vonatkozóan a gyermekvállalási tervekről kérdeztük a 1518 éveseket, míg a 19-29 éveseknél a már meglévő, illetve a későbbikre tervezett
gyermekszámról is információhoz jutottunk.
A 15-18 évesek a két gyermeket tekintik a legideálisabbnak, majd 50%-uk terveik
szerint kétgyermekes családban él majd. A második preferált gyermekszám a három
volt, erről a fiatalok 18%-a vallott. Érdekesnek tűnhet, hogy a „nem tudom”
válaszlehetőséget most kiemelten kezeljük. Részben azért mert viszonylag magas
azoknak az aránya, akik nem tudják még erre a kérdésre a választ (14%)5 vagy nem
is válaszoltak, részben pedig azért, mert valahol természetesnek vehetjük, hogy
ebben a korcsoportban, főleg a legfiatalabbak esetében ez az esemény még olyan
távolinak tűnik, hogy még megjósolni sem tudják, hogyan képzelik el magukat
szülőként. A bizonytalanok körében magasabb a férfiak száma. Egy gyermekben
gondolkodik 11,6%-uk és 4 vagy több gyermeket tart ideálisnak 3%-uk és közel
ennyien nem szeretnének gyermeket.
3. számú ábra
Összesen hány gyermeket szeretne? 15-18 évesek, (%), N=207

Forrás: Nyíregyházi Ifjúsága kutatás 2015. szerkesztett
5

Nagy a valószínűsége annak, hogy egyéb kérdéscsoportok válaszadási hajlandósága
magasabb már csak az életkori sajátosságok miatt is. Feltételezhető, hogy például a szabadidő
eltöltéséről – melynek részletes elemzésével Kovács Klára (2016) foglalkozik – szívesebben
nyilatkozik a fiatalabb alminta.
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Korábban már megemlítettük, hogy a gyermekvállalás életkora kitolódott, s ma már
a nők inkább a harmincas éveikhez közel vállalják az első gyermeküket. A 15-18
éveseknek ezzel összefüggésben arra kellett válaszolniuk, hogyan tervezik, hány
éves korukban szeretnének gyermeket vállalni? A 4. számú ábrán jól látható, hogy
igen kevesen, mindössze a válaszadók 1,4%-a gondolta úgy, húszéves koránál
hamarabb kíván gyermeket vállalni. Ennél jóval többen közel 27% prognosztizálta
ezt az eseményt 20 és 24 éves kora közé. A legnépesebb csoportot a 25-29 éves kort
ideálisnak tekintők alkotják (49%), ezen belül is a legtöbben (több mint 20%) a 25.
életévet jelölték meg. A megkérdezettek 10%-a véli úgy, hogy a harmincas évek a
legoptimálisabbak a gyermekvállalásra, s ennél valamivel többen még bizonytalanok
a kérdést illetően (13%).
4. számú ábra
Hány éves korában szeretné, hogy az első gyermeke megszülessen?
15-18 évesek (%), N=210

Forrás: Nyíregyházi Ifjúsága kutatás 2015. szerkesztett

A 19-29 évesek gyermekvállalási profiljáról a következő mondható el: a
megkérdezettek több mint fele nyilatkozta azt, hogy „nincs gyermeke, illetve most
várja az elsőt” kategóriába sorolta magát. Egy gyermeket nevel a megkérdezettek
15%-a, két gyermeke van a válaszadók 4,7%-nak és három vagy több gyermekes
családban él 2,8%-uk. A gyermekvállalási életkort tekintve megállapíthatjuk, hogy
a legfiatalabban gyermeket vállaló 16 éves volt (1 fő), a legidősebb pedig 28 éves (3
fő). A legtöbben (52%) 22 és 28 éves koruk között váltak szülővé először. A férfiak
átlagosan 24 évesek voltak első gyermekük születésénél, a nők pedig 22 évesek.

Acta Medicina et Sociologica – Vol 7., 2016

25

5. számú ábra
Gyermekszám a 19-29 évesek körében, (%), N= 342

Forrás: Nyíregyházi Ifjúsága kutatás 2015. szerkesztett

Arra a kérdésre, hogy miért nem vállalt fiatalabban gyermeket a következő válaszok
voltak a leggyakrabban említettek (az említések gyakoriságának sorrendjében): túl
fiatal még; anyagi okok; tanulni szeretne még6; egyszerűen nem akar még
gyermeket; lakhatási nehézségek; munka, karrier miatt; nincs partnere; a
gyermekneveléssel járó többlet feladatok miatt; partner nem akar; egészségügyi
okok.
A 19-29 évesekről a gyermekszám preferenciákat tekintve elmondhatjuk, hogy a
többség a ’80-as évek egyeduralkodó kétgyermekes családmodelljét tekinti
ideálisnak (49%). Az egy gyermekben és egyelőre nem tudja még, hogy hányban
gondolkozik, 13,4-13,4%. A három vagy több gyermek vállalását a válaszadók 18%a preferálja, és 6% nem szeretne gyermeket. Ez utóbbi csoport aránya a teljes
mintában 5%. Ez közel azonos az országosan mért önként vállalt gyermektelenek
arányával (6%).

6

A 19-29 éves korosztályba tartozók egyharmada (a férfiak 32,4, a nők 38,5 százaléka tervez
további tanulmányokat – ez csak részben magyarázhatja meg a korosztály gyermekvállalási
szándékát és terveit (lásd: Fónai – Szigeti tanulmányát e kötetben).
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6. számú ábra
Összesen hány gyermeket szeretne? 19-29 évesek, (%), N=409

Forrás: Nyíregyházi Ifjúsága kutatás 2015. szerkesztett

A magyar társadalomra kevésbé jellemző a gyermektelenséget önként vállaló attitűd,
azonban az egyéb, például egészségügyi okokra visszavezethető gyermektelenség
esetén a pároknak lehetőségük van arra, hogy különböző alternatívák közül
válasszanak a kívánt gyermekáldás realizálása érdekében. Ehhez kapcsolódóan arra
kellett válaszolniuk a 15-29 éves korosztálynak, hogy ha valamilyen oknál fogva
nehezített lenne a gyermekvállalás, élnének-e a felsorolt alternatívák
valamelyikével. A teljes mintát egyben kezelve azt tapasztaltuk, hogy általában véve
nyitottak lennének a meddőség elleni kezelés, mesterséges megtermékenyítés,
örökbefogadás alternatívákra, azonban a béranyaság és egy másik lehetséges
partnerben való gondolkodás vonatkozásában elutasító vélemények fogalmazódtak
meg. A fiatalabb korosztály egyértelműen elutasítja a béranyaságot (90%), és
leginkább az örökbefogadást tartják jónak (60%). A 19-29 éves korosztály
véleménynyilvánítása szerint a háromnegyedük igénybe venné a meddőség elleni
kezelést és a mesterséges megtermékenyítést, a béranyaságra viszont csak 16%-uk
tekint alternatívaként, az örökbefogadást pedig szinte ugyanannyian választanák,
mint ahányan elutasítják. A másik partner választását szintén kevesen tartanák jó
megoldásnak.
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Összegzés
Írásunkban a Nyíregyházán élő fiatalok (15-29 év) párválasztásához,
gyermekvállaláshoz fűződő attitűdjét térképeztük fel. A véleménynyilvánítások egy
gyermekcentrikus és házasságpárti helyi fiatal társadalom jelenlétéről árulkodnak.
Eredményeink szerint a többség a kétgyermekes családmodellt preferálja. A
második legtöbbek által ideálisnak tartott gyermekszám a három, majd harmadikként
az egy gyermekben gondolkodók következnek. Kevesen, a válaszadók mindössze
5%-a nem szeretne gyermeket vállalni.
A 19-29 éves korosztály többségének (55 %) a megkérdezés pillanatában még
nem volt gyermeke. A gyermekesek közül a legtöbben egyelőre egy gyermeket
nevelnek, de – mint ahogyan azt említettük – mind a 15-18 évesek, mind pedig a 1929 évesek csoportján belül a legtöbben két gyermekben gondolkodnak a
későbbiekben. A 15-18 évesek közel fele úgy tervezi, hogy 25-29 éves kora között
vállalja az első gyermekét, az ezt követő legnépesebb csoport azoké volt, akik 20-24
éves korukra időzítenék ezt az eseményt.
A jelenleg független fiatalok meghatározó többsége házasként képzeli el a
jövőjét. A férfiak 64 %-a, a nők 69 %-a szeretne házasságot kötni a jövőben. A
házasság intézményét nem preferálókat a következő érvek tartják vissza a
házasságkötéstől: „még túl fiatal ehhez”, „előbb be akarja fejezni a tanulmányait”,
„még nem biztos, hogy megtalálta az igazit”.
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A Nyíregyházán tanuló fiatalok
képzettsége és oktatással kapcsolatos tervei
Qualifications and Education-related Plans
of Students Studying in Nyíregyháza
Fónai Mihály – Szigeti Fruzsina
Abstract
The outcomes of the Youth of Nyíregyháza research into education in terms of young
people's qualifications meet the published statistics of the Central Statistics Office.
The novelty of the research is that it divides learning intentions into age groups, since
this method can serve as a base for local development objectives. Besides age,
educational plans are shaped by gender and particularly by the level of education of
the respondents’ mother. Young people attach great importance to studies and formal
education in terms of acquiring a good profession. Since the examined age group
contributes less importance to family relationships and family effects, meritocratic
values and choices are typical of their preference system.
Keywords: formal education, youth, meritocratic values
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Absztrakt
A nyíregyházi ifjúsági kutatásnak az oktatással kapcsolatos eredményei a fiatalok
végzettségét tekintve megfelelnek a Központi Statisztikai Hivatal által közölteknek.
A kutatás új eredményeit a tanulási szándékok korcsoportok szerinti feltárása jelenti,
hisz’ ezekre lehet a térség fejlesztési terveit alapozni. A tanulási terveket az életkor
mellett a nemek, és különösen a válaszolók édesanyjának iskolai végzettsége
alakítja. A tanulmányoknak, a formális oktatásnak a fiatalok nagy jelentőséget
tulajdonítanak egy jó állás megszerzésénél, és mivel a vizsgált korosztályok kevésbé
tartják fontosnak a családi hatásokat és a kapcsolatokat, preferencia rendszerükre a
meritokrata értékek és választások jellemzőek.
Kulcsszavak: formális oktatás, ifjúság, meritokrata értékek
Bevezetés
Amennyiben a Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúra7 területi szintjeit
vesszük figyelembe, az mondható el, hogy Nyíregyháza az Észak-Alföld régióban
helyezkedik el Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megyeszékhelyeként és a Nyíregyházi kistérség székhelyeként.
A legtöbb mutató szerint az Észak-Alföld régió a kedvezőtlen helyzetű térségek
közé tartozik, többek között azért, „mert kevés a színvonalasabb szolgáltatást
nyújtani képes kis- és középváros; magas viszont a fejletlenebb komfortszintű,
elsősorban a szocializmus évtizedei alatt többé-kevésbé mesterségesen, korábbi
falvakból létrehozott kisvárosok aránya,… s mert a rendszerváltást követően
tönkrement nehézipari központok száma viszonylag nagy” (Kékesi, 2007:72).
Az Észak-Alföld régió megyéi közül a legkedvezőtlenebb helyzetben SzabolcsSzatmár-Bereg megye van: a megyében alacsony a foglalkoztatás mértéke, ezzel
összefüggésben alacsonyak a jövedelmek és magas a roma népesség aránya,
körükben pedig a foglalkoztatás még alacsonyabb, a szegénység pedig magasabb,
mint a nem romák körében. A hazai cigány lakosság 14 százaléka ebben a megyében
él, amely a Magyarországra jellemző átlagos, 3,1 százalékos arányt messze
meghaladja (Malakucziné, 2015). A hazai átlagnál alacsonyabb foglalkoztatási arány
(Magyarország: 39%; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 33,7%) és magasabb
munkanélküliségi ráta (Magyarország: 5,7%; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:
17,8%) jellemzi (Központi Statisztikai Hivatal, 2013, Malakucziné, 2015).

7

Nomenclature of Territorial Units for Statistics=NUTS
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Ugyanakkor, ha csak Nyíregyháza város adataira fókuszálunk, számos pozitív
tendenciára lehetünk figyelmesek8, amelyek közül most csak az oktatás területét
emelnénk ki. A nyíregyházi felnőtt lakosok iskolázottsági színvonala számottevően
javult 2001 és 2011 között: a 25 éves és idősebb népességen belül a diplomások
aránya 18 százalékról 27 százalékra emelkedett, amely viszonyszám messze
meghaladja a hazánkat jellemző mutatószámot (17%) és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye (13,3%) eredményét is. Nagymértékben bővült az érettségizettek aránya
(59%) is, amely javulás szintén meghaladja az országos arányt (50%) (Központi
Statisztikai Hivatal, 2013; Malakucziné, 2014, Malakucziné 2015).
Jelen tanulmányunk témaválasztását az indokolta, hogy Nyíregyháza városában
megvalósítandó ifjúságpolitikai koncepció kialakításához támpontot nyújtsunk:
felvázoljuk a Nyíregyházán tanuló ifjúsági korosztály iskolázottsági helyzetképét és
jellemzőit, valamint a továbbtanulásra vonatkozó inspirációkat és az azokat
befolyásoló tényezőket. Feltérképezzük a munkaerő-piaci aspirációkat, illetve a
várva várt munkával kapcsolatos jellemzőket.
1. ábra: Nyíregyháza a Statisztikai Célú Területi Egységek
Nómenklatúra területi szintjei szerint

Forrás: www1

8

Nyíregyháza városára jellemző pozitívumokat igen részletesen elemzik az alábbi
tanulmányok: Fábián – Takács – Szigeti (2015), Hüse (2015), Malakucziné (2015), R. Fedor
(2012), R. Fedor – Jávorné (2014) R. Fedor – Balogh (2015), Szigeti – Fábián – Takács
(2015), Takács – Fábián – Szigeti (2015).
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A kutatás kerete
„Az oktatás természeténél fogva többszintű jelenség. A tanulók osztályközösségekben tanulnak, az osztályok iskolai keretben működnek… Ugyanazon iskolákban
tanuló diákok tanulmányi tapasztalatai nem függetlenek egymástól” (Lee,
2002:647). A tudományos kutatások, a nemzetközi és a hazai gyakorlatok egyaránt
igazolják e többszintűséget és többszínűséget. Az oktatás (beleértve az oktatás
színvonalát, az oktatás minél magasabb szinten történő igénybevételét, stb.) hozzájárulhat egy ország, egy nemzet gazdasági növekedéséhez, a foglalkoztatási
kilátások növeléséhez, a társadalom elégedettségének fokozásához, a társadalmi
igazságosság útjának megteremtéséhez azáltal, hogy megteremti a kultúra javaihoz
való hozzáférést (Kozma, 1998; Nyitrainé, 1997; Szabó – Nagy, 2012; Bukodi,
2000). Az oktatási rendszer egy időben közvetíthet tudást, értéket és normát,
valamint gondoskodhat a magatartásminták kialakításáról. Erősítheti a hallgatók
társadalmi beágyazottságát, s kedvezően formálhatja a tanuláshoz és a munkához
való viszonyt (Pusztai, 2009).
Az ifjúság és az oktatás kapcsolatának vizsgálata a szociológiai elemzések
meghatározó területe: az Európai Tanács Ifjúsági és Sport Igazgatóságának missziós
célja egy Európán átívelő ifjúságpolitikai koncepció kialakítása és implementációja,
amely 2008-ban elérte Magyarországot is (Walther et. al., 2008).
Létrehozták az Új Ifjúsági Szemle ifjúságelméleti folyóiratot, amely 2003-tól
2011-ig folyamatosan közzétette az ifjúság területén dolgozó szakemberek írásait az
ifjúságpolitika, az ifjúsági közélet, valamint az ifjúságkutatás problémakörének
szempontjából (www2).
2010 februárja és 2012 decembere között Prof. Dr. Szabó Ildikó kutatásvezető
koordinálásával megvalósult a „Campus-lét a Debreceni Egyetemen. Csoportok,
csoporthatárok, csoportkultúrák” című kutatás (OTKA K, 81858), amely a nappali
tagozaton tanuló, debreceni egyetemi hallgatók kortársi szocializációját igyekszik
jellemezni (Fényes – Szabó, 2014, www3).
2000-ben útnak indították a magyarországi, nagymintás ifjúsági kutatássorozatot,
melynek minden egyes adatfelvételi hullámában (2000, 2004, 2008, 2012) kiemelt
helyen szerepelt az ifjúságra jellemző oktatási körülmények és tényállások
tisztázása, a korosztályok iskolázottságára vonatkozó információk feltárása (Nyüsti,
2012). E kutatássorozat jelentette kiindulópontját a 2015. évi nyíregyházi
ifjúságkutatásnak, a nyíregyházi ifjúságkutatás alapkoncepciójának. Tanulmányunk
céljának éppen ezért azt tűztük ki, hogy ismertetjük, milyen hasonlóságok és
különbözőségek fedezhetők fel az ifjúsági korcsoportok között: kísérletet teszünk
egy valós kép ábrázolására a Nyíregyházán tanuló fiatalok iskolai életútjaira
vonatkozóan, és ahol lehetséges, összehasonlítást végzünk a 2012. évi országos
adatokkal.
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A kutatás eredményei
A Nyírség székhelyén tanulók közül a 15-18 évesek 26,2 százaléka, a 19-29 évesek
66,0 százaléka nem rendelkezik állandó nyíregyházi lakcímmel, azaz ingázik a
lakhelye és az iskola székhelye, Nyíregyháza között. A naponta ingázók aránya a 15
és 18 év közöttiek esetében 91,5 százalék, míg az idősebb korcsoportnál ez az arány
jóval alacsonyabb (59,5%). A kollégiumban, albérletben, egyéb lakhelyen élők
megoszlása az előbbi korosztálynál 8,5 százalék, az utóbbiban 35,1 százalék. A többi
válaszadó nem ingázik naponta és nem is lakik ideiglenesen Nyíregyházán: a 15-18
éves korosztály 0,0 százaléka, a 19-29 évesek 5,4 százaléka nem ingázik naponta és
nem is lakik ideiglenesen Nyíregyházán.
Összességében a „fiatalabbaknál” átlagosan 25 percet, az „idősebbeknél” közel
dupla ennyi időt vesz az igénybe, hogy az otthonukból eljussanak a nevelés
intézményébe.
A 18 éven aluliakra jellemző válaszmegtagadási viszonyszám (53,5%) – amely
az iskolába járás gyakoriságára vonatkozik – rendkívül magasnak mondható,
melynek magyarázatára nincsen információnk.
2. ábra: A „bejárósok” és a „bentlakók” aránya (%)
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Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A továbbtanulás szándékát a „Szeretne-e még továbbtanulni a közeljövőben?”
kérdéssel vizsgáltuk meg. Továbbtanuláson a Nyíregyháza városában tanuló fiatalok
67,8 százaléka gondolkodik, amely arány mind az országos átlagot (31%), mind
Hajdú-Bihar megye viszonyszámát (40%), mind Jász-Nagykun-Szolnok megye
értékeit (21%), mind a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére jellemző megoszlást (41%)
meghaladja (Szabó – Nagy, 2012).
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Korcsoportonként továbbvizsgálódva az nyert tanúbizonyságot, hogy a 15-18
éves korcsoport az, amely szignifikánsan nagyobb arányban vallja magáról, hogy
szeretne még a jövőben továbbtanulni, újabb végzettséget, képesítést megszerezni
(p=0,000). Természetesen, esetükben az érettségi megszerzése a fő cél (81,6%). A
sorrendben ezután következik a nyelvtanfolyamon való részvétel (78,7%), az
egyetemi alapképzésben való továbbtanulás (52,7%) majd az egyetemi
mesterképzési orientáció (38,5%).
3. ábra: Továbbtanulási tervek alakulása korcsoportok szerint? (%)
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Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Az éppen még tanuló fiatalok továbbtanulási terveiről, az iskolai életpályák
szűkebb keresztmetszetű individualitásáról – a képzés szintjeire fókuszálva –
elmondható (Nyüsti, 2012), hogy a 15-18 éves szakközépiskolásokra (48,8%) és
gimnazistákra (45,1%) jellemző egyértelműen az érettségire készülés, az „érettség”
megszerzése (p=0,000). Ugyanezen korosztály gimnazistáinak távlati célja között
szerepel az egyetemi alapképzésben (p=0,000) vagy az egyetemi mesterképzésben
történő továbbtanulás (p=0,000). Az előbb említett képzésben történő részvételt a
válaszadó hallgatók 56,1 százaléka tartja valószínűnek, az utóbbit 65,3 százalék. A
szakközépiskolai képzésben részt vevő hallgatók vitathatatlanul (újabb) szakmát
szeretnének szerezni a jövőben (p=0,000). Megoszlásuk 70,0 százalék.
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A 19-29 éves ifjúságról az mondható el, hogy akik egyetemi alapképzésben
vesznek részt, azokra egyértelműen jellemző az egyetemi mesterképzés preferálása
(p=0,003), hisz’ 48,2 százalék említi ennek a képzési formának a lehetőségét.
1. táblázat: Továbbtanulási tervek alakulása
korcsoportok és iskolai végzettség szerint (%)9
Továbbtanulási tervek

19-29
évesek

15-18
évesek

Képzési szint
Gimnázium
Szakközépiskola
Egyetemi alapképzés

(Másik)
szakma
-

45,10

Egyetemi
alapképzés
56,10

Egyetemi
mesterképzés
65,30

70,0

48,80

-

-

-

-

-

48,20

Érettségi

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Láttuk, hogy a tanulási szándékot az életkor alapvetően meghatározza, ami a két
korcsoport élethelyzetéből fakadó eltérés. A korcsoportok hatása mellett azt is
vizsgáltuk, hogy a tanulási szándékra, és a lehetséges szintre milyen hatást gyakorol
a nem és a szülők iskolai végzettsége. Ha a nemek eltéréseit a korcsoportok között
hasonlítjuk össze, azaz a két korcsoporthoz tartozó nőket a nőkkel, férfiakat a
férfiakkal, akkor a már megfigyelt szignifikáns különbségek érvényesülnek. A
továbbtanulási szándék szerinti különbség nemcsak a korcsoportok között, hanem a
korcsoportokon belül is szignifikáns a két nem között. A nők mindkét korcsoportban
inkább tanulnának, mint a férfiak.
2. táblázat: Szeretne-e továbbtanulni, nemek és korcsoportok szerint (%)
15-18 évesek
19-29 évesek
férfi
nő
férfi
nő
Igen
71,0
86,6
32,4
38,5
Nem
12,0
2,4
38,3
31,1
Még nem gondolkozott rajta
13,0
5,5
10,1
8,2
Nem válaszolt
4,0
5,5
19,2
21,8
Összesen
100,0
100,0
100,0
100,0
Elemszám
100
127
188
257
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

9

A táblázatban csak a szignifikáns eredményekhez tartozó megoszlások vannak feltüntetve.
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Ha a továbbtanulás területét és szintjét vizsgáljuk, a korcsoportokon belül a
nemek között csak a nyelvtanulás esetében találunk szignifikáns különbségeket –
úgy tűnik, hogy bár a nők hangsúlyosabban tervezik a tanulmányaikat, azok területét
és szintjét tekintve már nincs eltérés a férfiakhoz képest. Ezt az ifjúsági kultúra
általános vonásaival magyarázhatjuk. A két korcsoport férfi, illetve nő tagjai között
már szignifikáns különbségek vannak a tervezett tanulmányok területe és szintje
alapján, ami megfelel a két korcsoport általános különbségeinek. Összességében
olyan eltéréseket, melyre helyi oktatási stratégiát lehetne tervezni, nem találhatunk
a korcsoportok és a nemek között, a különbségek az életkori csoportok „természetes”
eltéréseivel magyarázhatók. Az oktatási stratégia tervezéséhez a 15-18 éves
korosztály prioritásait érdemes figyelembe venni.
A továbbtanulási szándékokat jelentősen alakítja a szülők iskolai végzettsége is.
A szülők iskolai végzettségét három csoportba vontuk össze, alap, közép, és
felsőfokú (magas) végzettségbe, ennek oka az áttekinthetőbb elemzés volt. Elsőként
lássuk az anyák iskolai végzettségének hatását.
A tanulási szándékot, a (tovább)tanulás területét és szintjét tekintve a két
korcsoport között az anyák iskolai végzettsége alapján a korcsoportok általános
eltérésének megfelelően, szignifikáns eltérések érvényesülnek (mindhárom
végzettségi szint esetében p=0,000). Az anyák iskolai végzettsége a korcsoportokon
belül több esetben hat szignifikáns módon a tanulási tervekre. A 19-29 évesek
esetében a tanulási terveket már kevésbé befolyásolja az anya iskolai végzettsége –
a 15-18 évesek esetében a hatás erősebb (p=0,066). A fiatalabb korosztályban a hatás
lineáris, minél magasabb az anya iskolai végzettsége, annál jelentősebb a
továbbtanulási szándék. A szakmai végzettség megszerzésére mindkét
korcsoportban szignifikáns anyai iskolai végzettségi hatást találunk (p=0,024,
p=0,000): a magasabb iskolai végzettségű anyák gyerekei kevésbé terveznek
szakmai végzettséget (itt: szakmunkás végzettséget). Az érettségi megszerzésének a
célja esetében is szignifikáns hatás érvényesül (p=0,049, p=0,002), csakhogy amíg a
fiatalabb korcsoportban az anya magasabb iskolai végzettsége implikálja az
érettségit, mint tanulmányi célt, az idősebb korcsoportban az alacsonyabb anyai
iskolai végzettség, ami érthető, hisz’ a magasabb végzettségű anyák gyerekei eddigre
már megszerezték az érettségit. Ezt a következtetést csak óvatosan fogalmazhatjuk
meg, a válaszolók alacsony száma miatt – az idősebb korcsoportbeliek esetében
hasonlóan alacsony elemszámok mellett, de érvényesül az anyák iskolai
végzettségének a hatása a „közepes” iskolai végzettségek, beleértve a tanfolyami
végzettségek megszerzésének a szándékára. Az anyák iskolai végzettsége mindkét
korcsoportban szignifikáns hatást mutat a felsőfokú tanulmányi tervekre – a hatás
mindkét korcsoportban lineáris, azaz a magasabb végzettségű anyák gyerekei
magasabb arányban terveznek felsőfokú tanulmányokat, és hasonló a helyzet a
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nyelvtanulást illetően is. Mindez azt jelenti, hogy az anyák iskolai végzettségének
fontos szerepe van a gyerekeik továbbtanulási terveiben, sok szempontból az anyák
iskolai végzettségének szintje inspirálja a tanulási terveket.
3. táblázat: Szeretne-e továbbtanulni,
az anyák iskolai végzettsége és korcsoportok szerint (%)
15-18 évesek

19-29 évesek

alacsony

közepes

magas

alacsony

közepes

magas

Igen

64,4

84,0

88,4

37,2

43,4

38,1

Nem

11,1

2,0

4,3

39,4

32,2

33,6

Még nem gondolkozott
rajta

15,6

10,0

4,3

6,6

9,8

10,6

Nem válaszolt

8,9

4,0

100,0

16,8

13,3

17,7

Összesen

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Elemszám

45

50

69

137

143

113

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Az apák hatása az apák iskolai végzettségének státuszkijelölő szerepe miatt
fontos, hisz’ a családok társadalmi helyzetét leggyakrabban az apák státuszával, és
az annak az alapját jelentő iskolai végzettséggel fejezik ki annak ellenére, hogy mára
a főkereső szerepe vált lényegessé. A párkapcsolatokra a homogenizálódás a
jellemző, nincs jelentős különbség nők és férfiak iskolai végzettsége között.
A két korcsoport között a továbbtanulási szándékot tekintve az apák mindhárom
iskolai végzettségi szintje esetében szignifikáns eltérés érvényesül (p=0,000,
p=0,001, p=0,00), hasonlóan az anyák iskolai végzettségének a hatásához, azaz a
szülők iskolai végzettsége hasonló hatást gyakorol a tanulási tervekre. Ha a
továbbtanulás területeit és szintjét vizsgáljuk, az egyes korcsoportok tervei esetében
az apák iskolai végzettsége sokkal kevésbé gyakorol szignifikáns hatást, mint az
anyáké, a hatások pedig gyakran tradicionálisak. Így például az alacsony iskolai
végzettségű apák gyerekei a 19-29 éves korosztályban szignifikáns eltéréssel
tanulnának szakmát a magasabb végzettségű apák gyerekeihez képest (p=0,019).
Erősebb hatást az MA, MSc szinten, és osztatlan egyetemi képzés esetében tervezett
tanulmányok kapcsán tapasztalhatunk még, a magasabban képzett apák gyerekei
nagyobb arányban terveznek mesterszintű tanulmányokat (p=0,021, p=0,000). Az
apák hatása egyidejűen „tradicionális” és „státuszkijelölő”, s úgy tűnik, kisebb
hatású, mint az anyáké, akik nagyobb hatást gyakorolnak gyerekeik továbbtanulási
terveire.
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4. táblázat: Szeretne-e továbbtanulni,
az apák iskolai végzettsége és életkorcsoportok szerint (%)
15-18 évesek

19-29 évesek

alacsony

közepes

magas

alacsony

közepes

magas

Igen

78,9

78,6

87,5

36,4

44,0

39,6

Nem

5,3

4,8

3,6

38,3

29,3

35,4

Még nem
gondolkozott rajta

8,8

9,5

5,4

7,4

11,2

9,4

Nem válaszolt

7,0

7,2

3,6

16,8

15,5

15,6

Összesen

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Elemszám

57

42

56

182

116

96

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Fontosnak tartottuk azt is megvizsgálni, hogy mi lehet a továbbtanulás
hátterében, melyek lehetnek azok a kiváltó okok, amelyek az iskolai pályafutás
kitolását idézhetik elő. Ennek kapcsán vizsgálatunkban a minél jobban fizető állás
megszerzése; a manapság megfelelő végzettség nélkül nincs esély normális életre;
az azzal foglalkozhassak, amit igazán szeretek; a családom és a környezetem elvárja;
a szeretek tanulni; az elég erről később döntenem; a természetes, hogy további
végzettséget szerezzek; a folyamatos tanulás ma már nélkülözhetetlen és az egyéb
kategóriákat definiáltuk.
Az eredmények ismeretében az nyert tanúbizonyságot, hogy a Nyíregyházán
tanulók számára a három legfőbb kiváltó ok – a továbbtanulás szempontjából – a
minél jobban fizető állást találjak, a végzettség nélkül nincs esélyem a normális
életre és az azzal foglalkozhassak, amit igazán szeretek.
Ezeknek a motivációknak a megítélésben jelentős eltérések figyelhetők meg
(p=0,002): a végzettség nélkül nincs esély a normális életre és az azzal
foglalkozhassak, amit igazán szeretek megnyilvánulás egyértelműen a 15 és 18 év
közöttiekre jellemző, még az anyagi javakhoz, fizetéshez társuló megjegyzés
kétségkívül az „idősebbekre”.
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5. táblázat: A továbbtanulás okai életkorcsoportok szerint (%)
15-18 évesek 19-29 évesek Összesen Elemszám
minél jobban fizető állást találjak

49,2

50,8

100

303

végzettség nélkül nincs esély normális életre

50,9

49,1

100

57

azzal foglalkozhassak, amit szeretek

52,2

47,8

100

67

családom, környezetem elvárja

0,0

100,0

100

1

szeretek tanulni

10,0

90,0

100

20

később kell eldöntenem, hogy mit is kezdjek
magammal

33,3

66,7

100

3

természetes,
szerezzek

57,1

42,9

100

7

6,7
0,0

93,3
100,0

100
100

15
1

hogy

(további)

végzettséget

nélkülözhetetlen a folyamatos tanulás
egyéb

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Az ember életében fontos szerepet tölt be a munkahely megléte, a munkahely
klímája: az érdekes munkakörnyezet; a fizetéssel való elégedettség, a biztos
munkahely megléte; a szakmai fejlődési lehetőségek kínálata; az elismertség, stb.
Ezeknek a szempontoknak a varianciaanalízissel megvalósított vizsgálata során azt
tudjuk megállapítani, hogy a jó fizetés (p=0,023), az érdekes munka (p=0,015), a
kevés stressz (p=0,019) és a lakóhely közelsége (p=0,014) az, amelyek fontosságáról
eltérően vélekednek a tanulók.
A jó fizetés szükségessége és a lakóhely közelsége egyértelműen az „idősebb
generáció” véleményalkotása során rajzolódik ki. A 15 és 18 év közöttiek azt tartják
fontosnak a munkahelyválasztással kapcsolatban, hogy érdekes és izgalmas legyen
az ellátandó feladat, valamint kevés stresszel, stressz-helyzettel találkozzanak.
4. ábra: Mennyire tartja fontosnak az alábbi szempontokat
a munkahelyválasztás során? (átlagok összehasonlítása)
5,00
4,00
3,00

4,58
4,71

4,00
4,21

4,58
4,36

4,55

4,35
4,17

4,43

4,33
4,14

4,17
4,20

4,43
4,32

3,94

4,57
4,66

3,76

3,61
3,83

3,42
3,40

2,00
1,00
0,00

15-18 évesek

19-29 évesek

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.
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Kíváncsiak voltunk arra is, mi a tanulók véleménye arról, vajon meg fogják-e
találni életpályájuk során azt a munkát, amire mindig is vágynak/vágytak?
A két korcsoport álláspontja nem különbözik élesen e tekintetben (p=0,780):
általánosságban az mondható el, hogy a Nyíregyházán tanuló ifjúság bizakodó és az
a megítélésük, hogy rá fognak életük során lelni azon állásra, pozícióra, amely után
leginkább vágynak, vágyakoznak, és amely együtt jár a megfelelő mértékű fizetéssel.
5. ábra: Véleménye szerint lesz-e valaha olyan munkája,
amely legalább megközelíti azt, amire vágyik? (%)
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

40,3
36,4

33,8 34,4

21,6 23,0

1,7 2,1

2,6 4,1

biztosan nem

nem hiszem

talán igen, talán
nem

15-18 évesek

talán lesz

biztosan lesz

19-29 évesek

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

„Az iskola befejezése és az első munkahely betöltése közötti idő kiemelt
fontosságú a munkaerő-piaci elemzések során” (Szabó – Nagy, 2015:126). Az
országos átlag alapján a fiatalok átlagosan közel két évet töltenek munkanélküli
státuszban az iskola befejezése után, ám közel 16 százalékuk kevesebb, mint 1
hónapon belül el tud helyezkedni, illetve közel kétharmaduk fél év után már talál
munkát.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a féléves mutató elmarad az országos
átlagtól: a fiatalok 53 százaléka tud elhelyezkedni ezen időtávon belül (Szabó –
Nagy, 2015).
Mindezek ismeretében fontosnak tekintettük empirikus vizsgálatunk során, hogy
választ kapjunk arra a kérdésre, mit gondolnak arról a nyíregyházi ifjúság tagjai,
hogy a tanulmányaik befejezése után átlagosan mennyi idő szükséges ahhoz, hogy
el tudjanak helyezkedni a munka világában? A kereszttábla elemzés eredményeinek
ismeretében azt tudjuk megállapítani, hogy a két korcsoport reményei – a kedvező
munkaerő-piaci helyzetbe kerülés szempontjából – messze elmaradnak egymástól
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(p=0,000). A 15 és 18 év közöttiek bizakodóbbak, optimistábbak: úgy gondolják,
hogy az iskolai pályafutás befejezését követően legfeljebb 1 hónapon belül már
találnak állást. Velük ellentétben az idősebb korcsoport már nem látja ilyen
kedvezőnek a helyzetet: véleményük szerint közel fél év szükséges ahhoz, hogy
munkába tudjanak állni.
6. ábra: Reményei szerint a tanulmányai befejezése után
mennyi idő után tud majd elhelyezkedni? (%)
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

42,6

25,2

27,0

28,3
21,5

17,9

13,9

12,8

3,9
nem tudja

max. 1
hónapon
belül

néhány
hónapon
belül

fél éven belül

15-18 évesek

1,5

,5

1,7 3,1

ennél
egyáltalán már abban a
hosszabb idő nem tud
szakmában
alatt
elhelyezkedni tanul, amit
éppen tanult

19-29 évesek

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedéshez az iskolai végzettségen túlmenően
fontos szerepe van a különböző kompetenciáknak, úgymint az élethosszig tartó
tanulásnak (life long learning), a szakmai gyakorlatokon való részvételeknek, a
megfelelő eredménnyel bíró iskolai bizonyítványnak, a szaktudással való
rendelkezésnek, stb. Ezek olyan készségek és ismeretek, amelyek nem a családi
szocializáció során sajátíthatók el, hanem az oktatás-nevelés intézményeiben, az
oktató-nevelők közbenjárásával (Szabó – Nagy, 2015).
A felsorolt kvalitásoknak és talentumoknak a szükségességét a fiatalok egy 1-től
5-ig tartó Likert-skálán tudták értékelni, melynek eredményei – a varianciaanalízis
alapján az alábbiak szerint foglalható össze: a két korcsoport között jelentős,
kardinális különbség létezik a nyelvtudás (p=0,000), a jó kapcsolat (p=0,000), a
protekció (p=0,000), a szaktudás (p=0,007) és a jó iskola (p=0,001) fontosságának
megítélésében. A megkérdezettek közül egyértelműen a 15-18 éves korosztály
definiálta elengedhetetlen tényezőnek a nyelvtudást, a szakmai tudást és a jó iskolát.
A 19-29 éves korcsoport szerint a jó kapcsolat és az ezzel együtt járó protekció
megléte az, amely leginkább hozzájárul a sikeres elhelyezkedéshez.
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A családi háttér (p=0,113), a szakmai gyakorlat (p=0,204) és az élethosszig tartó
tanulás (p=0,328) megítélésében azonban nincsen számottevő különbség a két
korcsoport között: az ifjúság szerint ezek a legkevésbé szükséges és fontos tényezők
álláskeresés szempontjából.
7. ábra: Ön szerint a következők mennyire szükségesek ahhoz,
hogy az ember jó állást találjon? (átlagok összehasonlítása)
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

4,58

4,52
4,06

3,95
4,41

3,47
4,13

3,70

4,22

4,40
3,97

4,18

3,55

nyelvtudás

jó
protekció jó családi szaktudás jó iskola szakmai
kapcsolat
háttér
gyakorlat
15-18 évesek

3,99

4,27
3,90

állandó
tanulás

19-29 évesek

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Közismert tény, hogy ezekről a kompetenciákról, ismeretekről nem lehet
általánosságokban beszélni, hiszen a gazdaság, az ágazatok és a munkakörök
gyorsan változnak, amelyekhez mindig újabb és újabb követelmények és elvárások
társulnak (Berde és munkatársai, 2006). Ugyanakkor mindezen felgyorsult világban
felismerhető az is, hogy a nyelvismeret kezd általánosan megjelenő és elvárt
kompetenciaként feltűnni és érvényesülni (Szabó – Nagy, 2015).
Országos átlagban a fiatalok 60 százaléka, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az
ifjúság 52 százaléka rendelkezik idegen nyelvismerettel (Szabó – Nagy, 2015).
Nyíregyháza városában ez az arány még kedvezőbb: a 15-18 éves korcsoport 85,8
százaléka, a 19-29 éves korosztály 61,9 százaléka beszél valamilyen szinten idegen
nyelvet.
Nyelvtudás tekintetében – akárcsak az Észak-Alföld régióban – az angol nyelv
preferálása figyelhető meg: a 15-18 éves válaszadók 86 százaléka tud angolul. Ezt
követi a német nyelv (12,1%) ismerete. Az idegen nyelvhasználat szintjére az
jellemző, hogy az idegen nyelvet beszélők 3,8 százaléka anyanyelvi szinten képes
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alkalmazni a nem anyanyelvét, 6,3 százalék felsőfokon, 42,1 százalék középszinten,
29,6 százalék alapszinten.
A 19-29 évesek 87,1 százaléka számol be arról, hogy beszél angolul, 10,2
százalék pedig arról, hogy a német nyelvet is képes használni. A nyelvhasználat
szintje esetükben az alábbiak szerint alakul: a válaszadók 2,4 százaléka anyanyelvi
szinten, 9 százaléka felsőfokon, 37,2 százaléka középszinten, 21,3 százaléka
alapszinten beszéli az idegen nyelvet.
6. táblázat: A Nyíregyházán tanuló ifjúság
idegennyelv-használatának szintjei (%)
15-18 évesek
19-29 évesek
Nem tudja megállapítani
4,9
0,7
Anyanyelvi szinten
4,4
2,6
Felsőfokon
7,3
16,1
Középfokon
49,0
54,1
Alapfokon
34,5
26,6
Összesen
100
100
Elemszám
206
305
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A nyíregyházi ifjúság idegen nyelv használatának a szintjei és a nyelv
elsajátításának helyei közötti összefüggés vizsgálat, azaz a kereszttábla elemzés
eredményei (p=0,000) szerint azt tudjuk megállapítani, hogy a felsőfokú és
középfokú nyelvhasználat elsajátításának a színhelye egyértelműen az iskola
intézménye és az iskolán kívüli lehetőséget megteremteni képes magánoktatás,
nyelviskolai keretrendszer és a külföldön hosszabb ideig történő tartózkodás10. A
vizsgálat kimenetele szerint az alapfokú nyelvismeret tanulásához és ismeretéhez az
oktatás-nevelés intézménye képes biztosítani a kellő alapokat és feltételeket.

10

A 15 és 18 év közöttiek 4,8 százaléka már tanult külföldön. Ez a megoszlás a 19-29
közöttiek esetében 0,9 százalékkal magasabb. Bővebb információk – ezzel kapcsolatosan –
jelen kötetben Kállai–Lengyelné–Nyírcsák, (2016) tanulmányában olvashatók. A külföldi
munkavállalás kérdéskörének egyik demográfiai vonatkozása az, hogy a kivándorlók
többsége gyermekvállalási korban lévő fiatal, akik a családalapítási terveiket az adott
országban valósítják meg. A fiatalok gyermekvállalási elképzeléseinek eredményeit jelen
kötetben R. Fedor (2016) írásában olvashatjuk.
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7. táblázat: A Nyíregyházán tanuló ifjúság idegennyelv-használat szintjeinek
és elsajátítás-helyszíneinek összefüggései
Iskolában Iskolán kívül
Mind a kettőben
Anyanyelvi szinten
3,4
11,1
1,4
Felsőfokon
5,8
17,8
19,5
Középfokon
43,2
55,6
63,8
Alapfokon
47,6
15,6
15,2
Összesen
100
100
100
Elemszám
206
45
210
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Fontosnak tekintettük annak a kérdésnek a vizsgálatát is, amely az idegen nyelv
használatára vonatkozik. A két korcsoport között csak a munkához (p=0,000) és a
tanuláshoz (p=0,000) kötődő idegennyelvtudás tekintetében találtunk számottevő
eltérést: az előbbi cselekvéshez használatos nyelvhasználat egyértelműen a 19-29
évesekre, még az utóbbihoz társuló igénybevétel vitathatatlanul a 15 és a 18 év
közöttiekre jellemző. A többi felkínált alternatíva eloszlásában viszont nem
mutatkozott meg jelentős eltérés (p>0,05).
8. táblázat: Szokta-e Ön az idegen nyelvi tudását használni az alábbiakhoz?
(átlagok összehasonlítása)

15-18
évesek

Átlag

1,3571

3,0376

újság/
magazin
olvasása
2,1818

N

168

213

209

208

210

211

19-29
évesek

Átlag

1,8158

2,5199

2,1367

2,4604

2,2374

2,1913

N

266

277

278

278

278

277

Átlag

1,6382

2,7449

2,1561

2,5267

2,2111

2,2213

N

434

490

487

486

488

488

Összesen

munka

tanulás

internetes
olvasás

társalgás társalgás
szóban írásban

2,6154

2,1762

2,2607

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Összegzés
A 2015-ös nyíregyházi ifjúságkutatás eredményei közül elsősorban a tanulási
szándékra és az elhelyezkedési mintázatokra vonatkozók jelentenek szakmailag,
tudományosan új eredményeket. A vizsgált minták kialakítása és a mintaválasztási
eljárás miatt a két korosztály iskolai végzettségének a jellemzői nem térnek el
lényegesen az alapsokaságétól.
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A tanulási szándékokat és a tanulás szintjét, területét illetően kapott eredmények
lehetőséget adnak a térség köz- és felsőoktatási, valamint szakképzési intézményeinek arra, hogy a „tanulási keresletet” prognosztizálják – ez fontos az intézmények
működése és a képzési struktúra szempontjából. A tanulási, továbbtanulási szándékot az életkori csoporthoz tartozás alakítja meghatározóan, hisz’ a 15-18 évesek
számára a szakma, az érettségi és a felsőfokú végzettség megszerzése még egyaránt
potenciális lehetőség – csaknem kilenctizedük tervezi is azt, hogy továbbtanul. A
19-29 éves korosztálynak csak a fele tervezi azt, hogy tanul, ez elsősorban szakmai
képzést, és mesterszintű felsőfokú tanulmányokat jelent. A további eltéréseket a
korcsoportokon belül és között a nemek szerinti hovatartozás és a szülők, különösen
az anyák iskolai végzettsége alakítja – a nők inkább tanulnának, és az anyák iskolai
végzettsége komoly hatást gyakorol a tanulmányok szintjére.
A vizsgált korosztályok közötti további különbségek nem annyira munkahelyválasztás szempontjaiban érvényesülnek (azokra a biztos egzisztencia választása a
jellemző), mint a „jó állás” megtalálásában. A „jó állásba” kerülés megítélésében a
két korcsoport között már lényeges különbségek vannak, míg a fiatalabbak a tudásra
helyezik a hangsúlyt, a 19-29 évesek nagyobb szerepet tulajdonítanak a
kapcsolatoknak, a protekciónak, igaz, a 15-18 évesek pedig a családi háttérnek. Az
eltéréseket – valamennyi területen – az átélt tapasztalatokkal magyarázzuk.
Felhasznált irodalom
1.)

2.)

3.)

4.)
5.)

6.)
7.)

Berde Éva és munkatársai (2006): Diplomával a munkaerőpiacon. Felsőoktatási
Kutatásintézet, Budapest. http://www.hier.iif.hu/hu/konf/Felsooktatasi_GYZ.pdf.
Utolsó látogatás: 2015. november 22.
Bukodi Erzsébet (2000): Szülői erőforrások és iskolázási egyenlőtlenségek. In: Elekes
Zsuzsa – Spéder Zsolt (2000): Törések és kötések a magyar társadalomban. Andorka
Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó, Budapest. 13-27. oldal.
http://szserv.socio.uszeged.hu/HEFOP/HEFOP_2006_november_2_rétegződés_CD/3.
3_törések_Bukodi_iskolázási_egyenlőtlenségek_szülői_erőforrások.pdf
Utolsó
látogatás: 2015. december 3.
Fábián Gergely – Takács Péter – Szigeti Fruzsina (2015): A jövedelmi helyzet és a
jövedelmi szegénység. Acta Medicinae et Sociologica Vol. 6. No. 18-19. 68-79. oldal.
Fényes Hajnalka, Szabó Ildikó (szerk.) (2014): Campus-lét a Debreceni Egyetemen.
Ifjúságszociológiai tanulmányok. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.
http://mek.oszk.hu/13900/13914/13914.pdf. Utolsó látogatás: 2015. december 8.
Huszti Éva, Takács Péter, Hüse Lajos (2016): A „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatás
módszertana. Acta Medicinae et Sociologica Vol. 7. No. 20-21: 211-218 oldal.
Hüse Lajos (2015): A szubjektív egészségi állapot tényezői és azok változásai
Nyíregyházán és vonzáskörzetében. Acta Medicinae et Sociologica Vol. 6. No. 18-19.
96-120. oldal.

46
8.)

9.)

10.)

11.)
12.)

13.)
14.)

15.)
16.)
17.)

18.)
19.)

20.)
21.)

22.)
23.)

Acta Medicina et Sociologica – Vol 7., 2016
Kállai Barbara – Lengyelné Pogácsás Mária – Nyírcsák János (2016) Munkaerő-piac,
külföldi munka és tanulás. Acta Medicinae et Sociologica Vol. 7. No. 20-21. 48-81.
oldal.
Kékesi Márk Zoltán (2007): A szubjektív életminőség térbeli vonatkozásai. In: Utasi
Ágnes (szerk.) (2007): Az életminőség feltételei. Műhelytanulmányok. MTA Poltitikai
Tudományok Intézete: 72-83. oldal.
Kozma Tamás (1998): Szabadság vagy igazság? Új Pedagógiai Szemle 48. évfolyam
10. szám, 219-234. oldal. http://mek.oszk.hu/01900/01945/01945.pdf. Utolsó látogatás:
2015. december 3.
Központi Statisztikai Hivatal (2013): 2011. évi népszámlálás. 3. Országos adatok.
Xerox Magyarország Kft., Budapest.
Lee Valerie E. (2002): Catholic schools: private and social effects William Sander.
Boston: Kluwer Academic Publishers (book review). Economics of Education Review
21. 5. pp. 646-648.
Malakucziné Póka Mária (2014): Demográfiai, háztartási jellemzők. Acta Medicinae et
Sociologica Vol. 5. No. 12-13. 9-28. oldal.
Malakucziné Póka Mária (2015): A Nyíregyházi járás település szerkezeti,
demográfiai, háztartási jellemzői. Acta Medicinae et Sociologica Vol. 6. No. 18-19. 1129. oldal.
Nyitrai Ferencné (1997): Az oktatás helyzete nemzetközi összehasonlításban.
Statisztikai Szemle 75 évfolyam 10. szám. 797-817. oldal.
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/1997/1997_10/1997_10_797.pdf.
Utolsó
látogatás: 2015. december 3.
Nyüsti Szilvia (2012): Oktatási helyzetkép. In: Székely Levente (szerk.) (2012):
Magyar Ifjúság 2012. Tanulmánykötet. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó,
Budapest. 90-126. oldal.
Pusztai Gabriella (2009): A társadalmi tőke és az iskolai pályafutás. Új Mandátum
Könyvkiadó, Budapest.
Rusinné Fedor Anita (2012): Gazdasági aktivitás lokális jellemzői: nők és férfiak a
„munka piacán”. In: Huszti Éva, Patyán László, Fábián Gergely (szerk.) (2012):
Életminőség Nyíregyházán, 2008-2010. Acta Medicinae et Sociologica. Debreceni
Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza. 83-98. oldal.
R. Fedor Anita – Jávorné Erdei Renáta (2014): A foglalkoztatás jellemzői
Nyíregyházán. Acta Medicinae et Sociologica Vol. 5. No. 12-13. 29-46. oldal.
R. Fedor Anita – Balogh Erzsébet (2015): A foglalkoztatás és a munkanélküliség
jellemzői a Nyíregyházi járásban. Acta Medicinae et Sociologica Vol. 6. No. 18-19. 4767. oldal.
R. Fedor Anita (2016): Családalapítás és gyermekvállalás a fiatalok körében. Acta
Medicinae et Sociologica Vol. 7. No. 20-21. 11-28. oldal.
Szabó Fanni, Nagy Zita (2015): Észak-Alföld – Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés. In:
Nagy Ádám, Székely Levente (szerk.) (2015): Harmadrészt – Magyar ifjúság 2012.
Regionális helyezet elemzések. ISZT Alapítvány – UISZ Alapítvány - Excenter
Kutatóközpont, Budapest. 117-150. oldal

Acta Medicina et Sociologica – Vol 7., 2016

47

24.) Szigeti Fruzsina – Fábián Gergely – Takács Péter (2015): Az érzelmi jóllét mérése a
Nyíregyházi járás településein. Acta Medicinae et Sociologica Vol. 6. No. 18-19. 145161. oldal.
25.) Takács Péter – Fábián Gergely – Szigeti Fruzsina (2015): A Nyíregyházi háztartáspanel
életminőségi modellvizsgálatok legújabb eredményei, valamint az életminőség modell
bővítésének lehetőségei a RoughSetTheory alkalmazásával. Acta Medicinae et
Sociologica Vol. 6. No. 18-19. 198-225. oldal.
26.) Walther Andreas et. al. (2008): Youth policy in Hungary. Conclusions of the Council of
Europe international review team. Council of Europe Publishing, Strasbourg.
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/IG_Coop/YP_Hungary_en.pdf.
Utolsó
látogatás: 2015. december 3.
27.) www1: Járások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
http://www.jaras.info.hu/jarasok-terkepe/jarasok-szabolcs-szatmar-bereg-megyeben.
Utolsó látogatás: 2015. december 3.
28.) www2: Új Ifjúsági Szemle Alapítvány
http://niida.hu/szervezetek/805. Utolsó látogatás: 2015. december 3.
29.) www3: A Campus-lét kutatás honlapja.
http://campuslet.unideb.hu/. Utolsó látogatás: 2015. december 3.

Készítették:
Prof. dr. Fónai Mihály: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar,
tanszékvezető egyetemi tanár
4032 Debrecen Kassai út 26.
fonai.mihaly@law.unideb.hu
Szigeti Fruzsina: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és
Művelődéstudományi Doktori Program, PhD. hallgató
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
szigeti.fruzsina.89@gmail.com

48

Acta Medicina et Sociologica – Vol 7., 2016

Munkaerő-piac, külföldi munka és tanulás
Labour Market, Working and
Studying Abroad
Kállai Barbara – Lengyelné Pogácsás Mária – Nyírcsák János
Abstract
In our study we summarize the outcomes of the Youth of Nyíregyháza 2015 research
connected to youth employment, studying and mobility. Our aim is to depict the
characteristics and future plans of youngsters about studying and working. We
analysed the answers of youngsters aged 15-18 and young adults aged 19-29
separately, but as for mobility, we compared the answers of the two age groups.
Most of the young people are studying or working, though many of them are
doing both activities at the same time. Half of them have already worked during their
studies. Most of the young adults are working as employees. After analysing the
results, we can say that today’s youngsters are mobile, willing to move for a better
living and career. They would stay in the town because of their friends and family,
but these factors are mainly motivating the youngsters. Family and friends are also
important for young adults but not as much as for the youngsters. Both age groups
are motivated to move abroad, or to another county or town in Hungary if they could
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get better opportunities, but they would not like to commute a lot day by day
therefore moving seems to be a better option for them.
To sum up, we can say that youngsters in this research are open to changes and
they are mobile.
Keywords: labour market situation of young adults, learning and working
abroad, future plans of youngsters, mobility
DOI:10.19055/ams.2016.7/20-21/4
Absztrakt
Tanulmányunkban összefoglaljuk a „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatásának
fiatalok munkavállalásával, tanulásával és mobilitásával kapcsolatos eredményeit.
Célunk, hogy a mintába került fiatalok jövőbeli, tanulással és munkavállalással
kapcsolatos jellemzőit és terveit bemutassuk az olvasó számára. Az eredményeket a
15-18 éves és a 19-29 éves korosztály esetében külön vizsgáltuk, azonban a mobilitás
témájában a két korcsoport által adott válaszokat összehasonlítottuk.
A mintába került fiatalok túlnyomó része tanul vagy dolgozik, de a két
tevékenység sokak életében egyszerre van jelen. Azonban a fiatalabbak felére is
jellemző, hogy már dolgozott az iskola mellett. A többség alkalmazottként végzi
munkáját. Az eredményeket vizsgálva azt látjuk, hogy korunk fiataljai mobilisak,
hajlandóak lennének elköltözni máshová a jobb megélhetés és a karrier érdekében.
Barátaik és családjuk jelenik meg azonban leginkább visszatartó erőként. Ezek főleg
a 15-18 éves korosztály esetében jelentek meg hangsúlyosabban. A fiatal felnőttek
többségének tervei közötti is szerepel a költözés, azonban nem olyan nagy arányban,
mint a 15-18 évesek körében. Mobilitásuk nemcsak a külföldre való költözésben
nyilvánul meg, hanem akár másik településre vagy megyébe is elköltöznének, ha
kedvezőbb lehetőséghez jutnának ezáltal. Az ingázást azonban egyik korosztály sem
szívesen vállalja.
Összegzésképp tehát az mondható el a kutatásba bevont fiatalokról, hogy
nyitottak a változásra, befogadóak és mobilisak.
Kulcsszavak: fiatalok munkaerő-piaci helyzete, külföldi munkavállalás és tanulás,
fiatalok jövőbeli tervei, mobilitás
Bevezetés
Foglalkoztatás és munkanélküliség. Két olyan kulcsfogalom, amely egymástól
elválaszthatatlan, és messzemenően meghatározza egy társadalom működését,
életképességét. A munkaerő-piac az a terület, amelynek vizsgálatával, kutatásával,
elemzésével folyamatosan foglalkoznak a különböző tudományágakhoz tartozó
szakemberek. Persze nem véletlen, hogy ez a terület mindig is központi szereppel
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bírt. Egy önmagába visszatérő folyamat részeként, a munka révén szerzett jövedelem
működteti a gazdaságot, teszi életképessé, élhetővé az adott társadalmat.
Jelen tanulmányunkban a „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatás során nyert
adatok felhasználásával a mintába került 15-29 év közötti fiatalok munkaerő-piaci
helyzetének, tanulási terveinek és mobilitási hajlandóságának bemutatását tűztük ki
célul. Tanulmányunkban külön mutatjuk be a mintába került 15-18 éves és a 19-29
éves korosztállyal kapcsolatban nyert eredményeket a tanulás és munkavállalás
terén. A tanulmány ezt követő részében a mobilitás témája kerül kifejtésre. Ez utóbbi
fejezetben fontosnak tartottuk, hogy a két korosztály által adott válaszokat együtt
vizsgáljuk, és feltárjuk a köztük lévő esetleges hasonlóságokat és különbségeket.
Az talán egy közhelyszerű gondolat, hogy az eltérő társadalmi berendezkedésű
országok eltérő munkaerő-piaci jellemzőkkel bírnak. Az államszocialista országokban deklarált volt a teljes foglalkoztatás, ugyanakkor a piacgazdaságokban a gazdaság egészséges működésének természetes velejárója a munkanélküliség.
A Központi Statisztikai Hivatal által használt definíció szerint munkanélküliek
közé azok a személyek tartoznak, akikre egyidejűleg érvényesek az alábbi feltételek:
adott héten nem dolgozott, s nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távolt volt;
aktívan keresett munkát a kikérdezést megelőző négy hét folyamán; rendelkezésre
áll, azaz két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő munkát vagy talált
már munkát, ahol 90 napon belül dolgozni kezd.
Magyarország áttérése a piacgazdaságra azt is eredményezte, hogy 1990-től
megjelent a munkanélküliség. A gazdaság torz szerkezete következtében viszonylag
gyorsan, jelentős mértékű regisztrált munkanélküli csoport alakult ki. Ezzel együtt
jelentős mértékben csökkent a foglalkoztatottak aránya a munkaképes korú lakosság
körében. A gazdaság szerkezetének folyamatos átalakulása a foglalkoztatási helyzet
javulását is eredményezte. A munkaerő-piaci helyzet ugyan javult, de a foglalkozatás
szempontjából megfigyelhető volt részben egy területi egyenlőtlenség, másrészt a
pályakezdő fiatalok elhelyezkedési nehézsége.
A 2004-ben történő európai uniós csatlakozás azt is eredményezte, hogy hazánk
egy olyan gazdasági térség részévé vált, ahol a munkaerő szabad áramlása
alapelvként jelenik meg. A kutatás során fontos szerepet kapott ez a téma is, felmérve
a fiatalok országon belüli és kívüli mobilitási hajlandóságát. A munkavállalási
mobilitást tekintve fontos tisztázni a kapcsolódó ’migráció’ kifejezést is.
A migráció latin szó, amely magyar megfelelője a vándorlás fogalma. Egyszerre,
együtt határozzák meg az általános társadalmi, gazdasági, politikai folyamatok, az
egyéni szándék és a mindennapi történések. Beszélhetünk országon belüli, azaz
intern helyváltoztatásról, valamint külső, azaz extern vándorlásról, mely az egyes
országok közötti vándorlást jelenti. Az érintetteket számos ok motiválhatja a vándorlásra, mint például a kedvezőtlen viszonyok előli menekülés, életfeltételek javítása
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vagy az egyéni elképzelések és vágyak megvalósítása. Az alapján, hogy a vándorlás
belső motivációból történik-e meg vagy kényszer következtében, kikényszerített
vagy mesterséges és spontán vagy önkéntes migrációról beszélünk (Tóth, 2001).
Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavállalók ott dolgozzanak, ahol igény
van a munkaerejükre. Ugyanakkor bármennyire is adott a mobilitási lehetőség, a
statisztikák azt igazolják, hogy foglalkoztatási szempontból gyakorlatilag minden
országban nehéz helyzetben vannak a pályakezdő fiatalok. Elhelyezkedési esélyeik
sokkal rosszabbak, mint a tapasztalattal rendelkező, pályakezdőnek már nem
minősülő munkavállalóknak.
Ifjúsági munkanélküliségi trendek az EU-ban
Az ifjúsági munkanélküliség aránya általában véve sokkal magasabb, kétszerese
vagy valamivel több, mint kétszerese a teljes népesség körében mért értékhez képest.
Ifjúság alatt jelen esetben a 15-24 év közötti korosztályt sorolják az EUROSTAT
felmérésében. Az Európai Unióban mért ifjúsági munkanélküliség aránya 2005 és
2007 között csökkent, 2008 első negyedévére ez a folyamat megállt. Ebben az
időszakban mértek szerint a 15-24 év közötti fiatalok 15,2 százaléka volt munkanélküli. A gazdasági válság komolyan érintette őket. 2008 második negyedévétől a
fiatalok munkanélküliségi rátája erőteljesen növekedett, és 2013 első negyedévére
elérte a 23,8 százalékot, majd 2014 végére kissé lecsökkent (21,4%).11
Az 1. táblázatból is látható, hogy a legkedvezőtlenebb helyzet Olaszországban,
Portugáliában, Spanyolországban és Görögországban volt jellemző.
Számos kutatás megállapította már, hogy a fiatalok munkanélkülisége elsősorban
a termelési ciklusokra érzékeny, hosszabb távon azonban a ciklusoknál lényegesebb
hatást gyakorol rá az oktatás, a bér és a munkatapasztalat tényezője. Mindezek
mellett a makrogazdasági feltétel alakulásával is szoros összefüggésben van,
valamint azzal, hogy a társadalom nem tud vonzó foglalkoztatási lehetőségeket
kínálni a fiatalok számára (Artner, 2013).
1. táblázat: Ifjúsági munkanélküliség aránya

11

2012

2013

2014

2014
utolsó negyed éve

EU-28
Euró övezet

23,3
23,5

23,7
24,4

22,2
23,8

21,4
23,2

Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság

19,8
28,2
19,5

23,7
28,4
18,9

23,2
23,8
15,9

22,4
23,0
14,5

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
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Dánia
Németország
Észtország
Írország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Horvátország
Olaszország
Ciprus
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Egyesült Királyság

14,1
8,0
20,9
30,4
55,3
52,9
24,4
42,1
35,3
27,7
28,5
26,7
18,0
28,2
14,1
11,7
9,4
26,5
38,0
22,6
20,6
34,0
19,0
23,7
21,1

13,0
7,8
18,7
26,8
58,3
55,5
24,8
50,0
40,0
38,9
23,2
21,9
16,9
26,6
13,0
13,2
9,7
27,3
38,1
23,7
21,6
33,7
19,9
23,6
20,7

126,
7,7
15,0
23,9
52,4
53,2
24,1
45,5
42,7
35,9
19,6
19,3
21,2
20,4
11,8
12,7
10,3
23,9
34,7
24,0
20,2
29,7
20,5
22,9
16,9

11,2
7,4
14,4
21,9
51,1
51,7
24,6
46,3
42,0
33,9
18,2
18,5
23,5
18,9
11,1
11,9
10,2
22,0
33,3
23,6
19,1
26,9
21,1
22,4
16,1

Saját készítés (Forrás: EUROSTAT)

Az ifjúsági munkanélküliség okai mellett érdemes szólni röviden a
következményeiről, hatásairól is.
McQuaid több negatív hatásról is ír, ami a munkanélküliség állapotával járhat.
Nyilván ezek a hatások számos tényezőn múlnak, de szignifikáns összefüggés
mutatható ki bekövetkezésüket tekintve a munkanélküliek körében. A munkanélküli
lét megtapasztalása negatívan hathat az egyén egészségi állapotára és jólétére, az
élettel való elégedettségére (McQuiad, 2015).
Ifjúsági munkanélküliség alakulása Magyarországon
Ha a 2012. évi adatokat nézzük, akkor a 15-24 év közötti fiatalok esetében azt
mondhatjuk, hogy a fiatalok 28,2 százaléka volt munkanélküli Magyarországon.
Ezzel az értékkel az EU-ban a középmezőnybe tartoztunk. Ez az arány 2013-ra
valamelyest kisebb lett, azaz a magyar fiatalok 26,6 százaléka küzdött a
munkanélküliség helyzetével. 2014-ben ez az érték még tovább csökkent, 2014 év
végére egészen 18,9 százalékig. (1. táblázat).
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A fiatalok körében a foglalkoztatási problémák leginkább az alacsonyabban
képzetteknél jelennek meg, azaz az alapfokú és szakiskolai végzettségűeknél.
Alacsony foglalkoztatásuk egyik fő oka a hiányos alapkompetenciákban rejlik
(Matheika, 2013).
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2013 szeptemberi adatai szerint a
pályakezdő álláskeresők között 41,5%-nak volt legfeljebb általános iskolai
végzettsége, 23,1%-uk szakiskolai vagy szakközépiskolai végzettséggel bír, 15,1%uk gimnáziumot végzett, 14,9%-uk szakmunkásképző és technikumi, 5,3%-uknak
pedig felsőfokú iskolai végzettsége van. A pályakezdő álláskeresők aránya az összes
álláskereső között 13,1% volt.
Területi eloszlást tekintve a közép-magyarországi fiatalok vannak a
legkedvezőbb helyzetben. Az észak-alföldi régió azonban a leghátrányosabb
területek közé tartozik. Ezt a kedvezőtlen gazdasági-társadalmi helyzetet a fiatalok
is megsínylik, különösen a falusi fiatalok. Minden megyében jellemző jelenség
azonban, hogy a falvakban élő fiatalok nagyobb hátrányban vannak a városokban,
megyeszékhelyeken élő fiatalokhoz képest. Megyei viszonylatban a pályakezdő
munkanélküliek aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt a legmagasabb
(16% feletti) a 2013 szeptemberi mutatók alapján.12
Visszatérve a fiatalok iskolai végzettségéhez, azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb
problémát az alacsony iskolai végzettségűek elhelyezkedése jelenti, hiszen alkalmazásuk többletköltséggel és többletkockázattal járhat a munkáltatók számára.
Alapkompetenciáikat tekintve olyan hiányosságokkal rendelkeznek, amelyek
fontosak lennének a munkavégzéshez. Azonban a középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkezők helyzete sem problémamentes, hiszen sokan közülük végzettségükhöz képest alacsonyabb szintű munkavállalásra kényszerülnek. Ennek oka a
felsőfokú képzés minőségében, a képzés a munkapiaci kereslettel nem kellőképpen
harmonizáló szerkezetében és a magyarországi munkakínálat szakmastruktúrájában
keresendő, de az okok közé sorolhatjuk az alacsonyabb képzettséggel rendelkezők
hivatalos képzettségi szintjüktől való elmaradását is. Mindezek következtében a
felsőfokú végzettségűek kiszorítják az alacsonyabb iskolai végzettségűeket az olyan
állásokból, amelyek eredetileg az ő képességi szintjükhöz illeszkednek, a
szakképzettek pedig kiszorítják a szakképesítéssel nem rendelkezőket. A felsőfokú
végzettségűek esetében tehát sokkal inkább probléma az alacsonyabb kvalifikációt
igénylő munkakörök betöltése, mintsem a munkanélküliség (Matheika, 2013).
A tanulmány további fejezeteiben a Nyíregyházán végzett ifjúságkutatás
eredményeit fejtjük ki részletesebben a munkaerő-piac, a tanulás és a külföldi
munkavállalás témájában.
12

http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_afsz_stat_merop_2015
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Anyag és módszer13
A fentebbiekben leírt és bemutatott nemzetközi és hazai környezetbe ágyazódik be
az a munkavállalói kör, amelyet a jelen tanulmányunkban vizsgálunk.
A kutatás nyíregyházi lakhellyel rendelkező és az ott tanuló és/vagy dolgozó 1518, illetve a 19-29 éves fiatalokra terjedt ki. A két korcsoport számára két külön
szerkesztett kérdőív készült el. Mivel az idősebb korosztályba tartozó fiatalok
meghatározó része munkavállaló, ezért az ő esetükben egy részletesebb kérdőíves
adatfelvételre került sor. A 15-18 éves korosztályt csak érintőlegesen kérdeztük a
munkavállalással kapcsolatban.
Az adatgyűjtéshez alkalmazott kérdőívek a „Magyar Ifjúság 2012” című kutatás
esetében is használt kérdőívek szerkezetét és tematikáját követik.
15-18 évesek
A korcsoport esetében a nyíregyházi középiskolákba járó diákok adták a vizsgálati
populációt. Eredetileg 300 olyan fiatal megkérdezése volt a cél, akik a város
valamelyik középiskolájában tanulnak.
A mintavétel több lépcsőből állt: először az iskolákból vettünk mintát az iskola
típusától függően, figyelembe véve a városban lévő különböző típusú középiskolák
arányait.
A mintavétel következő lépcsője a kiválasztott iskolába járó diákok létszámának
meghatározása volt. A mintába került iskolák vezetőit arra kértük, hogy az összes
évfolyamot reprezentálva válasszanak ki megadott számú diákot a kérdezésre, akik
önként vállalják a kutatásban való részvételt. A megkérdezett diákok esetében
mindig kértük aláírva az előre eljuttatott szülői beleegyező nyilatkozatot.
A középiskolákban kérdezett diákok esetében nem volt kikötés, hogy
nyíregyháziak legyenek.
A kérdőíves adatfelvételt a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának hallgatói
végezték.
A középiskolákban végül 240 sikeres kérdezés történt, ennyi diákot értünk el a
kérdőívekkel. A megkérdezettek 53 százaléka lány, 47 százaléka fiú; 40 százaléka
gimnazista, 20 százaléka jár szakközépiskolába és 40 százaléka szakiskolás volt.
19-29 évesek
A mintát a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
szolgáltatta. A mintába került fiatalokat a korábbi gyakorlathoz hasonlóan
(Nyíregyháza Életminősége, 2008, 2010, 2012, 2015) a város polgármestere és a
13

Huszti É., Takács P., Hüse L. (2016): A „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatás
módszertana. Acta Medicinae et Sociologica Vol. 7. No. 20-21: 209-215. oldal
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kutatásvezető által aláírt lakossági levélben tájékoztattuk a kérdezésről, annak
céljáról és a kérdezés várható idejéről.
A cél 600 olyan fiatal megkérdezése volt, akik állandó bejelentett lakcímmel
rendelkeznek Nyíregyházán és a kijelölt korcsoportba tartoznak. Továbbá 100 olyan
fiatal megkérdezése is tervbe volt véve, akik nem nyíregyházi lakosok, de itt
folytatják felsőfokú tanulmányaikat. 14
Összesen 493 sikeres kérdezés zajlott a korcsoportban.
Munkaerő-piac és munkavállalás az adatok tükrében a 15-18 éves korosztály
körében
A 15-18 éves korosztályból a fiatalok többsége még az iskolarendszerben
tartózkodik, ezért körükben a munkavállaláshoz kapcsolódó kérdések kevésbé
voltak jelen a kérdőívben. A 240 fős mintából 225 fő adott értékelhető választ, ezek
alapján a 15-18 évesek között a válaszadók 56 százaléka lány, 44 százaléka pedig
fiú volt. Életkorukat tekintve kiegyenlítettnek mondható a válaszadók aránya.
A „fizetett” munkavégzés kezdete
1. ábra: Munkavégzés jövedelemért

N=111

14

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A rossz elérés, a kérdezőbiztosok sok kudarca után a hólabda módszerére tértek át, így az
elért minta nem reprezentálja a vizsgált célcsoportot.
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2. ábra: Az első jövedelemszerzés

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A válaszadók között majdnem fele-fele arányban szerepelnek azok a fiatalok,
akik még nem dolgoztak, és azok, akik már dolgoztak úgy, hogy azért pénzt is kaptak. Utóbbi csoportba tartozó fiatalok 66 százaléka 14-16 éves korában végzett először munkát fizetés ellenében, tehát középiskolai tanulmányaik első éveiben. Ez
annak tudható be, hogy jogilag csak a 14 éves kor betöltése után kezdhetnek el dolgozni. Kevésbé jellemző a válaszadókra, hogy 13 éves korukban vagy előtte végeztek fizetésért munkatevékenységet. A 13 vagy az alatti életkorban munkát vállaló
fiatalok feltehetően családi környezetben, szüleik vállalkozásában kaphattak pénzt,
ha elvégeztek egyes munkafeladatokat. A 17 éves vagy a feletti korban először
munkát vállaló fiatalok is kevesebb arányban szerepeltek a válaszadók között. Ez
alapján azt mondhatjuk, hogy azon fiatalok többsége, akik fizetés ellenében dolgozni
szerettek volna, vagy arra kényszerültek, hogy munkát vállaljanak, már a középiskolai évek elején elkezdtek dolgozni.
3. ábra: Iskola melletti munkavégzés

N=117

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.
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4. ábra: Munkavégzés iskolaidőben

N=137

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A következő kérdés a munkavégzés idejére vonatkozott. A 117 fiatal majdnem
negyede csak az iskolai szünidőben dolgozott, másik negyedük pedig gyakran
végzett munkát tanítási időn kívül.
Az ezt követő kérdés (4. ábra) is ezt igazolja, amely az iskolaidő alatti munkavégzést vizsgálta. Ezen kérdésre adott 137 fő válasza alapján az mondható, hogy
67%-uk sohasem vállalt munkát az iskolaidő alatt, 19%-uk pedig csak ritkán, 9%uknál gyakran előfordult ez a helyzet, és 5%-uk dolgozott mindig az iskolaidő alatt.
5. ábra: Első munkahelye

N=189

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A megkérdezett mintából 189-en adtak érvényes választ arra a kérdésre, hogy
hány éves korukban fognak szerintük jövedelemszerző munkával rendelkezni. 62
százalékuk 16-20 éves koruk közé tette ezt a kort, 30 százalékuk pedig 21 éves
korukban vagy afelett képzelik el munkavállalásuk kezdetét. Legtöbben közülük a
18 éves kort jelölték be. Az átlagos érték pedig 19,8 év lett. Ezen kérdés esetében
azonban nem állíthatjuk biztosan, hogy a munkavállalás és a továbbtanulás kizárná
egymást, tehát azon fiatalok, akik a többiekhez képest egy korábbi életkort adtak
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meg első munkakezdés idejének, nem feltétlenül vetik el a továbbtanulás
lehetőségét. A 189 válaszadó 8 százaléka 15 éves korában vagy még korábban
szeretne elkezdeni dolgozni. Ezen válaszadók valószínűleg a diákmunkát is
lehetőségként értelmezték, mint első jövedelemszerző tevékenység.
A nem, az életkor, az iskolatípus, valamint a munkavégzés között összefüggés
nem mutatható ki a mintában. Feltételezhető az, hogy ki vállal iskolaidőben vagy
tanszünetben munkát, az nem csak a család anyagi helyzetétől függ, hanem azoktól
a mintáktól, amit az egyén a szocializációja révén a családból hoz.
Munkaerő-piac és munkavállalás az adatok tükrében a 19-29 éves korosztály
körében
A 19-29 év közötti fiatalok körében végzett kutatás során 58 százalékban voltak jelen
a lányok és 42 százalékban a fiúk (N=445). Az érintett korcsoporton belül a 25-28
év közöttiek voltak kisebb arányban, tehát a megkérdezettek többségét a 29 éves és
a 19-24 év közötti fiatalok alkották (N=490).
A 442 válaszadó közül 84 százalék még nőtlen vagy hajadon, 11 százalékuk él
már házasságban, 5 százalékuk élettársi kapcsolatban.
6. ábra: Családi állapot

N=442

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

7. ábra: Gyerekek száma (fő)

N=75

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.
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A megkérdezett fiatalok közül 75-en válaszolták azt, hogy van gyermekük.
Legtöbbjüknek, 50 főnek egy gyermeke, 16 válaszadónak pedig két gyermeke van.
8 fő gondoz 3 gyermeket és 1 válaszadónak van 4 gyermeke.
R. Fedor Anita tanulmányában azt a következtetést vonta le, hogy a magyar
fiatalok – mind a 15-18, mind a 19-29 éves korosztályt tekintve – a kétgyermekes
családmodell szerint képzelik el jövőjüket (R. Fedor, 2016).
8. ábra: Melyik igaz önre? (fő)

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

9. ábra: Fő tevékenység (fő)

N=439

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A válaszadók aktivitására vonatkozóan több lehetőség közül is választhattak a
fiatalok. Legtöbben közülük tanulnak és/vagy dolgoznak.
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Mivel több állapot is jellemző lehet egy válaszadóra, megkérdeztük azt is, hogy
melyiket tekintik ezek közül fő tevékenységüknek. A 433 válaszadó közül 191-en a
tanulást jelölték meg, míg 195-en munkavégzéssel töltik idejük legnagyobb részét.
Összesen 25 fő válasza enged következtetni arra, hogy munkanélküli státuszban van
akár ellátással vagy anélkül.
A legtöbb válaszadó tehát tanul és/vagy dolgozik. Ezen kívül a kutatás kiterjedt
arra is, hogy azok, akik jelenleg valamilyen képzésen vesznek részt, milyen iskolába
járnak. A 199 válaszadóból legtöbben (összesítve 117-en) a felsőoktatás valamely
szintjén végzik tanulmányaikat. 42 fő szakközépiskolába vagy technikusi képzésre
jár. A válaszadók közül 20-an érettségi utáni szakképzésben vesznek részt.
10. ábra: Iskolatípus (fő)

N=199

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

11. ábra: Jövedelemszerzés

N=435

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.
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A munkavégzéssel és jövedelemszerzéssel kapcsolatos kérdésünkre a 435
válaszadó nagy többsége (80%) jelezte, hogy végzett már olyan munkát, amiért pénzt
kapott, 20%-uk azonban még nem folytatott semmilyen formában kereső
tevékenységet.
12. ábra: Elsődleges munka (fő)

N=243

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Azok a fiatalok, akik fő tevékenységükként a munkavégzést jelölték meg,
alkalmazottként dolgoznak a munkahelyükön, azaz 178 fő látja el feladatait
beosztottként. Ezen kérdés esetében a második legnagyobb csoportot azok a
válaszadók alkotják, akik vállalkozóként végzik munkájukat: 30 fő végez
munkatevékenységet saját cégében. A válaszadók közül tehát alacsony számban
kezdtek bele vállalkozásba.
A 2012-ben végzett országos kutatás is hasonló eredményeket mutat, amely
szerint a dolgozó fiatalok több mint 80 százaléka alkalmazott, míg a többiek
nagyobbrészt vállalkozóként dolgozik, kisebb részük pedig alkalmi munkákból él
(Gazsó, 2012).
13. ábra: Vállalkozáson belüli szerepe (fő)

N=33

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.
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A fiatalok, akik elsődleges tevékenységükként az „önálló vállalkozót” jelölték
be, legnagyobb arányban, 21-en egyéni vállalkozóként dolgoznak, tehát nem
kisvállalkozást működtetnek.
14. ábra: Foglalkozás jellege (fő)

N=243

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

15. ábra: Foglalkozása (fő)

N=203

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Azok a válaszadók, akik nem vállalkozóként dolgoznak, legnagyobb arányban
határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkeznek. A 243 fő közül 116-an, tehát a
válaszadók közel fele dolgozik ilyen szerződéssel. Egyharmaduk pedig határozott
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ideig dolgozik munkahelyén. A válaszadók 80 százalékára jellemző az, hogy
bejelentve foglalkoztatják őket.
Az országos kutatási eredményekhez viszonyítva a helyzet hasonló, hiszen az
országos minta esetében a dolgozó fiatalok 63 százaléka határozatlan szerződéssel
dolgozik, 24 százalékuk pedig határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezik
(Gazsó, 2012).
A foglalkozásra vonatkozó kérdés esetében a 203 fő válaszadó közül legtöbben,
olyan szellemi munkakörben dolgozik, amelyhez nem szükséges a diploma, illetve
közel ugyanennyien szakmunkásként végzik munkájukat, de nem mezőgazdasági
területen dolgozó betanított munkás is viszonylag sok szerepel a válaszadók között.
Kevés fiatal tölt be középvezetői vagy felsővezetői pozíciót.
16. ábra: Mennyi ideje dolgozik? (fő)

N=211

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A megkérdezettek a munkában átlagosan 23,3 hónapot töltöttek el a megkérdezés
időpontjáig; az eddig ledolgozott munkahónapok középértéke (medián) 14 hónap
volt, míg a kérdésünkre kapott leggyakoribb (módusz) válasz az 1 hónap. 22-en
dolgoznak tehát még csak egy hónapja. Mindezt 211 értékelhető válasz mellett
kaptuk. 19-en pedig már közel két éve állnak munkaviszonyban. A 16. ábrán látható
eredmények tehát azt mutatják, hogy a válaszadók közel fele még nem dolgozik egy
éve. Ez amiatt is lehetséges, hogy a megkérdezett korosztályból a 19-25 évesek
voltak többségben, akik az iskolarendszer valamelyik szintjén a közelmúltban
szerezhették meg végzettségüket.
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17. ábra: Jövedelem

N=131

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

18. ábra: Jövedelemszerzés formája

N=217

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A 20-29 éves kor közötti dolgozó fiatalok 56 százaléka keres havonta átlagosan
61 000-120 000 Ft között. A válaszadók ötöde 0 és 60 000 Ft közötti jövedelemmel
rendelkeznek havi szinten. A fennmaradó 24 százalék alkotja a legjobban fizetettek
körét, akik 121-350 000 Ft közötti keresettel bírnak.
A jövedelmet meghatározó változók közül kettő emelhető ki. Az életkor és az
iskolai végzettség hatása egyértelműen kimutatható a mintában. Az erősebb
korrelációs összefüggés az iskolai végzettség esetében tapasztalható15, vagyis a
15

Havi összjövedelem x legmagasabb iskolai végzettség közötti összefüggés: Person’s
R=0,356, szignifikancia 0,000, N=134.

Acta Medicina et Sociologica – Vol 7., 2016

65

magasabb iskolai végzettséghez magasabb jövedelem párosul. Az természetesnek
tekinthető, hogy az életkorral nő a jövedelem16. Ez abból is adódik, hogy a
diplomások később jelennek meg a munkaerő-piacon, mint az alacsonyabb iskolai
végzettségűek, ugyanakkor a magasabb szintű képzettséggel rendelkezők kezdő
fizetése eleve magasabb, mint az alacsonyabb iskolai végzettségűeké. Ugyanakkor
az is jellemző, hogy a hasonló képzettségi szinttel rendelkezők a munkaviszonyban
eltöltött idővel arányosan magasabb jövedelemmel rendelkeznek.
A megkérdezett fiatalok közül 69% felelte azt, hogy a jövedelmét legális keretek
között szerzi, azaz fizetését bejelentett munkavégzésért kapja, közel egynegyedük
azonban úgy dolgozik, hogy nincs bejelentve munkavállalóként a hivatalos szerveknél.
A válaszadók 8 százaléka pedig részben legálisan jut jövedelemhez, azaz egy
bizonyos havi fizetéssel be van jelentve, a fizetése többi részét pedig zsebbe kapja,
feketén.
Ez nem sajátos helyzet, hiszen az országos adatok is azt mutatják, hogy a fiatalok
háromnegyede dolgozik bejelentve, egynegyedük pedig részben vagy egészben
„zsebbe” kapja a fizetését (Gazsó, 2012).
19. ábra: Munkaidő

N=231

16

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Az életkor és a havi összjövedelem közötti összefüggés: Person’s R=0,311, szignifikancia
0,000, N=136.
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20. ábra: Biztos munkahely

N=241

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A válaszadók nagy többsége teljes munkaidőben dolgozik, 22 százalékuk pedig
részmunkaidőben végzi munkáját. A megkérdezett fiatalok több mint fele, 63
százaléka érzi biztosnak vagy teljes mértékben biztosnak az állását, bíznak benne,
hogy hosszabb távon is jelenlegi munkahelyükön dolgozhatnak. A fiatalok tizede
azonban nem látja ilyen pozitívan a helyzetét, egyáltalán nem érzik biztosnak
jelenlegi munkájukat.
2. táblázat: Mennyire érzi biztosnak jelenlegi munkáját?

férfiak
nők
19 - 22 évesek

40,2%
64,1%
76,2%

inkább
biztos
59,8%
35,9%
23,8%

23 - 26 évesek

46,6%

53,4%

27 - 29 évesek

37,8%

62,2%

alapfokú

69,2%

30,8%

középfokú
felsőfokú

59,0%
29,5%

41,0%
70,5%

kevésbé biztos
Neme

Életkor

Iskolai
végzettség
N=463

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A megkérdezettek nagy többsége inkább biztosnak érzi a munkahelyét, de ha
jobban megvizsgáljuk a rendelkezésre álló adatokat, akkor már árnyaltabb képet
kapunk. A 2. táblázatban található adatok alapján megállapítható, hogy a férfiak
általában biztosabbak a munkahelyükben, mint a nők, és a fiatalabbak is stabilabbnak
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érzik munkahelyüket, mint az idősebbek. Az iskolai végzettség szempontjából pedig
egyértelmű, hogy a magasabb végzettségűek jelentős aránya bízik a munkahelyük
stabilitásában, szemben az iskolázatlanokkal, akik szinte ugyanolyan arányban
válaszolták azt, hogy nem érzik biztosnak a munkájukat.
A megkérdezettek több mint háromnegyedének a lakóhelyén van az az állása,
amelyet elsődlegesnek jelölt meg; közel 3 százalékuk dolgozik külföldön, és 21
százalékuknak van más településen, de Magyarországon a munkahelye (N=253). A
munkavégzés helyére történő utazással átlagosan 28 percet töltenek. A módusz és a
medián értéke egyaránt 20 perc, ami a kapott átlagértéket figyelembe véve jelzi,
hogy vannak munkavállalók, akik hosszabb időt töltenek munkába utazással. A
válaszadók közül 6 százalék körül alakult azok aránya, akik 60 percnél többet, míg
57 százalékuk maximum 20 percet tölt utazással. A más településen vagy külföldön
dolgozók (54 fő) 54 százaléka naponta ingázik, 29 százalékuk egy, illetve kéthetente,
míg 17 százalékuk havonta ingázik. A válaszadók többsége tehát nem szívesen
utazna órákat a munkahelyére.
21. ábra: Munkaviszony megszűnése (fő)

N=241

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

22. ábra: Volt-e már munkanélküli? (fő)

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.
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241 fiatalnak szűnt már meg munkaviszonya valamilyen okból. A legtöbbek
esetében azért lett vége a munkának, mert lejárt a szerződésük, vagy újra elkezdtek
tanulni, illetve elégedetlenek voltak akkori munkahelyükkel, munkájukkal.
Arra a kérdésre, hányszor volt munkanélküli, a mintából 116 fő válaszolt, akik
közül a legtöbben (60 fő) az 1 alkalmat jelölték meg. A válaszadók 91,5 százaléka
jelezte azt, hogy maximum háromszor volt munkanélküli, és 10 fő volt az, aki ennél
több alkalommal is munka nélkül maradt.
23. ábra: Mennyi ideig volt munkanélküli? (fő)

N=100

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A munkanélküliség időtartamáról elmondható, hogy a 100 válaszadó 86
százalékának leghosszabb munkanélküliségi időtartama nem haladta meg az 1 évet.
Közülük a többség maximum 6 hónapig volt munkanélküli. 14 esetben fordult elő
az egy évnél hosszabb munkanélküli állapot, és ezen belül két esetben jelezték az 5
éves munkanélküli létet.
A munkaügyi központban történő regisztrációval kapcsolatban egészen
elutasítónak tűnnek a megkérdezettek. Ezen kérdésünkre 162 fő válaszolt, és
mindössze 23 százalékuk mondta azt, hogy regisztrál, 125 fő (77%) pedig nemleges
választ adott. Az okokat kutatva, a kérdéseinkkel kapcsolatban még inkább
elutasítóak voltak a megkérdezettek. Mindössze 24 fő adott választ nekünk. Többen
azt jelölték meg, hogy fölöslegesnek érzik ezt az egész procedúrát, mivel úgy sem
tudnak nekik segíteni, vagy esetleg azért nem látják értelmét, mert nem kapnak
pénzbeli támogatást.
Az elhelyezkedéssel kapcsolatos kérdés meglehetősen foglalkoztatta a minta
tagjait, amire utal, hogy 353 választ kaptunk. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a
megkérdezettek inkább borúlátóak, sem mint bizakodóak. A válaszadók 34
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százaléka kedvezőtlennek vagy nagyon kedvezőtlennek ítéli meg a munkavállalással
kapcsolatos kilátásait, és a minta mindössze 26 százaléka bizakodik abban, hogy
könnyen fog tudni munkát találni. 40 százalékuk pedig se nem kedvezőnek, se nem
kedvezőtlennek nem látja elhelyezkedési esélyét, bizonytalan a kérdés eldöntésében.
24. ábra: Elhelyezkedési lehetőségek

N=353

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

25. ábra: Miért nem keres munkát? (fő)

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Ha nem is látják túl rózsásnak a munkavállalási lehetőségeket a fiatalok, azért
többségük olyan helyzetben van, hogy pillanatnyilag nem kell munkát keresnie. A
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válaszadó 353 főnek kevesebb, mint a negyede (72 fő) keres most munkát. Az
értékelhető válaszadók valamivel több, mint fele (180 fő) jelenleg is dolgozik, illetve
egyharmaduk (115 fő) pedig tanul.
Emellett a munkahelykeresést számtalan tényező befolyásolhatja. Ezek közül
megemlíthetjük a továbbtanulás szükségességét, a munkahelyek, illetve a megfelelő
és jól fizető munkák hiányát, esetleges családi okokat, de van, aki inkább elköltözne,
és ezért nem keres munkát itt.
26. ábra: Az álláskeresés ideje (fő)

N=147

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

27. ábra: Külföldi munkavégzés

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.
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A válaszadók viszonylag optimisták voltak abban az esetben, amikor meg kellett
becsülniük, hogy szerintük mennyi időn belül fognak elhelyezkedni. A 147 főből
122-en néhány héten, hónapon, de maximum fél éven belül találna állást. Ebben az
esetben ismét érdemes hangsúlyozni, hogy a mintába került fiatalok többsége 19-25
év közötti, akik közül ráadásul sokan még tanulnak. Ők valószínűleg különösen
bizakodva néznek a jövő elé.
Fónai és Szigeti is ezt a bizakodó hozzáállást emelte ki tanulmányában, amely
szerint a 15-18 éves fiatalok többsége úgy ítéli meg, hogy legfeljebb 1 hónap lenne
szükséges ahhoz, hogy állást találjanak. A 19-29 éves korosztályból kikerült
válaszadók azonban közel fél év elteltével kapnának munkát megítélésük szerint
(Fónai-Szigeti, 2016).
A kutatás feltérképezte azt is, vajon van-e már külföldön szerzett
munkatapasztalata a fiataloknak. A válaszadó fiatalok 5 százaléka dolgozott már
külföldön, míg nagy többségük (95%) még nem.
A 2012-es országos ifjúsági adatfelvétel eredményei is egyértelműen igazolják,
hogy a munkaerő-piacon történő elhelyezkedés szempontjából kedvezőtlen
helyzetben lévő fiatalokat halmozott hátrányok terhelik, ami elsősorban a munkahely
gyakoribb elvesztésében, hosszabb ideig tartó munkanélküli létben, nehezebb
elhelyezkedésben, illetve a munkaerő-piaci lehetőségeik alakulását tekintve a
pesszimistább hozzáállásban nyilvánul meg (Gazsó, 2012).
Fiatalok mobilitása – A külföldi tanulás és munka szándéka a 15-18 éves
korosztályban összehasonlítva a 19-29 éves korosztály válaszaival
28. ábra: Külföldön való tartózkodás

N=238

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.
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29. ábra: A külföldi tartózkodás oka

N=166

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A 15-18 éves fiatalok esetében a mobilitás témája még nem feltétlenül
kapcsolható össze a munkavállalással, ezért csak a külföldi tartózkodás céljára
irányult a kutatás, ha jártak már másik országban.
A 15-18 éves korosztály körében a külföldön való tartózkodásra irányuló kérdés
esetében a 240 főből 238-an adtak érvényes választ, amely tekintetében azt
mondhatjuk, hogy 66 százalékuk már volt külföldön valamilyen céllal. 34
százalékuk azonban még sohasem utazott másik országba. Azon fiatalok közül, akik
már jártak külföldön, 74 százalék nyaralás céljából utazott el. A válaszadók 12
százaléka külföldön folytatott tanulmányai által tartózkodott másik országban, 1
százalékuk munkavégzés céljából, 13 százalékuk pedig valamilyen egyéb célból. A
háromnegyedük tehát kikapcsolódás, pihenés miatt járt külföldön.
A mobilitás témán belül a két korosztály válaszait összehasonlítva mutatjuk be,
hogy az olvasó így még jobban láthassa az esetleges különbségeket és
hasonlóságokat.
Az, hogy az országot rövidebb vagy hosszabb időre elhagynák-e, a 220 15-18 év
közötti válaszadó 11 százaléka válaszolta azt, hogy nem, 35 százalékuk pedig akár
véglegesen is. A válaszadók 7 százaléka akár 5 évnél is tovább el tudná képzelni az
életét egy másik országban. 24 százalékuk 6 hónapnál tovább, de 5 évnél kevesebb
időt töltene külföldön. Rövidebb távon, maximum 6 hónapot a válaszadók 5
százaléka töltene el másik országban, 7 százalékuk pedig maximum 1 hónapot. A
külföldön való élet tehát sokukban felmerült, a 220 válaszadó 89 százaléka hajlandó
lenne rövidebb-hosszabb időre elhagyni Magyarországot.
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A 19-29 éves korosztály esetében nagyobb arányban vannak azok, akik nem
hagynák el az országot, és kevesebben vannak közöttük azok is, akik véglegesen is
hajlandóak lennének másik országot választani lakóhelyül. Ezen korosztály
válaszadóinak körülbelül egyötöde pedig fél évnél több, de 5 évnél kevesebb időre
hagyná el Magyarországot.
30-31. ábra: Amennyiben lehetősége lenne arra, hogy külföldön tanuljon,
dolgozzon, hajlandó lenne-e elhagyni az országot hosszabb rövidebb időre?

N=220

N=403

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A két korosztály tehát a tekintetben eltér egymástól, hogy míg a fiatalabbak
között nagyobb a hajlandóság a mobilitásra, addig az idősebb, tehát a 19-29 éves
fiatalok közül már kevesebb arányban vannak azok, akik másik országba
költöznének akár rövidebb, akár hosszabb időre, vagy véglegesen.
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Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 19-29 évesek nem tervezik, hogy szerencsét
próbálnak egy másik országban, hiszen – ahogy a 33. ábrán is látható – körülbelül
60 százalékuk szeretne majd külföldön dolgozni.
32. ábra: Akar-e tanulni külföldön?

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

33. ábra: Akar-e dolgozni külföldön?

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A 240 15-18 év közötti fiatalból 161-en válaszoltak arra a kérdésre, hogy
tervezik-e, hogy a jövőben külföldön tanulnak. A fennmaradó 79 fiatal bizonytalan
volt e kérdés tekintetében. A válaszadók 58 százaléka nem tervezi, hogy külföldön
tanul, 42 százalékuk terveiben azonban szerepel a külföldi tanulás. A külföldi
munkavállalással kapcsolatban azonban már nagyobb arányban válaszoltak igennel
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a 15-18 évesek. A 174 válaszadó több mint háromnegyede, azaz 85 százalékuk
tervezi, hogy külföldön fog dolgozni. Az előző kérdésre adott válaszokhoz
viszonyítva azt mondhatjuk, hogy a fiatalok inkább munkavállalás miatt mennének
külföldre, kevésbé a tanulás a cél, ugyanakkor nagy a közös metszet, tehát sokan,
akik szívesen tanulnának külföldön, az ottani munkavállalásban is gondolkoznak.
A 19-29 év közöttiek esetében a külföldön való tanulás még kevésbé jelenik meg,
valószínűleg azért, mert ők már szereztek valamilyen képesítést, és inkább a munka
érdekében költöznének másik országba, de nem olyan nagy arányban, mint a 15-18
éves fiatalok. Ahogy korábban is kirajzolódott, minél idősebb valaki, annál kevésbé
jellemző a mobilitási szándék, bár a 19-29 évesek között is többen vannak azok, akik
azt tervezik, hogy külföldön fognak dolgozni, hiszen körülbelül 60 százalékuk
igennel válaszolt a kérdésre.
34. ábra: Miért lenne hajlandó elhagyni az országot?

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A válaszadó 15-18 éves fiatalok közül a külföldön való tartózkodás (tanulás vagy
munkavállalás) motivációjaként a jobb megélhetést és a nyelvtanulást, valamint a
tapasztalatszerzést, a karrierépítést jelölték meg legtöbben. Legkevésbé számítanak
e döntés esetében a politikai és családi okok. Ebből azt a következtetést lehet levonni,
hogy jövőbeni helyzetük, anyagi stabilitásuk és munkaerő-piaci helyzetük javítását
tűzik ki célul, és kevésbé külső nyomás, külső motivátorok miatt lennének
hajlandóak elhagyni az országot. A karrierépítésben ma már meghatározó szerepe
van tehát a külföldi munkavállalásnak.
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A 19-29 évesek esetében is hasonlóan fontos tényező a jobb megélhetés és a
karrier, ha a külföldi munkavállalásról kérdezzük őket. A tapasztalatszerzés azonban
az ő helyzetükben már kevésbé kiemelkedő indok. Ezen korosztály képviselőire is
jellemző, hogy a politikai és családi okok nem annyira játszanának szerepet a
döntésükben.
35. ábra: Mi miatt maradna itthon? (százalék)

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A kutatás kitért arra a kérdésre is, vajon van-e valamilyen tényező, ami
visszatartja vagy visszatartaná őket abban, hogy elhagyják Magyarországot akár
rövidebb, akár hosszabb időre. A megkérdezettek 1-5-ig értékelhették, hogy
bizonyos tényezők milyen mértékben tartják vissza őket attól, hogy elhagyják az
országot. A 35. számú ábrán azt emeltük ki, hogy a felsorolt szempontokat milyen
mértékben tekintette visszatartó erőnek a vizsgált két korcsoport.
A 15-18 éves korosztály válaszadói közül legtöbben, 177-en családjukhoz való
ragaszkodás miatt maradnának inkább itthon. Második visszatartó erőként a
barátokhoz való kötődés jelent meg. A 177 főből 100-an Magyarországhoz való
ragaszkodásuk miatt nem mennének szívesen külföldre. A sok ügyintézés, a
nyelvtudás hiánya, a kezdeti lépések bizonytalansága viszont nem tartja vissza a
fiatalok többségét attól, hogy elhagyják Magyarországot. A 19-29 év közöttiek
esetében hasonló helyzet tárult elénk. A legnagyobb különbség a két korosztály
között a családhoz és a barátokhoz való ragaszkodás esetében rajzolódott ki. A 1929 év közöttiek 61,8 százaléka, míg a 15-18 évesek 77 százaléka válaszolta azt, hogy
a családjához való ragaszkodása tartja vissza. A barátokhoz való kötődés pedig a
fiatal felnőttek 46,4 százalékánál, a 15-18 éves fiataloknak pedig 59,8 százalékánál
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visszatartó tényező. A fiatalabbak tehát valamivel jobban ragaszkodnak a hozzájuk
közel állókhoz.
Patyán és Huszti is ezt a tényt bizonyítja tanulmányában, amelyben leírják, hogy
a mintába került 15-18 éves korú válaszadók 33 százaléka a barátai miatt kötődik
Nyíregyházához, és szeret itt élni. Ez a ráta azonban a 19-29 éves korosztály esetében
jelentősen csökken (17%) (Patyán-Huszti, 2016).
Ahogy a 36. ábrán is látható, mind a 15-18, mind a 19-29 évesek többsége
hajlandó lenne külföldre menni a jobb megélhetés érdekében. A kutatás a mobilitás
egyéb szintjeit is vizsgálta, tehát a belföldön történő mobilitásra való hajlandóságra
is választ kaptunk.
36. ábra: Mire lenne hajlandó egy kedvezőbb munkalehetőség érdekében?

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A 15-18 éves válaszadók közül legtöbben, 151-en hajlandók lennének elköltözni
egy másik településre a kedvezőbb munkalehetőség érdekében, 133-an akár egy
másik megyébe is áttelepülnének. Ennél valamivel kevesebben, 116-an pedig az
országot is hajlandóak lennének elhagyni, és egy másik országban munkát vállalni.
Jól megfigyelhető az ábrán, hogy a kedvezőbb munkalehetőség érdekében azonban
kevésbé motiváltak az ingázásra, napi több órás utazásra, inkább elköltöznének az
adott településre vagy egy másik megyébe, akár országba. Egy idegen nyelv vagy
még egy idegen nyelv és egy másik szakma elsajátítására inkább hajlandóak
lennének, de legjellemzőbb az, hogy adott képesítésükkel, tudásukkal inkább a
munka után mennének, és elköltöznének egy másik helyre.
A 19-29 év közötti fiatalok esetében is jellemző, hogy nem szívesen ingáznának,
és utaznának több órát egy jobb álláslehetőség miatt, inkább elköltöznének egy
másik településre vagy egy másik megyébe. Ami különbséget mutat a két korosztály
között, az a külföldre való költözés, ugyanis a 19 év feletti fiatalok – a 15-18
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évesekhez képest – kisebb arányban válaszolták azt, hogy elköltöznének egy másik
országba, ha ott kedvezőbb munkalehetőséghez jutnának. Újabb szakma elsajátításában sem olyan mértékben motiváltak a 15-18 éves korúakhoz viszonyítva.
37. ábra: Mennyire tartja valószínűnek az alábbi kijelentések bekövetkezését?

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Az elkövetkezendő évekre vonatkozó eseményekkel kapcsolatban a legtöbb 1518 éves fiatal, azaz 129 fő (62%) úgy gondolja, hogy új munkahelyen fog dolgozni,
a 15-18 évesek körében azonban inkább azt helytálló mondanunk, hogy úgy
értékelik, hogy dolgozni fognak néhány éven belül. Ez a szám a 208 válaszadóhoz
viszonyítva azt is mutathatja, hogy valószínűleg még nem szerepel a terveik között
a munkavállalás, hanem a továbbtanulást tűzték ki célul, így munkába állásuk majd
későbbre tolódik.
A külföldi munkavállalás jelenik meg második helyen a megadott válaszok közül.
97-en úgy gondolják, hogy néhány éven belül külföldön fognak munkát vállalni.
Egy új nyelv elsajátítása is a közeljövő tervei között szerepel az itthoni és külföldi
munkavállalás után a harmadik helyen. E pont esetében 212 válaszadóból 96-an
gondolják úgy, hogy néhány éven belül megtanulnak egy új nyelvet. A válaszadók
kevesebb, mint fele biztos ebben. A külföldi munkavállalás és egy új nyelv
elsajátítása esetében az figyelhető meg, hogy a válaszadók kevesebb, mint fele
rendelkezik határozott elképzelésekkel ezeken a területeken. Körülbelül fele-fele
arányban pedig bizonytalanok ezen kérdések tekintetében vagy egyáltalán nem
tartják valószínűnek a felsorolt események bekövetkeztét. Hasonló a helyzet abban
a kérdésben is, vajon néhány éven belül elköltöznének-e egy másik településre. 207
válaszadó közül 95-en biztosak abban, hogy ez így lesz.
A fiatalok közül legtöbben egyáltalán nem tartják valószínűnek azt, hogy
távmunkában fognak dolgozni, illetve hogy külföldön fognak tanulni, valamint saját
vállalkozás beindítását sem tartják elképzelhetőnek.
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A 19-29 évesek adatait tekintve minden válasznál azt tapasztalhatjuk, hogy
kevésbé látnak vagy terveznek az említett területeken változásokat. Egyedül a
munkahelyváltás esetében oszlanak meg a válaszok, kis eltérés van a nemmel és az
igennel válaszolók között, de minden más kérdés tekintetében sokkal többen vannak
azok, akik nem terveznek változást.
A mobilitással kapcsolatos országos kutatással összevetve a nyíregyházi
adatokat, nem látni különbséget a fiatalok esetében. Mind országos szinten, mind
csak a nyíregyházi válaszokat nézve azt mondhatjuk, hogy a helyi fiatalok esetében
is ugyanazok a motiváló tényezők, azaz a jobb megélhetés, a karrier, és ugyanazok
a visszatartó erők is, tehát a család, a barátok, a hazájukhoz való ragaszkodás. A
Nyíregyházán vizsgált korosztályok közötti különbség is ugyanúgy jelen van
országos szinten. A „Magyar Ifjúság 2012” kutatás során is levonható az a
következtetés, hogy minél idősebb valaki, annál kevésbé motivált arra, hogy
elhagyja az országot (Ruff, 2012).
Összegzésképpen tehát elmondható, hogy a Nyíregyházán felmért helyzet követi
az országos tendenciát a munkaerő-piaci helyzetet tekintve.
Összefoglalás
Elemzésünk révén egy sajátos kép rajzolódik ki a kutatásból a fiatalokról, fiatal
felnőttekről.
A 15-18 éves korosztály esetében a tanulás jelenik meg, mint jellemző
tevékenység, ugyanakkor a megkérdezettek egyharmada mondta azt, hogy ha nem is
rendszeresen, de végez valamilyen jövedelemszerző tevékenységet. A 19-29 életév
közötti korosztály esetében jól leolvasható az az összkép, ami általában jellemzi a
fiatalságot, vagyis az elhúzódó ifjúsági életszakasz. Nehéz egyértelmű tendenciákat
találni a korosztályt jellemző folyamatokban. Bizonyos szempontokból a felnőttekre
jellemző életet élik, míg bizonyos szinten a gyerekkor jellemzői élnek bennük
tovább. 84 százalékuk nőtlen, vagy hajadon, ugyanakkor a megkérdezettek közel fele
25 éves vagy annál idősebb. Ez pedig összhangban van az országos adatokkal is.
Aktivitásukat tekintve is egy heterogén csoportról beszélhetünk. A minta
tagjainak megközelítőleg a fele tanul, a másik fele dolgozik. Jellemző az is, hogy a
munkaviszonnyal rendelkezők egy része tanul is, míg az iskolába járók egy
meghatározó része dolgozik is. Ugyanakkor a munkaviszonyban állóknak mindössze
35 százaléka érzi biztosnak a munkahelyét. Ráadásul nem ritka a minta tagjainak a
körében az sem, hogy feketén foglalkoztatják őket, illetve az, hogy a jövedelmüket
részben vagy egészben zsebbe kapják. Ebből a helyzetből adódik, hogy szinte
természetesnek tekinthető körükben a munkanélküliség állapotának a megélése.
Függetlenül attól, hogy ez együtt jár-e a regisztrációval vagy sem. Mivel az érintett
válaszadók zöme fél éven belül talál magának munkát (legalábbis a többség így ítéli
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meg a munkaerő-piaci helyzetét), ezért feltételezhetjük, hogy kevésbé tekintik
tragikusnak ezt az állapotot, sokkal inkább a mindennapi élet velejárójának. Ezt
igazolja az is, hogy a megkérdezettek kétharmada nem tekinti kedvezőtlennek az
elhelyezkedési lehetőségeit.
Az eddig leírtak alapján pedig természetesnek tekinthető, hogy a mobilitási
hajlandósága erősebb ennek a korosztálynak. Amíg a családi gyökereik erősnek
tekinthetők, hisz’ bizonyos jellemzők alapján egy elhúzódó gyerekkorról beszélünk,
ugyanakkor a társadalmi gyökereik már jóval gyengébbek.
A kutatásban megjelenő két korosztály mobilitási preferenciái között egyértelmű
különbség mutatható ki. Úgy tűnik, hogy a 15-18 éves korosztály tagjai nyitottabbak
a változásra, természetesnek tekintik az idegen nyelv tanulását, a külföldön történő
továbbtanulást, munkavégzést. Az sem idegen tőlük, hogy elköltözzenek más
településre, legyen az országon belül vagy azon kívül.
Mint ahogy az összefoglaló elején is írtuk, egy heterogén, a változásokra, a
fejlődésre, az új dolgokra nyitott korosztályról beszélünk. Ez pedig azért fontos, mert
egy olyan befogadó korosztályról van szó, amelyik ha megfelelő impulzusokat kap,
akkor nem feltétlenül keresi máshol az életterét. Ugyanakkor azt sem szabad
elfelejteni, hogy az országos, illetve a nemzetközi folyamatokhoz hasonló
tendenciákról beszélünk. Tehát hatni, befolyásolni lehet, de megállítani ezeket a
történéseket nem.
A fiatalok számára felkínált programok, lehetőségek sokkal inkább
eredményezhetik azt, hogy ebben a nagy nemzetközi körforgásban mi is egy
célállomás legyünk, és ne csak kibocsátók.
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Médiahasználat a nyíregyházi ifjúság
(15-29 évesek) körében
Új eszközök – új generáció?
Media Use among Youth (15-29) in
Nyíregyháza. New Tools – New
Generation?
Huszti Éva – Takács Péter
Abstract
Media use among the youth in Nyíregyháza (15-29). New tools – new generation?
Based on results of youth research in Nyíregyháza, this paper shows the main
characteristics of using media, moreover compares these data to the results of latest
nationwide youth research from 2012. Analysis expands using different type of
media of two age groups, 15-18 years and 19-29 years.
The first part of the study deals with possession, application and access of media
facilities (IT, computing) among youth. Than the study discuss the role of the media
in the everyday life of the examined age groups. The third part of the paper covers
the topic of using internet, like playing, entertainment, application to study and work.
The following part reveals characteristics of using public portals in the two age
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groups. Besides to keeping contact and changing news, the extent of egocentric
network (number of friends and acquaintances) was appeared in this part. The fifth,
short chapter studies the Guttenberg galaxies, and examines the book ownership
among youth. The next part of the paper analyses the role of the various reachable
form information resources. The paper puts off the importance and accuracy of the
different resources as them is observed by youth. The multitasking and the parallel
attention are typical to young people of our time. The study shows detailed this topic
in the latest chapter.
Keywords: media, youth, application media, possession media facilities, the role
of the media, using internet, using public portals, multitasking
DOI: 10.19055/ams.2016.7/20-21/5
Absztrakt
A tanulmányunk a médiahasználat jellegzetességeit mutatja be a Nyíregyházán,
2015-ben lezajlott ifjúságkutatás során nyert adatok alapján, továbbá összehasonlítja
a nyíregyházi adatokat a legutóbbi országos adatfelvétel eredményeivel. Az elemzés
kiterjed a 15-18 éves, illetve a 19-29 éves korosztály médiahasználatának vizsgálatára is.
A dolgozat első része az informatikai és számítástechnikai eszközök meglétét,
használatát és a fiatalok általi birtoklását tárgyalja. Ebbe a körbe beletartozik az
informatikai eszköznek az elérése, valamint annak hálózatos, internetes használata
is. A második rész a média mindennapi életben betöltött szerepével foglalkozik. Az
internet használatának részleteit a harmadik fejezet fedi le. A tárgyalt kérdések az
interneten történő játékra, szórakozásra, tanulásra és munkára vonatkoztak.
Negyedikként a tanulmány a két vizsgált korcsoport közösségi portálok használatára
vonatkozó jellegzetességeit tárja fel. A kapcsolattartás és hírcsere adatain kívül az
internetes ismerősök, barátok száma is megjelent a felmérésben. Az ötödik, rövid
rész a könyvek világát vizsgálja. Az ifjúság által különböző formákban elérhető
információforrások szerepét elemzi a hatodik rész. Itt mind a különböző források
fontosságának, mind azok hitelességének megítélése is szerepet kapott. Jellemző
korunk fiataljaira a figyelem megosztottsága, a párhuzamos figyelem. Ezekre
vonatkozó kérdések elemzése került a hetedik, egyben utolsó elemző részbe.
Kulcsszavak: média, fiatalok, informatikai és számítástechnikai eszközök használata, birtoklása, a média szerepe, internethasználat, közösségi oldalak használata,
multitasking
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Bevezetés
A „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” című kutatás egyik legnagyobb érdeklődésére
számot tartó eleme minden bizonnyal a fiatalok médiafogyasztásával foglalkozó
terület. A kutatási kérdőívekben külön blokként szerepeltek a „Média” kérdései –
mindkét vizsgálati korcsoport (15-18 évesek és 19-29 évesek csoportjai) esetében.
Azon túl, hogy ezzel mód nyílott az országos trendekhez hasonlítani az összegzett
városi adatokat; a két korcsoportra vonatkozóan külön-külön is lehetővé vált az
összehasonlítás. Az országos adatokkal való összevetést a „Magyar Ifjúság 2012”
kutatásról megjelent tanulmánykötetek (Székely, 2013; Nagy-Székely, 2014; NagySzékely, 2015) biztosítják.
A 2015-ös nyíregyházi felmérésben 240 fő 15 és 18 év közötti (fiatalabb
korcsoport – átlagéletkor 16,5 év); valamint 493 fő 19 és 29 év közötti fiatalt
(idősebb korcsport – átlagéletkor 23,8 év) értek el a kérdezőbiztosok (teljes minta
733 fő). A fiatalabbakra nyilván jellemzőbb az, hogy a megkérdezéskor iskolába
jártak, családjukkal éltek; még kevésbé érintette meg őket az önálló lét és a munka
világa. Az idősebbek egy része még jelenleg is tanul – sokszor otthonától, családjától
távolabbi környezetben él. Ők már inkább találkoztak az önálló élet örömeivel és
nehézségeivel. Ezt tükrözik jelen kötet más írásai.
Ahogyan azt a 2012-es országos kutatás eredményei is világosan tükrözik, az
egész világot érintő elektronikai-hírközlési változások, ezzel együtt a médiaipar
fejlődése nagymértékben befolyásolja és meghatározza a most felnövő generációt,
illetve napjaink fiatal felnőttjeit. Általánosságban elmondható, hogy a fiatalokra
jellemző a digitális írástudás magas szintje, a különböző eszközök párhuzamos
alkalmazásának képessége és az erre való igény, illetve a nagyfokú nyitottság
mindenféle technológiai és tartalmi újításra (Livingston, 2002; Kitta, 2012).
A továbbiakban jelen tanulmány első fejezete az informatikai és számítástechnikai eszközök meglétét, használatát és a fiatalok általi birtoklását tárgyalja. Ebbe a
körbe beletartozik magának az informatikai eszköznek az elérése, valamint annak
hálózatos, internetes használata is. A második nagy fejezet a média mindennapi életben betöltött szerepével foglalkozik. Itt a kérdőív többek között percekben megadott
pontos időadatokra is rákérdezett. Az internet használatának részleteit a harmadik
fejezet fedi le. A tárgyalt kérdések az interneten történő játékra, szórakozásra, tanúlásra és munkára vonatkoztak. Negyedikként a dolgozat a két korcsoport közösségi
portálok használatára vonatkozó jellegzetességeit tárja fel. A kapcsolattartás és hírcsere adatain kívül az internetes ismerősök, barátok száma is megjelent a felmérésben. Az ötödik, rövid fejezet a könyvek világát vizsgálja. Az ifjúság által különböző
formákban elérhető információforrások szerepét elemzi a hatodik rész. Itt mind a
különböző források fontosságának, mind azok hitelességének megítélése is szerepet
kapott. Jellemző korunk fiataljaira a figyelem megosztottsága, a párhuzamos
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figyelem. Ezekre vonatkozó kérdések elemzése került a hetedik, egyben utolsó
elemző részbe.
A leírásban az ország egészére történő hivatkozás minden esetben a 2012-es
országos felmérésre vonatkozik, a nyíregyházi és megyei adatok pedig a 2015-ös
helyi felmérést jelentik.
Néhány gondolat az elemzések értékeléséhez, értelmezéséhez
Még mielőtt a médiahasználat részleteire kerülne sor a szerzők itt, a bevezetőben
fontosnak tartanak kiemelni több olyan jellemző sajátosságot, amelyek talán segítenek
megérteni a nyíregyházi és országos felmérések közötti különbségek egy részét, és
amelyek sok esetben már magyarázó alapot nyújthatnak a feltárt jellegzetességekre.
1. A legutóbbi országos felmérés 2012-es eredményei óta eltelt három évben a
vizsgált területen – médiahasználat, kommunikációs és informatikai eszközök
használata – jelentős változások történtek. Jellemző az iparágra a három-öt éves
periódusok kimutathatósága, amelyet a kutatások is tükröznek. Az okostelefonok
fejlődését vizsgálva a 2011-es év jelentett alapvető változást ebben az informatikai
szegmensben. Például 2010-ben a Google Android rendszere 9%-os részesedéssel
nem volt az első három piaci helyezett között. 2011-ben azonban az Androidos rendszerek már 36%-kal vezető helyre ugrottak (http1). A változások Magyarországon
2012 körül kezdtek el igazán leképeződni. Napjainkra, 2015-re a helyzet ismét
átalakulóban van. Az iparág vezető szereplői arról kezdtek nyilatkozni, hogy az
eszközök fizikai fejlesztése egyre inkább eléri (innovációs és gazdasági megtérülés
szempontjából) a lehetséges határokat. A fejlesztések fő területei átköltöznek az
okostelefonok köré: „Az okostelefon szerepét csökkenti, hogy a nagy szereplők
immár arra törekednek, hogy a telefon köré-mellé-fölé egy új metaplatformot építsenek, amelyben koherens szolgáltatássá olvad össze minden, a dokumentumkezelés, a
keresés, az alkalmazások, a fotókezelés és ezernyi más kiegészítő képesség.” (Gálffy,
2015) Kijelenthető – a tárgyakat megszemélyesítve –, hogy ezek az eszközök keresik
a mindennapi életben a helyüket. Egy részük minden bizonnyal kiesik a felhasználók
érdeklődési köréből és elfelejtődnek, más részük viszont igen szorosan beépülhet
hétköznapjainkba a jövőben. Gondolhatunk itt olyan példákra az egészségügy (pld.
pacemaker, CT), a közlekedés (pld. autó-elektronika, repülés) és más területeken,
amelyekben ma már „láthatatlanul” segítik, szolgálják, meghibásodásuk esetén
pedig gátolják, bosszantják alkalmazóikat.
2012-ben az országos felmérés még nem mérhette ezeket a változásokat, viszont
a 2015-ös nyíregyházi felmérés már világosan tükrözi a trendek térhódítását a
nyíregyházi fiatalok körében – és jelzi az országos viszonyok várható alakulását,
amit a következő felmérésekben láthatunk majd.
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2. A 2012-es felmérés a régióra, a megyére és a kisebb településekre
vonatkozólag meglehetősen szomorú képet vetít elénk mind teljes felmérés, mind a
médiahasználat tekintetében: „A munkanélküliség és az alacsony bevételek a régió
megyéi közül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mutatkoznak a legsúlyosabbnak,
de a másik két megyében is kedvezőtlenebb a helyzet az országosan
megfigyelhetőnél: a fiatalok jelentős hányada havi szinten szembesül anyagi
gondokkal, a bevételeik nem fedezik a kiadásaikat. Megtakarítással jellemzően nem
tudnak élni, nagy többségük még alkalmilag sem tud félretenni.
Ugyancsak jelentősek a kulturális és digitális fogyasztás területi
egyenlőtlenségei. A 2012-es kutatás adatai szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei fiatalok az országosan jellemzőnél jóval nagyobb mértékben soha nem jut el
kulturális intézményekbe. Az egyenlőtlenségeket tovább növeli, hogy a JászNagykun-Szolnok és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiatalok rendkívül alacsony
hányada használ számítógépet, illetve internetet. E két tényező esetében különösen
nagy szakadék mutatkozott nem csak a megyék, de a régió települései között is: a
kistelepüléseken élő fiatalok hátránya markánsan mutatkozik meg. Vagyis a régió
községekben élő fiataljainak helyzete a legtöbb szempontból lényegesen
kedvezőtlenebb, mint ami a régió egészére vagy a megyékre vonatkozó képből
kirajzolódik.” (Szabó, Nagy, 2012)
„A kutatás megállapította, hogy a teljes digitális elszigeteltségben élő fiatalok
táborát nem jellemezte komolyabb lemorzsolódás 2008 és 2012 között. Vagyis,
létezik egy olyan, a fiatalok körülbelül 7 százalékát érintő csoport, amelynek a tagjai
sem számítógéppel, sem internettel, sem mobiltelefonnal nem rendelkeznek. Az
információs társadalmon belüli mobilitásra képtelenek azok a legfeljebb 8 általános
iskolai végzettséggel rendelkező, szociálisan segélyezett vagy munkanélküli, 15-29
éves férfiak és nők (fiúk és lányok), akik magukat nélkülözések között élőnek tartják,
és az észak-magyarországi vagy az észak-alföldi régió valamelyik apróbb
településén élnek.” (Kitta, 2013)
A Nyíregyházán végzett újabb vizsgálatok mindezeket tükrözik. 2015-ben
folytatódott és a környező települések bevonásával bővült az a felmérés, amely a
lakosok életkörülményeit vizsgálta számos szempontból (Fábián-Patyán-Huszti,
2012; Huszti-Patyán-Fábián, 2014; Huszti 2015). Az eredmények igazolták azt a
korábbi kutatói feltételezést, miszerint Nyíregyháza (és ahogy sejteni lehet a
nagyobb városok Magyarországon) „szigetként” emelkedik ki a környező
települések közül – sok szempontból az országos átlagokat „hozva”.
3. Mit jelenthet a lemaradó területeken az informatikai hátrány, a digitális
elszigeteltség? Ez egyrészről jelentheti a már idézett hiányokat (informatikai,
kommunikációs eszközök elérhetőségének hiánya). Ugyanakkor nem szabad
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elfelejteni azt sem, hogy a hátrány lehet az újabb fejlesztések előli elzártság, például
azok anyagi megközelíthetetlensége vagy a nyelvtudás hiányának okán17. Milyen
eszközöket tud elérni, megvásárolni egy hátrányokkal küzdő család, egy fiatal? A
korszerűtlen eszközökre, a már kifutó félben lévő megoldásokra tehát szintén úgy kell
tekintenünk, mint a leszakadó rétegek lemaradásának egyik meghatározó tényezőjére.
Hiszen mindez a munkavállalás során, a versenyhelyzetekben élesen jelentkezik.
A kutatók számára igen nehéz mérni az ilyen tényezőket. Az elemzések során
viszont az a tovább vizsgálandó kép, „megérzés” alakult ki a kutatócsoportban, hogy
az említett digitális elszigeteltség több rétegéről kell beszélnünk. A fenti
megállapítást támasztja alá a digitális megosztottság, mint társadalmi jelenség
létezését, illetve az online médiafogyasztásnak a társadalmi egyenlőtlenségek
újratermelődésében játszott szerepét, s mindezek pontosabb és mélyebb
vizsgálatának fontosságát hangsúlyozó záró tanulmány is, amit az INFONIA
Alapítvány kutatócsoportja készített a Magyarországi Tartalomszolgáltatók
Egyesülete számára, az NMHH Médiatanácsa támogatásával (http2).
Informatikai, számítástechnikai eszközök birtoklása, használata
A „Magyar Ifjúság 2012” kutatás adatai szerint a magyar fiatalok döntő többsége
(80%) olyan háztartásban él, ahol megtalálható számítógép. Az internettel való
ellátottság háromnegyedükre jellemző. A médiaeszközök közül a harmadik
legelterjedtebb a háztartásokban a DVD lejátszó (56%), majd a síkképernyős
televízió és a vezetékes telefon következik (27-27%). Legritkábban házimozi
rendszer van jelen ezekben a háztartásokban (17%) (Kitta, 2013).
A nyíregyházi fiatalok háztartásainak médiaeszközzel való ellátottságát a következő jellemzi: a megkérdezett 15-29 évesek háztartásának zömében megtalálható
számítógép és az ellátottság magasabb, mint a 2012-es országos adat, hiszen a
nyíregyházi fiatalok 94%-a él ilyen háztartásban. Az otthoni internet hozzáférés is
jóval kedvezőbb képet mutat Nyíregyházán, a fiatalok 92%-ának biztosított az otthoni internet. Ezzel azt is elmondhatjuk, hogy elenyésző azok aránya, akik rendelkeznek számítógéppel, de nincs internet hozzáférésük. DVD lejátszó illetve plazma tévé
vagy LCD vagy LED TV a nyíregyházi fiatalok 75%-ának a háztartásában fellelhető,
magas a vezetékes telefonnal, illetve a házimozival rendelkezők aránya is (55%
illetve 43%). A megkérdezettek ötöde (22%) olyan háztartásban él, ahol az általunk
felsorolt médiaeszközök mindegyike megtalálható és csupán egy százalékuk mondta
azt, hogy egyik eszköz sincs meg otthonában.
17

A két korosztályhoz tartozók, bár eltérő mértékben, de a legfontosabb céljai között tartja
számon a nyelvtanulást – erre a szándékra mindenképpen alapozni lehet a különböző
fejlesztési programoknak (lásd e kötetben: Fónai – Szigeti tanulmányát).
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A két korcsoport háztartásait vizsgálva a különböző médiával való felszereltség
terén megállapíthatjuk, hogy a számítógéppel való ellátottság és az internet hozzáférés között nincs különbség, azaz mind a fiatalabbak, mind az idősebb generáció
tagjai is hasonlóan magas arányban részesülnek a modernizáció legfontosabb vívmányaival. Vezetékes telefon, DVD lejátszó, házimozi, plazmatévé inkább a 15-18 évesek háztartásaiban fordul elő nagyobb arányban. Az ezekkel az eszközökkel való
ellátottságban mért különbség a két korcsoport között szignifikáns (χ²(1,
N=685)=5,702, p=0,017; χ ²(1, N=697)=26,880, p=0,000; χ ²(1, N=690)=6,539,
p=0,011; χ ²(1, N=693)=6,046, p=0,014). Ha összességében vizsgáljuk, hogy van-e
különbség a háztartások médiaeszközzel való ellátottságában korcsoportonként,
elmondható, hogy azok között a háztartások között, ahol legalább négyféle médiaeszköz fellelhető, magasabb a 15-18 évesek aránya (χ²(1, N=666)=19,67, p=0,000).
Ahogyan az országos kutatásban, mi is megkérdeztük a fiataloktól, hogy milyen
médiaeszközöket birtokolnak ők maguk. Az adatokból világosan látszik egyrészt az,
hogy a nyíregyházi fiatalok médiaeszközzel való ellátottsága meghaladja, sőt
felülmúlja az országos adatokat – lásd 1. ábra. Másrészt az arányokból arra is
következtethetünk, hogy az országos adatfelvétel és a Nyíregyházán végzett kutatás
között eltelt 3 év jelentősen megváltoztatta a vizsgált eszközök penetrációját a
fiatalok között. A megkérdezett fiatalok 5%-a rendelkezik mind a tíz, általunk
felsorolt eszközzel, és 6%-uk mondta azt, hogy csak egyféle médiaeszköze van a
felsoroltak közül. A megkérdezettek fele (48%) válaszolta azt, hogy legalább ötféle
médiaeszközzel rendelkeznek a megjelölhető tíz közül.
1. ábra. A két felmérésben mért médiaeszköz-birtoklás közötti különbségek –
országos 2012-es és nyíregyházi 2015-ös adatok. (N=773)

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015., Magyar Ifjúság 2012.
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A 15-18 évesek a saját számítógép/laptop, illetve az e-book olvasó tekintetében
kissé elmaradnak a 19-29 évesektől, de minden más, vizsgált médiaeszközzel
nagyobb arányban rendelkeznek, mint az idősebb korcsoport – 1. táblázat. Az
okostelefonnal, mobiltelefonos internet csatlakozással való rendelkezés megerősíti
előző feltevésünket, miszerint a felnövekvő generáció már könnyebben és olcsóbban
jut ezekhez a médiaeszközökhöz. Ezek penetrációja körükben tehát lényegesen
magasabb lehet, mint az országos kutatás idején, 2012-ben.
1. táblázat. A fiatalabb és az idősebb korcsoportok médiaeszköz birtoklása közötti
különbségek, hasonlóságok. (N=773)
Médiaeszköz
15-18 évesek (%)
okostelefon
94
mobiltelefon (ha nincs okos)
53
mobilon internet hozzáférés
85
számítógép/laptop
85
tablet
43
e-book olvasó
15
digitális fényképezőgép/kamera
72
hordozható mp3/mp4/mp5
63
lejátszó
játékkonzol
38
*a két korcsoport között mért eltérés szignifikáns

>*
>
>
<
>*
<
>*
>*

19-29 évesek (%)
88
50
80
87
34
17
56
47

>*

28

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A mobiltelefonnal való ellátottság terén nincs lényeges eltérés az ország egésze
és a nyíregyházi fiatalok között; hasonlóan magas arányban van a városi fiataloknak
is mobiltelefonja, mint bármelyik fiatalnak az országban. A megkérdezett
nyíregyházi fiatalok 90%-a rendelkezik saját okostelefonnal. A fiatalabb korosztály
94%-a, az idősebbeknek (19-29 évesek) pedig 88%-a bír ezzel az eszközzel. Az
eltérés a fiatalabbak irányába szignifikáns (χ²(1, N=698)=5,921, p=0,015), azaz a
városban élő fiatalok, annak ellenére, hogy még nem rendelkeznek önálló keresettel,
nagyobb arányban birtokolnak okostelefonokat, mint az idősebb korcsoport tagjai.
(2. táblázat)
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2. táblázat. A nyíregyházi fiatalok személyes használatában lévő digitális eszközök.
(„Van-e Önnek saját…?” N Nyíregyháza=733)
mobiltelefon

Magyar Ifjúság 2012 (%)
93

Nyíregyháza 2015 (%)
okostelefon 90%
mobiltelefon* 50%
52

hordozható mp3/mp4/mp5
25
lejátszó
digitális fényképezőgép
32
61
játékkonzol (pl. Xbox, PS2, PS3,
7
31
stb.)
*Külön kérdés vonatkozott a saját okostelefonra és a saját mobiltelefonra, azzal a megkötéssel, hogy a mobiltelefont csak akkor kellett jelölni, ha nem volt okostelefon az illető birtokában.
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015., Magyar Ifjúság 2012.

Ami a korábbi megyei adatokat illeti, 2012-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében élő fiatalok minden ötödikének háztartásában nem volt DVD lejátszó,
házimozi, plazmatévé vagy vezetékes telefon (Szabó-Nagy, 2015). A hordozható
média-lejátszóval, a digitális fényképezőgéppel, valamint a különböző típusú
játékkonzollal való rendelkezés terén a nyíregyházi fiatalok jóval felülmúlják az
országos adatokat. Amíg a „Magyar Ifjúság 2012” kutatás a fiatalok 32%-a, illetve
25%-a tulajdonában van digitális fényképezőgép, illetve valamilyen hordozható
lejátszó és csupán 7%-uk rendelkezik játékkonzollal, mi a megkérdezett fiatalok
61%-ában, 52%-ában, illetve 31%-ában találtunk ilyen eszközöket. Érdemes itt
megemlíteni azt is, hogy inkább a fiatalabb korcsoportnak van mindhárom típusú
eszköze. Digitális fényképezőgép: 15-18 évesek 72%; 19-29 évesek 56% (χ²(1,
N=685)=15,996, p=0,000). Hordozható lejátszó: 15-18 évesek 63%; 19-29 évesek
46,5% (χ²(1, N=690)=16,898, p=0,000). Játékkonzol: 15-18 évesek 38%; 19-29
évesek 28% (χ²(1, N=685)=7,049, p=0,008), tablet: 15-18 évesek 43%; 19-29 évesek
34% (χ²(1, N=692)=5,114, p=0,024). Ezek az eltérések az országos és a települési
adatok között azért is érdekesek, mert – többek között – a médiafogyasztás
integrálódása során kialakuló multifunkcionális eszközök általánosan nagyon
elterjedtek a fiatalok körében. A több funkciót is magában foglaló okostelefonokkal
rendelkezés tehát elméletileg csökkenthetné, mint ahogyan az országos adatok
szerint csökkenti is a hagyományosabbnak számító digitális fényképezőgép, külön
játékkonzol és hordozható lejátszó előfordulásának gyakoriságát.
A fiatalok körében az egyik meghatározó médiaeszközként mindenképpen a
számítógépet kell megemlíteni. Az országos kutatás négyévente ismétlődő, 2012-es
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adatfelvétele szerint a számítógép használat a magyar fiatalok körében az előző
méréshez képest stagnált, melynek az elemzések szerint az lehetett az oka, hogy a
hagyományos asztali számítógépek, mint másutt is világszerte, egyre kevésbé voltak
vonzóak a fiatalok számára. Ezzel párhuzamosan a mobiltelefonok funkcióinak
bővítése, modernizációja már érezhetően elcsábította a fiatalabb generációt. A
stagnálás okaként a 2008-as gazdasági válság hatásait is említik az elemzők (Kitta,
2013).
A számítógép használatra vonatkozó adatok szerint a nyíregyházi fiatalok
egyáltalán nincsenek lemaradva a 2012-es országos trendhez viszonyítva; a
megkérdezettek 94%-a használ számítógépet, laptopot vagy tabletet. Az országosan
is ugyancsak jellemző vonás a városban is fellelhető, azaz a fiatalabbak (15-18
évesek) nagyobb arányban használják ezeket az eszközöket, mint az eggyel idősebb
korosztály (19-29 évesek). A korcsoportok közötti eltérés azonban nem szignifikáns
(3. táblázat).
3. táblázat. A nyíregyházi fiatalok számítógép használata.
(„Használ-e Ön számítógépet / laptopot / tabletet?” N
(Nyíregyháza)=733)
Magyar Ifjúság
Régió 2012 (%) Megye 2012 (%)
Nyíregyháza 2015
2012 (%)
(%)
84
74
68
94
(15-18 évesek: 96
19-29 évesek: 93,5)
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015., Magyar Ifjúság 2012.

Általánosan megállapítható, hogy akinek van számítógépe, az nagy
valószínűséggel rendelkezik internetes hozzáféréssel is. A nyíregyházi fiatalok 94%a rendelkezik számítógéppel, azaz aki használja, annak van is ilyen eszköze. A két
korcsoport között nincs jelentős különbség e kérdés tekintetében (15-18 évesek:
94,5%; 19-29 évesek: 93%). Az internet elérés aránya is magas, a megkérdezettek
92%-ának van internet hozzáférése és itt sincs lényeges különbség a vizsgált
korcsoportok között (15-18 évesek: 93%; 19-29 évesek: 92%). A számítógéppel és
internettel való ellátottság tehát a városban jóval meghaladja a 2012-ben mért
országos és régiós adatokat is, mely szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a
fiatalok harmada él olyan háztartásban, ahol nincs számítógép, 44% pedig olyanban,
ahol nincs internet (Szabó-Nagy, 2015).
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Médiafogyasztás
A médiafogyasztás kapcsán lehetőség adódott a fiatalok könyv- és újságolvasási
szokásait, a televízió-nézést, internetezésre szánt időt, továbbá a DVD-nézést, rádióés zenehallgatással töltött időt is vizsgálni. Ezek az elemzések némiképp eltértek az
országos kutatásban alkalmazott kérdésektől, mert az általunk alkalmazott kérdőív
összevontan kezelte a hagyományos és az online-alapú médiafogyasztási fajtákat.
2. ábra. Médiafogyasztásra fordított idő Nyíregyházán és az országban.
(„Egy átlagos hétköznap/hétvégén mennyi időt tölt Ön…)?” N Nyíregyháza=733)

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015., Magyar Ifjúság 2012.

Nyíregyházán a fiatalok idejük legnagyobb részét internetezéssel töltik.
Hétköznap több mint egy órával (65 perc) több időt szánnak internetezésre, mint az
ország fiataljai általában. Hét végén fél órára (28 perc) mérséklődik a különbség.
Másodikként Nyíregyházán zenehallgatással, míg az országban televízió-nézéssel
töltik a legtöbb időt a fiatalok. A hétköznap több mint fél órával (35 perc), hétvégén
pedig negyedórával (13 perc) hallgatnak több zenét a nyíregyházi fiatalok.
Tévénézésre viszont kevesebb időt szánnak: hétköznap 41 perccel, hétvégén pedig
83 perccel kevesebb időt töltenek tévé előtt a nyíregyháziak. A televíziózás
egyébként még az internetezésre fordított időt is meghaladja országosan.
Rádióhallgatással a nyíregyházi fiatalok hétköznapokon átlagosan egy órát töltenek,
hétvégén ettől kicsivel kevesebbet (52 perc), ezzel hétköznapokon ugyanannyit
hallgatnak rádiót, mint általában országosan a fiatalok, hétvégén pedig néhány
perccel kevesebbet. A nyíregyházi fiatalok időpreferencia sorrendjében a

Acta Medicina et Sociologica – Vol 7., 2016

93

rádióhallgatást a DVD-zés, filmnézés követi, hétköznap átlagosan egy órát (57 perc),
hétvégén másfél órát (92 perc) töltenek ezzel a tevékenységgel, ezzel mind
hétköznap, mind hétvégén fél órával meghaladják az országos átlagokat (32 perc
illetve 68 perc). Könyvolvasással a nyíregyházi fiatalok hétköznap háromnegyed
órát töltenek átlagosan (47 perc), hétvégén pedig majdnem egy órát (54 perc), ezzel
hétköznap 10 perccel meghaladják az országosan mért 36 percet. Újságolvasásra
mindkét vizsgált időszakban átlagosan 20 percet szánnak a fiatalok, így nem térnek
el lényegesen az országos adatoktól, ami hétköznap 17 percet, hétvégén pedig 22
percet mért (2. ábra).
Az adatok alapján megállapítható, hogy a vizsgált fiatalok mind hétköznapokon,
mind hétvégén idejük jelentős részét internetezésre szánják. Ez mind a 15-18 évesekre, mind a 19-29 évesekre egyaránt jellemző, és ez nem mutat eltérést az országos
adatokhoz képest sem. Az internetezéssel töltött átlagos idő azonban magasabb a
nyíregyházi mérésben, azaz a vizsgált fiatalok több időt szánnak erre a tevékenységre, mint az országos átlag. A második legnépszerűbb a médiafogyasztással
kapcsolatos időtöltésben a zenehallgatás mindkét korcsoportban. Ezzel a vizsgált
nyíregyházi fiatalok eltérnek az országos jellemzőtől, miszerint a fiatalok országosan
tévénézésre szánják második helyen legtöbb idejüket. A vizsgált populációban a
zenehallgatásra több időt szánnak, mint a televízió-nézésre (4. táblázat).
4. táblázat. A médiafogyasztás időátlagai hétköznap és hétvégén a két
korcsoportban.
„Egy
átlagos
hétköznap/hétvégén
mennyi időt tölt Ön…”
könyvolvasással
(akár
hagyományosan,
akár
elektronikus formában)
újságolvasással
(akár
hagyományosan,
akár
elektronikus formában)
televízió-nézéssel
(televízió-műsor
akár
hagyományos
módon,
akár elektronikusan pl.
interneten)?

15-18 évesek
hétköznap
hétvégén
(perc)
(perc)
55
57

19-29 évesek
hétköznap
hétvégén
(perc)
(perc)
43
52

25

23

17

20

76

115 *
t(514)=1,231,
p=0,219
u(514)=2543
4,500
z=-2,403,
p=0,016

81

131*
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DVD-zéssel, film vagy
más videó-nézéssel

internetezéssel
rádióhallgatással
hagyományos,
online)
zenehallgatással
hagyományos,
online)

(akár
akár
(akár
akár

72 *
t(513)=2,460,
p=0,014
u(513)=1965
0,000
z=-6,106,
p=0,000
185
38

120 *
t(491)=3,361
, p=0,001
u(491)=1923
2,000
z=-4,601,
p=0,000
242
43

50*

80*

173
70

200
56

130

161 *
t(479)=1,603
, p=0,110
u(479)=2162
4,500
z=-2,674,
p=0,007

125

131*

*szignifikáns különbség
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A nyíregyházi kutatás adatai szerint mind könyv-, mind újságolvasásra több időt
szánnak a fiatalabbak, amit lehet azzal is indokolni, hogy a kérdőív nem különítette
el a tankönyvekkel való foglalkozást, így a fiatalok tankönyvolvasása növelheti az
ezzel a tevékenységgel töltött idejét. Az újságolvasásra szánt több időt azonban ezzel
nem magyarázható. Összehasonlítva az országos adatokkal, elmondható, hogy a
Nyíregyházán megkérdezett fiatalok mindkét korcsoportja átlagosan több időt tölt
könyvolvasással hét közben, viszont kevesebbet hétvégén. Ami az újságolvasást
illeti a nyíregyházi 15-18 évesek több időt, a 19-29 évesek viszont kevesebb időt
szánnak erre a tevékenységre. Az azonban országosan is és a nyíregyházi kutatásban
is érvényes, hogy a fiatalok médiafogyasztási sorrendjében az újságolvasás áll
leghátul.
A megkérdezett nyíregyházi fiatalok átlagosan 80 percet, azaz több mint egy órát
töltenek hétköznap tévénézéssel. A megkérdezettek 13%-a mondta azt, hogy
egyáltalán nem néz tévét hétköznapokon. A fiatalabbak átlagosan 76 percet, míg az
idősebb korcsoport 81 percet nézi a tévét átlagosan hétköznapokon. Az eredmények
alapján azt a megállapítást tehetjük, hogy a nyíregyházi fiatalok hétköznapokon
átlagosan kevesebb időt töltenek tévénézéssel, hiszen a 2012-es országos kutatás
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adatai szerint a 15-29 évesek hétköznap átlagosan 2 órát szánnak tévénézésre, azaz
40 perccel többet, mint a nyíregyházi fiatalok.
Tévénézésre több időt fordítanak hétvégén a megkérdezett nyíregyházi fiatalok,
átlagosan 126 percet, azaz valamivel több, mint két órát tévéznek. Azonban ez is
elmarad az országos eredménytől, hiszen az országos adatok szerint 2012-ben
hétvégén átlagosan több mint 200 percet szánnak tévénézésre a fiatalok. Itt érdemes
azt is megjegyezni, hogy az országos kutatás egyik megállapítása, hogy a korábbi
évekhez hasonlítva mind a hétköznapi, mind a hétvégi tévézésre fordított idő
növekedett 2012-re, melynek összetett okai lehetnek (pl. okos televízió, digitális
adás elterjedése, javuló kép- és hangminőség, növekvő televízió előfizetési arány,
televíziós tartalmak elérhetősége az interneten, bővülő kínálat, stb).
Hétvégén tévénézéssel kicsivel több időt, átlagosan 131 percet töltenek az
idősebbek (19-29 évesek), mint a fiatalabbak, akik átlagosan 115 percet szánnak
erre.
DVD-nézéssel, illetve zenehallgatással mind hétköznap, mind hétvégén a 15-18
évesek töltenek több időt. Érdemes kiemelni, hogy az általunk vizsgált populációhoz
tartozó fiatalok lényegesen több időt szánnak hétköznapokon és hétvégén is a DVDnézésre, mint ahogyan azt az országos adatok mutatják (vö. Magyar Ifjúság, 2012.
269. o. 4. táblázat). A zenehallgatás tekintetében is érvényesek a fenti megállapítások.
Az Internet használatának különböző formái
Az internethasználat különböző formáinak gyakoriságát is vizsgálta a kérdőív (5.
táblázat). Az elemzés során gyakorinak minősült a minimum hetente egyszeri
időtöltés (legalább naponta egyszer; hetente többször; hetente egyszer), és ritkának
a havi, vagy annál ritkább gyakoriság (havonta többször; havonta egyszer vagy
ritkábban).
5. táblázat. Az internethasználat különböző formái a nyíregyházi fiatalok körében
(„Milyen gyakran szokott Ön az interneten…?” N Nyíregyháza= 733)
(„Milyen
gyakran
interneten…?”
rádiót/zenét hallgatni

videót/tévét nézni

szokott

Ön

az

15-18 éves
19-29 éves
összesen
15-18 éves
19-29 éves
összesen

gyakran

ritkán

soha

76
75
75
76
68
71

16,5
12
14
19
18
18

7,5
13
11
5
14
11
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játszani

e-mail-t írni/olvasni

böngészni/keresni

csetelni/csevegni

közösségi old. használni

híreket olvasni

dolgozni/tanulni

15-18 éves
19-29 éves
összesen
15-18 éves
19-29 éves
összesen
15-18 éves
19-29 éves
összesen
15-18 éves
19-29 éves
összesen
15-18 éves
19-29 éves
összesen
15-18 éves
19-29 éves
összesen
15-18 éves
19-29 éves
összesen

51,5
30,5
18
47
27
26
48
29
23
51,5
35,5
13
77
12
11
67
22
11
80,5
15,5
4
84,5
7,5
8
83
11
6
83
10
7
82
9
9
83
8,5
8,5
81
12
7
84
6
10
83
8
9
70,5
21,5
8
77
12,5
10,5
75
15
10
73
22
5
65,7
17,5
17
68
19
13
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A megkérdezett nyíregyházi fiatalok az internetet böngészésre, csevegésre
használják, illetve a közösségi oldalak használata népszerű. Ezeket a
tevékenységeket a hírolvasás, majd a rádió és/vagy zenehallgatás követi. Kevésbé
gyakori a munkához, tanuláshoz történő internethasználat, és még ennél is kevésbé
népszerű az elektronikus levél írása és olvasása. Legkevésbé játékra használják az
internetet a fiatalok. A két vizsgált korcsoport között a következő különbségek és
hasonlóságok rajzolódtak ki az adatok alapján:




az idősebb korcsoport körében szignifikánsan többen mondták azt, hogy
soha nem használják az internetet rádió, illetve zenehallgatásra, ugyanakkor
minden második 15-18 éves legalább naponta egyszer rádiót és vagy zenét
hallgat az interneten (χ²(5, N=649)=13,130, p=0,022)
az internetes videó- vagy tévénézés népszerűbb a fiatalabb korcsoportba
tartozók körében, és ezzel párhuzamosan az idősebbek között magasabb
azok aránya, akik soha nem néznek videót vagy tévét interneten (χ²(5,
N=650)=29,726, p=0,000)
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az internetes játék gyakoribb a fiatalabbak körében (χ²(5, N=657)=12,230,
p=0,032
az e-mail írása és olvasása lényegesen gyakoribb tevékenység a 19-29
évesek körében: körükben a legalább napi egy alkalommal történő
elektronikus levelezés 41%-os, míg ez a gyakoriság a fiatalabbak körében
mindössze 12% (χ²(5, N=657)=92,099, p=0,000)
az internetes böngészés is gyakoribb a 19-29 évesek körében, viszont azok
aránya is lényegesen magasabb, akik soha nem használják ezt az internetes
tevékenységet (χ²(5, N=657)=16,273, p=0,006)
a napi rendszeres csetelés gyakoribb a 15-18 éveseknél (69%), mint a 19-29
évesek körében (55%). Ezzel párhuzamosan nagyobb arányban vannak az
idősebb korosztályban azok, akik soha nem használják csetelésre az
internetet (χ²(5, N=655)=18,536, p=0,002)
a közösségi oldalak gyakori használata egyaránt magas mindkét vizsgált
korcsoportban, de a 19-29 évesek körében valamivel nagyobb azok aránya,
akik minimum heti rendszerességgel használják ezt a funkciót, annak
ellenére is, hogy a 15-18 évesek között gyakoribb a napi használat.
Ugyanakkor az idősebb korcsoportban 10% azok aránya, akik soha nem
látogatják a közösségi oldalakat (χ²(5, N=655)=13,495, p=0,019)
a hírolvasási gyakorlat is lényeges eltérést mutat a két vizsgált korcsoport
között: az idősebb generációra jobban jellemző a gyakori internetes
hírolvasás, viszont közülük kerülnek ki nagyobb arányban azok is, akik
egyáltalán nem szoktak híreket olvasni interneten (χ²(5, N=653)=15,928,
p=0,007),
markáns különbség figyelhető meg az internet munkához, tanuláshoz való
használat gyakoriságában korcsoportonként: a fiatalabbak nagyobb
arányban használják tanuláshoz a netet gyakran, mint a 19-29 évesek, annak
ellenére, hogy a napi gyakoriság az idősebbeknél jellemzőbb. Kiemelendő a
19-29 éves korosztályban azok nagyon magas aránya (17%!), akik soha nem
használják munkájukhoz vagy tanulmányaikhoz az internetet (χ²(5,
N=650)=30,528, p=0,000).

A „Magyar Ifjúság 2012” és a nyíregyházi fiatalok körében végzett felmérések
adatait összevetve módunk van azt is megvizsgálni, hogy vannak-e eltérések az
internetes kommunikáció alkalmazásának gyakoriságában.
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6. táblázat. Internetes kommunikáció a nyíregyházi fiatalok körében.

sms-ezés
csetelés azonnali
üzenetküldővel
(pl. MSN, Skype)
hozzászólás
fórumokban,
blogban
telefonálás
interneten
blogírás

Magyar Ifjúság 2012 (%)
gyakran
ritkán
soha
50
16
30
37

17

43

15

17

64

19

13

64

Nyíregyháza Ifjúsága 2015 (%)
gyakran
ritkán
soha
52
20
28
(+2)
(+4)
(-2)
74
11
15
(+37)
(-6)
(-28)
37
(+17)

22
(+5)

41
(-26)

55
17
28
(+36)
(+4)
(-36)
15
13
68
18
13
70
(+3)
(0)
(+2)
(A zárójelben lévő számok a két felmérés közötti különbségeket jelzik.)
* ahol nem 100%, ott az NT/NV adja a fennmaradó részt, ami itt nincs feltüntetve.
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015., Magyar Ifjúság 2012.

A 6. táblázatból látható, hogy markáns eltérés van az azonnali üzenetküldővel
történő csetelés gyakorisága között a nyíregyházi fiatalok javára, azaz ők lényegesen
gyakrabban alkalmazzák ezt a fajta internetes kommunikációt, mint ahogyan azt az
országos kutatás adatai mutatták három évvel korábban. Az internetes telefonálás
gyakorisága is jóval meghaladja a nyíregyházi mintában az országos adatokat.
Lényeges eltérés még a fórumokban, blogban való hozzászólás gyakorisága is: a
nyíregyházi fiatalok nagyobb arányban végeznek ilyen tevékenységet gyakran, mint
általában a fiatalok, és alacsonyabb azok aránya körükben, akik soha nem végeztek
még ilyen jellegű tevékenységet. Az sms-ezés és a blogírás gyakorisága nem mutat
lényeges különbségeket.
Közösségi portálok – online kapcsolattartás
Az országos kutatásból tudható, hogy a közösségi oldalakon való jelenlét a
fiatalok körében növekszik, 2012-ben 69% volt, míg előtte, 2008-ban 63%-ot mértek
a vizsgálatok. Ez nagy eséllyel azt is jelenti, hogy akinek van otthon internet elérése,
az nagy valószínűséggel tagja is valamelyik közösségi portálnak. A nyíregyházi
fiatalok körében még ennél is magasabb jelenléti arány mérhető 2015-ben: a
megkérdezettek 88,5%-a tagja valamilyen internetes közösségi portálnak. A 15-18
éveseknél ez az arány még ennél is magasabb (90,5%); a 19-29 évesek körében pedig
némiképp alacsonyabb (87%). A két korcsoport között mért különbség nem
szignifikáns. Ez a jellegzetesség is belesimul az országos trendekbe, ugyanis amíg
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2008-ban az idősebb korcsoport, addig 2012-ben már a fiatalabb korcsoport körében
lett magasabb a közösségi szájtokon való jelenlét.
A közösségi oldalakon való jelenlét mellett az ismerősi és baráti kapcsolatokat, a
rendszeres kapcsolattartást is mérték a kérdőívek. A megkérdezett fiatalok
Nyíregyházán átlagosan 795 ismerősről számoltak be, a rendszeres kapcsolattartás
pedig átlagosan 52 személlyel történik – 7. táblázat.
Az adatok alapján elmondható, hogy a nyíregyházi 15-18 éves korcsoportnak
lényegesen több, majdnem kétszer annyi ismerőse van az általuk leggyakrabban
használt közösségi oldalon, mint a 19-29 éveseknek. Viszont akikkel rendszeresen
kapcsolatot is tartanak, azok aránya számottevően kisebb a fiatalabb generációnál.
A két korcsoport között mért eltérések szignifikánsak (t (211)=4,709, p=0,000; u
(466)=17465,000, z=-5,218, p=0,000 illetve t (235)=2,843, p=0,000; u
(460)=20538,500, z=-2,617, p=0,009)
7. táblázat. Jelenlét a közösségi portálokon. („Tagja-e Ön valamilyen internetes
közösségi portálnak, például a Facebooknak vagy más interneten szerveződő
csoportnak?” N Nyíregyháza=733)
A leggyakrabban látogatott közösségi oldalon 15-18 évesek 19-29 évesek
az…
ismerősök száma átlagosan
1115
627
Ebből átlagosan hány emberrel kommunikál
72
42
rendszeresen
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A közösségi portálokon való jelenlét nagy aránya, illetve a közösségi portálok
látogatásának gyakorisága indokolttá teszi, hogy vizsgálatra kerüljön az, hogy
milyen tevékenység jellemző a fiatalokra a közösségi oldalak használata során. A
kérdőívben különböző típusú tevékenységek szerepeltek. A válaszadók a
tevékenységek gyakoriságát jelölhették be a kérdőíven – 3. ábra.
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3. ábra. A nyíregyházi fiatalok viszonya a közösségi portálok különböző témáihoz.
(„Milyen gyakran szokott Ön…?” N Nyíregyháza = 733)

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A nyíregyházi fiatalok leggyakoribb napi tevékenysége a közösségi oldalon a
saját magáról való hír, információ megosztása, illetve a hasonló jellegű információk
kommentálása. A fiatalok háromnegyede (77%) legalább havonta oszt meg magáról
valamilyen információt és még ennél is többen (81%) szólnak hozzá mások
magánjellegű bejegyzéseihez legalább havi rendszerességgel. A fiatalok fele soha
nem szokott megosztani, vitát kezdeményezni vagy hozzászólni közéleti, politikai
kérdésekhez. Mindössze 8%-uk az, aki naponta végez ilyen jellegű tevékenységet a
közösségi oldalon.
Általában véve megállapítható, hogy a nem magánjellegű hírekhez,
eseményekhez való hozzászólás, azok megosztása, véleményezése nem jellemző a
fiatalok körében. Ez a kép azonban nem tér el az országban mért tendenciáktól, a
fiatalokra inkább jellemző ez a fajta magatartás.
A kutatás során lehetőség nyílt azt is megvizsgálni, hogy a fiatalok milyen gyakran
használják a közösségi oldalakat különböző célzattal; például milyen gyakran
használják a családdal vagy a régi barátokkal való kapcsolattartásra, esetleg új
barátságok kialakítására, stb. – 4. ábra.
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4. ábra. A nyíregyházi fiatalok kapcsolattartási szokásai az interneten.
(„Milyen gyakran szokott Ön…?” N Nyíregyháza = 733)

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A nyíregyházi fiatalok, akárcsak országszerte a fiatal generáció, leggyakrabban
kapcsolattartásra használja a közösségi oldalak által kínált lehetőségeket. A fiatalok
harmada napi rendszerességgel tart családjával, barátaival, ismerőseivel kapcsolatot
valamelyik közösségi oldalon. Napi rendszerességgel még a szórakozás az, ami
jelentős a fiatalok körében, viszont kimondottan játékra ritkábban vagy soha nem is
használják a közösségi oldalakat. Új barátság kialakítására legalább havi
rendszerességgel hívja segítségül a közösségi oldalakat a megkérdezett fiatalok
háromnegyede (76%). Ugyanilyen magas (76%) azok aránya is, akik legalább
havonta használják a közösségi oldalt segítség vagy tanács kérésére. Legkevésbé
munkahelykereséshez és üzleti kapcsolattartáshoz alkalmazzák az ilyen portálokat a
fiatalok. Az országos adatokhoz viszonyítva érdemes kiemelni, hogy a nyíregyházi
fiatalok minden felsorolt tevékenységet nagyobb arányban végeznek heti
rendszerességgel. A családdal való gyakori (minimum hetente egyszer)
kapcsolattartásra a megkérdezett nyíregyházi fiatalok 74%-a használja a közösségi
oldalt, míg ez az arány az országos kutatásban 42%. Egy másik példa, hogy a
megkérdezett fiatalok 45%-a heti rendszerességgel kér segítséget vagy tanácsot
valamelyik közösségi oldalon, míg az országos mérés 23%-ot mutat. Meg kell azt is
jegyezni, hogy munkakeresésre és üzleti kapcsolattartásra is nagyobb arányban
használják a közösségi oldalakat legalább heti rendszerességgel a nyíregyházi
fiatalok, mint általában az országban.
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Gutenberg-galaxis és a nyíregyházi ifjúság
A kutatás rákérdezett arra, hogy mennyi hagyományos, illetve mennyi elektronikus
könyv van a család, a fiatalok háztartásában. A megkérdezettek átlagosan 240
darabra becsülték a háztartásukban fellelhető hagyományos, papír alapú könyvek és
22 darabra az elektronikus könyvek számát. Jellemző az is, hogy minél több hagyományos könyve van a megkérdezettnek, annál több elektronikus könyvvel rendelkezik. A Nyíregyházán mért adatok magasabb elemszámot mutatnak az országosnál,
hiszen 2012-ben 175 nyomtatott könyvet mértek a kutatók, ami egyébként jelentős
visszaesés volt a 2008-ban mért 265 darabhoz képest (Kitta, 2013).
A 15-18 évesek a hagyományos könyvek számát átlagosan 250-re tették, az
elektronikus könyvekét pedig 26-ra becsülték. A 19-29 éveseknél a hagyományos
könyvek átlagos száma 218 volt, az elektronikus könyveké pedig 16. A korcsoportok
közötti különbség nem szignifikáns.
Információforrások fontossága és hitelessége
Napjainkra jellemző, hogy az információ sok forrásból és nagy mennyiségben zúdul
ránk. Egyes szerzők információs szennyezettségről, információs zajról beszélnek,
ami utal arra az információs túlterheltségre, amely alól nem bújhatnak ki a fiatalok
sem. A korábbi fejezetek bemutatták, hogy a nyíregyházi fiatalok idejük jelentős
részét internetezéssel töltik, így nem lényegtelen, hogy például hogyan vélekednek
az ott fellelhető információk fontosságáról és megbízhatóságáról. A kérdések
nemcsak az internetre, hanem a különböző média-forrásokra és a természetes emberi
kapcsolatokra is vonatkoztak – 5. ábra.
5. ábra. A különböző információforrások fontossága és hitelessége a nyíregyházi
fiatalok körében. („Mennyire fontos az Ön számára a … mint információforrás?
1= egyáltalán nem fontos; … 5=teljes mértékben” illetve „Mennyire tartja
megbízhatónak az adott információforrást? 1=egyáltalán nem megbízható; …
5=teljes mértékben” N Nyíregyháza=733)

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015., Magyar Ifjúság 2012.
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A nyíregyházi fiatalok körében az információforrások közül a legfontosabbak
egyrészt a személyes, emberi kapcsolatok, azaz a barátok, a család (átlag: 4,2), de
ugyanilyen fontos körükben az internet is (átlag: 4,2). Ezzel eltérnek az országos
átlagtól, hiszen ott a barátok, család fontossága meghaladja az internetét (átlag: 4,3
vs. átlag: 3,9). A fontossági sorrendben a könyvek, majd a televízió következnek
Nyíregyházán (könyv átlag: 3,1 illetve televízió átlag: 3), míg az országos mérés
szerint a televízió fontosságát (átlag: 3,4) követik a könyvek (átlag: 3,1). A rádió és
az újságok fontossága Nyíregyházán egyformának mutatkozott (átlag: 2,9), és az
országos adatok is hasonló képet mutatnak (rádió átlag: 2,9, újság átlag: 2,8).
Legkevésbé fontos információforrás, akárcsak a leginkább fontos, a személyes
kapcsolatok, pontosabban annak egy másik szegmense, a helyi klubok, társadalmi
szervezetek, vallási közösségek. Ismerve a nyíregyházi felnőttek közösségi
aktivitását (77%-uk nem tagja semmiféle klubnak, szervezetnek, közösségnek) az
eredmény nem meglepő (Huszti, 2015)).
Az információforrások megbízhatóságát tekintve elmondható, hogy a személyes
kapcsolatok a legjelentősebbek e tekintetben; a fiatalok leginkább közvetlen
környezetüktől jövő információban bíznak meg. Ez mind Nyíregyházára, mind az
országos adatokra vonatkozik, bár az átlag kissé szerényebb volt a városi mintában
(átlag Nyíregyháza: 4,1 vs. átlag országos: 4,4). A nyíregyházi fiatalok a könyvek
megbízhatóságát emelik ki (átlag: 3,4) és ezt követi az internet (átlag: 3,3), míg az
országos adatfelvétel során a fiatalok az internet megbízhatóságát értékelték
második legjobbnak (átlag: 3,6) és ezt követték a könyvek (átlag: 3,4). A rádiót
megbízhatóbb forrásként minősítették a fiatalok, mint a televíziót (átlag: 3,1 ill.
átlag: 2,9) és az újság megbízhatóságát a televízióéval tették egyenlővé (átlag: 2,9).
Legkevésbé megbízható információforrás mind a városi, mind hazánk fiataljai
körében a különböző szervezetek, klubok, vallási közösségek, mely a mikrotársadalmi szolidaritás alacsony fokára és a bizalmatlanság magas fokára utal.
Az információforrások fontosságát és megbízhatóságát faktorelemzéssel is
megvizsgáltuk, azt feltételezve, hogy különböző, látens dimenziók húzódhatnak meg
az egyes információforrások fontosnak és megbízhatónak minősítése mögött.
Mindkét kérdést a következő források minősítésével mértük: 1) a televízió, 2) a
könyvek, 3) az internet, 4) a rádió, 5) az újságok, 6) a helyi klubok, társadalmi
szervezetek, vallási közösségek, 7) barátok, család. Ezeket a forrásokat kellett
minősíteni a megkérdezetteknek 1-5-ig skálán, ahol az egyes azt jelentette, hogy
egyáltalán nem fontos/megbízható az adott forrás, az ötös pedig azt, hogy teljes
mértékben fontos/megbízható. Ezeket a változókat használtuk a faktoranalízishez.
A különböző információforrások fontosságát tekintve az összevont adatbázisban,
ami magában foglalja mind a 15-18 éves, mind a 19-29 éves korosztályt, két látens
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dimenziót figyelhettünk meg: az egyik dimenzióban (a faktorsúly sorrendjében) 1) a
könyv, 2) a rádió, 3) az újság 4) a helyi szervezetek szerepelnek az
információforrások fontosságát nézve, míg a másik dimenzióban (ugyancsak a
faktorsúly sorrendjében) 1) a televízió, 2) a barátok, családtagok, és 3) az internet
fontossága emelkedik ki.
Ha külön elemezzük a két korcsoportot, akkor az láthatjuk, hogy a kirajzolódó
két dimenzió tartalma megegyezik az előzővel, de a faktorelemzésbe bevont
változók erőssége eltérő: az egyik dimenzióban 1) a rádió, 2) az újság, 3) a könyv,
4) a helyi szervezetek szerepelnek, a másikon pedig az 1) internet meghatározó
jelenlétével a 2) televízió és a 3) barátok, családtagok. Egészen más mintázatot mutat
a két látens dimenzió az idősebb korcsoportnál, ahol az egyik dimenzióban a 1)
televízió fontossága a meghatározó, s emellé kerül az 2) újság, a 3) rádió és a 4)
barátok, családtagok, a másik dimenzióban pedig a 1) könyv fontossága mellett a 2)
helyi közösség és az 3) internet jelenik meg.
Az információforrások megbízhatóságának vizsgálata során is két jól elkülönülő
faktor rajzolódott ki: az egyik faktoron a televízió, újságok, internet, rádió
megbízhatósága van (a faktorsúlyok sorrendjében), a másikra pedig alapvetően a
személyes kapcsolatok, azaz elsősorban a barátok, családtagok, továbbá a könyv,
illetve a helyi szervezetek kerültek.
A megbízhatóságot tekintve a 15-18 éveseknél három faktor különült el: az első
faktoron a könyv, a rádió és az újságok megbízhatósága domborodik ki, a másodikon
a televízió, az internet és az újságok, a harmadikon pedig személyes kapcsolatok,
azaz a helyi szervezetek által biztosított kapcsolatok, illetve a barátok, családtagok.
A 19-29 éveseknél két faktor látszik: első faktoron az egész mintára jellemző
televízió, újságok, rádió, internet megbízhatósága jelenik meg kissé eltérő
sorrenddel, a másodikon pedig a könyv, a barátok, családtagok, illetve a helyi
szervezetek megbízhatósága emelkedik ki.
Multitasking – párhuzamosság, a figyelem megosztása
A fiatalokra jellemző a figyelem megosztása, a párhuzamos médiafogyasztás, vagy
ahogyan manapság emlegetik a multitasking. A „Magyar Ifjúság 2012” kutatás
megállapította, hogy a fiatalok leginkább a zenehallgatás, rádiózás, internetezés és
tévénézés közben szoktak párhuzamos tevékenységeket végezni, míg az egyéni,
célzott médiaválasztás közé sorolt DVD-nézés, könyv- vagy újságolvasás közben
jobban koncentrálnak a választott médiára (Kitta, 2013).
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6. ábra. Médiafogyasztással párhuzamos tevékenységek. („Miközben Ön … az idő
mekkora részében végez más tevékenységet is?” N Nyíregyháza=733)

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A nyíregyházi kutatás is azt mutatja, hogy a fiatalok az internetezés, zenehallgatás
és rádiózás közben végeznek más tevékenységet is, míg például újság- vagy
könyvolvasásnál, illetve célzott, önként választott filmnézés közben ez nem jellemző
– 6. ábra.
Az interneten folytatott különböző tevékenységek között vannak kisebb, illetve
nagyobb koncentrációt igénylő feladatok, itt is jellemző a párhuzamosság
megjelenése. Az országos kutatás eredményei szerint a fiatalok internetezés közben
leginkább a közösségi oldalakat használják, illetve barátokkal, ismerősökkel
csevegnek. A szórakoztatóbb műfajok mellett gyakori tevékenységként megjelenik
az internetes böngészés is. A fiatalok fele, miközben internetezik, online rádiót vagy
zenét hallgat.
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7. ábra. Internetezés közben végzett tevékenységek a nyíregyházi fiatalok körében.
(„Miközben Ön a számítógépen/interneten/mobiltelefonon/tableten … az idő
mekkora részében végez más tevékenységet is?” N Nyíregyháza=733)

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A nyíregyházi fiatalok is az internetezésre szánt idő nagy részében közösségi
oldalakat használ (34%), cseveg az ismerőseivel, barátaival (32%), illetve online
zenét hallgat (30%). Jelentős azok aránya is, akik az idő nagy részét keresésre,
böngészésre használják (21%). Ha összevontan nézzük meg a különböző
tevékenységekre szánt időt („az idő nagy részében”; „az idő felében”; „az idő kis
részében”), akkor láthatjuk, hogy a legnépszerűbb a közösségi oldalak használata
(71%), majd a keresés, böngészés következik (70%) és ezt követi a barátokkal,
ismerősökkel való csevegés (69%). A sorrendben az online zenehallgatás, majd
tévénézés/filmnézés jön, ezt követi a hírek, szöveges tartalmak olvasása. Ettől is
ritkábban szánnak valamennyi időt a fiatalok e-mail írására vagy olvasására, illetve
játékra. Ritka, hogy tanulásra és még ritkább, hogy munkavégzésre használják az
internetet és az általa rendelkezésre álló lehetőségeket. Ez utóbbit indokolhatja, hogy
a megkérdezettek zöme még középiskolás, így nem rendelkezik munkahellyel vagy
még nem sikerült elhelyezkednie – 7. ábra.
Összefoglalás
Tanulmányunkban a médiahasználat jellegzetességeit mutattuk be a Nyíregyházán
2015-ben lezajlott ifjúságkutatás során nyert adatok alapján, továbbá
összehasonlítottuk a nyíregyházi adatokat a legutóbbi országos adatfelvétel
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eredményeivel. Elemzésünk kiterjedt a 15-18 éves, illetve a 19-29 éves korosztály
médiahasználatának vizsgálatára is.
Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a médiaeszközökkel való ellátottság
terén Nyíregyháza az országos trendekbe simul, sőt néhány esetben jobbak is a
lehetőségek, az ellátottság, melynek magyarázata alapvetően az országos vizsgálat
óta eltelt három év jelentős technológiai fejlődésében és a különböző médiaeszközök
penetrációjában keresendő.
A számítógép használatra vonatkozó adatok szerint a nyíregyházi fiatalok
egyáltalán nincsenek lemaradva a 2012-es országos trendhez viszonyítva; a
megkérdezettek 94%-a használ számítógépet, laptopot vagy tabletet. Az egyéb
médiaeszközök használata terén azonban lényeges eltéréseket találtunk az országos
jellegzetességekhez képest. Az adatok alapján megállapítható, hogy a nyíregyházi
fiatalok mind hétköznapokon, mind hétvégén idejük jelentős részét internetezésre
szánják. Ez mind a 15-18 évesekre, mind a 19-29 évesekre egyaránt jellemző, s ez
nem mutat eltérést az országos adatokhoz képest sem. Az internetezéssel töltött
átlagos idő azonban magasabb a nyíregyházi mérésben, azaz a vizsgált fiatalok több
időt szánnak erre a tevékenységre, mint az országos átlag. A második legnépszerűbb
a médiafogyasztással kapcsolatos időtöltésben a zenehallgatás. Ezzel a nyíregyházi
fiatalok eltérnek az országos jellemzőtől, miszerint a fiatalok országosan tévénézésre
szánják második helyen legtöbb idejüket.
Ami az internetes kommunikációt illeti, jelentős eltérés mutatható ki: az azonnali
üzenetküldővel történő csetelés gyakorisága, az internetes telefonálás gyakorisága,
a fórumokban, blogban való hozzászólás gyakoriságát tekintve is a nyíregyházi
fiatalok nagyobb arányban végeznek ilyen tevékenységet gyakran, mint általában a
fiatalok és alacsonyabb azok aránya körükben, akik soha nem végeztek még ilyen
jellegű tevékenységet.
A nyíregyházi fiatalok körében az országosnál magasabb jelenléti arány mérhető
az internetes közösségi oldalakon. A nyíregyházi fiatalok leggyakoribb napi
tevékenysége a közösségi oldalon a saját magáról való hír, információ megosztása,
illetve a hasonló jellegű információk kommentálása. A fiatalok legkevésbé a
közéleti, politikai kérdésekkel foglalkoznak a közösségi oldalakon. Ez a kép azonban
nem tér el az országban mért tendenciáktól, a fiatalokra inkább jellemző ez a fajta
magatartás.
A nyíregyházi fiatalok, akárcsak országszerte a fiatal generáció, leggyakrabban
kapcsolattartásra használja a közösségi oldalak által kínált lehetőségeket. Az
országos adatokhoz viszonyítva érdemes kiemelni, hogy a nyíregyházi fiatalok
minden felsorolt tevékenységet nagyobb arányban végeznek heti rendszerességgel.
Meg kell azt is jegyezni, hogy munkakeresésre és üzleti kapcsolattartásra is nagyobb
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arányban használják a közösségi oldalakat legalább heti rendszerességgel a
nyíregyházi fiatalok, mint általában az országban.
A nyíregyházi fiatalok körében az információforrások közül a legfontosabbak
egyrészt a személyes, emberi kapcsolatok, azaz a barátok, a család, de ugyanilyen
fontos körükben az internet is. Ezzel eltérnek az országos átlagtól, hiszen ott a
barátok, család fontossága meghaladja az internetét. A fontossági sorrendben a
könyvek, majd a televízió következnek Nyíregyházán, míg az országos mérés
fordított sorrendet mutatott.
Az információforrások megbízhatóságát tekintve elmondható, hogy a személyes
kapcsolatok a legjelentősebbek, a fiatalok leginkább közvetlen környezetüktől jövő
információban bíznak meg. Ez mind Nyíregyházára, mind az országos adatokra
vonatkozik, bár az átlag kissé szerényebb volt a városi mintában. A nyíregyházi
fiatalok a könyvek megbízhatóságát emelik ki és ezt követi az internet, míg az
országos adatfelvétel során éppen fordított sorrend mutatkozott. Legkevésbé
megbízható információforrás mind a városi, mind hazánk fiataljai körében a
különböző szervezetek, klubok, vallási közösségek, mely az alacsony szintű
társadalmi részvételre, a mikro-társadalmi szolidaritás alacsony fokára és a
bizalmatlanság magas fokára utalhat.
A fiatalok körében divatos multitasking, azaz több dologgal történő párhuzamos
foglalkozás kapcsán mind az országos, mind a nyíregyházi kutatás azt mutatja, hogy
a fiatalok az internetezés, zenehallgatás és rádiózás közben végeznek más
tevékenységet is, míg például újság- vagy könyvolvasásnál, illetve célzott, önként
választott filmnézés közben ez kevéssé jellemző.
Profilképek: a két korcsoport közötti különbségek és hasonlóságok – további
általános következtetések
A médiahasználatot tekintve a kutatócsoportban egy olyan összkép alakul ki,
miszerint egy új, „csendes” (Székely, 2014) generáció kibontakozásának lehetünk
tanúi. A mintánkba került fiatalabb korosztály jellegzetessége, hogy sokféle modern
(okostelefon, internet, tablet) és „kevésbé” modern (digitális fényképezőgép, mp3,
stb.) „kütyüvel” rendelkeznek; idejük nagy részében „neteznek”, zenét hallgatnak,
illetve DVD-znek, videót vagy filmet néznek; az interneten javarészt csetelnek,
közösségi oldalakat használnak, böngésznek, filmet néznek és játszanak. Ezeket sok
esetben párhuzamosan, más tevékenységekkel együtt végzik. Azonban az ilyen
megosztott figyelem hatékonyságáról téves elképzelések élnek a fiatalok (és
idősebbek) körében (http3, Sanbonmatsu et al. 2013). A fiatalabb korosztály az,
amelyik gyakrabban használja az internetet tanuláshoz, a közösségi oldalakon jóval
több ismerőse van, mint a 19-29 éveseknek, viszont abból kevés az offline
megvalósuló kapcsolattartás. A 19-29 éves korosztály a médiaeszközök közül
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inkább számítógéppel, laptoppal, illetve e-bookkal rendelkezik. Idejük nagy részét
fordítják ők is internetezésre és zenehallgatásra. A televízió-nézés körükben
gyakoribb, mint a 15-18 éveseknél, és több időt is szánnak erre a tevékenységre. Az
interneten ez a generáció is böngészik, közösségi oldalakat használ és csetel, viszont
jobban jellemző rájuk az elektronikus levelezés, illetve az internetes hírolvasás. A
közösségi oldalakon kevesebb ismerősük van, mint a fiatalabbaknak, de azok
nagyobb arányával tartják offline is a kapcsolatot.
A médiahasználat bemutatott sajátosságai a tágabban értelmezett szabadidő-eltöltési
szokásokhoz kapcsolódva válnak teljessé. A vizsgált korcsoportokat tágabb
nézőpontból az „otthoni, passzív, rekreatív, digitális közegben zajló szabadidő
eltöltés jellemzi” (Kovács, 2016). Tükröződnek a (már felsorolt) korábbi felmérések
tapasztalatai, miszerint a városban (megyében) a klasszikus kulturális elemek
„fogyasztása” igen hiányos a fiatalok körében. Megjelenik a kutatások fényében az
a lemaradó réteg, amelyeket a korábbi Ifjúságkutatások is kimutattak (Kitta, 2013).
A kitolódó kamaszkorú (posztadolens) csoport többrétegűen jelenik meg,
legalább három különálló rész érzékelhető (a tanulás lezárása után már dolgozók; a
csak (tovább) tanulók; a tanulás mellett már dolgozók). Ezt támasztja alá jelen
tanulmánykötet szorosabban a munkával és a tanulással foglalkozó írása (Kállai,
Lengyelné, Nyírcsák, 2016), amely az Európai Unió és Magyarország nemzetközi
és hazai viszonyai közé illesztve tárgyalja a két korcsoportot feltárva azt, hogy
mindezek nem egyedi jelenségek.
A nyelvismeret bővülése és az internet használatának általános volta (a
médiahasználat nemzetközi tartalmai, hatásai) mindkét korcsoportot nyitottabbá és
mobilabbá teszi. Előtérbe kerülnek a meritokrata értékek és döntési választások
(Fónai – Szigeti, 2016), amelyek sok esetben a végzettséghez kötődő minél jobb
munkahely képében realizálódnak (19-29 évesek). A fiatalabb korcsoport (15-18
évesek) a tanulmányoktól még részben az önmegvalósítást, a szabad döntés
lehetőségét várja („azt csinálom, amit szeretek”).
A médiában tapasztalható nyitottság, szabadosság, a sok esetben korlátok- és
következmények nélkülisége; valamint a fiatalok kamaszkori egyéni és csoportos
kihívásai, a „helykeresés” zabolátlansága (http4) hatványozottan mutatkozik meg a
rizikó-magatartás vizsgálatokban. Sok pontban az országosnál kedvezőtlenebb képet
tárva a kutatók és a szociálpolitika döntéshozói elé (Hüse, 2016).
Ugyanakkor még mindkét korcsoportban erősnek mondhatók a hagyományos
értékek gyökerei is, amit főleg a családi, baráti és ismerősi kör; az idősebb
korosztályok közvetítenek a fiatalok felé (lásd jelen tanulmány információforrások
fontosságát, megbízhatóságát elemző részeit; ugyanakkor a sorban az internet a
második helyen áll!). A hagyományos szerepek (például család, gyermekvállalás)
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átalakulva és bővülve, de erősen jelen vannak az időben elhúzódó kamaszkorukat
élő fiataloknál (lásd a családszerkezetek melletti együttélési modellek alakulását:
Takács – Huszti, 2016; R. Fedor, 2016).
Összefoglalva: a vizsgált csoportra tehát összességében nem egy homogén egészként
kell tekintenie kutatónak és döntéshozónak. A rétegek eltérő (esetleg egymásnak
ellentmondó) igényeit is figyelembe véve kell Nyíregyháza városának kidolgoznia
az ifjúságot megtartó és vonzó, a jövő városát megalapozó stratégiáját.
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Szabadidős-eltöltés és sportolás a
nyíregyházi fiatalok körében
Leisure and Sport Activities among Youth
in Nyíregyháza
Kovács Klára
Abstract
The aim of this paper is to describe leisure and sports habits of youth in Nyíregyháza,
and to examine which social and demographic factors influence them. The analysis
was made by using the database of a questionnaire survey (N=733) which contained
two subsamples: the subsample of pupils 15-18 years and the subsample of 19-29
years. Our results are consistent with the national youth research results regarding
leisure preferences: the leisure preferences of young people in Nyíregyháza are
characterized by passive, recreational and digital activities at home. If they move
out, they spend most of their free time with their friends. High culture consumption
is almost not at all characteristic of young people, which is not just a generational
characteristic but rather a socio-cultural one. If we examine sports activities of young
people, we can see that significantly more people do sports than the national sample
(more than half of them), but the social and demographic determination of sports
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activity is the very strong. The dominance of men and young people (15-18 years) is
the most apparent among athletes.
Keywords: leisure, sport, youth, social-cultural background.
DOI: 10.19055/ams.2016.7/20-21/6
Absztrakt
Tanulmányunk célja, hogy bemutassuk, milyen szabadidő-eltöltési és sportolási
szokásokkal jellemezhetők a nyíregyházi fiatalok, illetve megvizsgáljuk, hogy
milyen társadalmi és demográfiai tényezők befolyásolják ezeket. Elemzéseinket
Nyíregyházán 2015-ben zajlott kérdőíves felmérés adatbázisának felhasználásával
végeztük (N=733), amelyben két korcsoportot vizsgáltak: 15-19 éves iskolásokat és
20-29 éveseket. Eredményeink összhangban állnak az országos ifjúságkutatás
eredményeivel a szabadidős preferenciák tekintetében: a nyíregyházi fiatalokat is
elsősorban otthoni, passzív, rekreatív, digitális közegben zajló szabadidő-eltöltés
jellemzi. Amennyiben kimozdulnak otthonról, szabadidejüket leginkább barátaikkal
töltik. A magaskultúra-fogyasztás szinte egyáltalán nem jellemzi a fiatalokat, de ez
nemcsak korosztályi sajátosság, hanem sokkal inkább szocio-kulturális. A fiatalok
sportolását vizsgálva azt láthatjuk, hogy lényegesen többen sportolnak bevallásuk
szerint, mint az országos mintában (a megkérdezettek több mint a fele), azonban a
sportolás társadalmi, demográfiai meghatározottsága nagyon erőteljes az elemzések
eredményei szerint. A férfiak és a fiatalok (15-18 évesek) dominanciája a
legszembetűnőbb a sportolók körében.
Kulcsszavak: szabadidő, sportolás, fiatalok, szocio-kulturális háttér
Bevezetés
Az elmúlt évtizedekben számos változás következett be a fiatalok életében, melynek
következtében egy ifjúsági korszakváltásról (Gábor és Jancsák, 2004) beszélhetünk.
A fiatalok sajátos társadalmi csoporttá alakultak. Életmódjuk, kulturális szokásaik,
életstratégiáik, értékeik, attitűdjeik merőben különböznek minden más társadalmi
csoportéitól. Ugyanakkor nem tekinthetjük őket homogén csoportnak sem, hisz’
társadalmi hátterüket, jövőképüket, fogyasztási szokásaikat tekintve és még számos
tényező mentén kisebb-nagyobb csoportokra tagolódnak (Csákó, 2004).
Tanulmányunkban arra keressük a választ, milyen szabadidő-eltöltési szokásokkal
jellemezhetők a nyíregyházi fiatalok, illetve milyen társadalmi, demográfiai
tényezők befolyásolják ezeket. Külön hangsúlyt fektetünk a sportolás vizsgálatára,
hiszen a rendszeres fizikai aktivitás, mint az egészségtudatos életmód része,
hozzájárul a fiatalok testi-lelki jóllétének, egészségének megőrzéséhez.
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Tanulmányunk első részében definiáljuk a szabadidő fogalmát, bemutatjuk a
magyar fiatalok szabadidő-eltöltésének és sportolásának legfontosabb jellemzőit,
majd a kutatás mintája után ismertetjük a legfontosabb eredményeket és
következtetéseket.
Szabadidő - társadalmi idő
Falussy (1995) a társadalom életében nap, mint nap lepergő idő minden másodpercét
társadalmi időnek tekinti, amely a nemzeti vagyon alapvető része. E vagyon
gazdaságos vagy elfecsérlő felhasználására vezethető vissza mindenféle szegénység
és gazdagság, jólét és nyomor, demokrácia és diktatúra. A társadalmi idő hatékony
felhasználása csak akkor valósul meg, ha a társadalom tagjai tisztában vannak ennek
értékével, s értékes alkalmazásával. Az időfelhasználás azonban nem egységes: a
társadalmi struktúrában elfoglalt hely nagyban befolyásolja az időkezelési
stratégiákat (Bocsi, 2009).
Dumazeider (1976) felhívja a figyelmet arra, hogy a szabad idő (free time) nem
egyenlő a szabadidővel (leisure), hanem ezen kívül magába foglalja a társadalmiszellemi és társadalompolitikai tevékenységeket is. Véleménye szerint a szabadidő
a nap végén, hétvégén, a szabadság alatt vagy éppen nyugdíjas korban végzett
önkéntes tevékenységek, amelyek a személyiség fizikai, intellektuális, művészi vagy
társadalmi szükségleteinek kielégítésére irányulnak.
Szántó (1976) a következőképpen fogalmazza meg a szabadidő lényegét: „A
szabadidő a munkán kívüli időnek azon körülhatárolt része, amelyet az emberek a
különböző fokú kötelezettségektől mentes elfoglaltságokra fordítanak”.
Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a szabadidős tevékenységek két megközelítését
különböztethetjük meg: 1. pozitív: a szabad időben (free time) saját kedvtelésünkből
végzett tevékenységek; 2. negatív: munkán és egyéb kötelezettségek elvégzéséhez
szükséges időn kívüli cselekvések, azaz minden, ami nem munka. Zborovszkij
(1976) szerint a történelem minden korszakában az egyén mindig rendelkezett olyan
idővel, amelyet ereje felújítására, fiziológiai szükségleteinek kielégítésére, társas
érintkezésre, illetve az anyagi és szellemi javak használatára fordított. A szabadidő
legfontosabb jelentősége éppen ebben rejlik: a munka során felhalmozódott
feszültség és stressz levezetésének, a munka fáradalmainak kipihenésének, a
regenerálódás, feltöltődés legfőbb formája. Szalai (1976) szerint a szabadidő egy
egész társadalmat érintő, közös probléma, amely a különböző berendezkedésű
társadalmakban is jelen van. Nem tekinthető valami elvont kategóriának, csakis a
létfenntartási célú tevékenységekre fordított időhöz viszonyítva értelmezhető.
Kutatásunkban a szabadidő modellezéséhez a patchwork mintázat hasonlatot
alkalmazzuk. Ennek lényege, hogy a különböző foltok jelentik a különböző
szabadidős tevékenységeket, amelyek összessége alkotja a szabadidő egészét. Ezek
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a tevékenységek különböznek egymástól mind tartalmilag, mind formailag, mint
ahogy a foltok is különböző színűek, formájúak és nagyságúak lehetnek. Emellett
azonban szoros kapcsolatban állnak egymással, kiegészítik egymást, vagy éppen
kisebb-nagyobb arányban lefedik egymást. Ugyanis éppen a posztmodern kor
sajátossága, hogy ma már sem térben, sem időben nem különülnek el egymástól a
különböző szabadidőhöz, munkához, tanuláshoz, stb. kapcsolódó tevékenységek:
utazás közben zenét hallgatunk az mp4-lejátszón; munka közben szörfölünk a neten,
elolvassuk a napi híreket, vagy éppen frissítjük profilunkat valamelyik közösségi
portálon. Ebből kiindulva szabadidőnek tekintjük a fiatalok szórakozásához,
kikapcsolódásához, rekreációjához kapcsolódó tevékenységekre fordított időt.
A magyar fiatalok szabadidő eltöltési és sportolási szokásai az ezredforduló
után
A következő fejezetben arra keressük a választ, miként töltik a fiatalok a
szabadidejüket, s mik azok a tényezők, amelyek befolyásolják ezt. Pikó (2005) a
középiskolások szabadidő-struktúráját, értékattitűdjeit és egészségmagatartását
vizsgáló kutatásában négy szabadidőstílust különített el: a kortárs- és
fogyasztásorientált, az intellektuális, művészeti stílust, az élménykereső és
technicizált stílust, valamint a hagyományos-konzervatív stílust. Az intellektuális és
az élménykereső stílus leginkább a magasan iskolázott szülők gyerekeire és a jobb
anyagi helyzetben lévőkre jellemző, a kortársorientált és a hagyományoskonzervatív stílus inkább az alacsonyan iskolázott szülők gyerekei körében fordul
elő gyakrabban. A magyar fiatalok esetében a társadalmi-helyzet mutatók sokkal
jobban befolyásolják a szabadidő-struktúrát, mint nyugat-európai társaiknál.
Az Ifjúság 2000 vizsgálatból kitűnt, hogy a témánk szempontjából egyik érintett
– a 19-24 éves – kor a keresés időszakának tekinthető, mivel a fiatalok többsége
elutasítja a megállapodás lehetőségét, s ez rányomja a bélyegét a kulturális
fogyasztásukra is (Bauer és Tibori, 2002). Ez szorosan kapcsolódik a
posztadoleszcencia jelenségéhez, amelynek lényege, hogy megtörik az életpályák
linearitása, s egyesek esetében a tanulás révén kitolódik a felnőtté válás korszaka,
ami többek között a szülőktől való anyagi függőséggel jár együtt, míg mások
esetében a munka még a tanulás befejezése előtt megkezdődik (Vaskovics, 2000).
A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy az életmódok szegmentálódása jól
kimutatható a fiatalok kulturális fogyasztásában is. Jelentős szerephez jut életükben
a tévénézés, de kevesebb, mint a felnőttek esetében, ugyanakkor a tévénézők
összetétele igencsak heterogén, s nagyarányban találhatók meg köztük a magasabb
státuszú társadalmi háttérrel rendelkezők is. Valamivel egységesebb csoportot
alkotnak az olvasók és mozilátogatók köre, de ők is igencsak heterogén csoportnak
tekinthetők a célzottabb irányú tevékenység, illetve az időráfordítás kisebb mértéke
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ellenére. Az életmód legnagyobb hatása a színházba járók, könyvtárlátogatók, zenei
koncerten résztvevők körében figyelhető meg (Bauer és Tibori, 2002).
Az Ifjúság 2004 adatai szerint a kor növekedésével csökken a napi szabadidő
mennyisége: a 20-24 évesek 5% mondta azt, hogy hétköznap semennyi szabadidővel
sem rendelkezik, egynegyedük pedig nyilatkozott úgy, hogy az egész hétvégéjükkel
ők rendelkeznek. A tevékenységek meghatározó eleme, hogy a fiatalok a legtöbb
szabadidőt a barátokkal töltik. A szabadidő-eltöltés helyeit tekintve jelentős
különbségek figyelhetők meg a lakóhely településtípusai között: hétközben a
fővárosiak 68%-a, hétvégén 44%-a, hétvégén a községben élők 76%-a, hétvégén
64%-a tölti otthon vagy a kollégiumban szabadidejét (Bauer és Szabó, 2005). Ezek
a trendek a 2008-as felmérésben is többé-kevésbé megmaradtak.
Az Ifjúság 2008 vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy tovább növekedett az
otthon maradó fiatalok aránya, és elenyészően kicsi a beszédcselekvési helyszínekre
(kávéház, kocsma stb.) vagy kulturális intézményekbe járók száma. A
várakozásokkal ellentétben mindössze a megkérdezettek 6%-a tölti
bevásárlóközpontokban a szabadidejét, nagyobb arányban nők és a
fővárosban/nagyvárosban élők. A férfi megkérdezettek mintegy hetede nyilatkozott
úgy, hogy a sportpályán tölti szabadidejét (Szabó és Bauer, 2009).
Az ifjúságkutatások legutóbbi, 2012-es vizsgálatából kitűnik, hogy a fiatalok
szabadidő-eltöltésére a maradék-szemlélet jellemző: a fiatalok rendszerint otthon,
mediatizált környezetben töltik nem munkával, tanulással, egyéb kötelezettségekhez
kapcsolódó idejüket, de a tévénézés vagy zenehallgatás egyre inkább háttérbe szorul.
Kiemelkedő körükben az internetezéssel, az online programokkal, tevékenységekkel
kapcsolatos időtöltés, ami olykor átveszi a család, iskola, vagy éppen munka által
korábban uralt közegeket és tevékenységeket. Ma már a fiatalokat nem szabadidős,
sokkal inkább képernyős társadalomban kell elképzelnünk. Ebből kifolyólag a
szabadidő által meghatározott életmódstílusok definiálásakor elengedhetetlen a
digitális kultúrafogyasztás és tevékenységek figyelembe vétele (Nagy, 2012).
Bocsi (2013) a Debreceni Egyetemen folyatott időmérleg vizsgálata során azt az
eredményt kapta, hogy bizonyos, a társadalomban fontos tényezők (mint a településtípus, szülők iskolai végzettsége) hatása halványulni látszik az egyetemisták/főiskolások kötött és kötetlen időfelhasználására, míg mások meghatározó ereje
továbbra is megmarad (nemek), illetve egyes, csak a felsőoktatási létre jellemző
változók (kar) hatása is érvényesülni látszik. (Hasonló eredménye jutott Fónai és
Márton is (2011) a Debreceni Egyetemen folytatott kutatásaik alapján).
Az Ifjúság 2000-2008 kutatás eredményei szerint a társadalmi helyzet (főként a
nem, az iskolai végzettség, a gazdasági helyzet, a lakóhely településtípusa, a tanuló
státusz) erősen befolyásolja azt, hogy egy fiatal sportol-e vagy sem (Perényi, 2011).
Az egyetemisták/főiskolások szempontjából a településtípusnak és a tanuló
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státusnak különösen nagy jelentősége van. A sportolási arányokat tekintve a
nagyvárosok közül is kiemelkednek azok a városok, amelyek felsőoktatási
intézménnyel rendelkeznek. Ez rámutat arra, hogy az infrastrukturális lehetőségeket
vizsgálva épp az egyetemi/főiskolai hallgatóknak vannak a legjobb lehetőségeik a
rendszeres sportolásra (Fábri, 2002). Továbbá az eredmények azt is mutatják, hogy
a tanuló státusszal járó, viszonylag rugalmas időbeosztásnak, illetve a különböző
diákkedvezményeknek köszönhetően javul a sportolás esélye, míg a munkába állás
mintegy 50 százalékkal csökkenti azt, hogy egy fiatal sportoljon (Perényi, 2011).
Összességében azonban elmondható, hogy a magyar fiatalok sportolására
alacsonyan stagnáló mozgástrend jellemző, hiszen mindössze egyharmaduk mondja
azt, hogy sportol, s ezt jelentősen meghatározza a fiatal szocio-demográfiai háttere
(kora, neme, iskolai végzetsége), tanulói, illetve aktív/inaktív státusza. Ellentétek
húzódnak a sport hagyományos (élsportot előtérbe helyező) kínálata és a fiatalok
posztmodern életszemlélete alapján megfogalmazódó, élményorientált kereslete
között, mely kettősség a nem megfelelő sportszocializációval együtt hozzájárul az
inaktív életmód kialakulásához és fennmaradásához a magyar fiatalok körében
(Perényi, 2013).
A kutatás mintája és módszerei
Kutatásunk során a nyíregyházi fiatalok szabadidő-eltöltési és sportolási szokásait
vizsgáljuk meg arra keresve a választ, milyen sajátosságokat találhatunk ezekben az
országos ifjúságkutatásokhoz viszonyítva, illetve milyen szocio-kulturális
háttérváltozók befolyásolják ezeket. A Magyar Ifjúság kutatás kérdőíves felmérését
alapul véve megvizsgáltuk a szabad idő és üdüléssel töltött napok mennyiségét
hétvégén és hétköznap, a tevékenységtípusokat, a magaskultúra-fogyasztást, a
helyszíneket, azt, hogy kivel/kikkel töltik szabadidejüket, sportolnak a kötelező
testnevelés órán kívül, miért, kikkel teszik ezt. A társadalmi háttérváltozók közül
vizsgáltuk a nem, a kor (korcsoportok: 15-18, 19-24, 25-29 évesek), az anyagi
helyzet szubjektív besorolásának, társadalmi csoport hovatartozás és a munkaerőpiaci státusz hatását. A kulturális tőke szerepét a szülők iskolai végzettségével
mértük, mivel a mintában nagy arányban találhatók középiskolások (alap-, közép-,
felsőfok). A lakóhely településtípusának hatását nem vizsgáltuk tekintettel arra,
hogy a teljes vizsgálat Nyíregyházán zajlott. Az összehasonlíthatóság érdekében
elemzéseink kiindulópontjai a „Magyar Ifjúság 2012” kutatás szabadidős
tevékenységekkel és sportolással kapcsolatos kérdésblokkjainak feldolgozásából
származó tanulmányok voltak (Nagy, 2013; Perényi, 2013), ezek mintáját követtük
az összefüggések feltárásakor.
A kérdőíves felmérésben két korcsoportot vizsgáltak, a 15-18, illetve a 19-29
éveseket. A 15-18 éves korcsoport esetében a nyíregyházi középiskolákba járó
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diákok adták a vizsgálati populációt. Eredetileg 300 olyan fiatal megkérdezése volt
a cél, akik a város valamelyik középiskolájában tanulnak, végül 240 diákot értek el
a kérdőívekkel. A megkérdezettek 53%-a lány, 47%-a fiú. A megkérdezettek 40%a gimnazista, 20%-a jár szakközépiskolába és 40%-uk szakiskolás volt. A 19-29
évesek esetében a mintát a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala szolgáltatta, azonban nem sikerült a megfelelő arányban
megvalósítani az adatfelvételt a tervezett mintában, így a kérdezést hólabda
módszerrel folytatták a kérdezőbiztosok. Összesen 493 sikeres kérdezés zajlott a
korcsoportban, mely tartalmaz nem nyíregyházi, de a városban felsőfokú
tanulmányokat végzőket is. A megkérdezettek 53%-a nő, 47%-a férfi. Az összminta
elemszáma tehát 733 fő (Huszti, Takács és Hüse, 2016).
Szabadidő-eltöltés és üdülés
A fiatalok átlagosan 82 perc szabad időről számoltak be hétköznap és 182 percről
hétvégén. Jól mutatja a nők munkával töltött nagyobb időmennyiségét, hogy nekik
kevesebb idejük van hétvégén is és hétköznap is, mint a férfiaknak, bár utóbbi
esetben nem találtunk szignifikáns összefüggést. Hasonlóan a „Magyar Ifjúság
2012” vizsgálat eredményeihez, hétköznap a 19-24 éveseknek van a legtöbb
szabadideje, míg esetünkben hétvégén is, miközben az országos adatok azt mutatják,
hogy a 15-18 éves korosztálynak. Egymásnak ellentmondó eredményt kapunk a
szubjektív anyagi helyzet szerinti csoportok közötti különbségek vizsgálatakor: míg
az országos adatok szerint a legrosszabb anyagi helyzetben lévőknek van hétköznap
a legtöbb szabadideje, addig esetünkben nekik van a legkevesebb, hétvégén pedig
nem azoknak van a legtöbb, akik gondok nélkül élnek, hanem akik beosztással jól
kijönnek (1. táblázat). Ebből jól látható, hogy míg az országos átlagot tekintve a
legszegényebbeknek nincs munkájuk, ebből kifolyólag több szabadidejük van
hétköznap, addig Nyíregyházán a legrosszabb anyagi helyzetben lévők nagyon sok
időt töltenek kötött tevékenységgel, így nagyon kevés szabadidejük van hétköznap,
s így is nélkülözések között kell élniük. Ugyanakkor ezt az eredményt több tényező
is torzíthatja: egyrészt az idősebb, 19-29 éves korosztályra a minta nem
reprezentatív, másrészt a Magyar Ifjúság adatfelvételében a területi hatás nagyon
erős, pl. a „Budapest-hatás” és a csaknem kétezer falu más idő-felhasználási
karaktereket alkot. Nem biztos, hogy ezek az információk egyértelműen
hasonlíthatók egy Nyíregyháza kategóriájú, megyeszékhely településhez.
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1. táblázat. A fiatalok hétköznapi és hétvégi szabad idő mennyisége a társadalmi
háttérváltozók mentén (perc).
Szabad
idő Szabad
idő N
(hétköznap)
(hétvégén)
Nem
Férfi
95,7*
208,7
724
Nő
72,6*
161,2
Korcsoport
15-18
92,71*
195,5*
666
19-24
92,78*
220,2*
25-29
56,1*
117,3*
Szubjektív
Gondok
nélkül 92,7*
208,9*
728
anyagi helyzet élnek
Beosztással
jól 96,2*
216,4*
kijönnek
Éppen,
hogy 101,2*
203*
kijönnek
Hónapról hónapra 101,6*
216,3*
anyagi gondjaik
vannak
Nélkülözések
76,4*
212,4*
között élnek
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 201518

Tavaly a fiatalok 46%-a, idén 47%-a nem jutott el nyaralni külföldre, belföldön
pedig tavaly 26%, idén 30% nem volt üdülni. Nemek között nincs, korcsoportonként
viszont van szignifikáns különbség. Úgy tűnik, a már dolgozó fiatalok kevesebb
napot tudnak külföldön nyaralni, míg a fiatalabbak, valószínűleg nyári szünetben
többet (öt napot, szemben a másik két korcsoport két és egy napjával). Ebben
azonban az anyagi helyzetnek is fontos szerepe van, hiszen a legjobb anyagi
helyzetben lévők átlagosan öt napot töltöttek külföldön tavaly és idén, belföldön
pedig hat-hét napot, szemben a legrosszabb anyagi körülmények között élőkkel, akik
átlagosan egy napot sem töltöttek külföldön és két napot belföldön nyaralással
mindkét évben. A korcsoport és az anyagi helyzet közötti összefüggéseket
alátámasztja az is, hogy vizsgálatunk eredményei szerint az idősebbek jelentős része
éli meg, hogy a hó végére elfogy a pénzük, míg a fiatalabb korosztály tagjai számára
a család fontos védőhálót jelent anyagi szempontból is (Takács és Huszti, 2016).

18

*p≤ 0,005, azaz a különbség szignifikáns 95%-os megbízhatósági szint esetében.
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Kutatásunk egyik fő kérdése, mivel is töltik leginkább szabadidejüket a nyíregyházi fiatalok. Ha külön vizsgáljuk a hétköznapi és hétvégi tevékenységeket, mindkét
esetben öt ugyanolyan tevékenységtípust láthatunk, amely legnagyobb részt jellemzi
a fiatalokat. Azonban amíg hétköznap minden ötödik fiatal számítógépezik, internetezik (20,2% végzi ezt a leggyakrabban), addig hétvégére ez az arány 16%-ra csökken, visszacsúszik a második helyre, de így is az erre fordított idő mennyisége
nagyobb, mint az országos átlag (Huszti és Takács, 2016), s a barátokkal való találkozás veszi át a vezető szerepet a tevékenységek között (18,8% végzi ezt a leggyakrabban). Hétköznap a fiatalok 16,6%-a olvas, 14,5%-a semmit nem csinál, 13,1%
tévét néz, 12,1% barátaival van, míg hétvégén az internetezésen és barátokkal való
együttléten kívül 14,2% csak úgy elvan, 13,2% olvas, 10,4% tévét néz. Mindebből
jól látható, hogy az országos ifjúságkutatási trendekkel egybehangzóan a nyíregyházi fiatalokra passzív, rekreatív, mediatizált, digitális közegben zajló szabadidőeltöltés jellemző, amit tovább erősít az a tény is, hogy az olvasás is egyre inkább
digitalizált közegben zajlik (e-book olvasó, internetes letöltések, stb). Ehhez, úgy
tűnik, mindenféle technikai eszköz rendelkezésükre áll, hiszen 94%-uk nyilatkozott
úgy, hogy használ számítógépet, laptopot vagy tabletet (Huszti és Takács, 2016). A
többi szabadidő-eltöltési forma alig éri el a pár százalékot, de különösen alacsony a
különböző alkotó, képzőművészeti tevékenységek végzése (festés, rajzolás, tárgyak
készítése, fényképezés), mindössze 0,3-0,7%-uk nyilatkozott ilyen tevékenységek
végzéséről, a kirándulás és túrázás mindössze 3%-ra jellemző hétvégén.
Az országos ifjúságkutatásban a nők esetében fontos szerepet játszik a
gyereknevelés, mint szabadidős program, azonban vizsgálatunkban ez nem tűnik
releváns kérdésnek, mivel a válaszadók döntő többsége (több, mint fele)
gyermektelen, tervezi, vagy most várja első gyermekét (R. Fedor, 2016).
Mint láthatjuk, igen magas azon fiatalok aránya, akik mind hétvégén, mind
hétköznap gyakorlatilag semmittevéssel töltik szabadidejüket, ami egyébként
közéleti aktivitásukra is rányomja a bélyegét, hiszen mintegy kétharmaduk egy
szervezetnek sem tagjai (Patyán és Huszti, 2016). Ez utóbbi trend egyébként
belesimul a városban zajló panelkutatás eredményeibe, mely szerint a városban élők
mintegy 70%-a nem tagja semmilyen szervezetnek (Huszti, 2014). A nemek
tekintetében mindkét esetben a férfiakra inkább jellemző ez, a kor haladtával is egyre
inkább jellemző lesz a fiatalokra a semmittevés, de csak hétköznap: az adatok azt
mutatják, hogy nemcsak több szabad idővel rendelkeznek a 19-24 évesek, hanem
nagyobb arányban is töltik semmittevéssel ezt az időmennyiséget. A szülők iskolai
végzettségének növekedésével csökken azon fiatalok aránya, akik csak úgy elvannak
szabadidejükben, hasonlóképpen a rosszabb anyagi helyzetben lévők között találjuk
a legtöbb ilyen fiatalt, azonban hétvégén nem a legrosszabb körülmények között élők
körében a legmagasabb ez az arány, hanem az éppen, hogy jól kijönnek helyzettel
jellemzők esetében (2. táblázat).
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2. táblázat. A szabadidejüket semmittevéssel töltő fiatalok aránya a különböző
társadalmi háttérváltozók mentén (%).
Hétköznap N
Hétvégén N
Nem*
Férfi
19,2
627
18,9
614
Nő
12,9
14,3
Korcsoport*
15-18
10,2
621
11,8
606
19-24
16,8
19,2
25-29
19,7
16,2
Szubjektív
Gondok
nélkül 8,3
558
13,2*
547
anyagi helyzet élnek
Beosztással
jól 16,9
16,7*
kijönnek
Éppen,
hogy 20,2
18,6*
kijönnek
Hónapról hónapra 8,9
13,6*
anyagi gondjaik
vannak
Nélkülözések
20
5*
között élnek
Anya iskolai Alapfok
18,8
536
19,7
533
végzettsége*
Középfok
16
13,9
Felsőfok
9,6
13,8
Apa
iskolai Alapfok
25,4
509
22,2
500
végzettsége*
Középfok
13,1
13,7
Felsőfok
9,8
12,3
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 201519

A magaskultúra-fogyasztás a fiatalok döntő többségére egyáltalán nem jellemző,
mint ahogy azt korábbi, a régióban végzett kutatások is igazolják (Bocsi, 2013;
Kovács, 2012b). Azt láthatjuk, hogy a fiatalok több mint 60-70%-a még soha nem
volt operában, komolyzenei hangversenyen, 40-50%-uk pedig art moziban, könyvtárban, kiállításon/múzeumban, 41,4%-uk pedig még könyvesboltban sem. Ugyanakkor legnagyobb arányban havonta többször járnak el olyan társasági helyekre, ahol
személyesen találkozhatnak, együttlehetnek, beszélgethetnek barátaikkal, ismerőseikkel: kávézóba, presszóba 16,8% jár havonta többször, sörözőbe, kocsmába 17,3%.
Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy mintegy egyötödük ilyen helyekre sem jár szinte
19

*p≤ 0,005
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soha (1. ábra). Jól bizonyítja e tevékenységek szocio-kulturális meghatározottságát,
hogy az alsó társadalmi csoport legnagyobb része soha nem jár ilyen helyekre:
operában 89%-uk, színházban 84%-uk, múzeumban, könyvesboltban 82%-uk, de
kávézóban sem volt még 59%-uk, étteremben pedig 69%-uk. Amennyiben részt
vesznek ilyen programokon a fiatalok, leginkább családtagjaikkal (minden második
fiatal), illetve barátaikkal mennek (minden harmadik).
1. ábra. A magaskultúra-fogyasztás különböző formáira
soha választ adó fiatalok aránya (%).
80
70
60
50
40
30
20
10
0

75,5

68,9
55,8

50,2

45,7 43,9
41,4 37,9
28,4 25,7
24,1 21,8

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015

A kávézóba, sörözőbe, kocsmába járás csak akkor lehet fontos egy fiatal számára,
ha van egy baráti társaság, akikkel össze tudnak ülni a fiatalok. Azt láthatjuk, hogy
a fiatalok háromnegyedének van ilyen baráti társasága, egynegyedének viszont
nincs. 23,6%-uk úgy nyilatkozott, hogy több törzshelye is van, ahol találkozik barátaival, 21,8%-nak egy ilyen törzshelye van, viszont a többségnek, 41,3%-nak nincs.
Igazolódott, hogy a törzshelyek közül valóban valamilyen vendéglátó-ipari egység
(kávézó, söröző, presszó, étterem) a legnépszerűbb (17,9% nevezte meg törzshelye
helyszínéül), de a szabadtér (utca, tér, park, sportpálya) szintén népszerű gyülekezési, találkozási helyszín a fiatalok körében (15,78% nevezte meg ezeket törzshelyként). A baráti társaságok és törzshelyek szerepe csökken a kor előre haladtával: a
legfiatalabbak 84,3%-nak, a 19-24 évesek 82,4%-nak, míg a 25-29 évesek 66,7%ának van baráti köre. Ugyancsak a 15-18 éveseknek van a legnagyobb arányban egy
vagy több törzshelye (55,2%), őket követik a 20-24 évesek (47,8%), s végül a
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legidősebbek következnek (34%). Nemek tekintetében is szignifikáns különbségeket
találunk: az országos trendektől eltérően a magányosak között felülreprezentáltak a
férfiak (16%-nak nincs baráti köre a nők 14%-ával szemben), viszont minden
második férfinak van egy vagy több törzshelye, míg a nők esetében 42% ez az arány.
Az országos trendekhez hasonlóan a magányosak között a legkisebb arányban a jó
anyagi körülmények között élők és a magas társadalmi státusban lévők (felsőközép)
vannak, ugyanakkor nem a legszegényebbek, hanem a hónapról hónapra anyagi
gondokkal küzdők és az önbesorolás alapján az alsóközép társadalmi státusban lévő
fiatalok között vannak a legnagyobb arányban baráti társaságot nélkülözők.
Eddig már érintettünk néhány helyszínt, ami a fiatalok szabadidő-eltöltését
jellemzi, most nézzük meg, melyek a legjellemzőbbek. Hétköznap a fiatalok 66%-a,
hétvégén pedig 57,4%-a otthon tölti szabadidejét, ezt követi a barátoknál/rokonoknál
való ottlét hétköznap és hétvégén is (14,% és 21,1%), a harmadik legnépszerűbb
helyszín a bevásárlóközpont, de ezt is a válaszadók mindössze két százaléka
említette. A sportpályák hétköznap a fiatalok 1,8%-ának, hétvégén 1,5%-ának
nyújtanak lehetőséget a szabadidő eltöltésére. A fiatalok számára közösségi,
művelődési térként működő klubok, kultúrházak szinte egyáltalán nem vonzzák őket
(még az egy százalékot sem éri azok aránya, akik ilyenekben töltik szabadidejüket
hétvégén vagy hétköznap).
A sportolást meghatározó tényezők
A következő fejezetben összefoglaljuk, hogy milyen sportolási szokások jellemzik a
nyíregyházi fiatalokat, s milyen társadalmi tényezők befolyásolják leginkább a
sportolást. A fiatalok mintegy fele (54,4%) válaszolta azt, hogy sportol a kötelező
testnevelés órán kívül, ami lényegesen több, mint az országos minta (ez utóbbi
esetben a fiatalok egyharmada válaszolt igennel). Azonban fontos megjegyeznünk
mindkét vizsgálatra vonatkozóan, hogy mivel nem gyakoriságot kérdeztek, ezért
nem tudjuk, hogy a sportolás mennyire rendszeres, így valóban elegendő-e az
egészség
hatékony
megőrzéséhez.
A
legnépszerűbb
sportágak az
edzőteremben/kondiparkban való erősítő edzések, focizás, futás, biciklizés és
aerobic jellegű mozgásformák. A sportoló fiatalok legnagyobb része azért sportol,
hogy egészséges és edzett legyen (83,8% és 80%), de fontos a jó közérzet (66,2%)
és az attraktív külső elérése (63,8%). Azonban az olyan külső motivációs tényezők
nem gyakorolnak különösebb hatást a fizikai aktivitás végzésére, mint a szülői
nyomás, hiszen a fiatalok alig húsz százaléka nyilatkozott úgy, hogy szülői javaslatra
sportol. (2. ábra). Jól mutatja a sportolás társas jellegének fontosságát a fiatalok
körében az a tény, hogy 57,8%-uk barátaival/családtagjaival sportol, míg egyedül
mindössze minden harmadik fiatal (37,5%).
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2. ábra. A különböző sportmotivációkra igennel válaszoló fiatalok aránya (%).
100
80
60
40
20
0

83,8

80

66,2

63,8

61,3
45,5

34,7

20,1
Miért sportol

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015

Megvizsgáltuk, mennyire elégedettek a megkérdezettek edzettségi szintjükkel,
külsejükkel és közérzetükkel (1-től 5-ig tartó skálán), s kíváncsiak voltunk, vajon a
sportolásnak van-e erre hatása. A fiatalok legnagyobb része (33,5%) elégedett is,
meg nem is edzettségi szintjével, inkább elégedett külsejével (32,2%) és
közérzetével (36,6%). Szignifikáns különbség van mindhárom területen a sportoló
és nem sportoló fiatalok között, mindhárom téren elégedettebbek a sportolók: az
edzettség terén 3,5 pontot értek el átlagosan, a nem sportolók pedig 2,9 pontot, a
külső tekintetében a sportolók átlagpontszáma 3,5, a nem sportolóké 3,2, míg a
közérzet kapcsán az előbbiek pontszáma 3,9, az utóbbiaké pedig 3,5. Mindez pedig
jól mutatja, hogy a sportolás nemcsak pozitív hatással van az egészségmegőrzésére,
s számos betegség megelőzősében játszik fontos szerepet, hanem hozzájárul a
fiatalok testi-lelki jóllétéhez, társas kapcsolathálójuk bővítéséhez és önbizalommal
tölti el őket, mint azt már országos és regionális, fiatalok, egyetemisták, illetve
középiskolások körében végzett vizsgálatok is igazolták (Kovács, 2014; 2015;
Kovács és Perényi, 2014; Perényi, 2013; Pikó és Keresztes, 2007).
A tanulmány további részében arra keressük a választ, hogy milyen szociokulturális háttér jellemzi a nyíregyházi sportoló és nem sportoló fiatalokat. A korábbi
országos ifjúságkutatásokkal és regionális hallgatói, középiskolás vizsgálatokkal
(vö. Fábri, 2002; Perényi, 2011; 2013; Kovács, 2012a; 2013a; Fintor, 2014; 2015)
összhangban azt láthatjuk, hogy a sportolás még mindig jellemzően maszkulin
tevékenység: a férfiak 62,5%-a, a nők 47,4%-a sportol. A kor haladtával csökken a
sportoló fiatalok aránya: a legfiatalabbak körében igen magas, 74,2% ez az arány, az
iskola befejezése azonban egy erőteljes törésvonalat jelent, hisz mintegy 30%-kal
kevesebb sportoló fiatal van a 19-24 évesek között, a következő korcsoportban
viszont már csak két százalékkal csökken az arány. Az anyagi és a társadalmi
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státusznak is fontos befolyásoló ereje van a fiatalok sportolásában: a legjobb anyagi
és társadalmi helyzetben lévők között találhatjuk meg a legtöbb sportoló fiatalt, s
ezek csökkenésével a sportolók aránya is csökken. Ez alól kivételt képez a
nélkülözések között élők csoportja, ahol fele-fele arányban vannak sportoló és nem
sportoló fiatalok, de ez mindössze 9-9 főt jelent. Hasonlóképpen az alacsony
elemszám okozza, hogy nem a legalsó társadalmi csoportban van a legkevesebb
sportoló, s a legfelsőben a legtöbb. A munkaerő-piaci státusz is jelentősen
befolyásolja a sportolást: mint az korábban igazolódott, a tanulói státusz kedvez
leginkább a testedzés végzésének, lényegesen kevesebb sportoló van a dolgozók, s
legkevesebb az inaktívak körében (3. táblázat). A szülők iskolai végzettségének mint
kulturális tőkének nincs differenciáló ereje.
3. táblázat. A sportoló és nem sportoló fiatalok aránya
a társadalmi háttérváltozók mentén (%).
Sportol
Nem sportol
Nem*
Férfi
62,5
37,5
Nő
47,4
52,6
Korcsoport*
15-18
74,2
25,8
19-24
45,1
54,9
25-29
43,1
56,9
Szubjektív
Gondok nélkül élnek
58
42
anyagi helyzet* Beosztással jól kijönnek
59,8
40,2
Éppen, hogy kijönnek
44,2
55,8
Hónapról hónapra anyagi 28,3
71,7
gondjaik vannak
Nélkülözések között élnek 50
50
Társadalmi
Alsó
40
60
csoport*
Alsóközép
38,5
61,5
Közép
57,3
42,7
Felsőközép
72,7
27,3
Felső
58,3
41,7
Munkaerő-piaci Tanul
62,4
37,6
státusz*
Dolgozik
48,7
51,3
Inaktív
27,5
72,5

N
638
634

561

511

644

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 201520

20

*p≤ 0,005
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A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy a fent bemutatott összefüggések vajon
akkor is fennállnak-e, ha az összes magyarázó változót bevonjuk egy logisztikus
regressziós modellbe. Kérdés, vajon melyik tényezőnek van hatása arra, hogy egy
nyíregyházi fiatal sportolóvá váljon. A logisztikus regresszió eredményei azt
mutatják, hogy minden társadalmi háttérváltozó bevonásával a munkaerő-piaci
státusznak nincs hatása arra, hogy egy fiatal sportoló legyen, de a szocio-kulturális
háttérnek igen, tehát azt láthatjuk, hogy a sporttevékenység elsősorban társadalmilag
determinált a fiatalok körében. Korábbi, a régió hallgatói körében végzett
vizsgálatokban is igazolódott, hogy még az egyetemisták körében is (akik viszonylag
jobb társadalmi háttérrel jellemezhetők, mint az átlagpopuláció) a sportolás
elsősorban a jobb szocio-kulturális háttérrel jellemezhető hallgatók által preferált
szabadidős tevékenység (Bocsi, 2014; Kovács, 2012b). A férfiaknak kétszer, a
legfiatalabb korosztálynak pedig 2,7-szer nagyobb az esélye, hogy sportolóvá váljon,
mit a nőknek és az idősebbeknek, s ez, mint láthatjuk független attól, hogy egy fiatal
tanul, vagy dolgozik-e. Sokkal inkább függ attól, milyen társadalmi csoporthoz
tartozik és szubjektív anyagi helyzetben van: a közép-, vagy felső társadalmi csoport
tagjainak 1,6-szor, a megfelelő anyagi körülmények között élőknek majd’ kétszer
nagyobb az esélyük, hogy sportoljanak, mint az alsó társadalmi csoport tagjainak és
az anyagi gondokkal küzdőknek. A gazdasági és társadalmi háttér befolyásoló ereje
tehát felülírja a tanulói vagy éppen dolgozói státusz szerepét (4. táblázat). A
munkaerő-piaci státusz hatásán kívül minden összefüggés egybecseng az Ifjúság
2000 - 2008 adatok eredményeivel (vö. Perényi, 2011).
4. táblázat. A sportolást valószínűsítő társadalmi háttérváltozók
(logisztikus regressziós együtthatók).
Exp B.
Nem (férfi1, nő 2)
2,036*
Tanul (igen1, nem 2)
1,368
Dolgozik (igen1, nem 2)
1,254
15-19 évesek (igen1, nem 2)
2,747*
20-24 évesek (igen1, nem 2)
1,145
Szubjektív anyagi helyzet (gondok nélkül élnek, beosztással jól 1,938*
kijönnek, éppen, hogy kijönnek 1, hónapról hónapra anyagi
gondjaik vannak, nélkülözések között élnek 0)
Társadalmi státusz (felső, felsőközép, közép 1, alsóközép, alsó 0) 1,625*
Constant
0,181*
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.21

21

*p≤ 0,005
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Összegzés és javaslatok
Tanulmányunkban arra vállalakoztunk, hogy feltárjuk a nyíregyházi fiatalok
szabadidős tevékenységének és sportolási szokásainak mintázatát, s megvizsgáljuk
az ezeket befolyásoló társadalmi tényezőket. A kérdőíves kutatás során összesen 733
nyíregyházi 15 és 29 év közötti fiatal megkérdezésére került sor. Bár az
iskoláskorúak almintája reprezentatív volt, összességében azonban a teljes minta
nem az, ezért a kapott adatok nem általánosíthatók a város teljes ifjúságára.
Eredményeink összhangban állnak az országos ifjúságkutatás eredményeivel a
szabadidős preferenciák tekintetében: a nyíregyházi fiatalokra is elsősorban otthoni,
passzív, rekreatív, digitális közegben zajló szabadidő-eltöltés jellemzi. Amennyiben
kimozdulnak otthonról, szabadidejüket leginkább barátaikkal töltik. A fiatalokat
megszólító szabadidős programok elsősorban interneten, közösségi oldalak
segítségével érhetik el őket, a rendezvények helyszínéül pedig elsősorban kávézók,
sörözők, kocsmák, másodsorban plázák és sportpályák, szabadtéri helyszínek
lehetségesek. Mindenképpen fontosak a baráti társaságoknak, közösségeknek
szervezett programok, rajtuk keresztül lehet több fiatalt elérni és aktivizálni. A
magaskultúra-fogyasztás szinte egyáltalán nem jellemzi a fiatalokat, de ez nemcsak
korosztályi sajátosság, hanem sokkal inkább szocio-kulturális: a fiatalok olyan
családi miliőből érkeznek, ahol a kultúra ilyen szintű fogyasztása sokszor ismeretlen,
ezért megismertetésük az ilyen típusú programok szervezésével és ingyenes
biztosításával közelebb hozhatja a fiatalokat a kultúrafogyasztás eme szegmenséhez.
A fiatalok sportolását vizsgálva azt láthatjuk, hogy lényegesen többen sportolnak
bevallásuk szerint, mint az országos mintában (több mint a felük), azonban ennek
társadalmi, demográfiai meghatározottsága nagyon erőteljes az elemzések
eredményei szerint. A férfiak és fiatalok (15-18 évesek) dominanciája a
legerőteljesebb a sportolók körében, így mindenképpen fontosak azok a programok,
amelyek a nőket is meg tudják szólítani, s az iskolát már befejezők számára is
elérhetőek, be tudják építeni napirendjükbe. Ebben szerepet kell vállalni a különböző
oktatási (elsősorban felsőoktatási) intézményeknek, melyek keretében a 20-24
évesek meghatározó része tanul Nyíregyházán, illetve szorgalmazni kellene a
munkahelyek számára a sportolási lehetőségek, kedvezmények biztosítását
alkalmazottjaik számára. Tekintettel kell lenni az anyagi és társadalmi háttér
különbségekre is e programok tervezésekor és szervezésekor, ugyanis az anyagi és
esetleges kulturális hátrányok akadályai lehetnek annak, hogy egy fiatal rendszeres
testmozgást végezzen a városban. A sporttevékenységek társas jellegének
figyelembe vételével fontos olyan programokat szervezni, amelyeken családi, baráti
társaságok együtt vehetnek részt, szerezhetnek közös élményeket, ezzel további
motivációs erőt adva a sporttevékenységek rendszeres folytatásához.
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Korábbi kutatási eredmények igazolták a sportolás, mint védőfaktor szerepét
számos egészségrizikó-magatartással szemben (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, depresszió) (vö. Pikó és Keresztes, 2007; Mikulán és mtrsai, Kovács,
2012c; Kovács, 2013b), így a rendszeres fizikai aktivitást igénylő sportprogramok
nemcsak az egészség megőrzésében és fejlesztésében játszhat fontos szerepet,
hanem a káros szokások leküzdésében, megelőzésében is a fiatalok körében. Erre
régiónkban különösen nagy szükség van, hiszen a kutatás eredményeiből azt
láthatjuk, a nyíregyházi fiatalok számos kockázati tényező esetében
veszélyeztetettebbek, mint az országos átlag (Hüse, 2016). A fiatalok igényeinek
megfelelő szabadidős, illetve sportprogramok, s az ezekhez szükséges infrastruktúra
megteremtése a fent bemutatott előnyök mellett hozzájárulhatnak az elvándorlás
csökkenéséhez, s ahhoz, hogy jól érezzék magukat városunkban, hiszen azt láthatjuk,
hogy döntéseikben, jövőterveikben fontos szerepet játszik a városi szolgáltatások
minősége, a település fejlődése és a városkép (Patyán és Huszti, 2016).
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A fiatalok rizikómagatartása
Nyíregyházán
Risk Behaviour among Youth in
Nyíregyháza.
Hüse Lajos
Abstract
The study analyses the results of the “Youth of Nyíregyháza 2015” among highschool students and also focuses on risk behaviour of young adults. Comparing the
local results with the research outcomes of “Hungarian Youth 2012”, we can clearly
say that the youth of Nyíregyháza are more endangered than the Hungarian average
in many risk dimensions. One tenth of local youth has consumed some prohibited
drugs and they produce above-Hungarian-average numbers in having drug-consumer
friends. A significant amount of local youth drinks and smokes, which exceeds the
national data. Looking at psychosocial risk factors, a high-risk group can be
identified (magas rizikójú élethelyzet, 3+MRE), which makes up a quarter-fifths of
the sample. The local sample shows a much worse picture than the national one in
connection with the thought of suicide and attempted suicide. While local young
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people live intense sexual life, a small group emerges that does not protect against
either unwanted pregnancy or sexually transmitted diseases.
Keywords: risk behaviour, youth, young adults, alcohol, smoking, drug, sexuality
DOI: 10.19055/ams.2016.7/20-21/7
Absztrakt
A tanulmány „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatás eredményeit elemzi a középiskolás korosztály, illetve a fiatal felnőttek csoportjának rizikómagatartására
fókuszálva. A helyi eredményeket a „Magyar Ifjúság 2012” kutatás adataival
összehasonlítva megállapítható, hogy a nyíregyházi fiatalok számos kockázati
tényező esetében veszélyeztetettebbek, mint az országos átlag. A helyi fiatalság
egytizede fogyasztott már valamilyen tiltott drogot, és az országos átlaghoz képest
mintegy 50 százalékkal nagyobb arányban számolnak be olyan ismerősről, aki
drogozik. Jelentős mértékű a helyi fiatalság alkoholfogyasztása és dohányzása,
amelyek meghaladják az országos adatokat. A pszichoszociális rizikófaktorokat
vizsgálva beazonosítható egy magas rizikójú élethelyzetben lévő csoport (3+MRÉ),
amely minta negyedét-ötödét teszi ki. Az öngyilkosság gondolata és a megkísérelt
öngyilkosságok tekintetében a nyíregyházi minta lényegesen rosszabb képet mutat,
mint ami az országos adatokból következne. Miközben a helyi fiatalok intenzív
szexuális életet élnek, kirajzolódik egy kisebb csoport, amelyik sem a nem kívánt
terhesség, sem a szexuális úton terjedő betegségekkel szemben nem védekezik.
Kulcsszavak: rizikómagatartás, fiatalok, fiatal felnőttek, alkohol, dohányzás, drog,
szexualitás
Az ifjúság helyzete és a kockázati magatartás jelentősége
Az ifjúság létét és perspektíváját a társadalom gazdasági, politikai és kulturális
viszonyai határozzák meg; a legfontosabb elemeket – például az iskolázás, mobilitás,
egzisztenciateremtés esélyeit, ezek kedvező vagy kedvezőtlen körülményeit – a
fiatalok készen kapják. Ebből kifolyólag az ifjúság önképében, egzisztenciális küzdelmeiben megfigyelhető egyfajta determináltság, hiszen számtalan szállal kötődnek
a társadalmi állapotokhoz, folyamatokhoz. Ráadásképpen a fiatalok felkészítésében
szerepet játszó társadalmi intézmények és szervezetek – család, oktatási-képzési
rendszer, kortárscsoportok, ifjúsági és civilszervezetek, egyházak, média, az állam
és az önkormányzatok, stb. – esetében sem mindegy, hogy ezek hogyan jutnak hozzá
az erőforrásokhoz, hogyan funkcionálnak, milyen hatékonysággal működnek közre
a fiatal generációk társadalmi felkészítésében és beillesztésében (Laki, 2006).
Ugyanakkor a posztmodern fordulat ezt a korosztályt sem hagyja érintetlenül, így a
fiatalok választási preferenciáit a társadalmi helyzet ma már kevésbé határozza meg,
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sokkal inkább kulturális identitásukat jellemzi a választott életstílus, mely leginkább
a középiskolás korosztályban figyelhető meg (Pikó, 2005).
A társadalmi változások a fiatalokat növekvő kihívások elé állítják, miközben az
egyes élet-stratégiák kockázata is megnövekszik. Fokozódó versenyhelyzetben és a
szülők generációjához képest megváltozott szocializációs viszonyok közepette zajlik
az ifjúság emancipációja, erőteljes önállósodása. Ezzel együtt erőteljes gazdasági
kényszerek, mint a továbbtanulás árának növekedése, a pályakezdők munkanélkülisége, az árak-bérek kedvezőtlen viszonya, stb. kötik még mindig a szülői családhoz
őket. Mindez jelentősen megnöveli a fiatal generációk veszélyeztetettségét, mely
megmutatkozik a terjedő dohányzásban, alkohol- és drogfogyasztásban, sőt, a
szexuális magatartás rizikófaktoraiban (Gábor, 2004).
Az utóbbi évtizedek empirikus kutatásaihoz megfelelő keretet Jessor (1993)
„rizikó/protektív magatartás” modellje adott. E modell szerint az egyének
egészségmagatartására (illetve rizikómagatartására) a következő determinánsok
hatnak:
biológiai/genetikai, társadalmi,
társas
viselkedési
modellek,
személyiségbeli, viselkedéses – ezek mindegyike számos elemmel járul hozzá az
összképhez. Az egészség biológiai, lelki-mentális és szociális dimenzióit veszélyeztető rizikómagatartás feltérképezése, illetve az ezek alapján kirajzolódó rizikócsoportok azonosítása a megelőzés és beavatkozás tervezéséhez és végrehajtásához
szolgáltat nélkülözhetetlen információt. Mindamellett számos kockázati tényező
(mint például a hazai alkoholfogyasztás, a szembenézést kerülő coping stratégiák)
olyan mélyen gyökerezik a társadalmi struktúrában, a modern kultúrában vagy akár
az egyént körülvevő interperszonális térben, hogy azok megváltoztatása rendkívül
nehéz és hosszadalmas, sok esetben talán nem is lehetséges (Pikó, 2010).
Anyag és módszer
A fiatalok egészség-kockázati magatartását vizsgáló tanulmány a „Nyíregyháza
Ifjúsága 2015” kutatás kérdőíves adatfelvételének vonatkozó kérdésein alapul
(Huszti, Takács és Hüse, 2016). Jelen tanulmány elsősorban a „B” kérdőív 4. blokkjának a kérdéseire koncentrál, amely a rizikómagatartás főbb dimenzióit tárgyalja.
A kérdőív többi részétől eltérően – melyet kérdezőbiztosok töltöttek ki –, amikor
a rizikómagatartást felmérő kérdésblokkra került a sor, a kérdezőbiztosok átadták a
kérdőívet a felkeresett személynek, azon kérés kíséretében, saját maga válaszoljon a
kérdésekre. A blokk végén szöveges instrukció hívta fel a megkérdezett figyelmét
arra, hogy a kérdőívet adja vissza az őt felkereső kérdezőbiztosnak.
A tanulmány célja elsősorban az elsődleges adatközlés, mélyebb elemzésbe nem
bocsátkozik, ezeket az összefüggéseket a kutatócsoport későbbiekben tárgyalja
bővebben. Ugyanakkor az adatok értelmezését elősegítendő – ahogy a kötet egyéb
tanulmányaiban is – a főbb pontokon a nyíregyházi vizsgálat eredményeit a „Magyar

134

Acta Medicina et Sociologica – Vol 7., 2016

Ifjúság 2012” (Székely, 2013) eredményeivel, valamint Európai Uniós adatokkal
(ESPAD, 2011) vetjük össze.
A nyíregyházi serdülők és fiatal felnőttek rizikómagatartásának jellemzői
Bár az adatfelvétel módszertanában igyekeztünk figyelemmel lenni arra, hogy a
rizikómagatartás dimenzióit csak érzékeny kérdésekkel lehet felderíteni,
valószínűleg a módszer önkitöltősre váltása sem garantálhatta, hogy a válaszokban
a valóság teljességgel tükröződjön. A kérdések némelyike a drogfogyasztásra
irányul, amely hazánkban büntetendő cselekmény, így az egyéni védekező
magatartás valószínűleg növelhette az eltitkolt válaszok arányát. Az alkoholfogyasztás és a dohányzás a hazai kulturális kontextusban inkább erénynek számít, „menő”
dolognak, ugyanakkor a fiatalabb, 15-18 éves korcsoport tagjai ezt is elrejthették –
miután ez számukra törvényileg nem engedett tevékenység –, ahogy a szexuális
viselkedésre irányuló egyes kérdésekre adott válaszokat is.
A fenti megkötésekkel együtt a „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatás a rizikómagatartás feltárása esetében is értékes adatokat szolgáltathat, hiszen az érzékeny kérdések másutt is érzékenynek számítanak (és ha időben közel esett a másik felmérés,
akkor hasonló kulturális kontextusba is ágyazódhatott), ezért az eredmények jól
összevethetők más eredményekkel. Vagyis azt megtudhatjuk, hogy Nyíregyháza
fiatalsága ebben a kérdésben hogyan viszonyul az uniós és országos minták fiatalságához. Másrészt az adatok belső arányai is informatívak lehetnek, azaz a két vizsgált
korcsoport viselkedése közötti hasonlóságok és különbségek feltárhatók, ugyanúgy,
ahogy a nemek közötti hasonlóságok és különbségek, vagy az, hogy a későbbiekben
megvizsgálandó egyéb háttérváltozók miképpen hatnak a rizikómagatartásra.
Harmadrészt a felmérés során napvilágra került adatok kirajzolják a „minimálisan
becsülhető” elterjedtségét az egyes rizikómagatartásoknak, amely azon esetekben is
informatív, ahol megfogalmazódik az érintettség elrejtésének lehetősége.
1) Drogfogyasztás
A fiatalok egészség- és rizikómagatartására irányuló, korábbi nyíregyházi
vizsgálatok eredménye szerint a fiatal megkérdezettek sokkal őszintébben
válaszolnak arra, hogy barátaiknál tapasztaltak-e valamilyen rizikómagatartást – pl.
drog, vagy alkoholfogyasztást –, mint arra, hogy saját maguk fogyasztanak-e. A
deviáló baráti társaság megléte erős kapcsolatban állt a megkérdezett
egészségkárosító életmódjával (Pénzes és mtsai., 2007).
A „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatás adatai alapján a megkérdezettek több,
mint harmadának van egy, vagy több ismerőse, aki kábítószert fogyaszt – míg a
„Magyar Ifjúság 2012” kutatás adatai szerint a fiatalok egyötödének (22%) van
csupán olyan ismerőse, aki használt már valamilyen kábítószert (Székely, Susánszky
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és Ádám, 2013). Korcsoportos bontásban továbbá látszik, hogy a megkérdezettek
idősebb generációjában (19-29 év) nagyobb azok aránya, akik több ilyen ismerőssel
rendelkeznek, mint a fiatalabb generációban. A megkérdezettek két almintája ebből
a szempontból szignifikánsan különbözik egymástól (Khí2 p=0,002). Ugyanakkor
úgy ennél a kérdésnél, mint máshol is, ahol a fiatal felnőttek érintettsége nagyobb,
mint a kamaszoké, egyelőre nem látszik, hogy a különbség a kohorsz-hatásból fakade – azaz a mai kamaszok is erőteljesebb érintettséget szereznek majd pár év múlva,
mint most –, vagy pedig a különbség tartósan fennáll majd.
1. ábra. A barátok, ismerősök között van-e kábítószer-használó?
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

több
ismerőse

egy
ismerőse

nincs

nem tudja

nem
válaszolt

15-18

18,3%

18,8%

39,2%

10,40%

13,30%

19-29

20,0%

13,9%

31,7%

12,90%

21,50%

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

1. táblázat. Fogyasztott-e valaha valamilyen drogot?

altató, nyugtató orvosi javallat nélkül
marihuána, hasis (fű, spangli)
LSD, gomba, meszkalin, más hallucinogének
amfetamin, metamfetamin
ecstasy
kokain
crack
máktea
morfium, heroin
szerves oldószer (szipuzás)
doppingszerek, szteroidok
alkohol gyógyszerrel
fecskendővel bevitt drog
új "designer" drogok

Korcsoport
15-18 (%)
19-29 (%)
7,1
13,5
9,2
11,2
4,2
1,4
1,7
1,0
2,5
2,5
2,5
0,4
1,2
0,2
1,7
0,6
2,1
0,2
2,5
0,6
2,9
2,7
7,1
4,9
2,9
0,6
2,9
1,2
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.
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Saját drogfogyasztásról a megkérdezettek kis százaléka számolt be. A legtöbb
érintett először 15-17 évesen próbálta ki a drogokat mindkét almintában. A
drogabúzus leggyakoribb tárgya az orvosi rendelvény nélkül beszedett pszichoaktív
gyógyszerekkel való visszaélés, valamint a marihuána-fogyasztás. Az előbbi
szercsoport a fiatal felnőttek csoportjában elterjedtebb a marihuánánál, az utóbbi a
középiskolások körében kedveltebb, mint a gyógyszerek szedése – feltehetően az
iskolások a dealerektől könnyebben hozzájutnak a füves cigihez, mint a hamisított,
vagy „szerzett” vényekhez. A fiatal felnőttek e két drogtípust nagyobb arányban
fogyasztják, mint a középiskolások. Ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy az összes
többi drogtípusban, amelyek fogyasztásáról mindkét csoport elenyésző arányban
számolt be, több drogtípus esetében a fiatalabbak nagyobb mértékű érintettsége
észlelhető – különösen az alkohol-gyógyszer kombináció és a hallucinogének
esetében. Így viszont alaposan feltételezhető, hogy amikor a mostani középiskolások
lesznek fiatal felnőttek, magasabb arányban fognak efféle drogot fogyasztani, mint
a mostani fiatal felnőttek, és az egyes drogfajták „kapu-hatása” miatt más drogok
iránt is nyitottabbak lesznek, mint a mai fiatal felnőttek.
Székely, Susánszky és Ádám (2013) arról számol be, hogy a drogfogyasztó
magyar fiatalok körében nagyobb arányban vannak jelen a férfiak (10%), mint a nők
(7%). A saját kutatásunk lényegében megerősíti ezt a tétel – a 2. ábrán a négy
leggyakrabban fogyasztott tiltott szer használatának nemek szerinti megoszlását
látjuk –, azzal a különbséggel, hogy az orvosi rendelvény nélkül fogyasztott altatók,
nyugtatók esetében nem találtunk különbséget a nemek szerint, a másik három
drogcsoport esetében viszont az országos adatnál nagyobb különbséget
regisztráltunk.
2. ábra. Az elterjedtebb drogok fogyasztásának aránya nemek szerint
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
altató, nyugtató

marihuana

hallucinogének

gyógyszer
+alkohol

fiú

10,8%

14,2%

3,1%

7,6%

lány

10,7%

7,6%

1,3%

3,7%

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.
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Hazánkban a rendelkezésre álló kutatások szerint 1995 és 2011 között a
középiskolás fiatalok körében a drogfogyasztás mértéke megnégyszereződött, 5
százalékról 20 százalékra nőtt (Székely, Susánszky és Ádám, 2013), illetve a 1992től rendelkezésre álló, fővárosi adatok alapján szintén a fogyasztás drasztikus
emelkedését állapíthatjuk meg. A budapesti 8-9-10 évfolyamon tanuló fiatalok 24,7
százaléka fogyasztott már életében valamilyen tiltott drogot (Elekes és Nyírády,
2006). Ennek fényében a nyíregyházi kutatás önbevalláson alapuló eredményei e
tekintetben vélhetően alulreprezentálhatják a tényleges fogyasztást, hiszen a
tanulmány korábbi részében fény derült arra, hogy a helyi fiatalok az országos
átlaghoz képest mintegy 50 százalékkal nagyobb arányban rendelkeznek legalább
egy olyan ismerőssel, aki drogozik.
A drogfogyasztó barátok és ismerősök hatásának fontosságát mutatja az az
összefüggés, mely szerint, ha több ilyen ismerőssel rendelkezik a megkérdezett,
nagyobb valószínűséggel fogyasztja a négy legelterjedtebb drog valamelyikét saját
maga is, mint ha csak egy ilyen barátja vagy ismerőse van. Azok aránya pedig, akik
maguk drogfogyasztók, de nem tudnak ilyen ismerősről, egészen elenyésző azon
drogfogyasztók arányához képest, akik egy vagy több drogfogyasztó ismerőssel is
jellemezhetőek.
3. ábra. Az elterjedtebb drogok fogyasztásának aránya a drogfogyasztó
barátok/ismerősök meglétének függvényében
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
altató, nyugtató

marihuana

hallucinogének

gyógyszer
+alkohol

több ismerős

25,4%

31,7%

6,3%

16,9%

egy ismerős

16,8%

15,0%

3,5%

4,4%

senki

4,4%

1,2%

,4%

2,8%

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.
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A fentiekből arra következtethetünk, hogy a 2. táblázat adatai vélhetően
alulreprezentáltan jelzik a helyi fiatalok és fiatal felnőttek drogfogyasztásának
intenzitását.
2. táblázat. Drogfogyasztás gyakorisága az elmúlt 12 hónapban (%)
Korcsoport
15-18 (%)
altató,
nyugtató
orvosi
javallat
nélkül
marihuána, hasis
(fű, spangli)
LSD,
gomba,
meszkalin, más
hallucinogének
amfetamin,
metamfetamin
ecstasy
kokain
máktea
morfium, heroin
szerves
oldószer
(szipuzás)
doppingszerek,
szteroidok
alkohol
gyógyszerrel
fecskendővel bevitt
drog
új
"designer"
drogok

19-29 (%)

gyakran

néha

egyszer

gyakran

néha

egyszer

1,2

1,7

2,5

2,3

3,5

1,6

0,4

3,8

2,9

0,6

2,5

1,0

0,8

0,4

1,2

0,4

0,4

0,2

0,8

0,8

0,8

0,4

0,2

0,6

0,8

0,4

0,8

0,6

0,4

0,4

0,8

0,4

0,4

0,4

0,2

0,2

0,8

0,8

1,2

0,4

0,4

0,2

0,8

0,8

0,4

0,4

0,2

0,2

0,8

0,8

0,4

0,4

0,2

0,2

0,8

1,2

0,4

0,8

0,2

0,2

1,2

2,1

2,1

1,2

0,6

1,0

0,8

0,4

0,4

0,4

0,2

0,2

0,4

1,2

1,2

0,8

0,4

0,2

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.
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2) Alkoholfogyasztás
Az ESPAD 2011-es felmérése szerint Magyarországon a 16 évesek 94 százaléka
ivott már alkoholt, miközben ez az arány Európában 87 százalék. A magyarok 61
százaléka, míg az európai tanulók 57 százaléka iszik havi rendszerességgel alkoholt,
amelyet tovább árnyal az a kép, hogy Európában leginkább sört fogyasztanak,
miközben hazánkban inkább a tömény a kedvelt italfajta, és ez a lányokra is jellemző
(ESPAD, 2011). A hazai kutatás során a megkérdezett fiatalok több mint a
kétharmada (69%) fogyasztott a lekérdezést megelőző egy évben alkoholt. Az
alkoholfogyasztók 1 százaléka naponta, 13 százaléka hetente legalább egyszer, közel
egyharmaduk (31%) pedig havonta néhányszor, vagy egy-két havonta ivott alkoholt
(Székely, Susánszky és Ádám, 2013).
Nyíregyháza ifjúságára a fentieknél még erőteljesebben jellemző az
alkoholfogyasztás. Különösen a középiskolás almintára jellemző a gyakori ivás, több
mint ötödük legalább hetente egyszer iszik valamilyen alkoholtartalmú italt, ezek
egytizede (2,1%) lényegében naponta iszik. Körükben azok aránya, akik egy évig
nem ittak semmilyen alkoholfélét, csupán 21,2%. A fiatal felnőttek nagyobb
arányban isznak (89,5 százalékuk fogyasztott a lekérdezést megelőző 12 hónapban
alkoholt), de az ivás intenzitása kisebb. A gyakran lerészegedők aránya is magas a
15-18 évesek esetében (a minta 10,9 százaléka legalább hetente részegségig iszik),
de a fiatal felnőttek körében is jelen van egy magas rizikójú, „részeges” csoport
(5,3%). Ez a viselkedésforma egyértelműen az alkoholfüggőség kialakulása felé
mutat – egyes fiatal felnőtteknél akár a már kialakult alkoholfüggőséget is takarhatja.
3. táblázat. Alkoholfogyasztás és szerencsejáték gyakorisága
az elmúlt egy évben (%)
Kor
alkohol
fogyasztása
sör
bor
tömény
5 v. több ital
részeg
szerencsejáték

15-18
19-29
15-18
19-29
15-18
19-29
15-18
19-29
15-18
19-29
15-18
19-29
15-18
19-29

szinte
naponta
2,1
0,8
3,3
2,3
2,5
1,2
1,7
1,0
2,9
1,4
2,1
1,4
2,9
2,3

heti 1-2
alkalom
20,0
17,4
16,7
16,4
12,9
12,7
13,3
12,1
9,2
4,5
8,8
3,9
5,4
8,8

havonta
néha
20,8
22,7
20,0
21,3
19,2
22,4
15,0
18,3
12,9
12,3
9,6
8,4
7,5
14,0

1-2
havonta
10,0
17,0
12,9
11,9
15,0
14,4
11,7
14,8
10,4
9,7
10,4
10,3
8,3
9,0

ritkán
19,6
12,5
13,3
11,7
12,1
10,7
13,8
12,8
12,5
14,6
13,8
22,8
14,6
12,3

egyszer
sem
21,2
10,5
26,7
18,9
30,8
20,7
35,8
21,0
43,3
33,3
45,8
33,1
51,2
31,8

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.
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A fiatalabb korosztály nem csupán abban tér el a másik alminta tagjaitól, hogy
lényegesen magasabb arányban találhatók meg körükben a gyakran fogyasztók és a
gyakran lerészegedők, hanem abban is, hogy az életév, amelyben először berúgott,
esetükben leginkább 12-17 év, míg az idősebbeknél ugyanez 13-17 év. Azaz a
fiatalabb korosztály hamarabb kezdi, intenzívebben iszik, és nagyobb
mennyiségeket (lásd a 3. táblázat „5 vagy több ital” sorát).
A jelenség negatív aspektusai egészen bizonyosan hatnak már a nyíregyházi
családok életére, és a közeli jövőben a helyzet gyors romlására számíthatunk,
amennyiben nem kerül sor hatékony megelőző intézkedésekre és problémakezelő
beavatkozásokra.
3) Dohányzás
A „Magyar Ifjúság 2012” kutatás adatai alapján a fiatalok 36 százaléka (a fiúk 41
százaléka, a lányok 31 százaléka) dohányzik rendszeresen vagy alkalmanként. A
megkérdezettek 60 százaléka soha nem gyújtott rá, 4 százalék pedig már leszokott.
A fiatalok valamivel több, mint egynegyede (27%) naponta dohányzik. Az életkori
csoportok szerint a 15-19 éves fiatalok 70 százaléka soha nem gyújtott rá, míg a 2529 éves korcsoportnál ez az arány 53 százalék (Székely, Susánszky és Ádám, 2013).
A nyíregyházi eredmények – akár csak az alkoholfogyasztás esetében – itt is
nagyobb mértékű kockázati viselkedésről tanúskodnak (a nemdohányzók aránya
lényegesen alacsonyabb, mint az országos mintában), ugyanakkor a napi
rendszerességgel dohányzók aránya csak a fiatal felnőttek esetében haladja meg
valamivel az országos átlagot, a középiskolások esetében ez az arány jelentősen
alatta marad. A városi minta két korcsoportjának rizikómagatartása e tekintetben is
szignifikánsan különbözik (Khí2 p=0,000).
Nyíregyházán 2015-ben lezajlott egy másik kutatás is, amely a városi és járási
lakosság életminőségét vizsgálta a panelkutatások módszertanával. A városi
adatokból kiderül, hogy a felnőtt megkérdezettek közel háromnegyede (74,8%) nem
dohányzik. A naponta dohányzó nyíregyháziak aránya nem éri el a minta egyötödét
(17,6%), az alkalmi dohányosok aránya pedig csupán 7,6 százalék (Hüse, 2015).
Ezekhez az adatokhoz képest a helyi fiatalok mindkét korcsoportja lényegesen
érintettebb az egyik legsúlyosabbnak tekinthető egészségkárosító magatartásban.
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4. ábra. A dohányzás előfordulási gyakorisága a mintában
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
naponta

heti
néhánysz
or

heti
egyszer

ritkábban

soha

leszokott

nem
válaszolt

15-18

16,7%

6,2%

2,5%

10,4%

57,5%

4,6%

2,1%

19-29

28,5%

9,6%

2,5%

8,4%

37,7%

5,3%

8,0%

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Az adatok azt mutatják, hogy a „belépő” dohánytermékek köre bővült. Mindkét
ifjúsági csoport esetében az első dohányzás élménye legnagyobb mértékben a
cigarettához köthető, ugyanakkor egyre inkább tért hódít magának a vízipipa (5.
ábra). Abban, hogy mi a „belépő” használati forma, a két korcsoport majdnem
szignifikánsan különbözik (Khí2 p=0,069), amelyből a vízipipa gyorsuló elterjedésére következtethetünk.
Az egyre divatosabb vízipipa a divathatáson túl („menő”) további veszélyeket
rejt. Ez a forma sokkal inkább kifejezi a fiatalok együttes élményének underground
jellegét, mint a bárhol látható cigaretta, a csutora megosztása növeli a közösségélményt, és elfogadóbbá tesz más, megosztó jellegű fogyasztási szokásokkal
szemben (hasispipa, bong, fecskendő). A vízipipa közvetlenül is a drogfogyasztás
eszköze lehet, melyet a fiatalok körében kedvelt zenekarok a klipjeikben, valamint
egyes filmsorozatok is ábrázolhatnak (v.ö. Skins, Shameless).
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5. ábra. Mire gyújtott rá először?
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
cigaretta

sodort
cigi

szivar

pipa

vizipipa

nem
nem
emlékszik válaszolt

15-18

37,9%

,8%

0,0%

,4%

7,1%

2,1%

51,7%

19-29

47,8%

2,1%

,2%

,2%

4,4%

,8%

44,4%

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

4) Pszichoszociális rizikófaktorok
Bizonyos életesemények erőteljes negatív hatást gyakorolnak az érintettek érzelmi
jólétére, stresszt vagy szorongást okoznak. A serdülők esetében még inkább
veszélyeztető tényezőnek tekinthetjük ezeket a negatív eseményeket, hiszen egy
kialakulóban lévő személyiséget érintenek, amely egészséges körülmények között is
tele van bizonytalansággal, érzékenységgel. A fiatal felnőttek érzelmileg már
érettebbnek tekinthető, többségük személyisége már kellően stabil, figyelmük sem
koncentrálódik annyira a szülői családra, hisz’ sokuknak felnőtt szerepeik vannak.
A „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatása során feltárt helyzetkép azt mutatja,
hogy a fiatalok jelentős részét több negatív életesemény is érinti, ráadásul a
középiskolásokat nagyobb mértékben, minta fiatal felnőtteket (4. táblázat). A
legtöbb fiatalt a szülők révén érik negatív hatások (válás, munkanélküliség,
veszekedések), de ugyanilyen gyakori saját párkapcsolatukban bekövetkező szakítás
is – ezek a középiskolások ötödét-negyedét érintik. Jelentős rizikófaktor a súlyos
betegség, amely egyaránt érintheti a családtagokat és a megkérdezettet.
4. táblázat. A fiatalokat érintő veszteségek aránya
vérszerinti szülő halála
szülők válása
(nevelő)szülő rendszeresen részeg
(nevelő)szülő elvesztette a munkahelyét
a család súlyos anyagi vesztesége

15-18 (%)
7,5
25,4
7,9
20,0
12,5

19-29 (%)
8,0
17,2
12,3
17,8
18,0

Khí2
0,002
0,000
0,021
0,008
0,002
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durva szülői veszekedések
(nevelő)szülő rendszeresen verte, bántalmazta
abortusz (saját vagy a partneré)
szakítás
súlyos betegség (saját vagy családtag)
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22,9
20,5
0,009
2,9
2,5
0,017
1,7
1,4
0,003
26,7
19,9
0,002
25,4
15,6
0,001
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Az elszenvedetett traumákat és veszteségeket összesítve láthatóvá válik, hogy a
megkérdezetteknek hányféle lelki terhet kellett átélniük. A 10 elem összesítése révén
kapott „veszteségek” dimenziót korcsoportonként és nemenként ábrázolva kitűnik,
hogy azok aránya, akik egyáltalán nem élték meg a felsorolt nehézségeket, magasabb
az idősebb korcsoportban és a fiúk-férfiak körében. A minta számottevő része 1-4
veszteséget élt meg életében, az ennél több veszteséget elszenvedők aránya 10% alatt
marad minden relációban (6. ábra).
6. ábra. A „veszteségek” dimenzió korcsoportok és nemek szerint
100,0%
90,0%

9

80,0%

8

70,0%

7

60,0%

6

50,0%

5
4

40,0%

3

30,0%

2
20,0%

1

10,0%

0

0,0%
15-18

19-29

fiú

lány

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A korcsoporti és nemi relációban a megkérdezettek ötöde-negyede három, vagy
több veszteséget élt át eddigi életében. Őket egy magas rizikójú élethelyzetben lévő
csoportnak tekinthetjük (3+MRÉ). Ez a csoport a középiskolások 26,3 százaléka, a
fiatal felnőttek 21,9 százaléka. Más szemszögből: a fiúk-férfiak 25,0 százaléka és a
lányok-nők 23,5 százaléka. A magas rizikójú élethelyzetben lévő csoportot a további
elemzések során alaposabban is megvizsgáljuk, jelen tanulmányban azonban csak a
droghasználó ismerősök számának függvényében tesszük ezt.
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Az adatok összevetéséből kitűnik, hogy a magas rizikójú élethelyzetben lévők
között nagyobb arányban vannak olyanok, akik egy vagy több drogfogyasztót
ismernek (vagy barátkoznak velük), bár nem ez a csoport, ahol arányában a
legkevesebben vannak azok, akiknek egyáltalán nincsen drogfogyasztó ismerőse,
barátja. Az első megközelítés mégis arra utal, hogy a 3+MRÉ csoport a negatív
életeseményeken túl – vagy éppen azok hatására – egyéb tényezők szempontjából is
veszélyeztetve lehet.
7. ábra. A drogfogyasztó ismerősök számának alakulása
az átélt veszteségek függvényében
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

több ismerős

egy ismerős

senki

3+MRÉ

33,8%

38,1%

17,7%

2 MRÉ

7,7%

12,4%

10,8%

1 MRÉ

23,2%

23,0%

27,3%

0 MRÉ

35,2%

26,5%

44,2%

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A fiatalok halálozási okai között a második helyen áll az öngyilkosság, ezért
jelentős kérdés, hogy milyen mértékben foglalkoztatták őket öngyilkossági gondolatok, vagy kísérelték meg az öngyilkosságot. A „Magyar Ifjúság 2012” adatai alapján
a fiatalok 2 százalékát (fiatal férfiak 1 százalék felett, fiatal nők 2 százalék) foglalkoztatták öngyilkossági gondolatok a lekérdezést megelőző 3 évben (Székely,
Susánszky és Ádám, 2013). A nyíregyházi minta adatai ezen a téren sokkal súlyosabb helyzetre utalnak: a fiúk-férfiak 8,0 százalékát, a lányok-nők 9,1 százalékát
foglalkoztatta az öngyilkosság gondolata a lekérdezést megelőző három évben! A
8.A és 8.B ábra további adatokkal szolgál a kockázatos csoport kormegoszlásáról,
miszerint az öngyilkosság gondolata közel háromszor jellemzőbb a középiskolásokra, mint a fiatal felnőttekre (Khí2 p=0,000) – holott a 19-29 évesek érintettsége is
többszöröse a hazai adatokból leszűrhető érintettségnek.
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A „Magyar Ifjúság 2012” kutatás mintájából kiderül, hogy az öngyilkosságot
megkísérlők esetében nagy a valószínűsége, hogy újrapróbálkozik. Miközben a
hazai minta kevesebb, mint 1 százalékának volt élete során egy öngyilkossági
kísérlete, addig több kísérletről már 1,7 százalékuk számolt be. A lányok összesen
több mint másfélszer annyian követtek el öngyilkossági kísérletet, mint a fiúk
(Székely, Susánszky és Ádám, 2013). A nyíregyházi minta a megkísérelt
öngyilkosságok tekintetében is aggasztó mértékben meghaladja az országosan mért
arányokat: a fiúk-férfiak 1,7 százaléka egyszer, további 2,4 százaléka többször
kísérelt már meg öngyilkosságot eddigi életében – ugyanez az arány a lányok-nők
esetében 2,9% és 3,1%. A nyíregyházi minta korcsoportos különbsége ugyancsak
jelentős: a középiskolások három és félszer gyakrabban követtek el egyszeri, és
kétszer gyakrabban többszöri sikertelen öngyilkosságot (9. ábra; Khí2 p=0,000).
8.A ábra. Az öngyilkossági gondolat előfordulása
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
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15-18

14,6%
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8,3%

19-29
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77,5%

2,3%

14,5%

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

8.B ábra. Az öngyilkossági kísérlet előfordulása
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
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30,0%
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19-29
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17,2%

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.
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A megkísérelt öngyilkosságok tekintetében tehát a nyíregyházi minta lényegesen
rosszabb képet mutat, mint az országos átlag. Az ország teljes lakosságára
vonatkozó, megyei bontású adatokból kiderül, hogy létezik egy nyugat-keleti irányú
lejtő, amely földrajzilag látványosan elkülönülő „öngyilkossági övezeteket” rajzol
ki (9. ábra). A KSH csoportosítása szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ezen a
lejtőn éppen középen helyezkedik el, ugyanakkor, ha a csoportok értékeit vizsgáljuk,
látjuk, hogy ez a középső helyzet nagyjából kétszer közelebb áll a legrosszabb
helyzetű megyékhez, mint a legjobb helyzetűekhez.
9. ábra. A százezer lakosra jutó öngyilkosságok száma 2010-ben és változása
az ötéves átlaguk szerint 2001 és 2010 között

Forrás: KSH; Hidas, Kezán és N. Csehi (2012)

5) Szerelem és szexualitás
A megkérdezettek többsége volt már szerelmes életében. A 15-18 évesek 30,4
százaléka egyszer, 39,6 százaléka már többször is volt szerelmes, míg a 19-29 évesek
22,3 százaléka volt egyszer, és 52,5 százaléka többször is szerelmes. A fiatalabb
korcsoport 20,0 százaléka, az idősebbek 12,5 százaléka bizonytalan abban, hogy
volt-e szerelmes („talán”), így ha a bizonytalanokat is úgy számoljuk, hogy megéltek
már életükben valamiféle szerelemre emlékeztető érzést, akkor elmondható, hogy a
megkérdezettek túlnyomó többsége már volt szerelmes. A fiatalabbak 7,9 százaléka,
az idősebbek 4,5 százaléka számolt be arról, hogy még nem volt szerelmes.
A megkérdezettek több mint harmada bizonytalanság nélkül megélhette, hogy
mindig viszontszerették őt (a középiskolások 36,2 százaléka, a fiatal felnőttek 32,1
százaléka). Alkalmanként viszonzott érzésekről számolt be a 15-18 évesek 29,6
százaléka, a 19-29 évesek 36,8 százaléka. Ezen túlmenően a fiatalabb alminta 21,7
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százaléka és az idősebb alminta 18,2 százaléka volt bizonytalan abban, hogy valaha
is viszontszerették őt. A minta igen kis százaléka számolt be arról, hogy biztosan
nem szerették viszont még soha (a 15-18 évesek 9,6 százaléka, a 19-29 évesek 5,7
százaléka).
Szexuális orientációját tekintve a minta túlnyomó többsége heteroszexuális
(önjellemzésük szerint a 15-18 évesek 82,9 százaléka, a 19-29 évesek 84,0
százaléka). Biszexuális orientációról a fiatalabbak 2,9 százaléka, az idősebbek 2,3
százaléka, homoszexuális vonzódásról a fiatalabbak 1,2 százaléka, az idősebb
korcsoport 0,6 százaléka számolt be. A minta fennmaradó része a nem tudja
válaszkategóriát adta meg, illetve nem kívánt válaszolni.
A megkérdezettek túlnyomó többsége 14-17 éves korában kezdte el a szexuális
életet mindkét korcsoport esetében. A fiatalabb válaszadók 12,5 százalékának eddig
egyetlen szexuális partnere volt, a 19-29 éves korcsoport tagjainak 13,5 százaléka
számolt be ugyanerről. Két szexuális partnere nem sokkal kevesebb válaszadónak
volt (9,2%, illetve 11,9%). Az ennél is nagyobb számú szexuális partnerrel kapcsolatban állók arányáról a következő táblázat informál (a legmagasabb említés 30 fő).
5. táblázat. Szexuális partnerek száma a megkérdezettek eddigi élete során
1
2
3-5
6-10
11 és több

15-18 (%)
12,5
9,2
7,1
2,1
1,7

19-29 (%)
13,5
11,9
18,4
5,5
2,9
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Jelenleg a középiskolás korosztály nagyobb részének nincs állandó jellegű
szexuális partnere, egyötödük viszont együtt jár olyan személlyel, akivel szexuális
kapcsolata van. Az alminta 2,1 százaléka élettársi kapcsolatról számolt be, 5,0
százalékuk pedig arról, hogy több állandó szexuális partneri kapcsolatot fenntart. A
promiszkuus viselkedés jellemzőbb rájuk, mint a fiatal felnőttekre, akik körében
ilyen jellegű párhuzamos kapcsolatról csak 3,9 százalék számolt be. A fiatal
felnőttek kicsivel több, mint fele (54,4%) jár együtt, vagy él együtt állandó szexuális
partnerrel, míg negyedük jelenleg ilyen jellegű kapcsolat nélkül él. A két korcsoport
különbsége szignifikáns (Khí2 p=0,000).
A nemi élet gyakoriságát tekintve a két korcsoport ugyancsak szignifikánsan
különbözik (Khí2 p=0,000), de a 11. ábra jól mutatja, hogy ez a különbözőség
néhány kategória erőteljes különbségeiből fakad, miközben más gyakoriságkategória esetében (naponta, hetente, havonta többször) a különbség nem
számottevő.
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10. ábra. Van-e jelenleg állandó jellegű szexuális partnere?
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Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

11. ábra. A nemi élet gyakorisága
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Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Az aktív nemi életet élők jelentős része mindig védekezik a nem kívánt terhesség
ellen22, azonban igen magas a kockázatos magatartást gyakorlók aránya. Különösen
22

Sajnos a kérdőív nem tér ki a szexuális úton terjedő betegségek elleni védekezésre, illetőleg
a védekezés módozataira, így árnyaltabb eredményeket nem tudunk felmutatni a védekezés
komplexitását (az óvszer mindkét rizikó-tényezővel szemben véd), megbízhatóságát (a
megszakításos módszer nem megbízható), vagy mellékhatásait tekintve (a hormontartalmú
tabletták szív-érrendszeri és karcinogén kockázata).
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figyelemre méltó azok csoportja, akik egyáltalán nem védekeznek a nem kívánt
terhesség ellen. Ezen belül kiemelkedően magas a fiúk aránya (10,5%). A fiatal
felnőttek adatai a kérdőív megfogalmazása ellenére (amely egyértelműen „nem
kívánt terhesség”-ről beszél) rejthetnek olyan válaszadókat is, akik már az eldöntött
gyermekvállalás miatt nem védekeznek.
6. táblázat. A védekezés rendszeressége nemek és korcsoportok szerint
fiúk-férfiak lányok-nők
15-18 (%)
19-29 (%)
(%)
(%)
mindig védekezik
46,3
54,6
32,1
58,8
időnként védekezik
13,6
10,2
10,8
13,0
nem védekezik
10,5
3,1
3,3
8,0
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Összegzés, javaslatok
A „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatás eredményei a középiskolás korosztály,
illetve a fiatal felnőttek csoportjának rizikómagatartását vizsgáló tanulmány
tapasztalatai szerint:
 A nyíregyházi fiatalok nagyjából egytizede számolt be arról, hogy fogyasztott
már valamilyen tiltott drogot; ez az arány a két legelterjedtebben fogyasztott
szercsoport esetében a fiatal felnőttek esetében némileg magasabb, a
középiskolások esetében némileg alacsonyabb, de több más szercsoport esetében
a fiatalabbak nagyobb arányú érintettsége jelenik meg az idősebbekhez képest.
Figyelembe véve a probléma rejtőzködő jellegét és a napvilágra került adatok
alulreprezentáltságát, ezen a téren várhatóan komolyan súlyosbodó helyzettel
nézünk szembe Nyíregyházán.
 A nyíregyházi fiatalok az országos átlaghoz képest mintegy 50 százalékkal
nagyobb arányban számolnak be legalább egy olyan ismerősről, barátról, aki
drogozik. Ez erőteljesen jelzi a veszélyeztetettség mértékét. A drogfogyasztó
barátokkal és ismerősökkel rendelkező csoport (a középiskolás korosztály 37,1
százaléka, a fiatal felnőttek 33,9 százaléka) más kockázati tényezőkkel szemben
is kitettebb.
 Jelentős mértékű alkoholfogyasztást regisztráltunk a kutatás mintájában, amely
meghaladja az országos adatokat. A rendszeresség és mennyiség tekintetében
fiatalabb korosztály erőteljesebben gyakorolja a rizikómagatartást, mint az
idősebbek: több mint ötödük legalább hetente egyszer iszik valamilyen
alkoholtartalmú italt, 2,1 százalékuk lényegében naponta iszik; az alkoholkarriert pedig egy évvel korábban kezdték, mint a 19-29 évesek. A gyakran
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lerészegedők aránya is magas a 15-18 évesek esetében (a minta 10,9 százaléka
legalább hetente részegségig iszik), de a fiatal felnőttek körében is jelen van egy
magas rizikójú, „részeges” csoport (5,3%).
A dohányzás tekintetében a helyi fiatalság ugyancsak kockázatosabb
magatartást tanúsít, mint az országos minta. A fiatalabbak negyede, az idősebbek
kétötöde rendszeres dohányos; ezen belül napi rendszerességgel dohányzik a
középiskolások 16,7 százaléka, a fiatal felnőttek 28,5 százaléka. A belépő
módszerek között egyre jobban elterjed a vízipipa, amely további kockázatokat
rejt magában a kábítószer-használati kultúrához való hasonlósága miatt.
A pszichoszociális rizikófaktorokat vizsgálva beazonosítottunk egy magas
rizikójú élethelyzetben lévő csoportot (3+MRÉ). Ez a csoport a középiskolások
26,3 százaléka, a fiatal felnőttek 21,9 százaléka, ezen belül a fiúkat-férfiakat
valamivel jobban érinti, mint a lányokat-nőket. A magas rizikójú csoport
esetében az egyéb kockázati tényezőknek való kitettség alaposan feltételezhető.
Az öngyilkossági gondolat és kísérlet tekintetében a nyíregyházi minta
lényegesen rosszabb képet mutat, mint az országos. A fiúk-férfiak 8,0
százalékát, a lányok-nők 9,1 százalékát foglalkoztatta az öngyilkosság gondolata
a lekérdezést megelőző három évben, míg a fiúk-férfiak 1,7 százaléka egyszer,
további 2,4 százaléka többször kísérelt már meg öngyilkosságot eddigi életében
– ugyanez az arány a lányok-nők esetében 2,9% és 3,1%.
A helyi fiatalok intenzív szexuális életet élnek – sok kategóriában a középiskolás
korosztály nem marad el a fiatal felnőttektől –, miközben kirajzolódik egy olyan
csoport, amelyik sem a nem kívánt terhesség, sem a szexuális úton terjedő
betegségekkel szemben nem védekezik. A nem-védekező csoporton belül
kiemelkedően magas a fiúk-férfiak aránya (10,5%).

Bár a tanulmány alapvetően az adatok rendszerezésére és közlésére szorítkozott,
végül mégis fel kell tennünk a kérdést, milyen okok játszhatnak közre a fenti
elszomorító és egyben ijesztő kép kialakulásában. Továbbá meg kell vizsgálnunk a
beavatkozási lehetőségeinket.
Ahogy a tanulmány bevezető sorai is kifejtik, a fiatalok élethelyzetére alapvető
befolyást gyakorolnak a társadalmi helyzet egyes aspektusai. Ezek némelyike az
életperspektívával – vagy annak hiányával – hozhatók összefüggésbe
(továbbtanulási lehetőségek, munkaerő-piaci viszonyok, a bérek és árak viszonya, a
kívánatos életszínvonal elérésének valószínűsége, amely megmutatkozik például a
szegények arányában vagy a kirekesztettség mértékében). Mások a fiatalok életét
strukturáló közintézmények állapotával állnak szoros kapcsolatban (kiemelten a
közoktatás által biztosított tudás hasznosíthatósága a továbbtanulásban, illetve a
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munkaerő-piacon, az oktatás stressz-faktorai, az intézmények által elérhető és
továbbítható erődforrások mennyisége és minősége). Ezen tényezők fontosságát
nem lehet eléggé hangsúlyozni, ezért javasolt a kutatás azon adatainak a figyelembe
vétele is, amelyek ezeket Nyíregyháza ifjúságának társadalmi hátterét világítják
meg. Fónai Mihály és Szigeti Fruzsina (2016) az oktatási helyzetet, Kállai Barbara,
Lengyelné Pogácsás Mária és Nyírcsák János (2016) a munkaerő-piaci helyzetet,
Takács Péter és Huszti Éva (2016) a fiatalok életkörülményeit érintő adatokat
elemezte, eredményeik figyelembevételével lényegesen megalapozottabb lehet a
stratégia rizikómagatartásra vonatkozó része is.
Nagyon komoly vonatkozási tényező a család, amely esetében azonban nem
szabad elfeledkeznünk arról, hogy ugyanúgy függ az előzőekben említett
tényezőktől, mint maga a fiatalság. Utolsóként a kultúra szerepe emelhető ki, amely
képes felülírni a korábbi determinánsok hatását, ugyanakkor a hazai kultúrába
ágyazott rizikófaktorok miatt alaposan feltételezhető, hogy ez a hatás nem protektív,
hanem a kockázatokat súlyosbító (az alkoholfogyasztás, sőt, a részegség pozitív
megítélése, a szexualitást átszövő tabuk és a párhuzamosan jelenlévő, féktelen
felszabadulás a tabuk korlátai alól, kommunikációs, konfliktuskezelési és
együttműködési készségek csökevényessége).
A beavatkozás lehetőségeit és szükségleteit ugyancsak ezen okok befolyásolják.
Első lépésként le kell szögeznünk, hogy az „egy mérés nem mérés” elve esetünkben
hatványozottan igaz. A városi fiatalságot reprezentáló kutatást érdemes intézményi
szinten finomítani, hiszen a fiatalság leginkább veszélyeztetett korcsoportját
(középiskolások) ezen intézményekben érheti el a beavatkozás számos módja is.
Ezen a téren indokolt lehet Farnicka és munkatársai (2014) által az iskolai
marginalizáció mérésére kidolgozott új eszköz, a „Kérdőív az iskolai életről”
(Questionnaire of School Life, QSL) rendszeresített alkalmazása, amely már
megkezdődött Nyíregyháza egyes egyházi intézményeiben. A felmérés eredményeit
az egyes iskolákra, vagy akár osztályokra fókuszáló pedagógiai, szociális és
prevenciós programok és stratégiák megalkotásához alkalmazhatjuk, célzottan.
Ugyanakkor nem lehet elhallgatni, hogy az efféle kutatásokat újabban bürokratikus
akadályok nehezítik, vagy éppen teljesen meggátolják a központosított
iskolairányítás (KLIK) helytelen szemléletmódja miatt, amely inkább elviseli a
lappangva pusztító problémákat, mintsem szembenézzen azokkal.
A továbbiakban növelni kell a városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)
munkájának intenzitását és hatékonyságát. A korábbi évek tapasztalata azt mutatja,
hogy a KEF egyes, sikeres periódusaiban túl tudott lépni a drog-szcénán, ezért
feltételezhetjük, hogy a tanulmányban felsorolt csaknem valamennyi kockázati
tényezővel szemben képes lehet a koordinációs feladatok ellátására.
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Az ifjúsági szervezetek és egyházak célzott programjai ugyancsak támogatást
igényelnek, amelynek túl kell nyúlnia a pénzügyi források biztosításának elvén, és
ki kell terjednie a szakmai támogatás kialakítására is. Valószínűleg tovább árnyalja
a képet, hogy az 1998-as nyíregyházi ifjúsági kutatásban a megkérdezett fiatalok fele
leginkább a kábítószer fogyasztása elleni programokban vett volna részt a „helyi
cselekvés” terepeként (lásd erről: Fónai és Fábián, 1999; Fónai és Fábián, 2000).
Érdemes felülvizsgálni a jelenlegi prevenciós tevékenységet, mind az
intenzitásának megfelelőségét, mind azt, hogy az adott módszer képes-e elérni a
tervezett hatást. A rendőrség szerepének felülvizsgálata, sőt, integrálása is indokolt,
hogy ez az erősen központosított szervezet is képes legyen minél hatékonyabban
beilleszkedni a helyi cselekvési stratégiába.
Végezetül tisztában kell lenni azzal, hogy meddig terjednek a helyi cselekvés
kompetenciái, és hol kezdődik az a szint, ahol már csak a nagy társadalmi
rendszereken való központi beavatkozás segíthet – ezeken a területeken érdemes
átgondolni a megyei jogú város politikai vezetésének lobbi-erejét, amelyet a város
lakosságának életkörülményeit alapvetően befolyásoló helyzet javítása érdekében
bevethet.
Felhasznált irodalom
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Elekes Zs., Nyírády A. (2006): A problémás drogfogyasztás elterjedtségének becslése.
Kutatási beszámoló.
ESPAD (2011): The 2011 ESPAD Report, Substance Use Among Students in 36
European
Countries.
http://www.espad.org/uploads/espad_reports/2011/the
_2011_espad_report_full_2012_10_29.pdf (utoljára letöltve 2015. december 5.)
Farnicka, M., Liberska, H., Kosiková, V., Lovasová, V., Freundenreich, D., (2014): A
New Tool int he Fight agains Social Exclusion: The Questionnaire of School Life
(QSL). In: Liberska, H., Farnicka, M. [eds.]: A Child of many Worlds: Focus on the
Ethnic Minority Problem. PETER LANG GmbH Internationaler Verlag der
Wissenschaften, Frankfurt am Main · Bern · Bruxelles · New York · Oxford ·
Warszawa · Wien. 177-191.
Fónai M., Fábián G. (1999): Nyíregyházi fiatalok politika és demokrácia képe. In:
Rozgonyi I. (szerk.): A demokrácia 10 éve. V. Politológus Vándorgyűlés. Nyíregyháza:
Nyíregyházi Főiskola Politológia és Szociológia Tanszéke.112-122.
Fónai M., Fábián G. (2000): Célok, helyi cselekvés és helyi politikai részvétel
nyíregyházi fiatalok körében. In: Fónai M., Mankó M. (szerk.): Acta Inter Urbes.
Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola Művelődéstudományi és Kommunikáció
Tanszéke. 89-127.
Fónai M., Szigeti F. (2016): A nyíregyházán tanuló fiatalok képzettsége és oktatással
kapcsolatos tervei. Acta Medicinae et Sociologica Vol. 7. No. 20-21: 29-47. oldal

Acta Medicina et Sociologica – Vol 7., 2016
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

153

Gábor K. (2004): Globalizáció és ifjúsági korszakváltás. In: Gábor K., Jancsák Cs.
[szerk]: Ifjúsági korszakváltás – ifjúság az új évezredben. Belvedere Meridionale,
Szeged. 28-72.
Hidas Zs., Kezán A., N.-né Csehi T. (2012): Magyarország társadalmi atlasza. KSH,
Budapest.
Huszti É., Takács P., Hüse L. (2016): A „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatás
módszertana. Acta Medicinae et Sociologica Vol. 7. No. 20-21: 211-218. oldal
Hüse L. (2015): A szubjektív egészségi állapot tényezői és azok változása
Nyíregyházán és vonzáskörzetében. Acta Medicinae et Sociologica Vol. 6. No. 18-19:
96-120.
Jessor, R. (1993): Successful adolescent development among youth in high-risk
settings. American Psychologist 48: 117-126.
Kállai B., L.-né Pogácsás M., Nyírcsák J. (2016): Munkaerő-piac, külföldi munka és
tanulás. Acta Medicinae et Sociologica Vol. 7. No. 20-21: 48-81. oldal
Laki L. (2006): Az ifjúság a magyar társadalomban. In: Kovách I. [szerk.]: Társadalmi
metszetek. Napvilág Kiadó, Budapest. 177-205.
Pénzes M., Hüse L., Huszti É., Horváth R. (2007): A nyíregyházi serdülők
egészségmagatartása. NyírKEF, Nyíregyháza.
Pikó B. [szerk.] (2010): Védőfaktorok nyomában – A káros szenvedélyek megelőzése
és egészségfejlesztés serdülőkorban. L’Harmattan, Budapest.
Pikó B. (2005): Középiskolás fiatalok szabadidő-struktúrája, értékattitűdjei és
egészségmagatartása. Szociológiai Szemle 2005/2. 88-99.
Székely A., Susánszky É., Ádám Sz. (2013): Fiatalok kockázati magatartása. In:
Székely L. [szerk.] (2013): Magyar Ifjúság 2012. Kutatópont, Budapest. 179-210.
Székely L. [szerk.] (2013): Magyar Ifjúság 2012. Kutatópont, Budapest.
Takács P., Huszti É. (2016): A Nyíregyházán élő fiatalok életkörülményei a
„Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatás adatai alapján. Acta Medicinae et Sociologica
Vol. 7. No. 20-21: 169-196. oldal

A szerző
Hüse Lajos Ph.D., szociológus, főiskolai docens.
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar,
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.

154

Acta Medicina et Sociologica – Vol 7., 2016

Nyíregyházi fiatalok lakhatásának
jellemzői
Characteristics of Young People’s Housing
Situation in Nyíregyháza
Szoboszlai Katalin
Abstract
This article describes the characteristics of housing for young people and highlights
the factors that affect the ability of the city to retain the young generation. Young
people usually live in or move to a place where they can find a well-paying job, and
where they believe their plans for the future will come true. If their existence is
secure then they begin to think about having a family and becoming parents. They
want to live where there is potential for the future with job security, with good
income and nice housing. These factors are critically important and the municipality
must pay attention to housing if they want young people to remain in the community.
Keywords: housing for young people, housing policy, municipality
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Absztrakt
A tanulmány ismerteti a nyíregyházi fiatalok lakhatásának jellemzőit, és kiemeli
azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a város nemzedék megtartó képességét.
Az ifjú korosztályok jövőbeni lakhatására fontos odafigyelni az önkormányzatnak.
A fiatalok rendszerint azon a helyen élnek, ahol jól jövedelmező munkát találnak,
ahol terveiket megvalósíthatják. A fiatalok biztos egzisztencia mellett gondolnak
családalapításra és gyermekvállalásra. A fiatal nemzedék megtartásához jövőt
szükséges kínálni számukra a munka, a jövedelem és a lakhatás biztonságának
összekötésével.
Kulcsszavak: fiatalok lakhatása, lakáspolitika, önkormányzat
Bevezetés
A tanulmány célja a „Nyíregyháza életminősége” panelvizsgálat és a „Nyíregyháza
Ifjúsága 2015” kutatás adatainak elemzésével a fiatalok lakhatással kapcsolatos
jellemzőinek bemutatása, valamint a témában megjelent szakirodalmak
felhasználásával olyan jellegzetességek kiemelése, melyek befolyásolhatják a város
nemzedékmegtartó képességét.23
A lakással és lakhatással kapcsolatos témakör tágabb kontextusa a lakáspolitika.
A társadalompolitika részeként a lakáspolitika célja lakáspolitikai elvek, koncepciók
kidolgozása és megvalósítása, az emberhez méltó lakhatás megteremtése, a lakhatás
biztonságának fenntartása a szociálpolitika és a jog eszközeivel. A lakáspolitika
mind állami, mind ökormányzati szinten lényeges társadalompolitikai tényező,
mivel a megfelelő lakás, a megfizethető lakásforma megléte vagy hiánya hatással
van a munkavállalásra, a gyermekvállalásra, a jövő alakítására.
A nyíregyházi ifjúságkutatás két korcsoportra terjedt ki. A helyi középiskolákban
tanuló 15-18 évesek 240 fős mintája az egyik, míg a 19-29 évesek 253 fős mintája a
másik vizsgálati csoport a kutatásban24 (Huszti, Takács és Hüse, 2016).
A kutatásban használt kérdőív illeszkedik a „Magyar Ifjúság 2012” országos,
nagymintás ifjúságkutatáshoz, ami az országos és helyi eredmények összevetésére
ad lehetőséget.

23

Fontos megjegyezni, hogy a „Magyar Ifjúság 2012” kutatásból készült tanulmánykötetekben nem található önálló fejezete a lakhatásnak, az adatok részleges elemzése
fellelhető a második és a harmadik kötetben. Ennek hiányában többnyire a meglévő helyi
adatokra és elemzésekre támaszkodhatom jelen tanulmányban.
24
Az anyag és módszer leírása részletezésen megtalálható a fent hivatkozott tanulmányban.
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A nyíregyházi kérdőív témaköreit tekintve a vizsgálati eredmények egyes
területeken egybevethetők a „Nyíregyháza életminősége” vizsgálat paneljeivel. 25
A „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” vizsgálatban szereplő fiatal korosztályok
lakhatása többnyire összekapcsolódik szüleik lakhatásával. A 15-18 évesek
életkorukból adódóan az esetek jelentős részében szüleik, nevelőik háztartásában
élnek, ezért az elemzéshez felhasználom a „Nyíregyháza életminősége” kutatások
lakásra és lakhatásra vonatkozó elemzéseit (Szoboszlai, 2010, 2012 és 2015).
A 19-29 évesek együttélése a szülőkkel már nem annyira egyértelmű, mint a
megelőző korosztályban, az ő esetükben a munkavállalás, a tanulmányok, a jövőt
alapozó perspektívák befolyásolják a lakhatási és együttélési formákat.
Lakásjellemzők a 2010-es években Nyíregyházán
Nyíregyháza város lakosságszámában történt kisebbfajta csökkenés mellett a város
lakásállományában 15 százalékos növekmény tapasztalható 2001 és 2013 között.
1. sz. tábla: A lakónépesség és a lakások számának változása 2001-2013.
Év
Állandó népesség
Lakások száma (db)
száma (fő)
2001
118.795
44.145
2008

118.874

50.296

2010

119.094

51.057

2011

119.746

51.274

2013

118.125

51.702

Forrás: KSH, 2001. és 2011. évi népszámlálási adatok és 2013. évi városadatok

Az enyhe népességfogyás a természetes szaporodás lassulásának és mobilitásra
képes lakossági csoportok elköltözésének következménye, ennek ellenére a
betelepülők számának növekménye ellensúlyozza a kedvezőtlennek látszó
demográfiai folyamatot. Lakóhelyváltást jelentő mobilitásra jórészt azok a távoli
hazai vagy külföldi munkaerőpiacon kínált munkákat elvállaló fiatalok képesek,
akiket vélhetően a szülői család életformája, lakástulajdona nem köt helyhez.
A város korszerkezete a gyermekkorúak arányának stagnálását, az időskorúak
arányának lassú növekedését mutatja. Nyíregyháza korszerkezete összehasonlítva a
többi megyei jogú várossal a legkedvezőbb, ami figyelembe véve az elvándorlást és
25

Fábián és mtsai által 2008 és 2015 között végzett elemzések, és e tanulmányban is több
helyen hivatkozott tanulmánykötetek.
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a betelepülést, ez idő szerint pozitívnak mutatkozik a fiatal korosztályok
városunkban élését tekintve (Malakucziné, 2015).
Enyhe növekmény mutatkozik az újonnan épített lakások tekintetében a város
lakásállományában. A kétezres évek első felében láthatunk jelentősebb emelkedést
a lakások számát tekintve, utána mérsékeltebb a növekedés a lakásállományban.
Lakásszám gyarapodást nagyobbrészt a tulajdonosok és a vállalkozók által épített
lakások eredményeztek az elmúlt tizenöt évben. Nagyobb volumenű önkormányzati
lakásépítésre a kétezres évtized végén került sor a 114 lakásos bérház felépítésével
Örökösföldön. Az önkormányzat ezekkel a lakásokkal éppen a fiatal felnőttek
családalapítását hivatott segíteni, ámde ez a lakásszám sem mennyiségben, sem
lakásmobilitásban nem elegendő az érintett korosztálynak. Szociális bérlakások
tekintetében éppen akkora a hiány az igénylők számát tekintve a városban, mint
amennyi bérlakás szerepel a nyilvántartásban (Szoboszlai, 2015).
A lakáshoz jutást tovább nehezítő tényező a lakásállomány szerkezetében
kereshető. A lakások számottevő többsége magánszemély tulajdonában és
lakhatásában van, kisebb hányada bérlők által lakott piaci bérlemény vagy szociális
bérlakás. A lakások tulajdoni szerkezetének jellegzetessége dominánsan a saját
vagyont helyezi előtérbe szemben a bérleményekkel. A lakosság otthonteremtési
alternatíváit csökkenti ez az évtizedek óta rögzült helyzet – nem csak a városban,
hanem az egész országban –, mivel ennek teljesítéséhez sokszor erőn felüli terheket
vállalnak a családok, és belefutnak számukra is kedvezőtlen terhek vállalásába26
(Szoboszlai, 2015).
A bérlakások piacán főként a kis alapterületű és összkomfortos lakások ára
mutatott növekedést az elmúlt években. Ezek az alacsony lakásfenntartási költséggel
járó lakások főleg panelépítésűek, a város jó közlekedéssel és infrastruktúrával
rendelkező területein találhatók, ezért kedveltek a piaci költségeket fizetni képes
bérlők körében. Az önkormányzat kezelésében lévő hasonló minőségű bérlakások
fenntartási költségei a legkedvezőbbek, mivel a költségszámításnál olyan szociális
szempontokat is figyelembe vesznek, mint jövedelem, kiskorúak száma,
lakáskomfort, mindezek a szempontok azonban nem jelennek meg a piaci
bérlemények árának meghatározásakor.

26

Otthonteremtési, lakásépítési hitelekből épített lakások.
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1. sz ábra: A nyíregyházi lakásállomány összetétele a szobák számát tekintve
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10 000
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0
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A kétszobás
A háromszobás
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szobás lakások
másfél szobásokkal
két és
száma (a három és
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együtt) (db)
együtt) (db)

Forrás: KSH, 2013. Nyíregyháza városadat

A városban található lakások többségében két- és háromszobások a félszobákat
is beszámítva. A lakások alapterülete 40-59 m2 az összes lakott lakás
egyharmadában. A 100 m2-t meghaladó alapterületű lakás a lakásállomány 22
százalékában jellemző (Szoboszlai, 2012).
Az ifjúságkutatásban vizsgált korosztályok esetében minimális arányú különbség
látszik a lakóépületek jellegében. A válaszokból kiderül, hogy a 15-18 évesek 55
százaléka családi házban, 18 százalék panellakásban és 15 százaléka régi és új
építésű társasházban lakik a hozzátartozóival. A lakások többnyire kedvező
adottságúak, tehát világosak, tágasak, rendezettek és vannak köztük régi és
újépítésűek is az ifjak válasza alapján.
A 19-29 évesek közel 50 százaléka családi házban, 19 százaléka panellakásban
és 29 százaléka régi és új építésű társasházban lakik a hozzátartozóival. Ez a
korosztály, hasonlóan az előbbihez kedvező életkörülményekről számolt be a
lakások jellemzésekor.
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2. sz ábra: A lakások alapterülete és társadalmi rétegek, 2012
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Forrás: Nyíregyháza város életminősége, 2012

Az egyes társadalmi rétegeket vizsgálva nem jelenthető ki, hogy a szegények
kisebb alapterületű lakásban, míg a jobb módban élők nagyobb alapterületű
lakásokban élnek. Minden alapterület kategóriában fellelhető többféle jövedelmi
helyzetben lévő háztartás. Vegyes a kép, egyszemélyes háztartást is találunk a
személyes szükségletet meghaladó lakásban, míg gyerekes, sokgyerekes családok
élnek igen szűkös, zsúfolt lakásokban, mely otthonok messze nem elégítik ki a
személyes élettérre és közös együttlétre való igényeket (Szoboszlai, 2012).
A nyíregyházi háztartások 16 százalékában idős emberek élnek egyszemélyes
háztartásban, és ezeknek a háztartásoknak közel egytizedében az egyedül élő
személy betöltötte a 65. évét (Patyán, 2012).
Ezek a városlakók olyan lakásokban élnek, melyeket családjuk szükségletei
alapján szereztek meg vagy alakítottak ki megelőző életszakaszokban. Mára ezek a
lakások messze meghaladják személyes szükségleteiket és lakhatásra fordítható
kiadásaikat.
A lakhatás költségei egyre inkább meghatározók lakásépítéskor és lakásvásárláskor. A háztartás jövedelemének 25 százalékát meghaladó lakáskiadások elviselhetetlen terheket raknak a létminimum alatt élő családokra. Magyarországon a háztartások átlagosan bevételeik 24 százalékát költik lakhatásra szemben a 22 százalék EU
átlaggal. Az EU húsz tagállamában lényegesen kevesebbet költenek a háztartások
lakáskiadásra, mint Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a háztartások bevételeiből
a lakhatás költségei a nélkül megfizethetők, hogy azok veszélyeztetnék további alapszükségletek kielégítését. Hazánkban, a legszegényebb háztartásokban a lakhatás
szűken vett költségei 26 százalékot tesznek ki. 27 Ezekben a háztartásokban élők
27

Lakásfenntartás és lakás rezsi költségek tartoznak ide.
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relatíve a legkevesebb bevételből a legtöbbet költik lakhatásra. Ismerve a legszegényebbek lakhatási körülményeit, a relatíve magas költségű lakhatás olyan lakásokban valósul meg, melyek messze elmaradnak laksűrűséget, komfortosságot, épület
karbantartást tekintve a település átlagos vagy jobb anyagi helyzetben lévő háztartásainál (Habitat for Humanity, 2015).
A lakhatás költségeinek kifizetése rendszerint a kevés bevétellel rendelkező,
gyerekes családok esetében jelent gondot. A Habitat for Humanity közlése alapján
minden ötödik háztartásra jellemző az országban, hogy egy befizetési csekkel
elmaradásban van.
A legszegényebbek 30 ezer forintnál nem több egy főre jutó jövedelemből
képtelenek hiánytalanul kifizetni a lakhatás legszükségesebb költségeit annak
érdekében, hogy legyen fűtésük, villamos energiájuk és gyermekeikkel közös
lakhatásuk a városban. Az anyagi nélkülözés és a rossz lakáskörülmények együttesen
előidézhetik a gyerekek családból történő kiemelésének veszélyét. A megelőzés
ebben az esetben nemcsak jobb lakhatási feltételeket, hanem a gyerekek családban
tartásának biztonságát is szolgálja.
Az elszegényedő és szegény családok bevételeinek közel 25 százalékát kitevő
lakhatási költségek ugyancsak veszélyeztetik a lakhatás megtartását, hiszen váratlan
kiadást ezek a családok nem képesek önerőből finanszírozni. Ezeknek a családoknak
okvetlenül szükséges olyan fenntartható lakhatási alternatívát és támogatást biztosítani, melyek segítik őket a megfizethető, komfortos és biztonságos lakásban éléshez.
A nyíregyházi lakások felszereltsége többnyire megfelel a kor színvonalának.
3. sz. ábra: Elektronikai eszközök a lakásban
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Forrás: Nyíregyháza életminősége, 2015
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A háztartások rendelkeznek médiaeszközökkel, szinte minden háztartásban van
televízió és mobiltelefon. Az asztali és hordozható számítógép-állomány évről évre
gyarapszik, és ugyanez figyelhető meg az internet és a szélessávú internet
vonatkozásában. A tablet a háztartások közel 30 százalékában megtalálható, ennek
növekedése várható, ismerve az infokommunikációs eszközök használatának gyors
elterjedését. Mindezeknek a felhasználói a digitális bennszülöttként megnevezhető
ifjú korosztályok, akik tanuláshoz és szórakozáshoz egyformán használják ezeket az
eszközöket (Szoboszlai, 2015).
Az ifjúság lakhatásának jellemzői Nyíregyházán
Az ifjúságkutatás két korosztályának lakhatása életkorából adódóan eltéréseket
mutat. A 15-18 éves korosztály 80 százaléka a szüleivel, az állandó lakóhelyén él
együtt az év legnagyobb részében. A 19-29 évesek 65 százalékának állandó
lakóhelye a szüleinél van, de csak közel 50 százaléka él együtt a szüleivel az év nagy
részében. Ennél a korosztálynál a lakhatás és az együttélés más formái is
megmutatkoznak.
4. sz. ábra: Hol lakik az év legnagyobb részében? (százalék)
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Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015

A húszas éveikben járók állandó lakása és otthona jellemzően Nyíregyházán van.
A lakhatást tekintve további városokat említettek a fiatalok, úgymint Budapest,
Debrecen és Eger. Mindhárom város jelentős felsőoktatási központ, vélhetően a
fiatalokat a tanulmányok késztetik hosszabb idejű lakhatásra ezekben a városokban.
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A 15-18 éves korosztály megközelítően 90 százaléka az édesanyával él együtt és
65 százalékuknál az édesapa is velük él a háztartásban. Nevelőapa a korosztály 12
százalékánál van a családban. Az ifjak 55 százalékának van egy testvére és 35
százaléka kettő testvért említett. A 18 év alattiak 4 százaléka gyermekével él együtt.
A 19-29 éves korosztály 60 százaléka az anyával él együtt és 45 százalékuknál
az apa is velük él a háztartásban. Nevelőapa 6 százalékban van jelen a családban.
Testvér a fiatalok közel 80 százalékánál előfordul, egy testvér 40 százalékban, míg
két testvér 39 százalékban van jelen az életükben. A huszonévesek 4 százaléka
házastárssal, 10 százaléka élettárssal és 11 százaléka gyermekkel él együtt.
A lakhatás és a lakásjellemzők megítélése inkább pozitív a fiatalok értékelésében,
csupa olyan jellemzőt értékeltek kedvezően, melyekből gondolhatjuk, hogy jelen
életszakaszukban elégedettek a szülői otthonnal.
Mindkét vizsgált korcsoportra jellemző a párkapcsolat. A 15-18 évesek többnyire
különélő párkapcsolatban vannak, míg a 19-29 évesek közel ötven százaléka nem
hivatalosan él együtt jelenlegi párjával. Az első élettársi kapcsolatlétesítés 20-26 év
közé esik. Az átlagos házasságkötési életkor 24 év a 19-29 éveseknél (R. Fedor, 2016).
A párkapcsolatok tartóssá válása, az együttélés és a házasságkötés a fiatalok
jövőépítésének része, amihez szükség van megfelelő lakhatásra.
A vizsgált korosztályokhoz tartozó fiatalok másképpen ítélik meg társadalmi
helyzetüket. A szubjektív besorolást tekintve a 15-18 évesek kedvezőbben látják
családjuk társadalmi helyzetét, megközelítően kétharmaduk a középosztályba, ezzel
szemben a 19-29 évesek egynegyede az alsóközéposztályba, míg kicsivel több, mint
fele a középosztályba sorolja be magát. Az idősebb korosztály egytizede az alsó
osztályba gondolja önmaga, illetve családja társadalmi helyzetét. A „Nyíregyháza
életminősége” kutatás objektív mutatói alapján megállapítható, hogy a fiatalabbak
felülértékelték társadalmi helyzetüket, a 19 évesnél idősebbek az önbesorolásban
reálisabbak voltak. A nyíregyházi panelkutatás legfrissebb adatai alapján objektív
tényként kezelhetjük, hogy növekszik az átlagos jövedelem a városban. Az ifjúság
mintában lévők 8 százalékának átlag alatti összjövedelme van a háztartásban. A
fiatalok egynegyede úgy ítéli meg, hogy napi megélhetésre költik el a háztartás
jövedelmét, félretenni nem tudnak, éppen hogy csak kijönnek a pénzükből. A
takarékosság a háztartások 43 százalékánál esetenként jellemző, míg 29 százaléknál
rendszeresen félretesznek pénzt a háztartás bevételeiből. A szülőkkel együtt élő
fiatalok kedvezőbb helyzetben vannak a takarékosságot tekintve, mint az idősebb
korosztályhoz tartozók. A 19-29 évesek harmada nem tud félretenni pénzt, míg
egyötöde rendszeresen takarékoskodik. (Takács – Huszti, 2016)
A vizsgált korosztályokba tartozóknál a tanulás és a munkavégzés egyaránt
megjelenik. A teljes minta 43 százaléka a tanulást, míg 44 százaléka a munkavégzést
tekinti fő tevékenységének. A tanulás melletti munkavégzés is jellemző a
korcsoportoknál, ami főként diákmunkában valósul meg. A 19-29 évesek 20
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százaléka 60 ezer forint alatti jövedelemmel rendelkezik, 56 százaléka 61 és 120 ezer
forint, míg 24 százaléka 121 és 350 ezer forint közötti jövedelmet tud magáénak
(Kállai, Lengyel, Nyírcsák, 2016).
A munkavállaló korú fiatalok egy részének van tapasztalata a munkanélküliségről. A többnyire hat hónapot el nem érő munkanélküliség után képzés vagy egy új
munkalehetőség mozdította ki őket a munkanélküliségből. A fiatalok 62 százaléka
kedvezőnek, 19-19 százalékuk kedvezőtlennek vagy éppen közömbösen ítéli meg az
elhelyezkedési lehetőségeket. Szembetűnő az eltérés a külföldi munkavállalással
kapcsolatosan, ami a 15-18 évesek 80 százalékának áll szándékában. A külhoni
munkavállalás tervezésével kapcsolatban körültekintőbbek a 19-29 éves korosztályhoz tartozók. Közülük 60 százalék tervez egy jövőbeni munkavállalást külföldön. A
külföldi tartózkodás motivációi a megélhetéshez, a nyelvtanuláshoz, tapasztalatszerzéshez és karrierépítéshez kapcsolódnak. Visszatartó tényezőként említik meg a
fiatalok a családi, baráti és települési kötelékeket (Kállai, Lengyel, Nyírcsák, 2016).
Menni vagy maradni?
A fiatalok elköltözési hajlandósága rendszerint a munkavállalással és a
családalapítással szokott felmerülni. A szüleikkel közös háztartásban élő fiatalok
elköltözési terveiben is találunk különbségeket a két korosztálynál.
Egy kedvezőbb munkalehetőség érdekében a fiatalabb korcsoportba tartozók
bátrabban vállalnák a költözést egy másik településre, egy másik megyébe vagy egy
másik országba. Ezzel szemben a 19-29 évesek visszafogottabbak a kérdést illetően,
ők egy másik városban inkább gondolkodnak, mint egy másik országban. A fiatalok
36 százaléka tart elképzelhetőnek külföldi munkavállalást ebben a korcsoportban
(Kállai, Lengyel, Nyírcsák, 2016).
5. sz. ábra: Elköltözne-e a közeljövőben a szülőktől?
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Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015
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A 15-18 évesek közel 30 százaléka konkrét tervekkel rendelkezik a költözéshez,
míg a huszonévesek 21 százaléka mondja el ugyanezt magáról. Észrevehetően ők
megfontoltabbak, talán jobban látják azokat az akadályokat, melyek megnehezítik a
szülői háztól való elköltözést. A huszonévesek közel 30 százaléka valami miatt nem
tud „kirepülni” a szülőktől. Vélhetően a családi fészek kényelmének feladását addig
nem teszik meg, amíg nem rendelkeznek az ehhez szükséges feltételekkel. A
bizonytalanságot erősítő „nem tudom” válaszok is erre mutatnak.
Az országos ifjúságkutatás megállapítja, hogy minden ötödik 19-29 éves él külön
a szüleitől. Az országos adatok elemzéséből kitűnik, hogy a munkanélküliség, a
kilátástalanság és a létbizonytalanság gyengítik a fiatalok önálló lakhatásának
megvalósulását (Fekete-Prazsák, 2012).
6. sz. ábra: Elköltözne-e a közeljövőben Nyíregyházáról?
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Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015

Az ifjúság városunkból való elköltözési terveiben hasonló arányokat fedezhetünk
fel, mint a szülőktől történő különélést tekintve. A 18 év alattiak 39 százaléka
határozottan költözéspárti, közülük 5 százalék külföldre és 3 százalék egy másik
településre költözne el. A 19 éven felüliek 31 százaléka költözne el Nyíregyházáról,
közülük 5 százalék egy másik településen és 3 százalék külföldön élne szívesen. Ez
utóbbi korosztály 25 százaléka a jövőben is városunk lakója szeretne maradni, és
további 22 százalék bizonytalan ennek megítélésében. Mindkét korosztálynál
jelentős az érdemi válaszhiány, ők nem gondolkodnak egyelőre ezen a kérdésen.
Az ifjúság megítélése alapján mostani lakáskörülményeik megfelelőek. A 15-18
éves korosztály 83 százaléka elégedett a lakhatásával, míg a 19-29 éves korosztály
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75 százaléka mondja el ezt magáról. A válaszokat tekintve vélhetően róluk a szüleik
gondoskodnak, kevesebb önállósággal rendelkeznek a létfenntartásban, az ő
elégedettségük tapintható ki a válaszokban.
A Tárki elemzése rámutat arra, hogy a magyar fiatalok 25 éves koruk után sem
szívesen hagyják el a szülői otthon biztonságát. A 18-34 éves korosztály kétharmada
élvezi a „mamahotel” kényelmét. A szülővel közös háztartásban élő „Pán Pétergeneráció” viselkedése összefüggésbe hozható a felsőoktatásban eltöltött időszak
kitolódásával, a családalapítás későbbre halasztásával, a fiatalok körében jellemző
magas munkanélküliséggel (Tárki, 2014).
7. sz. ábra: Az ifjúság legégetőbb problémái Magyarországon (százalék)
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Forrás: Harmadrészt – Magyar Ifjúság 2012

A kilátástalan és bizonytalan jövő, a céltalanság, a munkanélküliség, a
létbizonytalanság és a szegénység olyan tényezők, melyek gyengítik a fiatalok
társadalmi életesélyét, és növelik kiszolgáltatottságukat a megélhetést és a szülőktől
való leválást tekintve.
A fiatalok az önálló lakhatás hiányát kevésbé élik meg problémának, mint
esetlegesen a szüleik. A „Magyar Ifjúság 2012” kutatásban a fiatalok a kilencedik
helyen említették a legégetőbb problémák között a lakáshelyzetet. Ebből is látszik,
hogy önmagában nem a lakhatást, hanem más olyan tényezőket látnak problémának,
melyek megnehezítik szülői háztól való elköltözést, az önálló lakhatás
megvalósulását.
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Javaslatok a fiatalok lakhatásával kapcsolatos koncepcióhoz
A nyíregyházi ifjúságkutatás eredményeiből arra következtethetünk, hogy a vizsgált
korosztályok kevésbé tekintik problémának a lakhatást az életükben. Ez mindaddig
helyénvaló megállapítás lehet, ameddig a szülő otthont ad kiskorú és felnőtt
gyermekének. Ennek ellenére nem tekinthetünk el olyan társadalmi folyamatoktól,
melyek számottevő változást hoztak a mostani huszonévesek életében. A 15-29
éveseknél jellemzően kitolódik a tanulási idő, később kezdenek dolgozni, harminc
évhez közel vállalják az első gyermeket. Jövőképük a biztonságos létfeltételekről
szól, amihez szakmára, diplomára, jól fizető munkára, lakásra van szükség, majd
ezek után következik a családalapítás, a gyermekvállalás. Különösen helytállók ezek
a megállapítások az érettségivel és felsőfokú végzettséggel rendelkezőkre.
A lakhatás várhatóan néhány év múlva jelentkezik problémaként a vizsgált
korosztály életében. A szülői fészekből való kirepülés, saját otthon teremtése
önerőből, családi segítséggel keveseknek sikerülhet. Szükséges, hogy az állami
lakásépítési-és vásárlási támogatások mellett az önkormányzat is segítse a fiatalok
letelepedését a városban.
Támogatási formák lehetnek:
- Szociális bérlakásprogram fiataloknak az önálló életkezdés segítéséhez. A
felkínált lakások alapterülete illeszkedjen a háztartás létszámához, egyedül
élők is kapjanak lehetőséget szociális bérlakásra. A program összeköthető
munkavállalással, lakáscélú előtakarékossággal, és 5-10 év időtartamban
jelentene a fiatal bérlőknek otthont.
- Első lakáshoz jutó, helyben dolgozó és letelepedni kívánó fiatalok
kamatmentes kölcsöne. Ez a támogatás most is létezik. Érdemes lenne az
elérhető összeget emelni, jobban segítve a fiatalokat a lakásvásárlásban.
- Lakbértámogatás fiatal lakásbérlőknek. A támogatás összeköthető
munkavállalással, lakáscélú előtakarékossággal, és 5-10 év időtartamban
jelentene támogatást a fiatal bérlőknek.
- Generációk (újra)együttélése programban idősek és fiatalok közös
háztartásban élésének támogatása. Ez a program a gondoskodásra fókuszál,
ahol az idősek gyerekeikben, unokáikban találnak segítőt a mindennapokban,
a fiatalok számíthatnak az idősek aktivitására a kisgyereknevelésben, a
háztartásban. Ez a program elsősorban a nagyobb alapterületű családi
házakban élőknek jelentene lehetőséget a közös életre.
Összegzés
Az ifjú korosztályok jövőbeni lakhatására fontos odafigyelni az önkormányzatnak.
A vizsgálatok rámutatnak arra, hogy a lakhatás szorosan összekapcsolódik a
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munkavállalással és a jövedelem biztonsággal, ezért az önkormányzatnak e három
tényezőt együttesen érdemes kezelni. A fiatalok rendszerint azon a helyen élnek,
ahol jól jövedelmező munkát találnak, ahol terveiket megvalósíthatják. A fiatalok
biztos egzisztencia mellett gondolnak családalapításra és gyermekvállalásra. Több
százezer honfitársunk külföldi munkavállalással találja meg a biztonságos életet, ami
külhoni letelepedéssel jár együtt. A fiatal nemzedék megtartásához jövőt szükséges
kínálni számukra a munka, a jövedelem és a lakhatás biztonságának összekötésével.
Egy jövőbeni nyíregyházi lakáspolitikai koncepció tartalmazhatja a fiatal nemzedék
megtartásához szükséges lakhatást elősegítő terveket.
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A Nyíregyházán élő fiatalok
életkörülményei a
„Nyíregyháza Ifjúsága 2015”
kutatás adatai alapján
Living Conditions of Young People in
Nyíregyháza Based on the “Youth of
Nyíregyháza 2015” Research
Takács Péter – Huszti Éva
Abstract
Those questions what reveal the housing, life and economic circumstances of youth
composed a significant part of the youth research in Nyiregyhaza, as also in the
national research. This paper, among others, discusses these topics in more detail.
The first part of the study shows the size and composition of the examined
households; furthermore it deals with the frequencies of the different structure of
family. The next part analysis dimensions (the highest education of parents, their
profession) which are determined of economic status of youth and their families. The
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third part of the study discuss financial situation measuring objective indicators and
those subjective labelling. The following chapter examines the loan and debt of
youth’ and their parents households, moreover it deals with practice and possibilities
of saving money. Finally, the paper reveals some results in connections with young
(16-29 years) and older (30+) from another, local research (Quality of Life in
Nyiregyhaza, 2015).
Keywords: life circumstances, the size and composition of household, family
structure, financial situation, subjective financial situation, loan, debt, saving money,
Quality of Life index )FTI)
Absztrakt
A 2015-ben elvégzett nyíregyházi Ifjúságkutatás felmérés jelentős részét alkották a
fiatalok lakás- és életkörülményeit, gazdasági helyzetét feltáró kérdések. A dolgozat
többek között ezeket a kérdésköröket tárgyalja részletesebben. Az írás első része a
vizsgált háztartások nagyságát, összetételét, a különböző családszerkezetek
gyakoriságát mutatja be, majd a következő részben a fiatalok, illetve családjaik
gazdasági helyzetét meghatározó dimenziókat (a szülők legmagasabb iskolai
végzettsége, illetve jelenlegi vagy korábbi foglalkozása) elemzi. A tanulmány
következő része az objektívan mért anyagi helyzetet és annak szubjektív minősítését
tárgyalja. A negyedik fejezet a fiatalok, illetve az őket nevelő, eltartó háztartások
hitel- és adósság terheltségét, továbbá ezzel összefüggésben takarékoskodási
szokásait, lehetőségeit vizsgálja. A záró fejezet a „Nyíregyháza Életminősége 2015”
kutatás fiatal és idősebb részmintájában (16-29 évesek és a tőlük idősebbek)
tapasztalt néhány eredményt (életkor, életminőség, FT index) tár elénk.
Kulcsszavak: életkörülmények, háztartás nagysága, háztartás összetétele,
családszerkezet, anyagi helyzet, szubjektív anyagi helyzet, hitel, adósság,
takarékoskodás, életminőség index (FTI)
DOI: 10.19055/ams.2016.7/20-21/9
Bevezetés
Jelen kötet módszertani fejezetében bemutatásra került, hogy a „Nyíregyháza
Ifjúsága 2015” kutatás két korcsoportot vizsgált. A kérdőíves adatfelvételre a
fiatalabb korosztályban (15-18 évesek) jellemzően középiskolákban került sor
kérdezőbiztosok alkalmazásával. Az idősebb, 19-29 éves korosztályt pedig egyrészt
megadott címek alapján, másrészt pedig „hólabda” módszerrel érték el a
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megbízottak. A nemek megoszlása mindkét korcsoportban: 53% nő (95% CI28
39,10-46,71); 47% férfi (95% CI 53,29-60,90). A 19-29 éves korcsoport összetétele
sok tekintetben heterogénebb, mint a 15-18 éves korcsoporté, hiszen az idősebbek
között vannak, akik még felsőfokú tanulmányaikat végezték a kérdezés időpontjában
(Nyíregyházán, vagy más városban); illetve vannak olyanok, akik már
munkaviszonnyal rendelkeztek, továbbá olyanok is, akik még vagy már nincsenek a
munkaerőpiacon. Család-szerkezet tekintetében is összetettebb a 19-29 éves
korosztály, hiszen esetükben már önálló életüket elkezdőkkel is találkozhattunk
(Huszti, Takács és Hüse, 2016).
Jelen dolgozat a fiatalok gazdasági helyzetét, lakás- és életkörülményi viszonyait
vizsgálja. A kutatásban alkalmazott kérdőív külön fejezete foglalkozik ezekkel a
kérdéskörökkel (lásd Melléklet). A lakásjellemzőket Szoboszlai Katalin tanulmánya
részletezi igen behatóan, ezért ez az írás csak érintőlegesen, a szerző jelen kötetben
szereplő tanulmányára utalva és támaszkodva foglalkozik a kérdéssel.
A kérdőív hivatkozott kérdésblokkja részletesen vizsgálja a háztartások
nagyságát, összetételét, rákérdez a fiatalok neveltetési körülményeire, az egyén
helyzetét alapvetően meghatározó körülményekre, mint a szülők iskolai végzettsége,
foglalkozása. A kutatásban a háztartás objektív anyagi helyzete (háztartás havi nettó
jövedelme, a megkérdezett havi nettó jövedelme, hitellel, adóssággal rendelkezés),
illetve az egyén szubjektív anyagi állapota is fókuszba került.
A tanulmány első része a vizsgált háztartások nagyságát, összetételét, a
különböző családszerkezetek gyakoriságát mutatja be a rendelkezésre álló adatok
alapján. A második részben a fiatalok, illetve családjaik gazdasági helyzetét
meghatározó dimenziók, úgymint a szülők legmagasabb iskolai végzettsége illetve
jelenlegi vagy korábbi foglalkozása kerül előtérbe. A harmadik rész az objektíven
mért anyagi helyzetet és annak szubjektív minősítését vizsgálja. A dolgozat negyedik
fejezete a fiatalok, illetve az őket nevelő, eltartó háztartások hitel- és adósság
terheltségét, továbbá ezzel összefüggésben takarékoskodási szokásait, lehetőségeit
veszi górcső alá. Az utolsó, ötödik rész betekintést nyújt a Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara által
Nyíregyházán 2015-ben végzett másik nagy vizsgálat, a „Nyíregyháza Életminősége
2015” felmérés eredményeibe. Az Ifjúságkutatás korcsoportjainak (15-29)
megfelelő részminta néhány jellemzője (életkor, életminőség, FT index) a város
felnőtt lakosságával összehasonlítva kerül bemutatásra.

28

A dolgozatban a „95% CI” jelölés az adott százalékos arányhoz számított 95 %-os
megbízhatósági intervallumot (confidence interval) jelöli. Ezek az értékek a
http://vassarstats.net/prop1.html weboldalon található internetes alkalmazás segítségével
lettek meghatározva. A számításhoz a részminta- és a teljes minta nagyságát kell megadni.
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A bevezető részben még el kell, hogy hangozzon, hogy a bemutatott nyíregyházi
adatok összevetésre kerülnek az elemzések során más felmérések eredményeivel.
Ennek kapcsán elsőként a magyar ifjúságot négyévente vizsgáló, országos szintű
felmérésről kell szólni, amely részletesen vizsgálja időről időre a korosztályt
(Ifjúság, 2000; Ifjúság, 2004; Ifjúság, 2008; Magyar Ifjúság, 2012; Magyar Ifjúság,
2012 - Másodkézből; Magyar Ifjúság 2012 - Harmadrészt). Az élet- és lakhatási
körülmények, egyes gazdasági mutatók sok esetben igen hasonló arányokat jeleznek
az országos tanulmányokban megfogalmazottakkal. Néhány esetben viszont
eltérések mutatkoznak. Az országos átlagok, vagy egyes esetekben azokat
meghaladó, kedvezőbb arányok adódtak Nyíregyházán. Ennek okául egyrészt az
hozható fel, hogy a 2015-ös nyíregyházi felmérés nem az egész megyére kiterjedő
szintű vizsgálat volt, hanem csak megyeszékhely került középpontba.
A másik, ugyancsak 2015-ben végzett felmérés, amely érinti a fiatal korosztályt
(18-26 évesek) a Deloitte tanácsadó cég felmérése (Deloitte, 2015). Ez a kutatás egy
olyan közép-európai regionális felmérés, ami 2500 felsőoktatásban tanuló hallgató
és végzett friss diplomás véleményét mérte a munkaerőpiac szempontjából. A
nyíregyházi felmérés több ponton is párhuzamba állítható ezzel a vizsgálattal, de a
mélyebb eredmények eléréséhez további vizsgálatok szükségesek.
A téma kutatási vonala az említett felméréseknél sokkal bővebb, mutatják ezt a
fenti két hivatkozott vizsgálat szakirodalmi listái. Sok kutatói kérdés vár még
válaszra, egy részükhöz talán hozzájárulnak a következő fejezetek eredményei.
Eredmények
A háztartások nagysága, összetétele
A megkérdezett fiatalok zöme (70%; 95% CI 66,25-73,60) az év legnagyobb
részében szüleinél lakik. Ez az arány teljes mértékben megfeleltethető az országos
kutatás eredményeinek, ahol 2012-ben 71%-ot mértek ebben a kérdésben (Domokos,
2013). Megjegyzendő, hogy az országos kutatás adatai szerint évről évre növekszik
azoknak a fiataloknak az aránya, akik az év legnagyobb részében otthon, a szüleiknél
laknak. A nyíregyházi mintában bekerültek 8%-a él saját lakásban (95% CI 6,3710,90), 6%-uk kollégista (95% CI 4,02-7,83) és 4%-uk él bérelt lakásban (95% CI
2,94-6,35). A fiatalabb korcsoport jelentős része (93%; 88,32-95,83) él még otthon
a szüleivel, de a 19-29 éveseknek is több mint fele (58%; 95% CI 53,46-63,08)
szüleivel lakik. Saját lakásban értelemszerűen az idősebbek élnek nagyobb arányban
és közülük kerülnek ki azok is inkább, akik kollégiumban vagy albérletben laknak.
A két korcsoport között jelentős különbség van abban, hogy hol töltik napjaikat az
év legnagyobb részében (χ2(12, N = 621) = 87,276, p = 0,000).

Acta Medicina et Sociologica – Vol 7., 2016

173

A megkérdezett nyíregyházi fiatalok jellemzően olyan négyfős családokban
élnek (átlagos családnagyság a megkérdezettel együtt: 3,8; 95% CI 3,71-3,97;
szórás: 1,67), amelyek 67%-ában nincs olyan családtag, aki 14 éven aluli (95% CI
63,55-71,07). A „Nyíregyháza Életminősége 2015”-ös kutatás eredményei szerint
Nyíregyházán az egy háztartásban élők átlagos száma 2,82 (A nyíregyházi járás
életminősége, 2015; 95% CI 2,67-2,96). A testvérek száma átlagosan 1,6 (95% CI
1,48-1,72). A megkérdezett fiatalok 44%-a mondta azt, hogy egy testvére van (95%
CI 40,29-48,06), 21%-uknak két testvére (95% CI 18,16-24,57), 11%-uknak pedig
három testvére van (95% CI 8,41-13,25). A fiatalok 17%-ának nincs testvére (95%
CI 13,97-19,82), és 7%-uk él sokgyerekes (négy és annál több testvér; 95% CI 5,589,70) családban.
A vizsgálatba került fiatalok olyan házakban, lakásokban élnek, ahol átlagosan
három olyan szoba van, ami 12 négyzetméternél nagyobb és átlagosan egy olyan
(fél)szoba van, amelyik legalább 6 négyzetméter. A házak, lakások alapterülete
átlagosan 93 négyzetméter (95% CI 86,61-98,77; vágott átlag 85,51). A város felnőtt
lakosságára vonatkozó mérésben átlagosan 83 négyzetmétert mutattak az adatok (A
nyíregyházi járás életminősége, 2015; 83,24; 95% CI 79,92-86,56). Az átlagos
szobaszám ott is három volt.
A családok összetételét vizsgálva elmondható, hogy a megkérdezett fiatalok
zöme él édesanyjával (80,5%; 95% CI 77,12-83,46) és édesapjával (61,8%; 95% CI
57,81-65,63). A teljes családok aránya 57,9% (95% CI 53,85-61,83). Sem
édesanyjával, sem édesapjával nem él egy háztartásban a megkérdezettek 16,3%-a
(95% CI 13,48-19,51). Édesanyjával (csak vele) él még 22,2% (95% CI 19,08); csak
édesapjával él egy háztartásban 3,6% (95% CI 2,40-5,52). A nevelőanyával élők
aránya 4% (95% CI 2,25-5,55), illetve a nevelőapával élők aránya 11% (95% CI
8,31-13,55) – azaz átlagosan minden tizedik fiatal él olyan családban, ahol nem
(csak) a vérszerinti édesapa gondoskodik róluk.
A megkérdezettek javarészt még otthon, a szülői háztartásban élnek, erre utal a
férjjel, feleséggel való egy háztartásban élés ritka megjelenése (5%; 95% CI 3,687,60; ill. 3%; 95% CI 1,98-5,14), illetve az is, hogy a megkérdezettek harmada (30%;
95% CI 27,08-34,99) él a szüleitől külön kasszán.
A házastárssal, illetve az élettárssal való együttélés, természetesnek mondható
módon, a 19-29 évesek körében gyakoribb. Részletek: a 15-18 évesek közül férjével
él 0,5% (95% CI 0,03-3,12); a 19-29 évesek körében ez az arány 8,1%-os (95% CI
5,56-11,49); a két arány eltérése szignifikáns (χ2(1, N = 564) = 14,798, p = 0,000).
A 15-18 évesek közül feleségével él 0,5% (95% CI 0,03-3,12); 19-29 évesek körében
4,8% (95% CI 2,90-7,70); a két arány eltérése szignifikáns (χ2(1, N = 559) = 7,681,
p = 0,005).
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A szülőktől való anyagi függetlenség, azaz a külön kasszából gazdálkodás is –
mint már említésre került – inkább az idősebbekre jellemző (χ2(1, N = 547) = 92,362,
p = 0,000). A 19-29 évesek 44,9%-a él anyagilag külön (95% CI 39,68-50,27); a
fiatalabbak közül viszont csak 5,2% (95% CI 2,65-9,59). Másrészt azonban
megfigyelhető az élettársi kapcsolatban való élés is, a megkérdezett fiatalok 10%-a
él élettársával (95% CI 7,38-12,45). Minden tizedik megkérdezett mondta azt, hogy
gyermekével él (11,3%; 95% CI 8,89-14,31) és ugyanennyi azok arányai is, akik
nagyszüleikkel élnek (9,9%; 95% CI 7,63-12,75).
Mindezeket szemléltetik az 1-3. táblázatok, amelyekben a legjellemzőbb
családszerkezetek láthatók a teljes minta, valamint a 15-18 és a 19-29 évesek esetén.
A két korcsoport családszerkezeti eloszlása statisztikailag különbözőnek tekinthető.
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Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A teljes minta 63%-a él vér szerinti szüleivel és testvérekkel vagy azok nélkül. A
megkérdezett fiatalok majdnem fele (48%) él klasszikus, nukleáris családban: anya,
apa, testvér. Mindössze 2%-uk él hagyományos, többgenerációs családban, ahol a
szülők és testvérek mellett a nagyszülők is a családhoz tartoznak. 15% azok aránya,
akik édesanyjukkal és testvérükkel vagy testvér nélkül alkotnak egy családot.
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2. ábra. Legjellemzőbb családszerkezetek a 15-18 éves korosztályban.
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Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A 15-18 évesek javarészt (59%) nukleáris családban, szüleikkel, testvéreikkel
vagy testvérek nélkül élnek. 13,5% azok aránya, akik édesanyjukkal és testvérükkel
vagy azok nélkül alkot egy családot. Majdnem minden tizedik fiatal (8,8%) él olyan
családban, ahol az édesanya mellett nevelőapa gondoskodik róluk.
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3. ábra. Legjellemzőbb családszerkezetek a 19-29 éves korosztályban.
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Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A 19-29 évesek nagy része (40%) is még szüleikkel, testvéreikkel vagy testvérek
nélkül él. A saját családot (házastárssal, élettárssal) létesítettek aránya mindössze
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15%. Érdemes kiemelni, hogy a házastárssal (férj, feleség) és gyermekkel élők
aránya 6%, az élettárssal és gyermekkel élők aránya pedig 9%.
A mintába került fiatalok 14 éves korukig többségében vér szerinti családjukban
nőttek fel: 97%-uk mondta azt, hogy édesanyja nevelte 14 éves koráig (95% CI
95,52-98,23). 84%-uk nevelésében vett részt az édesapa is kiskorukban (95% CI
80,57-86,4). A megkérdezett fiatalok tizedét nevelte 14 éves koráig a nagymamája
(is) (10,43; 95% CI 8,11-13,29); és 6%-uk mondta azt, hogy a nagyapai gondoskodás
alatt (is) álltak életük első 14 évében (95% CI 4,21-8,29). Mindezeket szemléltetik
az 4-6. táblázatok, amelyekben a legjellemzőbb nevelői családszerkezetek, nevelői
háttér láthatók a teljes minta, valamint a 15-18 és a 19-29 évesek esetén. A két
korcsoport családszerkezeti eloszlása statisztikailag nem tekinthető különbözőnek
(χ2(21, N = 552) = 19,128, p = 0,577; Fischer-féle teszt = 17,784, p = 0,503).
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Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A teljes mintára jellemző, hogy a megkérdezetteket legnagyobb arányban vér
szerinti szüleik nevelték kiskorukban. Csak édesanyjuk nevelte a fiatalok 10%-át,
nevelőapa 3,6%-uk esetében játszott szerepet életük első tizennégy évében. A
megkérdezettek 6%-a mondta azt, hogy nevelésükben vérszerinti szüleik mellett
nagyszüleik is részt vettek.
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Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A fiatalabb korcsoport esetén a teljes mintához hasonlítva, magasabb azok
aránya, akik kiskori neveltetésébe nevelőapa, vagy nagyszülők is részt vettek.
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6. ábra. Legjellemzőbb nevelői családszerkezetek a 19-29 éves korosztályban.
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Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A családi viszonyokról Szoboszlai Katalin dolgozatából tudunk meg további
részleteket jelen kötetben (Szoboszlai, 2015). Az írás hangsúlyosan kiemeli, hogy a
város nemzedékmegtartó képességében igen nagy szerepet játszik a lakhatás
kérdése. A családok összetételét mutató adatok tükrözik a 19-29 éves korosztály
otthonteremtésének folyamatát, amely sok ok miatt az előző évtizedekhez képest
egyre későbbre tolódik („Pán Péter generáció”; „mama-hotel”). A dolgozat a
lakhatás költségeit is vizsgálja; kiemelve a szegény, vagy elszegényedő réteget, akik
a bevételi forrásaik közel negyedét költik a lakhatásra. Esetükben egy-egy váratlan
élethelyzet alapvető (negatív) változásokat okozhat. Ezen helyzetekre a város
alternatívákat, nemzedék megtartó védőhálót alakíthat ki.
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Iskolázottság, munkahely és gazdasági helyzet
A gazdasági helyzetet meghatározza az egyén, illetve szülei iskolai végzettsége,
illetve a munkaerő-piaci pozíciója is, azaz, hogy ha dolgozik, akkor mi a
foglalkozása (Székely, 2013; Nagy, Székely, 2014; Fábián, Takács, Szigeti, 2015).
A fiatalokat (15-29 évesek) is magában foglaló nyíregyházi háztartások gazdasági
helyzetének vizsgálata előtt is érdemes megvizsgálni, milyen iskolai végzettséggel
rendelkeznek a felmenők, illetve azt, hogy a kérdezés időpontjában vagy korábban,
mi illetve mi volt a szülők foglalkozása (7. táblázat).29
A megkérdezett fiatalok 12%-ának szülei rendelkeznek maximum 8 általános
iskolai végzettséggel (anya: 1,1% + 10,6% = 11,7%; 95% CI 9,18-14,70; apa: 1,5%
+ 11,0% = 12,5%; 95% 9,85-15,67). Mind az anyák, mind az apák körében a
leggyakoribb végzettség a szakmunkás-képző vagy szakiskola (anya: 21,01; 95% CI
17,75-24,68; apa: 28,9%; 95% CI 25,13-33,02). Arányuk magasabb, mint a
valamilyen érettségit adó középiskolában végzetteké. A főiskolát vagy egyetemet
végzett szülő aránya 27% (95% CI 23,33-30,86), illetve 25% (95% CI 21,18-28,71).
A teljes nyíregyházi népességen belül a főiskolai, vagy egyetemi oklevéllel,
diplomával rendelkezők aránya szintén 27% volt a 2011-es népszámlálás idején
(Malakucziné, 2015).
Az apák és anyák iskolai végzettsége közepesnél erősebb kapcsolatot mutat
(Pearson r(516) = 0,678, p < 0,001; Spearman r(516) = 0,683, p < 0,001). A
korcsoportokban az anyák és az apák iskolai végzettsége statisztikailag nem tér el.
7. táblázat. A szülők legmagasabb befejezett iskolai végzettsége (%).
Legmagasabb befejezett iskolai
végzettség
kevesebb, mint 8 osztály
8 általános
szakmunkásképző, szakiskola
szakközépiskola, technikum
Gimnázium
érettségi utáni szakképzés
felsőfokú szakképzés
Főiskola
Egyetem
doktori fokozat

29

Édesanya/
Édesapa/nevelőapa (%)
nevelőanya (%)
1
1,5
11
11
21
29
9,5
13
11
5,5
14
11
5
2,5
18
14
9
11
1
1,5
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Az oktatási viszonyokat külön tanulmány tárgyalja. Fónai Mihály és Szigeti Fruzsina
vizsgálatai szerint a nyíregyházi fiatalok nagy jelentőséget tulajdonítanak a formális
oktatásnak. A tanulmányi szándékok nagy részét egy jó állás megszerzése, a sikeres
önmegvalósítás (meritokrata szemlélet) jellemzi. Lásd részletesebben: Fónai – Szigeti, 2016.
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A legmagasabb iskolai végzettségnek megfelelően a szülők jelentős része
dolgozott vagy dolgozik nem mezőgazdasági szakmunkásként (27%; 95% CI 23,5531,22; illetve 34%; 95% CI 29,73-38,09). A szellemi munkát (egyéb szellemi,
beosztott diplomás) végzők aránya 34% az anyák (95% CI 29,75-37,88), 21% az
apák esetében (95% CI 17,69-24,94). Valamilyen szintű vezetői foglalkozása az
anyák 16%-ának (95% CI 13,17-19,55), az apák 20%-ának van (95% CI 16,7923,91) – 8. táblázat.
A családokban a kérdezés időpontjában átlagosan két fő dolgozott. A megkérdezett fiatalok 21%-a élt olyan családban, ahol egy kereső volt a kérdezés időpontjában
(95% CI 17,90-24,44), 52% volt a kétkeresős háztartások aránya (95% CI 48,4056,37) és 22%-ban volt három vagy annál több dolgozó (95% CI 18,96-25,63). Az
apák és anyák foglalkozási megoszlásai közepesnél erősebb kapcsolatot mutattak
(Pearson r (490) = 0,532, p < 0,001; Spearman r (490) = 0,548, p < 0,001). A korcsoportokban az anyák és az apák foglalkozási megoszlása statisztikailag nem tér el.
A 2011-es népszámlálás adatai szerint a nyíregyházi háztartások 36%-ában egy
foglalkoztatott, 25%-ában kettő, 4,5%-ában pedig három vagy annál több volt
(Malakucziné, 2015).
8. táblázat. A szülők (utolsó) foglalkozása (%).
Édesanya/
Édesapa/
Foglalkozás
nevelőanya (%)
nevelőapa (%)
mezőgazdasági fizikai munkás
4
5,5
segédmunkás (nem mg.-i)
5
7
betanított munkás (nem mg.-i)
11
9
szakmunkás (nem mg.-i)
27
34
közvetlen termelésirányító (pl.
2
4
művezető)
egyéb (diplomához nem kötött)
17
11
szellemi
beosztott diplomás
16,5
10
felső vezető (oszt.vezető fölött)
6
10
középszintű vezető (oszt.vez.)
8
8
alsó vezető (oszt.vezető alatt)
2
2
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A szülők iskolai végzettsége és a fiatal anyagi önmegítélése között közepesnél
gyengébb, de szignifikáns kapcsolat mutatható ki (anya, Spearman r(519) = -0,315,
p < 0,001; apa, Spearman r(496) = -0,312, p < 0,001). Az együttható negatív értéke
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az anyagi önmegítélés fordított skáláját tükrözi: a legalacsonyabb válaszkategória a
„gondok nélkül élnek”, a legmagasabb pedig a „nélkülözések között élnek”
kategóriákat jelölte. Így értelmezhető, hogy a szülők iskolai végzettségének
növekedése az anyagi önmegítélés szempontjából magasabb kategória választását
jelzi, azaz minél magasabb a megkérdezett szüleinek iskolai végzettsége, annál
inkább minősítette a fiatal anyagi helyzetüket úgy, hogy „gondok nélkül élnek” (a
szülők iskolai végzettsége a képzési, tanulási terveket is alakítja, különösen a
magasabb végzettségű szülők gyerekei esetében; lásd e kötetben: Fónai – Szigeti
írását).
A társadalmi kategóriába sorolás esetén a rosszabb helyzetben lévő, alsó
társadalmi csoport felől haladt a minősítés a felső társadalmi csoport felé. Az iskolai
végzettség vonatkozásában itt is szignifikáns kapcsolat volt látható, azaz minél
magasabb a szülők iskolai végzettsége, a megkérdezett fiatal annál inkább sorolta
magát a jobb helyzetű társadalmi csoportokhoz. A két változó közötti összefüggés
magasabb, mint az anyagi önmegítélés kérdésénél (anya, Spearman r(479) = 0,445,
p < 0,001; apa, Spearman r(459) = 0,398, p < 0,001). Kijelenthető tehát, hogy a
szülők iskolai végzettsége a fiatal anyagi önmegítélése és a társadalmi csoportba való
önbesorolása tekintetében legalább közepes tényezőként jelenik meg.

Objektív anyagi helyzet és annak szubjektív megítélése
Megkérdeztük a fiataloktól, hogy mit gondolnak, mennyi az átlagos havi nettó
jövedelme annak a háztartásnak, ahol élnek. A válaszadás mértéke annyira csekély
(89 fő válaszolt), hogy az általuk mondott összegeket nem tekinthetjük elfogadható
adatnak. Egyébként az anyagi helyzettel kapcsolatos kérdések nagyon érzékeny
témának számítanak, a válaszmegtagadás aránya az ilyen típusú kérdéseknél rendre
magasabb minden kutatásban, mint az egyéb jellegű kérdéseknél (lásd erről. pl.
Székely, 2013; Szabó-Nagy, 2015). Erre számítva, próbáltuk más kérdéstípussal is
felmérni a háztartások havi jövedelmét, így megadott kategóriákba soroltattuk a
fiatalokkal háztartásukat a havi nettó összjövedelmet tekintve (9. táblázat).
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9. táblázat. A háztartások átlagos havi nettó összjövedelmi kategóriái
(% és 95% CI).
A háztartás átlagos havi nettó összjövedelme
%
max. 60 000 Ft
4 (2,29-7,41)
61 000-120 000 Ft között
14 (9,69-17,91)
121 000-150 000 Ft között
12 (8,49-16,35)
151 000-200 000 Ft között
17 (12,74-21,73)
201 000-250 000 Ft között
11 (7,59-15,17)
251 000-300 000 Ft között
16 (11,81-20,59)
301 000-400 000 Ft között
13 (9,39-17,52)
több mint 400 000 Ft
13 (10,60-19,17)
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A legfrissebb „Nyíregyházi Életminőség” kutatás eredményeiből tudjuk, hogy
míg korábban, 2012-ben a városban az egy főre jutó átlagjövedelem 74 ezer forint
volt, addig 2015-ben már 85 ezer, ami közel 15 százalékos növekedést jelent (Fábián,
Takács, Szigeti, 2015). Mintánkban ettől az átlagjövedelemtől kicsit magasabb, 90
ezer forint havi nettó összjövedelem alatt élők aránya 8% volt.
A megkérdezett fiatalok 15%-a él olyan háztartásban, ahol a kérdezés előtti 12
hónapban havi rendszerességgel fordult elő az, hogy hónap végére elfogyott a
pénzük (95% CI 12,08-18,39). Ez az arány a 2012-es országos kutatás adatai szerint
25%-os (Székely, 2013), és még ettől is rosszabb képet mutat a Szabolcs-SzatmárBereg megyére vonatkozó adat, miszerint a megkérdezettek 46%-a mondta azt, hogy
havi szinten szembesülnek anyagi gondokkal (Szabó-Nagy, 2015). A kedvezőbb
arány ismét tükrözi Nyíregyháza (és sejtésünk szerint más nagyvárosok) „sziget”
jellegét – az országos adatoknak megfelelő statisztikákat ezeken a településeken. A
nyíregyházi megkérdezettek 30%-ánál legalább félévente előfordult ilyen probléma
(95% CI 26,63-34,70). A fiatalok több mint fele (57,2%; 95% CI 52,82-61,47) él
olyan háztartásban, ahol nem fordult még ilyen elő. Jellemzően a 15-18 évesek
esetében figyelhető meg ez (70,2%; 95% CI 62,63-76,91), ami magyarázható azzal,
hogy ők még nem önállósodtak anyagilag, egy stabilabb családi háttér állhat sokak
mögött. A 19-29 évesek körében szignifikánsan kisebb azok aránya, akik azt mondták, hogy soha nem fordult még elő, hogy kifutottak hónap végére a pénzükből (95%
CI 45,65-56,31). Az idősebb korcsoport harmada (34,3%; 95% CI 29,39-39,52)
mondta azt, hogy legalább félévente előfordul olyan, hogy elfogy a pénzük hónap
végére. Ez az arány szignifikánsan magasabb, mint a 15-18 évesek körében (22,7%;
95% CI 16,68-29,84). A két csoport szignifikánsan különböző arányokat mutat (χ2(5,
N = 521) = 19,365, p = 0,002).
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Arra a kérdésre, amelyben arra voltunk kíváncsiak, hogy a megkérdezettek
összességében hogy látják, hogyan érzékelik anyagi helyzetüket, a fiatalok 28%-a
mondta azt, úgy érzik, anyagilag gondok nélkül élnek (95% CI 24,60-32,09). 45%uk mondta azt, hogy beosztással jól kijönnek (95% CI 40,55-48,80). 16%-uk úgy
értékelte helyzetüket, hogy éppen kijönnek a jövedelmükből (95% CI 12,92-19,03),
8%-uk pedig arról számolt be, hogy érzésük szerint hónapról-hónapra anyagi
gondjaik vannak (95% CI 5,95-10,55). A megkérdezett fiatalok 3,5%-a mondta azt,
hogy nélkülözések között élnek (95% CI 2,18-5,39). Az országos mérés megyei
adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a fiatalok negyede küzd jelentős
havi gondokkal (Szabó-Nagy, 2015).
Az anyagi helyzet szubjektív megítélésében szignifikáns különbséget mértünk a
két korcsoport között (χ2(4, N = 578) = 56,338, p = 0,000). (10. táblázat)
10. táblázat. Az anyagi helyzet szubjektív megítélése a két korcsoportban (%).
„Összességében hogy érzi,
15-18 évesek
19-29 évesek
Önök anyagilag…”
gondok nélkül élnek
47
19
beosztással jól kijönnek
40
47
éppen, hogy kijönnek
7
20
jövedelmükből
hónapról-hónapra anyagi
3
10
gondjaik vannak
nélkülözések között élnek
3
4
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A 10. táblázatból jól látható, hogy míg a fiatalabbak majdnem fele (47%; 95% CI
39,41-54,21) minősítette úgy anyagi helyzetüket, hogy gondok nélkül élnek, a 19-29
éveseknek csak ötöde (19%; 95% CI 15,81-23,88) érezte így. A beosztással jól
kijövő aránya némiképp kompenzál ezen a képen, hiszen az idősebbek majdnem fele
(47%; 95% CI 41,70-51,76), míg a fiatalabbaknak 40%-a (95% CI 33,15-47,71)
válaszolta ezt a kérdésre. A 19-29 évesek körében jelentős (20%; 95% CI 16,0524,15) azok aránya, akik úgy érzik, hogy éppen kijönnek jövedelmükből, további
10%-uk (95% CI 7,66-13,96) pedig hónapról-hónapra anyagi gondokkal küzd. A
nélkülözések közt élők aránya közötti eltérés a két korcsoport között nem jelentős
(3,3%; 95% CI 1,33-7,29 és 3,6%; 95% CI 2,03-6,03).
Az önmegítélésen alapuló társadalmi besorolás a következőképpen alakult a
megkérdezettek körében: 7,5%-uk az alsó társadalmi csoportba (95% CI 5,43-
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10,16), 21%-uk az alsóközépbe (95% CI 17,52-24,67), 58%-uk a középső társadalmi
csoportba (95% CI 54,06-62,67), 11%-uk a felső középbe (95% CI 8,27-13,78),
2,5%-uk pedig a felső társadalmi csoportba (95% CI 1,39-4,33) sorolta be saját
magát.
A „Nyíregyháza Életminősége” vizsgálat 2015-ös eredményei szerint a város
felnőtt népességének 5%-a sorolható a szegények közé, 21% az alsó középréteghez,
30% a középső réteghez, 27% a felső középrétegbe és 12%-a minősíthető jómódúnak
az összjövedelemből való részesedés alapján (Fábián, Takács, Szigeti, 2015). Az
ifjúságkutatásban megkérdezettek tehát szubjektíve kissé másképp élik meg
társadalmi helyzetüket: kicsivel többen sorolták magukat az alsó társadalmi
csoportba, többen a középső réteghez és jóval kevesebben a felsőbb rétegekhez, mint
ahogyan azt az objektív mutatók alapján várható lett volna.
Az ugyancsak szubjektív minősítésen alapuló társadalmi besorolás is lényegesen
különbözik a két korcsoportban (χ2(4, N = 522) = 25,389, p = 0,000; Fisher-féle
egzakt teszt = 25,993, p = 0,000) (11. táblázat). A 19-29 évesek nagyobb arányban
sorolták magukat az alsó és az alsóközép társadalmi csoportokba, mint a fiatalabb
korcsoporthoz tartozók (15%; 95% CI 9,96-21,91 illetve 34%; 95% CI 29,11-38,99).
Ezzel párhuzamosan a felsőközép és felső társadalmi rétegbe a 15-18 évesek 20%-a
(95% CI 14,37-27,68), míg az idősebb korcsoporthoz tartozók mindössze 10%-a
(95% CI 7,48-13,97) sorolta magát. Mindkét korcsoportban azok aránya volt a
legmagasabb, akik a középső társadalmi rétegbe tartozónak érezte magát (95% CI
56,53-72,14 és 50,59-60,94).
11. táblázat. Szubjektív társadalmi csoportba sorolás a két korcsoportban (%).
„…Ön melyik csoportba 15-18 évesek
19-29 évesek
sorolná magát?”
alsó
3
10
alsóközép
12
24
középső
65
56
felső közép
17
8
felső
3
2
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Hitel és adósság, takarékoskodás
A kutatás anyaga lehetőséget adott arra, hogy a háztartások hitellel, adósággal
terheltségét is vizsgáljuk. A megkérdezett fiatalok harmada (32,3%, 95% CI 28,3036,47) él olyan háztartásban, ahol van valamilyen hitel vagy adósság: lakáshitellel a
megkérdezettek fele (50,0%; 95% CI 43,35-56,65), gépjárműhitellel ötöde (19,7%;
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95% CI 14,84-25,69) terhelt. Személyi kölcsön (szabad felhasználású) a fiatalok
15%-ának háztartásában van (95% CI 10,98-20,89), folyószámlahitelről pedig 8%uk számolt be (95% CI 4,77-12,45). Hitelkártya és áruhitel a háztartások közel tíztíz százalékában van (95% CI 9,10-18,46, illetve 6,29-14,74).
Az országos adatok szerint a fiatalok 26%-a rendelkezik valamilyen hitellel, ami
pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét illeti, ez az arány 38%-os (Szabó-Nagy,
2015).
A hitellel való terheltség kérdését érdemes megvizsgálni a két korcsoportban
külön-külön is. Az általános hiteltartozásra vonatkozó kérdés esetében nem
mutatkozott szignifikáns különbség a két csoport között (χ2(1, N = 524) = 0,478, p
= 0,551). A 12. táblázatból látható, hogy a 19-29 évesek körében magasabb azok
aránya, akik lakáshitellel, gépjárműhitellel, személyi kölcsönnel, folyószámlahitellel
és áruhitellel rendelkeznek. Az eltérések azonban hiteltípusok szerint nem
szignifikánsak. Ezeket az eredményeket a 15-18 évesek körében az eltartói környezet
figyelembe vételével kell értelmezni. A különböző hiteltípus szerkezeteket a 13-15.
táblázatok szemléltetik. Ezek a két korcsoportban nem térnek el szignifikánsan
egymástól (χ2(28, N = 203) = 34,378, p = 0,189; Fisher-féle teszt = 31,202, p =
0,146).
12. táblázat. Hitellel, adósággal rendelkezés a két korcsoportban (%).
Hitel, adósság
15-18 évesek
19-29 évesek
Van
nincs
van
nincs
lakáshitel
45
55
53
47
gépjárműhitel
16
84
22
78
személyi
kölcsön
(szabad
9
91
19
81
felhaszn.)
folyószámlahitel
5
95
9
91
hitelkártya
18
82
10,5
89,5
áruhitel
7
93
11
89
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.
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lakás

gépjármű

személyi kölcsön

folyószámlahitel

72
54
16
12
6
5

hitelkártya

fő

35,5
26,6
7,9
5,9
3,0
2,5

áruhitel

%

13. táblázat. Legjellemzőbb hitel-szerkezetek a teljes mintában.

x
x
x
x

x
x

x
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A teljes mintára jellemző, hogy a megkérdezettek 35,5%-a nem rendelkezik
semmilyen hitellel. Gépjármű- és lakáshitele egyszerre 6%-uknak, lakáshitel és
személyi kölcsön egyszerre 3%-uknak van.

lakás

gépjármű

személyi kölcsön

folyószámlahitel

34
15
3
3

hitelkártya

fő

51,5
22,7
4,5
4,5

áruhitel

%

14. táblázat. Legjellemzőbb hitel-szerkezetek a 15-18 éves korosztályban.

x
x
x

x

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A 15-18 évesek fele él olyan háztartásban, ahol nincs hitel, 4,5%-uk esetében
pedig gépjármű- és lakáshitel párhuzamos jelenlétéről beszélhetünk.
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lakás

gépjármű

személyi kölcsön

folyószámlahitel

38
39
13
9
6

hitelkártya

fő

27,7
28,5
9,5
6,6
4,4

áruhitel

%

15. táblázat. Legjellemzőbb hitel-szerkezetek a 19-29 éves korosztályban.

x
x
x
x

x
x

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Az idősebb korcsoportnak már csak negyede (27,7%) él olyan háztartásban, ahol
nincs semmilyen hitel, minden tizedik, pedig több hitellel is rendelkezik.
A 16. és 17. táblázatok a hitelek számát összegzi a teljes mintában és az egyes
korcsoportokban. A legjellemzőbb az egész mintában egyetlen hitel megléte (40,9%;
95% CI 34,12-48,01) és a hitel hiánya (35,5%; 95% CI 28,98-42,52). A két
korcsoport szignifikánsan eltér egymástól a hitelek számának vonatkozásában (χ2(4,
N = 203) = 13,993, p = 0,006; Fisher-féle teszt = 13,746, p = 0,006).
16. táblázat. A hitelek száma a teljes mintában.
fő
%
0
72
35,5
1
83
40,9
2
29
14,3
3
13
6,4
4
6
3,0
Teljes
203 100,0
Nem válaszolt
530
Összesen
733
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

A teljes minta tizede tartozik a három vagy annál több hitellel bírók közé, ez
minden tizedik megkérdezett fiatalt jelenti.
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17. táblázat. A hitelek száma és aránya a két korcsoportban.
korcsoport
15-18
19-29
Teljes
34
38
72
0
51,5%
27,7%
35,5%
22
61
83
1
33,3%
44,5%
40,9%
4
25
29
2
6,1%
18,2%
14,3%
5
8
13
3
7,6%
5,8%
6,4%
1
5
6
4
1,5%
3,6%
3,0%
66
137
203
Teljes
100,0% 100,0% 100,0%
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

Ami a takarékoskodási lehetőséget illeti, a fiatalok 29%-a él olyan háztartásban,
ahol rendszeresen félre tudnak tenni pénzt, 43%-ra jellemző, hogy esetenként tudnak
takarékoskodni és 25%-uk mondta azt, hogy nem tudnak félretenni a napi
megélhetésen túl. 3% volt azok aránya, akik szerint tudnának félretenni, de nem
akarnak. A legutóbbi, 2012-es országos adatfelvétel idején a fiatalok 7%-a mondta
azt, hogy rendszeresen félre tud rakni pénzt, és ez az arány Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében még szerényebb, 5% volt. (18. táblázat)
18. táblázat. „Tud-e rendszeresen vagy esetenként pénzt félretenni?” (%)
Tud-e rendszeresen
Magyar
SzabolcsNyíregyháza
vagy esetenként
Ifjúság
Szatmár-Bereg
Ifjúsága 2015
pénzt félretenni?
2012 (%)
megye (2012)
(%, 95% CI)
7
5
29
rendszeresen
(25,23-33,23)
25
20
43
esetenként
(38,53-47,23)
nem tudnak
50
67
25
félretenni
(21,73-29,42)
tudnának, de nem
1
2
3
akarnak
(1,55-4,62)
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015, Magyar Ifjúság 2012.
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Ha a korcsoportokat vizsgáljuk takarékoskodás szempontjából, világosan látszik
a még szülőkkel élők előnye az idősebb, valószínűleg önálló életük kialakítása alatt
álló 19-29 évesekkel szemben. Az idősebb korcsoportba tartozók harmada (32%;
95% CI 27,22-37,12) mondta azt, hogy nem tud félretenni, míg ez az arány a 15-18
évesek körében 11% (95% CI 6,85-17,13). Az egyébként szignifikáns különbséget
(χ2(3, N = 516) = 43,928, p = 0,000) a rendszeres takarékoskodási lehetőségben
megfigyelhető eltérések is alátámasztják: míg a fiatalabbak 44%-a mondta azt, hogy
rendszeresen félre tudnak tenni (95% CI 35,89-51,54), a 19-29 éveseknél ez az arány
csupán 22% (95% CI 18,21-27,16).
A Nyíregyháza Háztartáspanel 2015 vizsgálat kapcsolódó eredményei
Nyíregyházán 2015-ben már a negyedik, panel jellegű városi életminőség felmérésre
került sor. A vizsgálatban az „idősebbek” mellett természetesen az Ifjúságkutatás
korosztálya is részt vett. Ebben a fejezetben a panelvizsgálat fiatalabb szereplőit, az
ifjúságkutatásnak megfelelő 29 éves korig terjedő életkori csoportot mutatjuk be
csupán két szempontot (életkor és FT Index) figyelve. A vizsgálatok részleteiről,
eredményeiről több tanulmánykötet is megjelent (Fábián, Patyán, Huszti, 2012;
Huszti, Patyán, Fábián, 2014; Huszti, 2015.) és számos előadás hangzott el.
A nyíregyházi panelvizsgálatok minden hullámában (2008-2010-2012-2015) a
Rahman-féle modellre (Rahmann, 2005) alapozott lokális életminőség index (FT
Index) kialakítására is sor került (Takács, Fábián 2012; Takács, Fábián, 2014;
Takács Fábián, Szigeti, 2015). Ez a modell nyolc olyan részterületet jelöl ki, amely
az életminőség különböző összetevőit fedik le (19. táblázat). A részterületi kérdések
a kutatás kezdetén született előzetes tanulmányok és konzultációk alapján kerültek
kiválasztásra. Az FTI kidolgozásának célja egy olyan mutató kialakítása, amely
egyetlen számba sűríti a nyolc részterület jellemzőit. A vizsgálatok lehetővé teszik a
nyíregyházi népesség nagyobb csoportjainak (területi, gazdasági, életkori és más
elvek alapján kialakított csoportok) összevetését életminőség szerint. A kutatás
eredményeit Nyíregyháza vezetése, tervező és döntéshozó testületei, hivatalai
közvetlenül és közvetve is használták, és reményeink szerint a jövőben is használni
fogják.
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19. táblázat. Az FT életminőség index részterületei és kapcsolódó szakirodalmi
források. A római számok a Rahman alapmodell szerint területeket jelölik, az F-fel
kezdődő jelölés a nyíregyházi felmérés közvetlen jelölései.
Családi, baráti viszonyok (Huszti, 2012) (Huszti, 2014)
I.F1
(Huszti, 2015)
II. (F8) Érzelmi jólét – első három hullámban nincs mérve (Szigeti,
Fábián, Takács, 2015)
III. F2 Egészségi állapot (Jóna, Jávorné, 2012) (Erdei, R. Fedor,
2014) (Hüse, 2015)
Anyagi jólét (Fábián, Takács, 2012) (R. Fedor, 2012)
IV. F4
(Fábián, Takács, Szigeti, 2014) (Takács, Fábián, Szigeti,
2015)
Lokális közösség (Huszti, 2012) (Huszti, 2014) (Huszti,
V. F6
2015)
Munka és aktivitás (Patyán, 2012) (R. Fedor, Jávorné, 2014)
VI.F3
(Patyán, 2015)
VII.F7 Személyes biztonság (Balogh, Fábián, 2012) (Balogh, R.
Fedor, 2014) (Krizsai, Csatlós, 2015)
VIII.F5 Környezet minősége (Szoboszlai, 2012) (Szilicsány, 2014)
(Szoboszlai, 2014) (Szilicsány, 2015)
A negyedik felmérés az FT életminőség index szempontjából megismételte az
első három adatfelvétel méréseit (Takács, Fábián 2012; Takács, Fábián, 2014;
Takács Fábián, Szigeti, 2015). Ezen kívül két jelentős lépéssel bővült 2015-ben a
kutatás. Az egyik lépés a modellből eddig hiányzó nyolcadik részterület mérése
(Oxford Boldogságkérdőív kérdései - Hills, Argyle, 2002); a másik a Nyíregyháza
lakosságát lefedő mérés bővítése a Nyíregyházi járás településeire.
Az Ifjúságkutatásra vonatkoztatható néhány adat és eredmény a Panelfelmérés
2015-ös eredményei közül: A kérdezettek száma 1663 fő volt. Ebben a mintában
életkorát 1598 fő adta meg. A megkérdezettek átlagéletkora ötven év volt (50,08;
95% CI 49,29-50,88; szórás 16,20). A legfiatalabb válaszadó 16 éves, a legidősebb
96 éves volt. A 29 évesek és fiatalabbak évenkénti megoszlását a 20. táblázat
második és harmadik oszlopa mutatja (N=194 fő). A 16 és 18 évesek összesen 5 főt
tettek ki a mintában, ezért a további számítások során nem érdemes az Ifjúságkutatás
két korcsoportját kialakítani a panelvizsgálat adathalmazán. Ennek a 16-29 éves
korosztálynak az átlagéletkora közel huszonöt év volt. (24,07; 95% CI 23,62-24,53;
szórás 3,21). A fenti eredmények mind a városi, mind a járási részmintát magukba
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foglalják. A csak nyíregyházi fiatalok koradatai (negyedik és ötödik oszlop) igen
közel állnak az összesített adatokhoz (átlag 23,98; 95% CI 23,24-24,71; szórás 3,44).
20. táblázat. Életkori megoszlás a nyíregyházi panelfelmérés 2015-ös fiatal (16-29
évesek) mintájában. Városi és járási adatok összevonva, valamint csak a
nyíregyházi adatok.
Gyakoriság (fő)
Gyakoriság (fő)
Életkor
%
%
teljes minta
nyíregyháziak
16
1
0,5
1
1,1
18
4
2,1
2
2,3
19
9
4,6
4
4,6
20
19
9,8
10
11,5
21
18
9,3
9
10,3
22
17
8,8
8
9,2
23
18
9,3
9
10,3
24
16
8,2
2
2,3
25
20
10,3
9
10,3
26
18
9,3
8
9,2
27
19
9,8
7
8,0
28
15
7,7
6
6,9
29
20
10,3
12
13,8
Total
194
100,0
87
100,0
Forrás: Nyíregyháza Életminősége 2015.

Az FT életminőség index a csak nyíregyházi lakosok esetében a fiatal (16-29) és
az idősebb (29+) korosztályban statisztikailag szignifikáns különbséget mutatott
(kétmintás t-próba t(691) = 2,145, p = 0,032; Mann-Whitney U teszt U(691) =
22339,000, Z = -1,883, p = 0,060). Ez összhangban áll azokkal a korábbi
vizsgálatokkal, amelyek az FT index kor szerinti viselkedését vizsgálták (TakácsFábián, 2014). Az első három felmérés (2008-2010-2012) adatai azt mutatták, hogy
a fiatalabb korosztály életminősége a legmagasabb. Idővel az életminőség az
idősebbek felé haladva csökken.
A járási és városi fiatalok koreloszlása nem különbözik (χ2(12, N = 194) =
11,420, p = 0,506; Fisher-féle teszt = 12,015, p = 0,440). Az FT index szerint viszont
a városi fiatalok magasabb életminőség mutatót (átlag 8,94; szórás 4,70) tudhatnak
magukénak, mint a járásbeliek (átlag 7,56; szórás 3,89) (kétmintás t-próba t(188) =
2,222, p = 0,027; Mann-Whitney U teszt U(188) = 3355,000, Z = -2,914, p = 0,004).
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Ezek a röviden bemutatott eredmények szintén a fiatalabb korosztály részben
családi védőhálóval óvott helyzetét tükrözik, hasonlóan a korábban tapasztaltakkal.
Az, hogy életkori sajátosságok mely tényezői eredményezik a csökkenő
életminőség-indexet a későbbi korban, valamint az, hogy a járási és városi fiatalok
közötti eltérések milyen forrásra vezethetők vissza, a további kutatás célját képezik.
Összegzés
A tanulmány a nyíregyházi fiatalok életkörülményeit (háztartások nagysága és
összetétele; iskolai élet; munkahelyi viszonyok; anyagi helyzet, hitelek és
takarékosság) vizsgálta a rendelkezésre álló adatok alapján. Az elemzésekből a
következő leírás adható a vizsgált célcsoport életkörülményeiről:
•

•
•
•

•

•

•

A megkérdezett fiatalok zöme az év legnagyobb részében szüleinél lakik. Saját
lakásban inkább a 19-29 évesek élnek nagyobb arányban, és közülük kerülnek
ki azok is inkább, akik kollégiumban vagy albérletben laknak.
A megkérdezett nyíregyházi fiatalok jellemzően olyan négyfős családokban
élnek, amelyek 67%-ában nincs olyan családtag, aki 14 éven aluli.
A legjellemzőbb az, hogy a válaszadónak egy testvére van. A fiatalok 17%-ának
nincs testvére és 7%-uk él sokgyerekes (négy és annál több testvér) családban.
A vizsgálatba került fiatalok olyan háztartásokban élnek, ahol átlagosan három
olyan szoba van, ami 12 négyzetméternél nagyobb és átlagosan egy olyan
(fél)szoba van, amelyik legalább 6 négyzetméter.
A családszerkezetet tekintve a teljes minta nagy része (63%) él vérszerinti
szüleivel és testvérekkel vagy azok nélkül. A megkérdezett fiatalok majdnem
fele (48%) él klasszikus, nukleáris családban: anya, apa, testvér. Mindössze 2%uk él hagyományos, többgenerációs családban, ahol a szülők és testvérek mellett
a nagyszülők is a családhoz tartoznak. 15% azok aránya, akik édesanyjukkal és
testvérükkel vagy testvér nélkül alkotnak egy családot.
A megkérdezett fiatalok 15%-a él olyan háztartásban, ahol a kérdezés előtti 12
hónapban havi rendszerességgel fordult elő az, hogy hónap végére elfogyott a
pénzük. Az önállósodott, 19-29 éves fiatalok nagyobb része éli meg azt, hogy
havi rendszerességgel kifogynak a pénzükből. Az idősebb korcsoport harmada
mondta azt, hogy legalább félévente előfordul olyan, hogy elfogy a pénzük
hónap végére.
Az anyagi helyzet szubjektív megítélésében szignifikáns különbséget mértünk a
két korcsoport között: a 19-29 évesek körében jelentős azok aránya, akik úgy
érzik, hogy éppen kijönnek jövedelmükből, további 10%-uk pedig hónaprólhónapra anyagi gondokkal küzdenek.
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Az ugyancsak szubjektív minősítésen alapuló társadalmi besorolás is lényegesen
különbözik a két korcsoportban: a 19-29 évesek nagyobb arányban sorolták
magukat az alsó és az alsóközép társadalmi csoportokba, mint a fiatalabb
korcsoporthoz tartozók.
A megkérdezett fiatalok harmada él olyan háztartásban, ahol van valamilyen
hitel vagy adósság: lakáshitellel a megkérdezettek fele, gépjárműhitellel ötöde
terhelt.
Ami a takarékoskodási lehetőséget illeti, a fiatalok többsége olyan
háztartásokban él, amelyre az jellemző, hogy esetenként tudnak takarékoskodni.
A megkérdezettek 29%-a mondta azt, hogy rendszeresen félre tudnak tenni
pénzt, negyedük (25%) pedig azt, hogy nem tudnak félretenni a napi
megélhetésen túl. A takarékoskodási lehetőségek eltérő mintázatot mutattak a
két korcsoportban: a 19-29 évesek kevésbé tudnak félretenni.
A lokális életminősége mérő index (FT) is azt támasztja alá, hogy a fiatalabb
korosztály jobb helyzete részben a családi védőháló meglétével hozható
összefüggésbe. Viszont ez azt is mutatja, hogy az önállósodási törekvések, a
„saját lábra állás”, a „mama-hotelnek” való búcsúintés sok szempontból nagy
rizikót rejt magában.

A néhány évtizeddel ezelőtt lineárisnak tekinthető egyéni (fiatal) életpályák
napjainkra jelentősen átalakultak – „megtörtek” (Kovács, 2016). A serdülőkor, a
felnőtté válás korának kitolódása érezhető a felmérés egészén is. A mérésekből
tükröződik az általánossá és talán természetessé vált kép, hogy különböző okok miatt
(gazdasági, pszichés, stb.) a korábbi évtizedekben már önálló, felnőtt életet élő
korosztály (főleg a 19-29 éves korcsoport) egy része még mindig a szülői védőburok
körében él. Ennek előnyei és hátrányai; konfliktusai, gerjesztő és kezelő hatásai
egyaránt érezhetők. Ugyanakkor a meritokrata értékek döntően befolyásolják a
korosztályt. Emellett a gondoskodó szülői háttér sok olyan problémát kezelhet és
oldhat meg, amely önálló döntést igényelne a fiataloktól. Ez jelentheti a korosztály
probléma kerülését, a döntések könnyebb elodázását.30 Párhuzamba állíthatók ezzel
azok a továbbtanulási minták, amelyek a munkába állás és a továbbtanulás
választásánál az utóbbit preferálják – még olyan esetekben is, amikor a diploma
használhatósága már a kezdéskor megkérdőjeleződik.
A teljes kép még összetettebb vonásaiba engednek betekintést az FT Index
vizsgálatok; amelyek az előző bekezdés idősíkra vonatkozó következtetései mellé a
térbeli különbségek meglétét villantják fel. A 2015. évi Nyíregyháza Háztartáspanel
30

Jogos a „csendes”, „passzív”, „kiábrándult” nemzedék használata a korosztály tekintetében
már most?
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vizsgálatok (A nyíregyházi járás életminősége (2015)) jelzik, hogy már a járás
településein is (néhány településen jelentős) eltérések mutatkoznak. Nyíregyházán
az országos átlagok tükröződnek, de ahogy kilépünk a megyeszékhelyről, a
körülmények drasztikusan megváltozhatnak.
A „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” felmérés írásaiban sokszor szintén az országos
arányok köszönnek vissza. Felvetődik a kérdés, hogy mit mérne, tapasztalna a kutató
a vidéki településeken. Milyen ifjúságkép tárulna elénk olyan környezetben, ahol
például a munkanélküliség sokkal nagyobb arányú, a lehetőségek köre sokkal
szűkebb, ahol egy középiskolában az a hír, hogy a héten nem kereste fel a rendőrség
az intézményt?…
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Közéleti aktivitás, helyi közösségről
alkotott vélekedések és intergenerációs
kapcsolatok a nyíregyházi ifjúság körében
Public Activity, Opinions about Local
Community, and Intergeneration
Activities among Youth in Nyíregyháza
Patyán László, Huszti Éva
Abstract
This study examines satisfaction with the town of Nyíregyháza among youth, as well
as its public service provision, the quantity and the quality of the membership of
public and community organizations. It also reveals young people’s opinion about
their intergenerational activities. Data are based on the “Youth of Nyíregyháza 2015”
research.
Keywords: public activity, satisfaction with the town, satisfaction with
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Absztrakt
A Nyíregyháza Ifjúsága 2015 kutatás eredményeire alapozva a tanulmány elsőként
a nyíregyházi fiatalok közéleti aktivitását, ezen belül is a szervezett közösségekhez
fűződő kapcsolatait vizsgálja meg, majd a településsel kapcsolatos vélekedéseit
elemzi. Nyitott kérdésekből kapott válaszok alapján, különböző kategóriákat kidolgozva mutatja be a fiatalok pozitív és negatív értékelését a városra vonatkozóan,
majd sorolja fel változtatási javaslataikat. A dolgozat harmadik része a generációk
együttélésével foglalkozik részletesebben.
Kulcsszavak: közéleti aktivitás, helyi szolgáltatásokkal való elégedettség,
intergenerációs kapcsolatok
Bevezetés
A Nyíregyháza Ifjúsága 2015 című kutatás keretében lehetőségünk volt feltárni,
megismerni a helyi fiatalok közéleti aktivitását, a helyi közösségről alkotott vélekedéseiket, valamint a különböző generációk közös cselekvési területeit, annak gyakorlatát. Ezzel egyrészt követtük a Magyar Ifjúság kutatássorozat témáit, másrészt újat
is hoztunk, hiszen figyelmet fordítottunk a fiatalok lokális közösséghez való viszonyára, valamint az intergenerációs kapcsolatok működésére, a fiatal és az idősebb
generációk kapcsolódási pontjaira. Tanulmányunk elsőként a nyíregyházi fiatalok
közéleti aktivitását, a szervezett közösségekhez fűződő kapcsolatait vizsgálja meg,
majd a településsel és a települési közösségekkel kapcsolatos vélekedéseit elemzi. A
dolgozat harmadik része a generációk együttélésével foglalkozik részletesebben.
Módszer
A Nyíregyháza Ifjúsága 2015 kutatásban két korcsoportot vizsgáltunk, a 15-18
éveseket, illetve a 19-29 éveseket. A mintáról, a mintavételi illetve az adatgyűjtési
folyamatról részletesen lehet tájékozódni a kötet módszertani fejezetében (Huszti,
Takács és Hüse, 2016). A kutatás során alkalmazott kérdőív első részében fogalmaztuk meg kérdéseinket a fiatalok közéleti aktivitásával kapcsolatban. Az országos
kutatásban használt kérdést tettük fel mi is: „Kapcsolódik-e Ön valamilyen módon a
következő szervezetekhez?”. Húsz különböző szervezetet soroltunk fel és kértük
meg a fiatalokat arra, hogy mondják meg, tagjai-e a felsorolt szervezeteknek, részt
vesznek-e munkájukban, elmennek-e néha a rendezvényeikre, vagy nem kapcsolódnak az adott szervezetekhez.
A helyi közösséggel kapcsolatos kérdéseinket a kérdőív utolsó részében helyeztük el. A közösségi életet a közösségi felmérés során általánosságban alkalmazott
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kérdések szerint tettük fel (Bihariné és mtsai, 1995), és olyan kérdések mentén vizsgáltuk, mint „Mióta él Ön a településen?”, „Mit szeret az itteni életben?”, „Mi az,
amit nem szeret, ami zavarja az itteni életben?”, „Mi az, amin szívesen változtatna?”.
A nyitott kérdések lehetőséget nyújtottak arra, hogy a válaszadók saját
véleményük szerint fogalmazzák meg válaszaikat, s maguk állítsák fel azt a
preferencia sorrendet is, melyek számukra a legégetőbb problémák, illetve a
legfontosabb települési értékek.
A generációk együttműködését négy kérdés mentén vizsgáltuk. Először is arra
voltunk kíváncsiak, hogy milyen gyakran találkoznak a fiatalok olyanokkal, akiket
ők idősként definiálnak. A válaszok a napi többszöri találkozás és a ritkábban, mint
havonta gyakoriság között váltakozhattak. Megkérdeztük azt is, hogy hogyan,
milyen módon kommunikálnak a fiatalok idősekkel. Itt a személyes találkozáson
kívül a telefonos és az internet segítségével történő kapcsolattartás megjelölésére is
lehetőség volt. Két nyitott kérdésben érdeklődtünk a fiataloktól arról, hogy általában
milyen tevékenységeket szoktak végezni idősekkel együtt, illetve, hogy milyen
tevékenységeket végeznének szívesen idősekkel együtt, milyen programokba,
időtöltésekbe vonnák be őket. (A kutatás során alkalmazott kérdőívet a
tanulmánykötet melléklete tartalmazza.)
Települési közösség, mint erőforrás
A települési közösségek funkcionalista megközelítése szerint a jól működő és
megfelelő megtartóképességű közösségeknek az alábbi funkcióknak kell
megfelelniük: a közösség biztosítson megfelelő megélhetést tagjainak, elégítse ki a
társasági igényt, nyújtson értéket a tagjainak, erősítse a közösségi kontrollt és tagjai
kölcsönösen segítsék, támogassák egymást (Warren, 1957). E tekintetben a helyi
közösség funkciói mit sem változtak, s a település és a települési közösség tagjai –
így az ifjú korosztály tekintetében is – komoly jelentőséggel bírnak. Ez határozza
meg a korosztály megtartásának és kibocsátásának esélyét, s ez befolyásolja azt is,
kik és miért maradnak az adott településen és miért érzik ott jól magukat.
Egy település lakosság megtartó képességét jelentősen befolyásolja az, hogy milyen
esély nyílik a településen a megélhetésre, boldogulásra. A Magyar Ifjúság 2012 kutatás
regionális adatelemzése szerint a munkahelykeresés tekintetében a Szabolcs-SzatmárBereg megyei fiatalok a legpesszimistábbak. Az Észak-Alföldi régió megyéit
összevetve e megyében ítélik meg a 15-29 éves korosztály tagjai a legkedvezőtlenebbnek a munkaerő-piaci kínálatot. A megyében élők 80 százaléka tartja komoly
problémának az elhelyezkedést, míg Hajdú-Bihar megyében 50 százalékuk, azaz az
országos átlag, Szolnok megyében pedig 63,5 százalék ez az arány. Az ifjú korosztály
36 százaléka gondolja úgy, hogy sikeresen el tud helyezkedni az iskola befejezését
követő hat hónapon belül. Ez az arány a legrosszabb a régióban (Szabó-Nagy, 2015).
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A település kulturális, szabadidős és egyéb társas együttlétet biztosító funkciója minden
korosztály számára fontos. Ennek jellemző megnyilvánulási területei a formális
szerveződések és természetes közösségek, ahol az emberek társasági életet élhetnek. A
Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei szerint a 15-29 év közötti korosztály egyre
kisebb aktivitást mutat a formális szerveződések irányában. Míg az EU27-ek tagállamaiban 52 százalékos aktivitást mértek e területen, hazánkban ez az arány mindössze
40 százalék volt. Az ifjú korosztály szervezeti tagságai összefüggésében ez a harmadik
legrosszabb adat, s a tendenciák folyamatosan romlanak. 2000-ben a korosztály 17
százaléka rendelkezett szervezeti tagsággal, 2004-ben már csak 15 százalékuk, 2008ban pedig már csak 6 százalék vett részt valamilyen szervezet életében. A Magyar
Ifjúság 2012 kutatás adatai szerint legalacsonyabb aktivitás a politikai szerveződések
életében figyelhető meg, a hivatkozott kutatás szerint érdemben nem is volt mérhető a
politikai szerveződésekben tagsággal bírók aránya. Legmagasabb arányban a sport
szerveződésekhez kapcsolódtak a fiatalok (5 %), ezt a diákszervezetek (4 %), majd a
szabadidő szervezéssel foglalkozó szervezetek követték (2 %) (Szabó-Nagy, 2015).
Közéleti aktivitás - kapcsolódás különböző szervezetekhez
A közéleti és közösségi aktivitás egyik lehetősége, ha az egyén különböző közösségi
szerveződésekben vállal részt. Az ifjú korosztály formális szervezetekhez való
kötődésének hiánya a hazai kutatások alapján is komoly kihívásokat hordoz.
1. sz. táblázat: A városi ifjúság közéleti aktivitása
tagja
(%)

diák-szervezet
szabadidős
szervezet
kulturális, stb.
műv.csop.
sport
körny.véd.
állatvéd.
lelki,
szoc.probl-val
fogl. szerv.
jótékonysági
egyházi

néha megy
rendezvényre
(%)

részt vesz
(%)

nem
kapcsolódik
sehová
(%)
15-18 19-29

15-18

19-29

15-18

19-29

15-18

19-29

21
23

10
6

9
5

4
3

16
16

5
7

54
56

81
84

18

4

5

2

11

6

66

88

32
8

8
4

7
5

2
2

8
13

8
5

53
74

82
89

9

3

1

2

5

3

85

92

7
12

5
5

4
2

1
1

16
8

5
3

73
78

89
91
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emberjogi
békemozg.
szakszervezet
szakmai
egyesület
más
érdekvédelmi
polgári ifjúsági
más ifjúsági
szervezet
politikai párt
polgári kör
polgárőrség
határon túli

12

201

8
8
7
8

4
3
3
3

4
3
3
1

1
1
1
1

4
4
3
4

3
3
1
3

84
85
87
87

92
93
95
93

7

3

1

1

4

2

88

94

7
9

4
3

2
3

1
1

6
5

1
3

85
83

94
93

8
7
8

3
4
3

1
2
4

1
1
1

2
3
2

2
1
2

3

89
94
88
94
86
94
1
1
4
1
83
95
Forrás: Nyíregyháza Város Ifjúsága 2015. kutatás

Az összminta 68,5 százaléka nem tagja semmilyen szervezetnek. Valamilyen
tagság így csupán 32,5 százalékukra jellemző, ami alacsonyabb az egyébként is
nagyon alacsony országos eredményekhez viszonyítva is, ahol a 2012-es Magyar
Ifjúság kutatás szerint a vizsgált korcsoport 40 százaléka mutatott valamiféle
szervezeti aktivitást (Székely, 2013).
Az országos kutatásban a sportegyesületekhez való tartozás a leggyakoribb, majd
azt követi a diák- és hallgatói szervezetek tagsága, aztán a szabadidős szervezetek
(Székely, 2013). A nyíregyházi fiatalok körében is hasonlóan alakult a sorrend: 16
százalékuk tagja valamilyen sportklubnak vagy szervezetnek, 13,5 százaléka valamilyen diákszervezetnek, és 11,5 százaléka valamilyen szabadidős szervezetnek.
A 15-18 évesek 48 százaléka, az idősebb korcsoportnak viszont 78,5 százaléka
nem kapcsolódik semmilyen szervezethez. Legalább egy szervezetnek tagja minden
ötödik fiatal (22,5 %), míg ez csak minden tízedik (13 %) idősebbre jellemző. A több
szervezethez való tartozás a 15-18 évesek harmadára (30 %), míg a 19-29 évesek
mintegy 10 százalékára jellemző. A korcsoportok közötti eltérés szignifikáns
(p=0,000).
A formális szervezetekhez való tartozás jellemzően az iskolarendszeren keresztül
valósulhat meg, míg a rendszerből kilépve csökkent a szervezetekhez való kapcsolódás, illetve a tagság esélye. Úgy is mondható, hogy egy „légüres térbe” lépnek ki a
fiatalok, ahol tízből egy főnek van valamilyen szervezethez és az ott működő közösséghez kötődése. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy hosszútávon érvényesülő
folyamatokról van szó, ugyanis egy, a városban 1988-ban folytatott, a fiataloknak a
helyi cselekvésben és közéletben vállalt szerepe, és az azokhoz kapcsolódó elvárások, valamint értékek szűk két évtized alatt sem változtak lényegesen. A fiatalok a
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kilencvenes években a közvetlenebb társadalmi környezetükért cselekedtek aktívan,
a „(nagy)politika” kevésbé vonzotta őket (Fónai–Fábián, 1999, Fónai–Fábián,
2000).
Fiatalok a helyi közösségről
A város kedveltsége – „Mit szeret az itteni életben?”
A válaszadók által a nyitott kérdésre adott számtalan opciót tartalmuk alapján néhány
főbb dimenzióba rendeztük, melyek gyakoriságát az 1. sz. ábra mutatja be.
A „szoros kapcsolatok” dimenzióba kerültek azok a válaszok, melyek esetében a
szülők, a család, vagy a barát(nő) közelségét tekintették a válaszadók a város
legfontosabb vonzerejének. A „laza kötésű kapcsolatok” kategóriába a haverok,
iskolai társak jelenlétét megjelölő válaszok kerültek. Az ún. „lokálpatrióta”
dimenzió azokat a válaszokat foglalja magába, ahol a legfontosabbnak a város
szépségét, csendességét, a Sóstó szépségét stb. megjelölő opciók kerültek. A
„szolgáltatások” kategória a fiatalok által értékkel bíró szolgáltatásokat tartalmazó
válaszokat tartalmazza, de ezek közül kiemeltünk két jellemzőt, az oktatási és
munkalehetőségeket megjelenítő dimenziókat.
1. sz. ábra: Mit szeret Nyíregyházán? (N15-18= 147; N19-29=296). (%)
Semmit

4,7

2

Munka

1

Oktatás

0,3

3

5
10,1

Szolgáltatások

35
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8,1

Szoros kapcsolatok
0

33

11

10

20
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15-18 év

30
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Forrás: Nyíregyházi ifjúságkutatás 2015.
Megjegyzés: a nem értékelhető válaszok nem kerültek elemzésre.
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Az ifjú korcsoportot a legtöbb kapcsolattal rendelkező csoportként tartjuk
nyilván, ennek ellenére a városi életminőség kutatás (Fábián, Patyán, Huszti, 2012;
Huszti-Patyán-Fábián, 2014; Huszti, 2015) eredményei szerint a korosztályt is
jellemzi a baráti kapcsolatok számának csökkenése. A Nyíregyháza Életminősége
adatfelvételek alapján megállapítható, hogy a városban a fiatal korosztály tagjai
körében csökkent a barátok száma leginkább.
Jelen kutatásban a kérdőív vonatkozó, nyitott kérdésére a 15-18 év közötti
válaszadók majd’ kétszer nagyobb aránya (33 %) említette a város vonzereje kapcsán
azt, hogy itt élnek barátai, haverjai. Ez a ráta a 19-29 éves korosztály körében
lényegesen alacsonyabb (17 %).
A város élhetősége, szolgáltatások
A város élhetősége és kedveltsége meglepő módon a leggyakrabban említett válasz
volt a 19 év fölötti válaszadók körében. A válaszadók majdnem fele nevezett meg
valamilyen településsel kapcsolatos jellemzőt, amiért szeret itt élni (zöldterületek,
felújítások, urbánus légkör, csendesség, tisztaság, Sóstó stb.). E korcsoport a
település megyeszékhely jellegét, a város építészetét és az itteni élet ritmusát tekintik
legfontosabb jellemzőnek. Szorosan ehhez a dimenzióhoz kötődnek a településen
igénybe vehető szolgáltatások. A fiatalok jellemzően a fogyasztási, szabadidős,
sport, közlekedési és kulturális szolgáltatásokat jellemezték a kérdés mentén. A
fiatalabb korosztály sokkal inkább tekint a településre, mint olyan városra, ahol a
szolgáltatások jobban elérhetők, mint más településeken. Ez némiképp összefüggést
mutat a kérdezés módszerével – az iskolában tanuló korosztály egy része a
szolgáltatásokkal szerényebben ellátott megyei kistelepülésekről származhat, így a
város szolgáltatásait (sport, bevásárlás, szabadidő) sokkal kedvezőbben ítélik meg.
A szolgáltatások körében külön elemeztük az oktatási lehetőségeket és a
munkalehetőségek elérhetőségét. E témákat azonban jellemzően kevesen tekintették
kiemelkedő jelentőségűnek a város megítélésében.
Mit nem szeret a városban?
A legkevésbé kedvelt jellemzők szintén eltéréseket mutatnak a korcsoportok között.
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2. sz. ábra: Mit nem szeret a városban? (N15-18=129, N19-29=237) (%)
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Forrás: Nyíregyházi ifjúságkutatás 2015.
Megjegyzés: a nem értékelhető válaszok nem kerültek elemzésre.

A városban legkevésbé kedvelt dolgok között számos olyan jellemzőt találunk,
melyek a korosztály társas kapcsolatait, valamint közösségi viszonyait, biztonságát
jellemzik, illetve ezek leképeződéseiként jelentkeznek a korcsoport válaszaiban.
Külön változóként elemeztük az emberi kapcsolatokkal összefüggésben megjelent
válaszokat (az emberek „bunkók”, nem segítenek, távolságtartók, nem befogadók
stb.). Ilyen típusú válaszokat adott a fiatalabb korosztály 7 százaléka és az idősebbek
5,5 százaléka. Az emberi és a társas kapcsolatokkal való elégedetlenség mindenképp
fontos üzenetértékkel bír e korosztály jólléte, közösségi integrációja tekintetében.
A fiatalok a devianciák jelenlétét is problémaként jelezték. Jellemzően ez a 15-18 év
közötti korosztály esetében volt jellemzőbb. E korosztály 7 százaléka tekintette az
alkohol-, a drogfogyasztást, a bűnözést, vagy a magatartási problémákat a
legfontosabb kérdésnek. A 19 év fölötti korosztály e problémát nem említette a
leglényegesebbek között.
A kutatás során sor került egy „előítéletek” változó kialakítására is. Ide soroltuk
azokat a megjegyzéseket, ahol a válaszadó egy-egy célcsoport negatív jellemzőit
emelte ki problémaként (pl. romák, cigányok, sok cigány, dologtalan cigányok,
hajléktalanok, sok hajléktalan, nyugdíjasok stb.). Ezen esetekben a válaszadók a
célcsoport létét emelték ki elsősorban problémaképpen. A fiatalabb korcsoport
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esetében magasabb volt azok aránya, akik e problémákat tekintették legfontosabb
jellemzőnek (11 %), míg az idősebbek esetében csökkent ennek a jelentősége (7 %).
A Magyar Ifjúság 2012 kutatás vonatkozó eredményei szerint a fiatalabb korosztály
körében jellemzőbb a normakövetés igénye (Székely, 2013), ezzel magyarázható a
devianciákkal kapcsolatos érzékenység. Mindenesetre a fenti jellemzők arra
engednek következtetni, hogy a 15-18 éves korosztály körében jelentőséggel
bírhatnak az érték nyújtó, preventív, társadalmi problémákat elemző programok,
melyekre szenzitívebben reagál még e célcsoport.
A város urbánus jellegéből adódó problémák paradox módon épp annak a
célcsoportnak (19-29 év közöttiek) jelentenek nagy problémát, akik e jellemzők
miatt szeretik legjobban Nyíregyházát. Minden ötödik válaszadónak van valamilyen
gondja a városi léttel (pl. túl zajos, koszos, nem fejlődik eléggé, túl csendes, szmog
van, zöldövezet hiánya stb.), de a válaszok gyakran egymással ellenétes értelműek
(túl zajos, túl csendes), mindenesetre a fiatalok fontosnak tartják a város fejlődését.
A városban elérhető szolgáltatásokkal való elégedettség is megosztja a vizsgált
korcsoportokat. A fiatalabbak, akik elégedettebbek a településen kínált
szolgáltatásokkal, ebben az esetben kevésbé kritikusak, szemben a 19 év feletti
városlakókkal, akik közül minden ötödik válaszadó a szolgáltatások hiányosságait
nevezte meg fő problémaként. Meglepő módon a közszolgáltatások közül a
tömegközlekedés kapta a legtöbb kritikát, a szolgáltatásokkal elégedetlenek majd’
fele ezt jelölte meg kritikaként. A válaszadók szerint a tömegközlekedés a
településen nem városias, ritka, nem igazodik az igényükhöz.31 A kritikusok másik
fele a szabadidős és kulturális szolgáltatások hiányát emelik ki. A Magyar Ifjúság
kutatás regionális adatai szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt a
legmagasabb a kultúrafogyasztók aránya (Nagy-Székely, 2015). A
megyeszékhelyen nyilván még erősebb ez a preferencia.
A munkalehetőségek, a boldogulás hiánya a fiatalabb korosztály 10 százalékát, míg
a 19 év felettiek 28 százalékát foglalkoztatja leginkább. Ahogy ezt már korábban is
jeleztük, megyénk a legrosszabb mutatókkal rendelkezik a fiatalok munkakezdési
esélyeit illetően (Nagy–Székely, 2015). A városi adatok ennél kedvezőbb képet
mutatnak, de ennek ellenére majdnem minden harmadik 19 év feletti válaszadó ezt
említette a legsúlyosabb gondként.

31

Megjegyzés: A korcsoport körében végzett fókuszcsoportos vizsgálat egyik eredménye
szintén a tömegközlekedés rossz állapotának felvetése volt.
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3. sz. ábra: Lehetősége szerint min változtatna leginkább?
(N15-18=73, N19-29=221) (%)
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Forrás: Nyíregyházi ifjúságkutatás 2015.
Megjegyzés: a nem értékelhető válaszok nem kerültek elemzésre.

Arra a kérdésre, hogy a fiatalok mely dolgokon változtatnának leginkább,
jellemzően olyan válaszokat kaptunk, melyek arra utalnak, hogy melyeken kellene
megítélésük szerint változtatni, és nem olyanokat, hogy ők maguk milyen
változtatási folyamatokban vennének részt. A válaszok egy része nem realisztikus,
inkább kívánalom (pl. az előítéletekkel kapcsolatban: kevesebb roma kellene). A 1518 év közötti korosztály esetében erős a vágy az emberi kapcsolatok és viszonyok
megváltoztatása irányában (11 %), és két-három százalékban megjelent a jobb
közbiztonság iránti igény is. Jobb szolgáltatásokat a fiatalabb korosztály 26
százaléka, míg az ifjú városlakók 29 százaléka szeretne. A szolgáltatások körében
azonban a kulturális eseményeken túl megjelentek a jobb oktatási intézmények és
természetesen a tömegközlekedés javításának igénye is. A 19 év feletti korosztály
esetében legfontosabb a szolgáltatások körében a tömegközlekedés, a lakhatás,
illetve lakáshoz jutás, valamint a kulturális és szórakozási lehetőségek szerepeltek
fontossági sorrendben.
A fiatalabbak négy százaléka, a 19 év felettiek 29 százaléka említette a munka
világát, mint olyan területet, ahol változtatni kellene. Elsősorban több
munkalehetőséget, valamint megfelelő módon fizetett állásokat szeretnének,
valamint nagyobb biztonságot a munkaerőpiacon.
Összességében megállapítható, hogy a fiatalabb korosztály érzékenyebbnek
mutatkozik a társadalmi problémák iránt, s fontos számukra a városban elérhető
szolgáltatások mennyisége és minősége egyaránt. A 19 év feletti korosztály
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tekintetében az élet kezdésével kapcsolatos kérdések jelentősége nő, különös
tekintettel a létbiztonságra, a megfelelő és megfizetett munkára, a lakásszerzésre. A
városi szolgáltatások mellett fontos számukra a település fejlődése, a városkép,
illetve az épített infrastruktúra. A közszolgáltatások körében mindkét csoport a
tömegközlekedés minőségével és mennyiségével a legkevésbé elégedett.
Intergenerációs viszonyok
Az aktív idősödés és nemzedékek közötti szolidaritás megközelítésének egyik fontos
kérdése, hogy lehet-e a generációs előítéleteket csökkenteni, illetve miként lehet az
ifjúság és az időskorú generáció kapcsolatát elősegíteni? Az országos nagymintás
ifjúságkutatások erre a témakörre nem koncentráltak, így a fiatalok generációs
kapcsolatairól összevethető adatokkal nem rendelkezünk, ezért tartottuk fontosnak a
generációk közötti kapcsolatok elemzését jelen kutatás keretein belül.
A generációk kapcsolatának egyik lehetősége a közös programok, tevékenységek
megvalósítása. A nyitott kérdésekre adott válaszok közül öt kategóriát alakítottunk
ki. A „beszélgetés” kategória arra vonatkozik, amikor a válaszadó közös
tevékenységként ezt tudta megjelölni. A „közös aktivitások otthon” csoportba azokat
a tevékenységeket rendeztük, ahol a tevékenység az időskorú otthonában történik. A
harmadik csoportot azon tevékenységek alkották, ahol az idősek és fiatalok nem
otthon töltik együtt az idejüket. Ezen kívül a „semmit” és a „segítségnyújtás”
változókat alakítottuk ki.
4. sz. ábra: Közös tevékenységek idősekkel (N 15-18=135, N 19-29= 296) (%)
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Forrás: Nyíregyháza Város Ifjúsága 2015. kutatás
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A szokásos, hagyományos együttlét formái közül a beszélgetés a legjellemzőbb.
A 19 év felettiek fele, míg a fiatalabb korosztály harmada számolt be ilyen
aktivitásokról. A második leggyakoribb tevékenység olyan közös programok
végzése, melyek az időskorú otthonához kötődnek. A 15-19 évesek ötöde, a 19 év
felettiek hatoda számolt be ilyen tevékenységekről (közös főzés, kerti munka,
kártyajáték, Internet tanulása stb.). Házon kívüli programokat jellemzőbben a
fiatalabb korosztály tervez. E tevékenységek jellemző többsége a szabadidő, az
utazás és a sport területén jelent közös tevékenységet generációk között.
A fiatalabb korosztályban nem bír még jelentőséggel, de a 19 év feletti fiatalok
körében megjelenik még egy közös tevékenység, az idősek segítése, gondozása (6
%). A válaszokból nem derül ki világosan, hogy a fiatalok a segítségnyújtást, mint
hivatást, vagy mint rokoni szolidaritáson alapuló tevékenységet végzik.

5. sz. ábra: Milyen tevékenységekbe vonná be az időseket?
(N 15-18=135, N19-29=198) (%)
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Forrás: Nyíregyháza Város Ifjúsága 2015. kutatás

Az idősek közös tevékenységekbe való bevonását a közös aktivitás mintázatai
szerint képzelik el a fiatalok. A 19 év feletti korosztály lényegében az otthoni közös
programokat fejlesztené, míg a fiatalabb korosztály a házon kívüli közös
tevékenységeket helyezné előtérbe. Érdekes módon megjelent az idősekkel
kapcsolatos programok egy olyan dimenziója is, mely esetében a fiatal nem vesz
részt közvetlenül a közös aktivitáson (5 %). Ez esetekben beíratnák valahova az
időskorút, vagy elvinnék a klubba, azaz a cél nem a közös tevékenység elérése,
sokkal inkább a gondoskodás, mint a felelősség személytelenebb megszervezési
formája dominál.
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Összegzés
E tanulmányban a városi ifjú korosztály települési közösséggel való elégedettségét,
szervezeti kapcsolatrendszereit és az idősebb generációval való kapcsolatát
vizsgáltuk meg. A kérdőív nyitott kérdéseinek elemzése lehetőséget nyújtott arra,
hogy a fiatalok az általuk értékesnek tartott válaszokat saját maguk definiálhassák.
Elemzésünket jórészt e válaszok értelmezése útján nyerhettük. A kutatás ezen
elemének vizsgálata jó alapot nyújthat beavatkozási irányok és módszerek
tervezésére a városi ifjúság körében és körülrajzolta mindazokat a problémákat,
melyekre a két vizsgált életkori csoportban és mintában koncentrálni lehet.
A két korosztály megbontása a kutatás tapasztalatai szerint mindenképp
indokoltnak tekinthető. A 15-18 éves tanuló korcsoport más értékrenddel és más
fogyasztási preferenciákkal rendelkezik, társas kapcsolataikat és jövőképüket is más
értékek határozzák meg.
A 15-18 év közötti fiatalokat elsősorban baráti kötelékeik kötik a városhoz, és
jellemzően fontos számukra az érdeklődési körüknek megfelelő szolgáltatások
elérhetősége. A 19 év feletti korosztály a lakás, a munka világa kérdéseire érzékeny
és figyelemmel kíséri a település sorsát, a fejlődéssel kapcsolatos fejleményekre
érzékenyen reagál. A válaszok szerint az ifjú korosztályt érintő kérdésekre a
célcsoport tagjai maguk is megoldásokat remélnek, de a kutatás során úgy tűnt, nem
érzik magukat cselekvő, aktor szerepben e kérdésekben.
A kutatás társadalmi szervezeti tagsággal kapcsolatos elemzése az országos
tendenciáknak megfelelő képet nyújtott. A fiatalok alapvetően kevés társadalmi
szerveződésnek tagjai, de társadalmi aktivitásuk az iskolarendszer elhagyásával még
inkább csökken.
Az idősekkel való kapcsolatot a 15-18 év közötti korosztály közelíti meg
„rugalmasabban”, több esélyt adva a kimozdulásra, közös aktív tevékenységre az
idősekkel, így a települési intergenerációs programok fő szereplője e célcsoport
lehet. A 19 év felettiek a hagyományos szerepekben és aktivitásokban képzelik el az
idősekkel való tevékenységeket.
Felhasznált irodalom
1)

2)
3)

A nyíregyházi járás életminősége 2015. Szerkesztette: Huszti Éva. Acta Medicinea et
Sociologica. Vol.6.No.18-19. 2015. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar,
Nyíregyháza.
Életminőség Nyíregyházán. Szerkesztette: Fábián Gergely - Patyán László - Huszti
Éva. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza 2012.
Életminőség Nyíregyházán 2012. Szerkesztette: Huszti Éva - Patyán László-Fábián
Gergely. Acta Medicinea et Sociologica. Vol.5.No.12-13. 2015. Debreceni Egyetem
Egészségügyi Kar, Nyíregyháza.

210

Acta Medicina et Sociologica – Vol 7., 2016

4)

Bihariné Asbóth Emőke, Groskáné Pizásri Irén, Hallgató Éva, Kecskeméthyné Selidi
Lilla, Keresztesi József, Magyar Istvánné, Mészáros Zsuzsa, Pálinkás Sándorné, Péterfi
Ferenc, Pósfay Péter, Pocsainé Fábián Magda, Szolnoki Ildikó, Varga Matild, Boldoczi
Éva, Böhm Emőke, Farkas Éva, Németh Ernő, Schmidt Melinda, Huszerl József, Varga
Tamás, Vercseg Ilona: A helyi közösségfejlesztés folyamatairól a közösségi felmérés
kapcsán. Parola, 1995. 6. sz. 1 – 25.
5) Fónai M – Fábián G: Célok, helyi cselekvés és helyi politikai részvétel nyíregyházi
fiatalok körében. In: Fónai M – Mankó M (szerk.): Acta Inter Urbes. Szombathely:
Berzsenyi Dániel Főiskola Művelődéstudományi és Kommunikáció Tanszéke, 2000.
pp. 89-127. (ISSN 1586 – 7994)
6) Fónai Mihály – Fábián Gergely: Nyíregyházi fiatalok politika és demokrácia képe. In:
Rozgonyi I (szerk.): A demokrácia 10 éve. V. Politológus Vándorgyűlés. Nyíregyháza:
Nyíregyházi Főiskola Politológia és Szociológia Tanszéke, 1999. pp. 112-122. (ISBN
963 9130 72 9)
7) Magyar Ifjúság 2012. Szerkesztette: Székely Levente. Kutatópont Kft., 2013.
8) Harmadrészt – Magyar Ifjúság 2012. Szerkesztette: Nagy Ádám – Székely Levente.
ISZT Alapítvány - UISZ Alapítvány - Excenter Kutatóközpont, 2015.
9) Huszti É., Takács P., Hüse L. (2016): A „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatás
módszertana. Acta Medicinae et Sociologica Vol. 7. No. 20-21: 211-218. oldal
10) Szabó Fanni - Nagy Zita Éva (2015): Észak-Alföld – Regionális Ifjúsági
Helyzetelemzés. In: Harmadrészt – Magyar Ifjúság 2012 (Szerk. Nagy Ádám, Székely
Levente), ISZT Alapítvány - UISZ Alapítvány - Excenter Kutatóközpont, 2015. pp.
117-149.
11) Warren, R.L.(1957): Towards a Reformulation of Community Theory In Human
Organisation, vol. XV. pp. 8–11.

A szerzők
Patyán László főiskolai docens
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2patyan.laszlo@foh.unideb.hu
Huszti Éva PhD főiskolai docens
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2huszti.eva@foh.unideb.hu

Acta Medicina et Sociologica – Vol 7., 2016

211

A „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatás
módszertana
The research method of “Youth of
Nyíregyháza 2015” Research
Huszti Éva, Takács Péter, Hüse Lajos
Abstract
This study shows the background, sample, research method and the aspects of
database of the “Youth of Nyíregyháza 2015”.
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Absztrakt
A tanulmány a "Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatás létrejöttének hátterét mutatja
be. Kitér továbbá a vizsgálati mintára és a kutatás módszertanára, valamint bemutatja
az adatbázis jellemzőit.
Kulcsszavak: kutatási módszertan, kérdőív, adatbázis
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A „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” című kutatásra az év júniusa és szeptembere között
került sor a HumanNet Alapítvány és a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
együttműködésében, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
támogatásával. A felmérés két korcsoportot vizsgált: a 15-18 illetve a 19-29 évesek
körét. A két korosztályból összesen 733 fő töltötte ki a kérdőívet. A vizsgált
dimenziók mindkét korosztály esetben hasonlóak voltak és követték a „Magyar
Ifjúság 2012” kutatás során alkalmazott kérdőívek szerkezetét és tematikáját, így az
adatok összehasonlíthatók az országos és régiós adatokkal is.
A kutatásban a HumanNet Alapítvány munkatársain és a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Kar oktatóin, munkatársain kívül nagy számban vettek részt a Kar
hallgatói.
A kutatás háttere
A Nyíregyházán immár rendszeresen megvalósuló életminőség-kutatás sorozat
(2008, 2010, 2012 és 2015) bebizonyította, hogy nem csupán arra alkalmas, hogy
tudományos minőségű adatokra alapozva tudományos publikációk szülessenek a
tudomány elefántcsont-tornyában, hanem kifejezetten jól használhatóak a város
szociális és egészségügyi koncepciójának megalapozására, monitorozására és
korrigálásra. Az életminőség-kutatás évek óta megalapozott tervezési eszközként
szolgál a városi szociálpolitika számára, és alkalmat ad a beavatkozási eszközök
kidolgozására, finomítására.
Az életminőség-kutatás során feltárt adatok képet adnak az egyes társadalmi
csoportokról is, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a fontosabb szerepet játszó, vagy
speciális helyzetű rétegek esetében további célzott kutatások is szükségszerűek. A
kitűnő tapasztalatok arra irányították rá Nyíregyháza vezetésének figyelmét, hogy a
készülő ifjúsági koncepció előkészítési munkálatai során érdemes megvalósítani egy
olyan, ifjúságra fókuszáló kutatást, amely hasonló szerepet tölthetne be a tervezési
folyamatban, mint a már említett életminőség-kutatás sorozata. Ez a határozott
szándék indította el a „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatást, melynek módszertana
követi az országos nagymintás ifjúságkutatások fontosabb módszertani és tematikai
jellemzőit.
A kérdőív jellemzői
Ahogy fentebb utaltunk rá, a „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatás kérdőívének
tematikája és szerkezete követte a „Magyar Ifjúság 2012” kutatás során alkalmazott
kérdőívek jellemzőit. Mivel a nyíregyházi adatfelvétel során, eltérően az országos
adatgyűjtéstől, papír alapú kérdőíves lekérdezést folytattunk, több helyen
módosítanunk, egyszerűsítenünk kellett az országos kutatásban használt kérdőívet.
Az általános módosításokon túl, a fiatalabb korcsoportban használt, nyíregyházi
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kérdőív szerkezete is eltért minimálisan az idősebbekétől, hiszen voltak olyan
kérdések és kérdéscsoportok, melyek a középiskolás korosztály esetében nem voltak
relevánsak. Emiatt a kérdésblokkok sorrendje némiképp eltérő volt – lásd az 1.
táblázatot.
1. táblázat. A két korcsoport kérdőív szerkezete
15-18 évesek (n=240)
19-29 évesek (n=493)
Általános adatok
Általános adatok
Oktatás
Család, gyermekvállalás
Munkaerő-piaci tapasztalat
Oktatás
Külföldi munka és tanulás
Munkaerő-piac
Közéleti kérdések
Külföldi munka és tanulás
Család, gyermekvállalás
Közéleti kérdések
Média
Média
Sport, szabadidő
Sport, szabadidő
Rizikómagatartás
Rizikómagatartás
Lakáshelyzet, életkörülmények
Lakáshelyzet, életkörülmények
Közösségi élet
Közösségi élet
Generációk együttműködése
Generációk együttműködése
Kérdések a kérdezőhöz
Kérdések a kérdezőhöz
A 19-29 évesek teljes kérdőíve megtalálható a tanulmány mellékletében. Terjedelmi
okokból a 15-18 évesek tartalmilag szűkebb kérdőívét nem közöljük.
A 15-18 éves korosztály almintája
A korcsoport esetében a nyíregyházi középiskolákba járó diákok adták a vizsgálati
populációt. Eredetileg 300 olyan fiatal megkérdezése volt a cél, akik a város
valamelyik középiskolájában tanulnak. A mintavétel több lépcsőből állt: először az
iskolákból vettünk mintát az iskola típusától függően (figyelembe véve a városban
lévő különböző típusú középiskolák arányait), így a 2. táblázatban felsorolt iskolák
kerültek a mintába:
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2. táblázat. A mintába került középiskolák

Gimnáziumok

Szakközépiskolák

Szakiskolák

Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium;
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium;
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium;
Szent Imre Katolikus Gimnázium;
Krúdy Gyula Gimnázium
Zay Anna Egészségügyi, Informatikai
Szakközépiskola és Kollégium;
Széchenyi
István
Közgazdasági,
Informatikai
Szakközépiskola
és
Kollégium;
Művészeti Szakközépiskola
Lippai János Mezőgazdasági Szakképző
Iskola;
Bencs László Szakiskola és Általános
Iskola;
Sipkay
Barna
Kereskedelmi,
Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi
Középiskola, Szakiskola és Kollégium;
Wesselényi
Miklós
Középiskola,
Szakiskola és Kollégium;
Inczédy György Középiskola, Szakiskola
és Kollégium;
Bárczi
Gusztáv
Általános
Iskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola,
Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény

iskolánként 24 fő;
vegyesen az
évfolyamokról;
tervezett összesen
120 fő gimnazista
iskolánként 20 fő;
vegyesen az
évfolyamokról;
tervezett összesen 60
szakközépiskolás.

iskolánként 24 fő;
vegyesen az
évfolyamokról;
tervezett összesen
120 fő szakiskolás

A következő mintavételi lépés az iskolák közvetlen megkeresése volt. A mintába
került iskolák vezetőit arra kértük, hogy az összes évfolyamot reprezentálva
válasszanak ki megadott számú diákot a kérdezésre, akik önként vállalják a
kutatásban való részvételt. A megkérdezett diákok esetében minden esetben írásos
szülői beleegyezéssel történt az adatfelvétel.
Az eljárás során sok kollégista is bekerült a mintába, hiszen a kérdezett diákok
esetében nem volt kikötés, hogy nyíregyháziak legyenek – így a minta ezen darabja
nem csak nyíregyházi lakosú, hanem a Nyíregyházán tanuló diákokra
vonatkoztatható.
A tényleges adatfelvételt a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar hallgatói
végezték, az előre rögzített időpontokban felkeresve az iskola által kijelölt diákokat.
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Az adatfelvétel 2015 szeptemberében zajlott. A kérdezőbiztosok az adatfelvétel előtt
felkészítésen vettek részt. Mivel arra nem volt lehetőség, hogy minden
középiskolással külön-külön időpontban készüljön kérdőíves adatfelvétel, a
hallgatók 3-4 fős csoportokban dolgoztak a diákokkal. Ez alól kivétel volt az kérdőív
érzékeny, személyes jellegű adatokat tartalmazó része, az „önkitöltősre” szerkesztett
„rizikómagatartás” blokk. Ezt minden diák egyénileg töltötte ki. A válaszadás
önkéntes volt, a kérdezőbiztosok a válaszadókat biztosították arról, hogy válaszaik a
továbbiakban anonim módon kerülnek felhasználásra. Ezt minden esetben így is
történt.
A középiskolákban a tervezett 300 főből végül 240 főt értek el a kérdezőbiztosok.
Ez 80 százalékos lekérdezési arányt jelent. Sok esetben hiányzások, szülői engedély
elmaradása („otthonfelejtése”) és más tényezők akadályozták meg a tervezett keret
elérését.
A megkérdezettek 53 %-a lány, 47 %-a fiú volt. Az iskolatípusok megoszlása: 40 %a gimnazista, 20 %-a jár szakközépiskolába és 40 %-uk szakiskolás volt. A mintában
további súlyozást nem végeztünk.
A 19-29 évesek almintája
A mintavétel alapját a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala által szolgáltatott címlista szolgáltatta. A mintába kiválasztott fiatalokat a
korábbi gyakorlathoz hasonlóan (Nyíregyháza Életminősége 2008, 2010, 2012,
2015) a város polgármestere és a kutatásvezető által aláírt lakossági levélben
tájékoztattuk a kérdezésről, annak céljáról és a kérdezés várható idejéről.
A mintavétel célja 600 olyan fiatal megkérdezése volt, akik állandó bejelentett
lakcímmel rendelkeznek Nyíregyházán és a kijelölt korcsoportba tartoznak. Ezen
kívül 100 olyan fiatalt is meg akartunk kérdezni, akik nem nyíregyházi lakosok, de
itt folytatják felsőfokú tanulmányaikat.
A gondos előkészítő munka ellenére a kérdezőbiztosok rengeteg nehézséggel
találkoztak a mintában szereplő címeket felkeresve. Az elsődleges címen megjelölt
források közül sok válaszadót nem lehetett elérni. Ezen esetekben pótcímet kellett
alkalmazni. Az adatfelvételt leggyakrabban az akadályozta meg, hogy az adott címen
bejelentett, a kutatásba bevonni szándékozott személy már nem ott lakott
életvitelszerűen. A kérdezőbiztosok elmondásai alapján a fentieken kívül
legnagyobb gondot a válaszmegtagadás és a rossz elérés jelentette. Az adatfelvételt
végzők sokszor nem találták otthon a fiatalokat, sokan elköltöztek vagy egyszerűen
megtagadták a válaszadást az újbóli felkereséskor. A hozzátartozók sem segítették a
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kérdezőbiztosok munkáját – az otthontartózkodó szülők, testvérek vagy át sem adták
a kérdezőbiztos üzenetét a felkeresésről vagy a megkérdezett döntött úgy, hogy nem
vesz részt a kutatásban.
Az eredetileg 2015 nyarára – pontosabban 2015 augusztusára – tervezett kérdezés
minimálisan kitolódott és még szeptemberben is zajlott (pótcímek, pót-pótcímek).
Az adatfelvétel során tapasztalható, a tolerálhatónál nagyobb arányú sikertelen
felkeresések miatt szeptember végén adatfelvételi módszert váltottunk és a „hólabda
módszerre” áttérve folytatták az adatfelvételt a kérdezőbiztosok. Az így elért minta
nagyobb merítést jelent a vizsgálat során, ugyanakkor nem reprezentatív a vizsgált
célcsoport tekintetében.
Összesen 493 sikeres kérdezés zajlott a korcsoportban, mely tartalmazza az elért
felsőfokú tanulmányaikat végzőket is. A megkérdezettek 53 %-a nő, 47 %-a férfi
volt.
További megfontolások
A mintavétel tanúságai összefoglalva más, jövőbeni adatfelvételekre vonatkoztatva
a következők:


Az eljárás során célszerűbb pontosabb, részletesebb felvilágosítást adni az
adatfelvétel gyakorlati lépéseiről a középiskolák vezetőinek, az
osztályfőnököknek és az érintett diákoknak, hogy jobban fel tudjanak
készülni a diákok kérdezőbiztossal történő és nem csoportos, önkitöltős
kérdőív lekérdezésére.



Az idősebb korcsoport esetében igen nagy probléma volt az, hogy a
címnyilvántartásban megadott személy más városban tanult, vagy dolgozott,
de még nyíregyházi állandó lakosként volt regisztrálva.

Az elemzések közvetlen előkészítése és megvalósulása
Az adatfelvétel után a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar hallgatói statisztikai
gyakorlat keretében vállalkoztak a kérdőívek rögzítésére. Az adatbevitel Excelben
történt. A két korcsoport adatai külön kerültek rögzítésre.
A nagyszámú kérdés (699) és kérdőív nem tette lehetővé a közvetlen bevitelt,
adattranszformációs módszereket kellett alkalmazni a teljes adattábla kialakítására.
Ehhez az OpenOffice Calc programcsomagjának lehetőségeit is használni kellett. Az
elkészült korcsoportos adattáblák kerültek egy újabb transzformációval az SPSS
statisztikai rendszerbe (IBM SPSS V22.00), ahol még további összevonások,
segédváltozók képzése és a tényleges statisztikai adatfeldolgozás zajlott. A
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statisztikai vizsgálatokat és elemzést végző kollégák három állományt kaptak
kézhez: a két korcsoportra vonatkozó adatokat külön és egy összevont
adatállományt, amely az 1. táblázatban szereplő közös kérdésblokkokat tartalmazta.
Az elemzések tématerületenként egyéni, vagy csoportos munka keretében
történtek. Sikerült elérni, hogy a tartalmilag és formailag már majdnem lezárt
dolgozatokat a tanulmányok készítői egymás között kicserélhessék, megismerhessék
a párhuzamosan folyó munkákat. Ez lehetővé tette, hogy még a kötet megjelenése
előtt hivatkozni tudjanak azokra a gondolatokra, amelyek szerzőtársaiktól eredtek.
Ennek közvetlen nyoma az irodalomjegyzékekben látható, közvetetten pedig abban,
hogy a kutatócsoport egy egységesebb képpel tudott olvasói és a szociálpolitikai
döntéshozók elé lépni.
A kötet statisztikai elemzései legjellemzőbben leíró statisztikai elemeket
(eloszlási arányokra, középértékre, szóródásra vonatkozó számítások és ábrák)
tartalmaznak. Ezen kívül kétmintás paraméteres és nem-paraméteres próbák (tpróba, khí-négyzet próba, Fieher-féle egzakt teszt, Mann-Whitney teszt) elvégzése
adott eredményeket a vizsgálatokban. Az összetettebb vizsgálatokban bináris
logisztikus regresszió és faktoranalízis is szerepel. A statisztikai próbáknál az
általánosan alkalmazott 5 százalékos hibahatárt tekintettük mérvadónak.
Köszönetnyilvánítás
Itt köszönjük meg kutatótársaink nevében is Dr. Ulrich Attila Nyíregyháza Megyei
Jogú Város alpolgármesterének és Dr. Krizsai Anita, a Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjének segítő
támogatását a „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatás megalapozásában és egy régóta
dédelgetett terv valóra váltásában.
A „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” felmérés előkészítésében, megvalósításában
köszönettel tartozunk még:






a kutatásban részt vett középiskolák vezetésének, tanárainak segítőkész
támogatásukért;
Sarkadi Erzsébet Annának a kérdőívek szerkesztéséért, sokszorosításáért;
a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar hallgatóinak, akik mind
kérdezőbiztosként, mind adatrögzítőként segítették a vizsgálat megvalósulását,
valamint
az adatfelvételben részt vett minden kérdezőbiztosnak fáradságos és
lelkiismeretes munkájáért.
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