
Több okból vállaltam el, hogy e könyvnyi
lapszámot mindenki figyelmébe ajánlom, aki-
nek felelõssége és dolga van gyermekeink és
ifjúságunk körül. Mélyen egyetértek a szer-
zõk szemléletével abban, hogy a gyerekek-fia-
talok helyzete a ma, holnap és holnapután
Magyarországának kulcskérdése. Kevés jó
várható gazdasági vagy társadalmi fenntart-
ható fejlõdésünktõl, ha ma az iskolákból a
gyerekek-fele negyede tudás és szakma nél-
kül kerül ki, ha az egyenlõtlenségek minden
téren tovább nõnek, ha a fiatal felnõttek egy-
re inkább elvesznek a befejezetlen képzés és
az életlehetõséget nem kínáló munkaerõpiac
között, ha nem tudnak felnõtté válni és csalá-
dot alapítani, ha nem mûködnek a gyermeke-
ket-fiatalokat a demokratikus együttélés nor-
máit elsajátítani és átélni segítõ intézmények.
Márpedig ezeket a dolgokat másfél évtizede
kapkodva, figyelmetlenül csinálja az ország,
hol (rövid idõre) szóhoz juttatva az igazi oda-
figyelést és szakértelmet, hol ismét fölös te-
herként eldobva azt. 

Maga ez a kötet nem más, mint egy elsõsor-
ban az Ifjúságról szóló civil jelentés. Ennek a
Parlament hasonló jelentésével egyidejûleg

kellett volna elkészülnie, a kettõt együtt kel-
lett volna az Országgyûlésnek tárgyalnia. Ám
sem a gyermekekrõl, sem az ifjúságról (vagy a
kettõrõl együtt) évek óta nem készül hivata-
los jelentés. Minthogy a kezünkben lévõ min-
ta elfogultság és demagógia mentesen ad sta-
tisztikákkal jól alátámasztott képet fájdalmas
nehézségekrõl, a központi szándékokkal el-
lentétesen alakuló folyamatokról, mulasztá-
sokról, és olykor sikerekrõl, továbbá sok ja-
vaslatot tartalmaz még megtehetõ civil és
fõként kormányzati lépésekrõl, nagyon alkal-
mas lenne arra, hogy az Országgyûlést komo-
lyan vegye, és többek között ennek alapján
vizsgálja meg saját sürgõs feladatait.

Örülnék, ha ennek a könyvnek a sorsa nem
csak az lenne, hogy olvassák – bár ez sem ke-
vés – hanem hogy azok használják majd fel,
akiknek módjuk van a számtalan rossz irányú
folyamatot visszafogni, más irányba terelni.
Ez az együttmûködõ szakemberek és civilek
nélkül nem megy – de a könyv nekik is szól. 

2006 október
Ferge Zsuzsa

Tisztelt Olvasók!
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A gyerekekrõl és fiatalokról szóló 2005-ös
éves civil jelentést tartja kezében az Olvasó.
Bár a ’90-es évek elején a Gyermekérdekek
Magyarországi Fóruma jelentetett meg két-há-
rom évig hasonló jelentést, talán mégsem túl-
zás, ha mintának szánjuk a munkát. 

A Jelentés igyekszik felölelni és bemutatni
a gyerekek és fiatalok (együtt: ifjúság) tevé-
kenységtérképét, illetve az ezt támogató in-
tézményrendszer adott évi mûködését. Így
két fõ részbõl áll: egyfelõl a gyerekek-fiatalok
élethelyzetével, másfelõl az ifjúsággal mint
szakmával és intézményrendszerrel foglalko-
zik az alábbi tagolásban: 

Élethelyzet

1. Gyerekek a családban
2. Ifjúság, iskola, oktatás
3. Fiatalok és foglalkoztatás 
4. A fiatalok mûvelõdési szokásai
5. Fiatalok vagyoni helyzete
6. Fiatalok és egészség
7. Peremhelyzetben
8. Fiatalok közösségben

Szakmai nézo” pont

1. Ifjúság a jogban
2. Ifjúságszakmai struktúrák
3. A gyermek és ifjúsági civil szektor
4. Ifjúsági kormányzat
5. Ifjúsági források

Valamennyi fejezet az alábbi egységes mód-
szertant igyekszik követni:

Elo”zmények
Az adott téma elmúlt évtizednyi folyamatai,
múltja

A félmúlt és a jelen:
A téma aktualitása, a 2005-ben történt
események, kezdeményezések, sikerek 
és kudarcok.

Ajánlások:
Az állam jövõbeli teendõi az adott területen

Az elsõ rész (Élethelyzet) természeténél
fogva sokszor adatgazdagabb, míg a szakmai
nézo”pont inkább intuitív. Talán itt kellett
megküzdenünk a legkomolyabb problémával:
a nem létezõ, késõ, nem nyilvánosságra ho-
zott, íróasztalnak készülõ adatok megszerzése,
nemcsak nehezíti a munkát, hanem olyan ké-
sést is jelent, amely csaknem feleslegessé te-
szi a Jelentés elkészítését.

Miután a Parlament és a Kormány immár há-
rom éve nem mutatkozik késznek a gyerekek
és fiatalok élethelyzetérõl és az ezzel kapcso-
latban tett kormányzati intézkedésekrõl szóló,
évente kötelezõ jelentést benyújtani/ tárgyalni,
szükségesnek tûnt egy gyõzelmi jelentéseket
és pánikhangulatot egyaránt nélkülözõ, szak-
mai jelentés összeállítása. 

Az Új Ifjúsáki Szemle alapértékeinek meg-
felelõen, igyekeztünk tudományosan megala-
pozott, de az akadémiai szaknyelvet nélkülözõ
kiadványt elkészíteni; emellett politikailag ki-
egyensúlyozott Jelentést publikálni. Emiatt az
írást bátran juttatjuk el a szakmai, parlamenti
és kormányzati véleményformálókhoz, vala-
mint nemzetközi fórumokhoz.

Az elsõ lépéseket megtéve büszkén, de meg-
illetõdve bocsátjuk a munkát szakmai vitára.
Várjuk a bírálatot és a felajánlásokat a 2006-os
jelentés összeállításában való közremûködésre,
hogy mind szélesebb szakmai konszenzus
övezte Jelentést tehessünk a késõbbiekben
közzé.

Nagy Ádám 
a Jelentés szerkesztõje,

az ÚISZ társfõszerkesztõje 

Elõszó
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Civil ifjúsáki éves jelentés
Po n g r á c z  T i b o r n é

Gyerekek a családban

ELÕZMÉNYEK

A demográfiai magatartás változása a
’90-es években

A népesedési folyamatok egyik alapvetõ tulaj-
donsága a hosszú távú jelleg, ami minden a
folyamatokban bekövetkezett változásokra,
mind a változások társadalmi kihatására érvé-
nyes. A lakosság népesedési magatartását az
egyénben és a társadalom egészében mélyen
beágyazott értékek, szokások vezérlik, melyek
nagyfokú stabilitásuk okán a társadalmi-gaz-
dasági változásokat csak lassan, idõben jelen-
tõs késéssel követik. Másfelõl ugyanakkor a
népesedési változások társadalmi-gazdasági
kihatásai pozitív vagy negatív következményei
rövidtávon nem, vagy alig, csak hosszú távon
válnak érzékelhetõvé, a fejlõdést, a társadalom
életét befolyásoló tényezõvé.

A fentiekbõl következõen az 1990-ben bekö-
vetkezett politikai, társadalmi, gazdasági átalaku-
lással a kilencvenes évek és napjaink, demográfi-
ai folyamatai csak olyan mértékben hozhatók
kapcsolatba, amennyiben felgyorsították a koráb-
ban már csírájában jelen lévõ folyamatokat. A
családi keretek felbomlása, a családok instabilitá-
sának fokozódása már korábban érzékelhetõ volt,
de kétségtelenül a ’90-es években ezek a folya-
matok felgyorsultak, melynek jelei a házas-
ságkötések megritkulása, a házasságkötési kor
emelkedése, az újraházasodás népszerûségének
csökkenése a volt házasok körében, a válással
végzõdõ házasságok arányának emelkedése, a
házassági együttélésen alapuló életforma mellett
más, nem hagyományos családi formák térhódí-
tása, mint például az élettársi kapcsolatok, vagy
az úgynevezett egyszülõs családok. A jelenségek
nem tekinthetõk kizárólag magyar sajátosságnak,
mivel Európa-szerte hasonló átalakulás jellemzi
a családi viszonyokat. A tapasztalatok azonban
azt mutatják, hogy a családi viszonyoknak ez az

átalakulása mindenütt, így Magyarországon is
mélyen érinti a családi élet tartalmát, és bizonyít-
hatóan hatással van a családok gyermekvállalá-
sára és az ezzel kapcsolatos normákra. 

A ’90-es évekre a házasodási kedv erõteljes
visszaesése jellemzõ, a házasságkötési arány-
számok több mint 40%-kal csökkentek. Hosszú
évtizedeken keresztül a nõi házasságkötés a 20–
24 éves korcsoportban volt a leggyakoribb,
1997-tõl ez megváltozott és áttolódott a 25–29
éves korcsoportra. A házasságkötés helyett a
férfiak és nõk egyre gyakrabban választják az
együttélés jogilag kötetlenebb formáját: az élet-
társi kapcsolatot. A mai fiataloknál az elsõ part-
nerkapcsolat létesítésekor háromszor-négyszer
gyakoribb az együttélés, mint 20 évvel ezelõtti
szüleiknél volt. Az élettársi kapcsolatok növek-
võ népszerûsége mögött nem csak a felelõsség-
vállalást, a hosszú távú lekötöttséget kerülõ ma-
gatartás, az individualizációra, az egyéni érdek
érvényesítésére irányuló törekvés húzódik meg,
de feltehetõen a szülõi házban szerzett negatív
tapasztalat is. A ma családalapítási korban levõ
fiatalok szülei ugyanis ahhoz a generációhoz
tartoznak, amelyekre a történelem során elõször
volt jellemzõ a nagyfokú családi instabilitás, a
magas válási arány. A szülõk válása bennük is
kételyeket támaszt a párkapcsolat kiszámítható-
ságával, a házasság tartósságával kapcsolatban,
és a hasonló sorsot házasság nélküli együttélés-
sel próbálják meg elkerülni.

Ha a törvényesen megkötött házasság ve-
szített is vonzerejébõl, magát a házasságot az
emberek túlnyomó többsége nem tartja el-
avult intézménynek. A modern magatartás és
a hagyományos attitûdök együttjárását pél-
dázza, hogy a nem házas életformát választók
is ugyanolyan jónak tartják a házasságot, az ér-
tékek szintjén ugyanannyira házasságpártiak,
mint a ténylegesen házasságban élõk.

A családalapítási szokásokat hosszú idõ-
szakon keresztül a fiatalkori házasságkötés és
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a fiatalon vállalt anyaság jellemezte. Nem
volt jellemzõ az akaratlagos gyermektelenség,
mindenki kívánt legalább egy gyermeket, ál-
talánossá vált a kétgyermekes családmodell.
Ritka volt a 30 vagy 35 év feletti gyermekvál-
lalás, alacsony volt a házasságon kívüli szüle-
tések aránya. E termékenységi minta változá-
sának elsõ jelei már az 1980-as évek elején
megjelentek, az 1990-es években pedig egyre
határozottabbá váltak. Az általános termé-
kenység szintje 28%-kal csökkent 1990 és
1999 között, a teljes termékenységi arány
1,84-rõl 1,33-ra csökkent. A születésszám je-
lentõs csökkenése ellenére tovább emelkedett
a házasságon kívüli születések száma és ará-
nya. Csak az 1990-es években kétszeresére
emelkedett a nem házas születések aránya, az
1980-as évek elejéhez képest pedig több mint
3,5-szeres a növekedés. 

A házasságon kívüli születések több mint
80%-a hajadonoktól, 16%-a pedig elvált nõk-
tõl származik. A hajadonok gyermekvállalása
különösen az elmúlt néhány évben emelke-
dett dinamikusan és csak az 1990-es évek ele-
je óta észlelhetõ, hogy termékenységük meg-
haladja az elvált nõkét. Az összes házasságon
kívüli születés csaknem negyede tizenévesek-
tõl, mintegy 60%-a pedig 25 évnél fiatalabb
nõktõl származik. Minél fiatalabb korban kö-
vetkezik be a terhesség és az ezt követõ gyer-
mekvállalás, annál nagyobb az esélye annak,
hogy a gyermek házasságon kívül születik. A
20 évesnél fiatalabb anyáknál minden 10 gyer-
mek közül 7 születik házasságon kívül, ami
3,5-szeres növekedést jelent 1980 óta. Dinami-
káját tekintve még jelentõsebb, négy-ötszörös
az emelkedés a 20–29 éves nõknél. Miközben
tehát egyre ritkább a fiatalkori gyermekválla-
lás, ha ez mégis bekövetkezik, akkor ez jóval
gyakrabban történik házasságon kívül, mint a
múltban. E mögött az együttélés terjedése hú-
zódik meg, amit reprezentatív vizsgálatok
eredményei is igazolnak. Ezek szerint a mai fi-
ataloknál az elsõ partnerkapcsolat létesítésénél
háromszor-négyszer gyakoribb az együttélés,
mint az szüleiknél, a mai 40 év körüli nõknél
volt húsz évvel ezelõtt.

A házasságkötés és a gyermekvállalás kö-
zötti korábbi szoros kapcsolat gyengülni lát-
szik a házasságon kívüli szülések növekvõ
szerepe miatt. Mindemellett a születésszám

csökkenése nyilvánvalóan kapcsolatba hoz-
ható a családalapítási szokások dinamikus
változásával, az erõteljesen csökkenõ házaso-
dási kedvvel. Ha figyelembe vesszük a nem
házas családi állapotú férfiakra és nõkre jutó
házasságkötési arányszámok mintegy 40%-os
csökkenését 1990 óta – melynek visszaesése
tehát jóval nagyobb, mint a termékenységé –
akkor a gyermekvállalás még hosszan elhúzódó
negatív idõszakát kell feltételeznünk, mely-
nek népességreprodukcióra gyakorolt hatása
felmérhetetlen.

A FÉLMÚLT ÉS A JELEN

A házasságkötések – házasságnélküli
együttélések

A házasságkötések száma a 2000. évben ta-
pasztalható átmeneti emelkedés után folya-
matosan csökkent.

1. táblázat. A házasságkötések száma, aránya, az elsõ 
házasságkötés átlagos életkora, a nõk teljes elsõ 

házasságkötési arányszáma

Forrás: Demográfiai évkönyv 2004. Budapest: KSH, 2005.

A házasságkötési hajlandóság csökkenése
nemcsak és nem elsõsorban a házasságköté-
sek abszolút számának illetve a nyers házas-
ságkötési arányszám visszaesésébõl állapítható
meg, hanem a nõk teljes elsõ házasságkötési
arányszámának drámai csökkenésébõl is. Ez
utóbbi arányszám azt mutatja, hogy az adott
év házasságkötési viszonyait feltételezve a
nõk hány százaléka fog élete folyamán leg-
alább egyszer házasságot kötni. A táblázat ada-
taiból kitûnik, hogy míg 1980-ban a hajadonok
89%-a, addig napjainkra csak kevesebb mint

Civil ifjúsáki éves jelentés
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a fele, 45%-a esetében várható, hogy házas-
ságra lép. Ez a tény a korábban fiatalon és
csaknem száz százalékban (’60-as, ’70-es évek)
házasságot kötõ magyar társadalom igen je-
lentõs magatartásváltozására utal.

Változásokat tapasztalunk az idõzítésben
is: 1990 és 2004 között a hajadonok esetében
4,5 évvel, a nõtlen férfiak esetében 4,3 évvel
emelkedett az elsõ házasság kötésének életko-
ra. A korspecifikus házasodási arányszámok
szintén a fent leírt tendenciát jelzik. Az ezer
megfelelõ korú hajadonra jutó általánosan
mutatkozó csökkenés mellett, különösen
szembetûnõ a visszaesés mértéke 20 év alattiak
és a 20–24 évesek esetében. (2. táblázat)

Míg 1990-ben ezer 20 évesnél fiatalabb nõre
még 51 házasságkötés jutott, 2004-ben már
csak 9. A korábban házasságkötés szempontjá-
ból legfrekventáltabb 20–24 éves korcsoport-
ban az arányszám 185-rõl 37-re esett vissza. 

Az elsõ házasságkötés idõzítését lényege-
sen befolyásolja a képzettség. A legfeljebb ál-
talános iskolai végzettségû férfiak 45%-a, a
hajadonoknak pedig 70%-a még manapság is
25 éves kora elõtt házasságot köt. Az egyete-
met végzettek többsége 25–29 éves korban
házasodik, de a diplomás férfiak egynegyede,
a nõk több mint egytizede a harmincas évei-
nek elején köti meg elsõ házasságát.

A házasságkötések számának, a házasságkö-
tési hajlandóság visszaesése több tényezõvel

magyarázható, mint a képzési idõ meghosz-
szabbodásával, a munkaerõ-piaci nehézsé-
gekkel, elhelyezkedési gondokkal egyfelõl,
karrierlehetõségekkel másfelõl, valamint a
házasságkötés nélküli együttélések növekvõ
társadalmi elfogadottságával és ezzel össze-
függésben emelkedõ népszerûségével és gya-
koribbá válásával. Az élettársi kapcsolatokra
vonatkozó adatok a népszámlálásokból, illet-
ve reprezentatív felvételekbõl állnak rendel-
kezésre, a népmozgalmi statisztika ez irányú
adatgyûjtést nem végez, ezért éves adatok
nem állnak rendelkezésre.

A 2001. évi népszámlálás a házasság nélkül
együtt élõk 10%-os arányát mutatta ki, de
reprezentatív felvételek alapján tudjuk, hogy
ezt a párkapcsolati formát élete folyamán va-
laha kipróbálók aránya ennél jóval magasabb,
mintegy 25%-os. A házasság nélküli együtt
élés gyakorisága az utóbbi években fõleg fia-
talok, 25 éven aluliak körében növekedett, tíz
év alatt mintegy négyszeresére emelkedett. A
fiatal életkorban viszonylag magas, majd az
idõsebb korcsoportokban csökkenõ gyakoriságú
élettársi kapcsolatok arra engednek következ-
tetni, hogy Magyarországon a házasság nél-
küli együttélés általában nem végsõ életforma
választás, hanem elsõsorban a próbaházasság
szerepét tölti be. Ezt támasztják alá a házas-
sággal, a házasság intézményével kapcsolatos
értékvizsgálatok is.

Civil ifjúsáki éves jelentés

2. táblázat. Nõtlenek és hajadonok házasságkötési arányszámai korcsoportok szerint

Forrás: Demográfiai évkönyv 2004. Budapest: KSH, 2005.
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A lakosság kérdõíves megkérdezésén ala-
puló reprezentatív vizsgálatokból kitûnik,
hogy a csökkenõ házasodási kedv ellenére a
társadalom értékrendjében a házasság intéz-
ménye mit sem veszített népszerûségébõl.

3. táblázat. Milyen életformát tart 
a legrokonszenvesebbnek? (%)

N=3075
Forrás: Population Policy Acceptance vizsgálat 2001. KSH Népes-
ségtudományi Kutatóintézet.

Az ideák szintjén tehát továbbra is a házas-
ság a domináns párkapcsolati forma, hiszen a
népesség 85 százaléka ezt tekinti végsõ el-
érendõ párkapcsolati formának. Az önálló
partnert és gyermek nélküli életet szinte sen-
ki sem tekinti vonzónak.

Az élettársi kapcsolat, a népesség 6 százalé-
ka átmeneti, 7 százaléka pedig végsõ együtt-
élési formának tekinti.

A párkapcsolati formák jövõbeni alakulása
szempontjából fontos dimenzió, hogy a fiata-
lok, a 30 év alattiak hogyan vélekednek egyes
életformákról, melyiket választanák, melyiket
tartják a legrokonszenvesebbnek?! A táblázat
adataiból kitûnik, hogy a fiatalok esetében is
a házasság bizonyul a legrokonszenvesebb
életformának. Házasságban szeretne élni a
megkérdezett fiatalok 80 százaléka – a próba-
házasságot támogatók aránya bizonyul kicsit
magasabbnak – és az élettársi kapcsolatot
preferálók aránya is csak néhány ponttal ha-
ladja meg a teljes népességre érvényes meg-
oszlásokat. A házasság nélküli együttélés –
érthetõ módon – az élettársi kapcsolatban
élõk esetében élvezi a legmagasabb támoga-
tottságot, de a többség itt is házasságpárti.

Összefoglalva megállapítható tehát, hogy a
házasságkötések csökkenése, az elsõ házasság-
kötés korának kitolódása, az újraházasodások
radikális visszaesése ellenére a társadalom ér-

tékrendjében a házasság nem veszített jelentõ-
ségébõl, pozitív megítélésébõl és nemcsak a
középkorúak, de a fiatalok esetében is a legin-
kább áhított, vágyott párkapcsolati forma.

Gyermekvállalás napjainkban

Az elmúlt néhány évben a hosszú ideje kedve-
zõtlenül alakuló gyermekvállalási gyakorlat-
ban lényegi változás nem következett be. A
születések száma 1998-ban csökkent 100 ezer
alá és azóta is évi 94 ezer és 97 ezer között in-
gadozik. A 2005. évi 97496-os esetszám ugyan
2359 születéssel meghaladta a 2004 évi érté-
ket, de e csekély növekedés reális értékelésé-
hez tudnunk kell, hogy az elõreszámítások
1995 és 2005 között jelentõs születésszám
növekedést prognosztizáltak az ’50-es évek ele-
jén született nagy létszámú „Ratkó-nemzedék”
unokáinak szülõképes korba lépésére vissza-
vezethetõn. Napjainkban ugyanis viszonylag
nagy létszámú a reproduktív korban lévõ nõi
népesség aránya, következésképp a születések
számának akkor is emelkednie kellene, ha
egyébként a termékenység, a vállalt gyerme-
kek száma nem változik. Mint látható, a vára-
kozásokkal ellentétben a születések száma
nem emelkedik, ami több tényezõre, de min-
denekelõtt a gyermekvállalási kor kitolódására
vezethetõ vissza.

Civil ifjúsáki éves jelentés

1. ábra. A teljes termékenységi arányszám és a nõk elsõ
gyermekvállalási életkora 1990 és 2004 között
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A teljes termékenységi arányszám azt fejezi
ki, hogy az adott év születési gyakorisága
mellett egy nõ élete folyamán hány gyermek-
nek adna életet. Míg a ’90-es évek elején egy
nõ átlagosan 1,84 gyermeknek adott életet,
addig 2004-re ez a mutató 1,28-ra csökkent.
Ez a születésgyakoriság mintegy 40–45%-kal
marad el az egyszerû reprodukciót biztosító
szinttõl. Más szóval ma a nõk 45 százalékának
kellene eggyel több gyermeket vállalnia a né-
pesség utánpótlásához. Az elsõ gyermekszülés
átlagos életkorának emelkedése mellett (1. ábra)
jelentõs változások következtek be a gyermek-
vállalás korösszetételének alakulásában is.

4. táblázat. Élveszületések az anya korcsoportja szerint
(ezer megfelelõ korú nõre)

Forrás: Demográfiai évkönyv 2004. Budapest: KSH, 2005.

Erõsen visszaesett a fiatalok – fõleg a 25
éven aluliak – gyermekvállalási kedve, így jó-
val kisebb arányban születnek meg az elsõ és
a második gyermekek a nõk 20 vagy 25 éves
koráig, mint korábban. A 25 vagy 30 év feletti
gyermekvállalás egyelõre nem tudja kompen-
zálni a fiatalkori születéskiesést. Fõleg ezért
esik évrõl évre a születések száma. Az 1990-
hez viszonyítva a 20 év alatti nõk termékeny-
sége mintegy 50%-kal csökkent, a legterméke-
nyebb korú 20–24 éveseké pedig csaknem a
harmadára zuhant. Ennek eredményeként
hetven év óta elõször ismét a 25–29 éves nõk
körében lett a leggyakoribb a gyermekvállalás
a 20–24 éves életkor helyett. Századunk folya-
mán elõször figyelhetõ meg tartósan az a je-
lenség, hogy a termékenység csökkenése az
anyák „öregedésével” jár együtt. Emelkedik
az anyák átlagos életkora gyermekük világra
hozatalánál. A késõbbi házasságkötés és gyer-
mekvállalás miatt 1990 óta 3,5 évvel emelke-

dett a házas nõk átlagos életkora elsõ gyerme-
kük megszülésénél.

A gyermekvállalási hajlandóságot és a szü-
lés idõzítését erõsen befolyásolja a képzettség.
Az általános iskolai végzettséggel sem rendel-
kezõ nõk 32%-a még tizenévesen, további
29%-uk 20–24 éves korában megszüli (elsõ)
gyermekét. A képzettségi szint emelkedésével
csökken azoknak az aránya, akik 25 éves ko-
ruk elõtt gyermeket vállalnak. A diplomás
nõk zöme esetében a munkaerõ-piaci szem-
pontok miatt ez az idõpont kitolódik húszas
éveik második felére, illetve harmincas éveik
elejére. Figyelemre méltó, hogy a 35. életévük
betöltése után gyermeket vállaló nõk aránya a
legképzettebbek között a legmagasabb.

A gyermekvállalási magatartásban mutat-
kozó negatív tendenciák, a hosszú ideje ked-
vezõtlenül alacsony születésszám ellenére
nem változott a magyar társadalom határozott
erõteljes gyermekcentrikus beállítottsága. Ha-
zai és nemzetközi együttmûködésben végzett
kutatások sora bizonyítja – bemutatásukra
terjedelmi korlátok miatt nincs lehetõségünk
–, hogy a magyar lakosság európai viszonylat-
ban kimagaslóan gyermekorientáltnak tekint-
hetõ. Magyarországon minden más országhoz
képest nagyobb arányban vallják: „Teljes élet
csak gyermekkel képzelhetõ el.” Reprezenta-
tív vizsgálatok eredményei bizonyítják, hogy
hazánkban változatlanul nem jellemzõ az
akaratlagos gyermektelenség, mindenki sze-
retne legalább egy gyermeket, és továbbra is a
kétgyermekes családmodell a leggyakoribb. A
fentiekben bemutatott 1,28 teljes termékenységi
aránnyal szemben a kívánt, tervezett gyer-
mekszámok rendre meghaladják a kétgyerme-
kes családnagyságot. Ez más szóval azt jelenti,
hogy jelentõs kivárási, illetve idõzítési elem
található a fiatalok jelenlegi termékenységi
magatartásában: a fiatalok a gyermekvállalás
kedvezõbb feltételeire várva halasztják, ha-
lasztották el a kívánt gyermek világrahozata-
lát. Ez a megfigyelés a hatékony, kiszámítható
családpolitika alkalmazásának szükségessé-
gét támasztja alá, amely kedvezõen befolyá-
solja a gyermekvállalási terveknek mielõbbi
realizálását.

Civil ifjúsáki éves jelentés
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AJÁNLÁSOK

A családtámogatási rendszert 1990 óta erõtel-
jes ciklikusság jellemezte. Az elmúlt 15 év-
ben tapasztalható hullámzások alapvetõen az
egyes kormányok eltérõ prioritásaira, hol a
„minden gyermek egyenlõ” elvnek, hol a rászo-
rultsági elvnek hangsúlyozására vezethetõk
vissza. A pronatalista célok, a gyermekválla-
lás ösztönzése illetve a szegénységpolitika, a
hátrányos helyzetben lévõ gyermekes csalá-
dok kiemelt támogatása más és más családpo-
litikai gyakorlatot igényel, következéskép az
egyes támogatási formák ciklusról ciklusra
változhatnak, megszûnhetnek, újak keletkez-
hetnek (lásd gyed, adókedvezmény, lakástá-
mogatás), míg a ciklusokon átívelõ támogatá-
sok esetében a reálérték alakulása tükrözi – a
költségvetési korlátokon, lehetõségeken belül
– az adott támogatás aktuális politikai jelen-
tõségét. Ami a támogatások értékállóságát il-
leti, a helyzet meglehetõsen siralmas.

Felvetõdhet és fel is vetõdik a kérdés, hogy
érdemes-e a gyermekvállalást, a születések
számának növelését ösztönzõ, jelentõs anyagi
erõforrásokat igénylõ családpolitikát folytatni?!
Befolyásolható e eredményesen a párok, a
családok magatartása, családtervezése? Mind
a hazai, mind a nemzetközi tapasztalatok azt
bizonyítják, hogy az ez irányú erõfeszítéseknek,
az emberek szándékával összhangban levõ
pronatalista politikának lehet eredménye.

Igen tanulságos a rendszerváltozás körüli
évek népesedési folyamatainak és családpoli-
tikai gyakorlatának tanulmányozása: a rend-
szerváltozást követõ elsõ évben (1991-ben) a
születések száma emelkedett, és 1995-ig is
csak mintegy 15%-os termékenységcsökkenés
volt megfigyelhetõ, míg a hasonló társadalmi,
gazdasági, politikai változáson átesett volt
szocialista országok esetében a születési mu-
tatók 25–40%-kal csökkentek. A magyar gyer-
mekvállalási magatartás kedvezõ alakulása
alapvetõen arra volt visszavezethetõ, hogy
1990 után a családtámogatási rendszer érin-
tetlen maradt. Magyarországon nem került
sor olyan átalakításokra, restrikciókra, mint
amilyenek a többi volt szocialista ország ese-
tében megtörténtek. A családi juttatásoknak
az adott gazdasági nehézségek között kétség-

telenül elismerésre méltóan bõkezû rendszere
bizonyos fokig kivédte a társadalmi, gazdasági
válság családokat fenyegetõ negatív hatásait
és a bizonytalanság légkörében a biztonságot
sugározta. Ez a biztonságérzet szûnt meg a
családtámogatási rendszert radikálisan átala-
kító Bokros-csomag bevezetésével. A termé-
kenység csökkenése felgyorsult és a csökkenõ
trendet azóta sem sikerült megfordítani.

Az utóbbi tíz év nem túl eredményes, a né-
pesedési mutatókat nem javító családpolitikai
kudarcának alapvetõ oka az állandóan változó
támogatási rendszer, a családpolitika eredmé-
nyességéhez nélkülözhetetlen stabilitás hiá-
nya. A négy évente változó kormányok, eltérõ
ideológiát és értékrendet képviselnek és ennek
következtében a családpolitika elvi és gyakorlati
kérdéseiben is mindig máshová helyezik a
hangsúlyt. Egyszer a születésösztönzõ pronata-
lista jelleg erõsödik meg, máskor a szociálpoliti-
ka intézkedésekre tevõdik a fõ hangsúly. A tár-
sadalom, és különösen a gyermekvállalás elõtt
álló párok elbizonytalanodnak a tekintetben,
hogy meddig élnek az éppen meghozott támo-
gatási formák és mikor várható újabb megvo-
nás, restrikció, módosítás.

A családpolitika eredményessége nagymér-
tékben függ attól, hogy sikerül-e a családtá-
mogatási rendszer kiszámíthatóságában és
stabilitásában megingott lakossági bizalmat
visszaállítani: sikerül-e a népesedéspolitika
és a családpolitika céljait és eszközrendszerét
tekintve konszenzust kialakítani a politikai
pártok között, hogy a politika iránya, eszköz-
rendszere ne csak négy évre, kormányzati
ciklusokra, hanem hosszabb távra is tervez-
hetõ legyen a családok számára.

A politika ne várjon azonnali eredménye-
ket egy-egy intézkedés bevezetése után, mert
a népesedési folyamatok jellegébõl követke-
zõen a változás csak hosszú távon lesz érzé-
kelhetõ. Lehet, hogy az intézkedés hatása
nem is érzékelhetõ a pozitív tartományban de
megakadályozza a negatív folyamatok elindu-
lását, negatív tendenciák, magatartásformák
megjelenését. Más szóval a „mi lett volna,
ha…” kérdését a családpolitikai intézkedések
hatékonyságának vizsgálatánál célszerû min-
dig szem elõtt tartani.
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ELÕZMÉNYEK

E fejezetben igyekszünk helyzetképet adni arról,
hogy milyen a jelenlegi magyar fiatalokat iskolázó
oktatási rendszer, és hogy ebben a rendszerben
milyen esélyekkel boldogulnak a diákok.

Mindenképpen elõre kell bocsátanunk,
hogy a magyar oktatási rendszer számos
egyedi jellegzetességgel rendelkezik. Ilyen
például egy, az alsó fokról a középfokra való
átmenetet érintõ, szerkezeti jellegzetesség: a
magyar oktatás szerkezete, sok más ország-
ban tapasztalttól eltérõen, alapvetõen egy
nyolcosztályos alsó fokból és egy négyosztá-
lyos középfokból tevõdik össze, tehát nálunk
a máshol külön egységként megjelenõ alsó
középfok jellemzõen az általános iskolák felsõ
tagozatának felel meg. Tovább árnyalja a hely-
zetet természetesen az úgynevezett szerkezet-
váltó, 6, illetve 8 osztályos gimnáziumok léte,
ezek azonban a népességnek csak kisebb há-
nyadát iskolázzák, valamiféle elit-jelleget
ígérve. Az oktatási helyzet elemzéséhez ter-
mészetesen hozzátartozik a felsõfokú oktatás
rövid bemutatása is. Elöljáróban azonban ér-
demes vázolni azt a környezetet, amely kö-
rülveszi és befolyásolja a magyar oktatási
rendszert, illetve érdemes megemlíteni a ma-
gyar oktatási rendszer néhány olyan jellegze-
tességét, amelyek alapvetõen befolyásolják,
hogy ki, hol, hogyan, milyen sikerrel tanulhat
a mai magyar fiatalok közül.

A FÉLMÚLT ÉS A JELEN

Demográfiai válság

A magyar oktatási helyzetre a 21. század elsõ
évtizedében egyértelmûen rányomja bélyegét
a csökkenõ gyerekszám, amely elõször az ál-
talános iskolákat érintette, de késõbb elérte a

középszintet is. A demográfiai válságot, amely
a politikai viharokat is kavaró iskolabezárá-
sokhoz vezet, jól illusztrálja az alábbi ábra: 

Az 1975 és 2001 között született korosztályok létszáma
2002. január elsején (fõ)1

Az iskoláskorú népesség csökkenése az egész
országban érezteti hatását, de a kisebb falvak-
ban még erõsebben befolyásolja a gyerekek és
fiatalok oktatási helyzetét, mint Budapesten,
hiszen nem mindegy, hogy egy iskola bezárása
következtében három saroknyival vagy 3 falu-
nyival arrébb kell-e a jövõben iskolába járni.

A magyar helyzet további, bár korántsem
egyedi sajátossága, hogy, alapfokon minden-
képpen, de általánosságban is jellemzõ a köz-
oktatási intézmények túlsúlya. Az óvodások-
nak csupán 2%-a jár nem állami fenntartású
óvodába, az általános iskolásoknak 4%-a jár
egyházi, 1%-a pedig alapítványi iskolába. A két
szektor ugyanakkor élesen elkülönül a közép-
fokon, az egyházi fenntartású intézmények
zömmel gimnáziumok, míg az alapítványi is-
kolák elsõsorban a szakképzésben találhatók.
A szakképzésben tanulók mintegy 7-9%-a jár
alapítványi iskolába (arányuk elenyészõ, 2%
az egyházi iskolák esetében), ugyanakkor a
gimnazisták 13%-a jár egyházi intézménybe
(az alapítványi iskolák esetén az arány mind-
össze 4%). A felsõoktatás területén az intéz-
mények 40%-a egyházi fenntartású, de miután

B e r é n y i  E s z t e r

Ifjúság, iskola, oktatás
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elsõsorban kis létszámú fõiskolákról van szó, a
hallgatóknak csupán 5%-a jár ezekbe az intéz-
ményekbe, míg 9%-uk alapítványi, illetve
magánintézménybe.2

Éppen ezért, különösen az alsó és középfokú
oktatással foglalkozva, hangsúlyoznunk kell,
hogy a magyar diákok zöme állami fenntartású
intézményekbe jár, ezért talán nem túlzás, ha
azt állítjuk: a magyar közoktatás jellegzetességei-
nek megértése elengedhetetlenül fontos a fiata-
lok oktatási helyzetének megértéséhez, ezért
leginkább ezeket vesszük számba.

Decentralizáció és autonómia

Magyarországon a rendszerváltással párhuza-
mosan igen jelentõs változások zajlottak le a
közoktatásban, elsõsorban annak irányítási
rendszerében. A kilencvenes évek elején –
részben angol mintára – egy erõsen decentra-
lizált és deregulált oktatási rendszer épült ki
Magyarországon. Az újonnan kialakult fele-
lõsségi rendszerben a központi és a területi
(megyei) szint súlya jelentõs mértékben csök-
kent, a korábbi helyzethez képest viszont a helyi és
az intézményi autonómia megnövekedett: az új,
erõsen decentralizált rendszerben a döntések
súlypontja az alsóbb szintekre került.3 Különö-
sen fontos hangsúlyozni az alsó fokú oktatás-
ban megjelenõ, Európában példa nélküli iskola-
választási szabadságot: nálunk az általános
iskola elsõ osztályába belépõ gyerekek (illetve
szüleik) nem feltétlenül lakóhelyük alapján ke-
rülnek iskolába, hanem (elvileg) szabadon válo-
gathatnak az iskolák között. Nemcsak a csalá-
dok választhatnak szabadon iskolát, hanem az
iskolák autonómiája is páratlanul nagy: saját
tanterveket írhatnak, saját maguk döntenek az
alkalmazott pedagógusok személyérõl, saját ma-
guk szabják meg, hogy milyen típusú osztályo-
kat indítanak, és bár korlátozottan, de saját ma-
guk szabják meg, hogy kiket vesznek fel ezekbe
az osztályokba. A nagy szabadság azonban ha-
talmas egyenlõtlenségeket is szül mind az isko-
lák, mind a diákok között.

Az iskolakörzetek léte ugyanis egyfelõl
(legalább is elvileg) biztosítja minden szülõ
számára a körzeti iskolák ún. normál osztá-
lyaihoz való hozzáférést, a szülõk azonban
beírathatják gyermeküket más iskolába is –

feltéve, hogy az abban a körzetben lakó tanu-
lók beiskolázása után is van még szabad férõ-
hely. A gyakorlatban ez azzal jár, hogy a jobban
tájékozott, jobb érdekérvényesítõ képességû,
autóval rendelkezõ – egyszóval magasabb stá-
tusú – szülõk a beiskolázási körzetek közötti
eleve meglévõ társadalom-földrajzi egyenlõt-
lenségeket tovább erõsítve „kisajátítják” a „jó”
iskolákat. Középosztályi közegben a családok
sokkal inkább tudnak élni az iskolák közötti
válogatás lehetõségével, és inkább tudják vál-
lalni az ezzel a döntéssel járó költségeket.
Nemcsak a fárasztó, szelektív felvételiken vesz-
nek részt, hanem 5–6 éves gyermekeiket elõké-
szítõ tanfolyamokra járatják, hiszen tudják, a
tét óriási: bekerül-e gyermekük valamelyik jó
hírû iskolába vagy egy még jobb hírû elittago-
zatra, ahonnan szinte természetszerûleg tanul
mindenki tovább érettségit adó intézmény-
ben.4 Az általános iskolai iskolaválasztás tétje
tehát óriási: nemritkán igen erõs hatással van
a 4,6, vagy 8 évvel késõbbi középiskola-válasz-
tásra is a 6 éves kori felvételi sikere vagy ép-
pen kudarca. Persze mindez elsõ ránézésre
könnyen figyelmen kívül hagyható, hiszen
részben a demográfiai válságnak, részben az
ettõl független oktatási expanziónak köszön-
hetõen, még a leggyengébb általános iskolák is
igen jó középiskolai beiskolázási arányokkal
rendelkeznek. Ha azonban közelebbrõl szem-
ügyre vesszük ezeket az adatokat, láthatjuk,
hogy ezek az iskolák igen elenyészõ számban
tudják diákjaikat gimnáziumba vagy elit jelle-
gû szakközépiskolába küldeni; nagyon nagy
arányban kerülnek diákjaik viszont a jelenle-
gi magyar oktatási rendszer talán leginkább
elhanyagolt, zsákutcás képzést jelentõ in-
tézményeibe, a szakiskolákba. 

A demográfiai hullámvölgy hatásaként pe-
dig az tapasztalható, hogy a néhány éve még
a problémás tanulókat falaikon kívülre szorí-
tani igyekvõ, a középosztály igényeit kiszol-
gáló iskolák új stratégiához folyamodnak: im-
már beengedik a problémás, kevés sikerrel
kecsegtetõ diákokat, de oly módon, hogy ne-
kik külön osztályokat létesítenek. Az ilyen
stratégiát folytató iskolákat „kétpólusú”-nak
nevezhetjük, hisz ezekben az intézményekben
az egyes évfolyamokon egymástól teljesen el-
térõ jellegû és összetételû osztályok mûköd-
nek. Azokban az iskolákban, amelyekben az
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iskola presztízsét, „identitását” a helyi elit
gyermekeit toborzó speciális osztályok mû-
ködtetésével kívánják kialakítani, az iskola
körzetében élõ hátrányos helyzetûek általá-
ban a „normál osztályban” találják magukat.
Ezek az osztályok hátrányt jelenthetnek a diá-
kok számára, mivel általában kevésbé magas
szinten képzett tanárok tanítják õket, akik rá-
adásul munkájuk során gyakran nincsenek
tekintettel a gyerekek sajátos szükségleteire.
Ez egyfajta – iskolánként eltérõ mértékû és
jellegû – latens, intézményen belüli szegregá-
ció, amely nehezen áthatolható, láthatatlan
falat emel egy-egy iskolán belül a különbözõ
osztályokba járó tanulók közé.5

Mindez, valamint a decentralizált irányítás
miatt érvényre jutó társadalomföldrajzi kü-
lönbségek, és a választási szabadság már emlí-
tett jellegzetességei együtt járnak azzal, hogy
az iskolák szolgáltatásai és a tanulók tovább-
tanulási esélyei között igen nagyok a különb-
ségek. Mindezt a PISA-vizsgálatok ismert
eredményei is alátámasztják. A számok azt
mutatják, hogy a magyar oktatási rendszer-
ben a középosztálybeli tanulóknak „a nem-
zetközi átlagnál sokkal nagyobb mértékû
elõny[e] mutatkozik a teljesítmények terén.
(...) A kevésbé kedvezõ hátterû tanulók számá-
ra ez ugyanilyen mértékû hátrányként jelenik
meg, tükrözve az oktatási rendszeren belüli
nagyfokú egyenlõtlenséget.”6 A PISA-felmérés-
bõl világossá vált az is, hogy a magyar iskola-
rendszer településszerkezeti jellemzõi milyen
erõsen nyomják rá bélyegüket az iskolai
egyenlõtlenségekre: egy budapesti gyereknek
jóval több esélye van jó minõségû általános és
középiskolába kerülnie, mint egy faluban élõ
kortársának. De a lakóhely szerinti egyenlõt-
lenségek Budapesten belül is meghatározzák a
diákok jövõjét. A decentralizált önkormányzati
rendszer következményeképp a kerületek szin-
te teljesen önállóan alakíthatják oktatáspoliti-
kájukat. Minden egyes kerület komplex, önálló
oktatási rendszer. A gazdagabbak lehetnek bõ-
kezûbbek, ha akarnak, míg a szegényebbek
kénytelenek fogukhoz verni a garast.7

A jelen helyzet legfontosabb sajátosságai

Mindezek eredményeképpen az általánosis-
kola-választás során a társadalmi származás

befolyásolja azt, hogy ki milyen iskolába, il-
letve milyen iskolai osztályba kerül. Az álta-
lános iskola azonban, mindezeken felül, ma
Magyarországon, a legtöbb európai országban
tapasztalhatónál jóval erõsebb mértékben be-
folyásolja a késõbbi középiskolába kerülési
esélyeket. Azt is kijelenthetjük tehát, hogy
„hazánkban ezért a társadalmi származás és
az iskolai pályafutás összefüggései erõsebbek,
mint Európa más országaiban, feltehetõen a
rendkívül korai és kemény szelekció, az egyen-
lõtlen, szegregált nevelési körülményeknek
köszönhetõen”.8

Társadalmi származás és a társadalom-föld-
rajzi státus tehát ma Magyarországon igen
erõteljes mértékben járul hozzá az oktatási
egyenlõtlenségek generálásához; mindez pe-
dig nemcsak az egyéni életutak megfigyelése-
kor jelentkezik, de a magyar oktatási rendszer
általánosságban is rosszul szokott vizsgázni
nemzetközi összehasonlításban. Erre a legis-
mertebb példa a már említett PISA-vizsgála-
tok eredményei, de más összehasonlítások
sem mutatnak túl kedvezõ képet. 

Nem meglepõ tehát, hogy a mai magyar fiata-
lok egy jelentõs részének már pusztán társadalmi
származása okán is alacsony elõrelépési esélye-
ket jelent az iskola. Legalább ennyire sajnálatos
az is, hogy az a bizonyos elitréteg, amelyet pedig
ez az iskolarendszer mûködésmódjából fakadóan
támogat, európai összehasonlításban szintén
nem bizonyul kifejezetten felülteljesítõnek, hi-
szen a magyar oktatás összehasonlító elemzése
rendre kimutatja, hogy a magyar fiatalok eseté-
ben nemcsak az eredmények közötti szórás nagy
(ami az egyenlõtlenségek jó mutatója), hanem az
átlagos teljesítmények is alacsonyak, ami viszont
a mindenkit egyformán sújtó rossz hatékonyság-
gal hozható összefüggésbe. Nem meglepõ tehát,
hogy a magyar fiatalok kevéssé számítanak, és
kevéssé is érzik magukat versenyképesnek euró-
pai konkurenseikhez képest.

Az iskolázás expanziója

Az iskolázás expanziója az elmúlt években jól
láthatóan kiterjedt a felsõbb korosztályokra,
mint azt az alábbi ábra is jól illusztrálja:
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Nappali tagozaton tanulók aránya korévenként 
Magyarországon a korcsoport létszámához 

viszonyítva, 1998/99 és 2001/02 (%)9

Ha kifejezetten a 15–29 éves fiatalok élet-
helyzetére vagyunk kíváncsiak, akkor elmond-
hatjuk, hogy az elmúlt néhány esztendõben
tovább folytatódott az oktatás korábban ki-
bontakozott expanziója. A fiatalok egyre nö-
vekvõ arányban, egyre hosszabb ideig vesznek
részt az iskolai képzésben. Az elmúlt négy esz-
tendõben mintegy 6 százalékkal nõtt a 15–29
éves korcsoport részvétele az iskolai képzések-
ben. A 2004. évi nagymintás felvétel eredmé-
nyei alapján megállapítható, hogy az expanzió
az utóbbi években elsõsorban a 25–29 évesek
korcsoportját érintette. 2000-ben 34, 2004-ben
40 százaléka járt iskolába a teljes sokaságnak.

Az iskolai képzésben részt vevõ 15–29 évesek aránya 
2000-ben, illetve 2004-ben (életkori csoportok 

szerint, százalékos megoszlásban)

A kutatásban szereplõ legfiatalabb korcso-
portban, tehát a középiskolás korúak köré-
ben, az utóbbi néhány esztendõben már nem
növekedett az iskolai oktatásban résztvevõk
aránya. Az adatok arra utalnak, hogy hazánkban
már lezajlott a középiskolai oktatás expanziója.
A megváltozott demográfiai feltételek közepette
az általános iskolát elvégzõk számára a dilem-
mát már nem a továbbtanulás vagy az otthon-
maradás jelenti, hanem az, hogy milyen kö-
zépiskolában nyílik módjuk tanulmányaik
folytatására. E tekintetben változatlanul na-

gyon differenciáltak a lehetõségek; a település-
szerkezet, továbbá a társadalmi státushelyzet
mentén igen nagy különbségek tapasztalhatóak
a középfokú oktatás esélyeit tekintve.

Az adatok ugyanakkor arra engednek követ-
keztetni, hogy a felsõfokú képzésben változatla-
nul erõteljes expanzió zajlik. Ennek lendületét
jól érzékelteti az, hogy a 20–24 évesek körében
négy esztendõ alatt 14 százalékponttal nõtt az
iskolai tanulmányokat folytatók aránya. Az em-
lített továbbtanulási csoport 75 százaléka
folytat felsõfokú tanulmányokat, 7 százaléka a
szakközépiskolára épülõ technikusi képzésben
vesz részt, a többiek pedig megismételt szakkö-
zépiskolai képzés keretében igyekeznek új, a
munkaerõpiacon keresett szakmákra szert tenni.
A mintába vont legidõsebb korcsoportban – a
25–29 évesek körében – az elmúlt négy eszten-
dõben 4 százalékról 12 százalékra duzzadt az
iskolarendszerben tanulók aránya. Ez igen
nagy változás. Mindez egyfelõl azzal függ
össze, hogy egyre késõbbre tolódik a felsõfokú
tanulmányok kezdete, másrészt a megkezdett
egyetemi, fõiskolai tanulmányok is elhúzód-
nak, ami pedig összefügg a tanulás és a munka
együttes megjelenésének növekvõ mértékû ösz-
szekapcsolódásával. A szóban forgó korcso-
portban voltaképpen már ez a konfiguráció, te-
hát a tanulás és a munka egybekapcsolódása
dominál. Az oktatásban résztvevõk kétharma-
da a tanulást valamilyen keresõ tevékenységgel
kapcsolja egybe. Ez az együttállás azonban a
20–24 évesek korcsoportjában is intenzíven
terjed, és a felsõfokú tanulmányokat folytatók
mintegy 10 százalékát jellemzi. 

Az adatok arra is utalnak, hogy a középfokú
továbbtanulás szerkezetében nem figyelhetõ
meg számottevõ változás. A szakmunkás-
szükséglet erõteljes propagálásának hatására,
úgy tûnik, megállt a szakmunkásképzésben
tanulók régóta tartó aránycsökkenése. A né-
hány százalékos növekedés azonban egyelõre
nem jelez trendváltozást. A szakközépiskolai-
technikumi képzés változatlanul vonzó, míg
a gimnáziumokban az utóbbi években már
kissé csökkent a továbbtanulók aránya. (Lásd
alábbi táblázat.) 

A táblázat adatai azt jelzik, hogy a felsõok-
tatás expanziója az utóbbi években elsõsor-
ban a fõiskolai képzésben résztvevõk arányá-
nak jelentõs növekedésében realizálódott. Az
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egyetemi képzés esetében nincs számottevõ
arányváltozás. 

A 2004. évi reprezentatív felvétel fényt vet
arra is, hogy az iskolai képzés expanzióját
csupán az oktatási rendszerben tanulók
aránynövekedése reprezentálja-e, avagy a ko-
rábbi expanziós folyamat hatásaként, immár
a 15–29 éves fiatalok iskolai végzettségének
számottevõ növekedése is megfigyelhetõ-e.

A 15–29 éves, gazdaságilag aktív, inaktív és munkanélküli
fiatalok iskolázottsága 2000-ben, 
illetve 2004-ben (százalékban)

A közölt adatok az iskolai tanulmányokat
már befejezett, gazdaságilag aktív, tehát vala-
milyen keresõ foglalkozást folytató, illetve
inaktív, továbbá a felvétel idõpontjában mun-
kanélküli fiatalok igen differenciált iskolá-
zottságát tükrözik. 

Külön is kiemelendõ, hogy az alacsony
iskolázottságú fiatalok aránya nem csökkent
az utóbbi években. Ez egyre nagyobb akadá-
lya lesz valamilyen keresõ foglalkozás elérésé-
nek vagy megtartásának. Ebbõl a szempontból
a gazdaságilag aktív, tehát keresõ tevékenysé-
get folytató fiatalok mintegy 10 százalékát ki-
fejezetten veszélyeztetettnek tekinthetjük. Ne-
gatív jelenség az is, hogy az inaktívak körében
erõteljesen növekedett az alacsony iskolázott-

ságúak aránya, ami egyúttal arra utal, hogy so-
kan közülük kiszorultak a munkaerõpiacról. 

Hasonló tendenciát jeleznek a munkanél-
küliek csoportját jellemzõ iskolázottsági ada-
tok is. Ugyanakkor a szakmunkás képzettség-
gel, illetve az érettségivel rendelkezõk aránya
nem változott az elmúlt években. Mindössze
a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk aránya
növekedett, ami a keresõ foglalkozást folyta-
tók körében és a munkanélküliek csoportjá-
ban egyaránt megfigyelhetõ.

Ez utóbbi fejlemény a sokat emlegetett dip-
lomás túltermelés empirikus jeleként értel-
mezhetõ, de ugyanakkor az is nyilvánvaló,
hogy e téren még mindig nagy a lemaradás a
többi fejlett országhoz képest. 

A diplomát szerzõk aránya korcsoportonként 
Magyarországon és az OECD-országokban, 2000 (%)10

Iskolázási egyenlõtlenségek

Ma Magyarországon az egyenlõtlenség
problémája korántsem kerül elõtérbe az ön-
kormányzati döntéshozók, illetve az oktatási
intézmények gyakorlatában. Mindez érzékelteti
hatását az iskolázásban tapasztalható társadalmi
egyenlõtlenségekben is. Az Ifjúság2000, illetve
Ifjúság2004 adatai alapján pontos és differen-
ciált képet kaphatunk a közép- és felsõfokú
továbbtanulás társadalomszerkezeti összefüg-
géseirõl, közelebbrõl arról, hogy az eltérõ szo-
ciokulturális csoportokhoz tartozó fiatalok
milyen arányban tanulnak tovább a szerkezeti
szempontból is lényegesen módosult közép-
fokú képzésben, illetve az immár erõteljesen
kiterjesztett felsõoktatásban. 

Az adatok változatlan képet rögzítenek. A
négy esztendõvel korábbi felvétel és a 2004.

Civil ifjúsáki éves jelentés
Az iskolarendszerben tanulók százalékos megoszlása 
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évi kutatás egybehangzó eredményei alapján
egyértelmû, hogy a társadalmi hátterû iskolázási
különbségek kifejezetten nagyok, és az expanzió
ellenére sem csökkentek az eltelt idõszakban. Az
alacsony iskolázottságú szülõk csoportjához tar-
tozók számára változatlanul a szakmunkásképzés
kínál továbbtanulási lehetõséget. Az érettségit
adó középfokú oktatásban már egyértelmû a
hátrány, a felsõoktatási intézménybe pedig az ál-
talános iskolát végzett szülõk gyermekeinek
mindössze három százaléka jár. Amíg a legiskolá-
zottabb családi, társadalmi környezethez tartozók
hattizede vesz részt valamilyen közép- és felsõ-
fokú képzésben, addig a csupán általános iskolai
végzettséggel vagy azzal sem rendelkezõk cso-
portjában mindössze 19 százalék ezek aránya. E
tekintetben az elmúlt négy esztendõ nem hozott
semmiféle változást.

Megfigyelhetõk azonban bizonyos változá-
sok is, elsõsorban a felsõfokú képzésben. Ha
az egyetemi és a fõiskolai hallgatók megoszlá-
sát az apa iskolázottságával összefüggésben
áttekintjük, a következõket tapasztalhatjuk.

A 2000. évben a leginkább iskolázott családi,
társadalmi környezethez tartozó fiatalok lát-
szanak a felsõoktatási expanzió egyértelmû
haszonélvezõinek. Az utóbbi négy esztendõ-
ben elsõsorban a középiskolai végzettséggel
rendelkezõ apák gyermekeinek felsõfokú továbbta-
nulási lehetõségei javultak. Az egyetemi és fõisko-
lai hallgatók körében egyaránt számottevõen növe-
kedett az érettségizett szülõk gyermekeinek aránya.
Úgy tûnik tehát, hogy a felsõfokú továbbtanulás
szempontjából immár a középiskolai végzettség
tekinthetõ cezúrának. Az ennél alacsonyabb
végzettségû családi, társadalmi környezethez
tartozó fiatalok két csoportját (tehát a szakmunkás
képzettségûeket és a legfeljebb általános iskolát

végzetteket) pedig a további expanzió sem hozta
kedvezõ helyzetbe. Sõt, a legkedvezõtlenebb csalá-
di, társadalmi környezethez tartozók felsõfokú to-
vábbtanulásának esélyei a korábbinál is kedvezõt-
lenebbnek mutatkoznak. A társadalmi hátterû
iskolázási esélyegyenlõtlenségek tehát változatlan
intenzitással befolyásolják a fiatal nemzedék tudás-
szerzését, iskolázási esélyét.

AJÁNLÁSOK

Azt kell tehát megállapítanunk, hogy a magyar
fiatalok oktatási helyzete korántsem nevezhetõ
optimálisnak. Kedvezõtlen kép bontakozik ki
egyrészt az iskolázás során elsajátított tudást,
készségeket, másrészt az oktatásban megjelenõ
társadalmi egyenlõtlenségeket, illetve az okta-
tás során megszerzett tapasztalatok és végbizo-
nyítványok felhasználását illetõen. Mindeze-
ken az oktatásban megnyilvánuló expanzió
sem volt képes alapvetõen változtatni, ezért
elképzelhetõ, hogy az oktatás szerkezetének
és tartalmának gyökeresebb, a nemzetközi ta-
pasztalatokat jobban figyelembe vevõ átalakí-
tására lenne szükség.

Mindenképpen üdvözlendõ az elõzõ kor-
mányzat néhány olyan intézkedése, amelyek
az esélyegyenlõség megteremtését szolgálták.
Ám a mégoly jó szándékú intézkedések, mint
pl az Utolsó padból program, sem képesek
alapjaiban megváltoztatni a már általános is-
kolában létrejövõ egyenlõtlenségi viszonyo-
kat. Jól látszik az is, hogy a rendszeren belüli,
radikális változások sem képesek sokat vál-
toztatni az iskolák közötti és az iskolákon be-
lüli, Európában igen ritka fokú differenciáló-
dáson, amely pedig nemcsak a hátrányos

Civil ifjúsáki éves jelentés
Az iskolai oktatásban részt vevõ 15–29 éves fiatalok 

aránya az apa iskolai végzettsége szerint (százalékban)
Az egyetemi és fõiskolai hallgatók megoszlása 2000-ben és

2004-ben az apa iskolázottsága szerint (százalékban)
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helyzetûekre nézve káros, hanem a teljes is-
kolai populáció alulteljesítéséhez is vezet. A
differenciálódás mérsékléséhez a jelenlegi,
rendkívül korai szelekciót eredményezõ sza-
bad iskolaválasztás jogának, sõt, az állami-
önkormányzati oktatási intézmények autonó-
miájának átgondolására van szükség, amihez
reményt ad, hogy éppen az idén õsztõl bizo-
nyos esetekben szigorítanak az iskolák sza-
bad gyerekválogatási jogán. Ugyanakkor nem
szabad tovább figyelmen kívül hagyni azt a
tényt, hogy jelenleg a magyar felsõoktatási
rendszerben a tanárképzés egyfajta mostoha-
gyermekként mûködik. Problémát jelent egy-
részt, hogy a belépõk sokszor egyáltalán nem
a tanári pálya iránti elhivatottságból, hanem
egyfajta kontraszelekció révén érkeznek ezek-
re a képzési helyekre. Az el nem hivatottsá-
got fokozza, hogy sokszor nem megfelelõ
színvonalon zajlik a képzés sem, amely a ke-
vés, demotivált pályán maradónak tehát egy-
általán nem nyújt korszerû tudást. A tanár-
képzés presztízsének növelése, a képzés
modernizálása, amelynek során a nemzetközi
tapasztalatokat maradéktalanul figyelembe
veszik, önmagában nagyban járulhatna hoz-
zá, hogy az általános iskolákban a pedagógiai
munka hatékonyabb legyen. 

Ami a középfokú oktatást illeti, mindenkép-
pen szükség van a szakképzési rendszer gyö-
keres átalakítására. Jelenleg az általános isko-
lában megjelenõ egyenlõtlenségi viszonyok a
középfokon még súlyosabb formában öröklõd-
nek tovább: az eleve hátrányos helyzetbõl ér-
kezõk a zsákutcába torkolló szakképzésbe jut-
nak, miközben a felnõtt korosztályban, éppen
a nem megfelelõ, kontraszelektált szakképzési
rendszer következtében, késõbb szakemberhi-
ány jelentkezik. A szakképzés piac-orientálttá
tételével tehát egyrészt meg lehetne szüntetni
az itt megjelenõ, felerõsödõ társadalmi szegre-
gációt, másrészt segíteni lehetne a fiatalokat
piacképes, megbecsült szakmákhoz jutni. 

A felsõfokú képzés jelenleg zajló átfogó re-
formja mindezen lépések nélkül mit sem ér,
hiszen egy rossz hatékonyságú, nem verseny-
képes képzésbõl alapvetõen a társadalmi
származáson alapuló spontán szelekció által
determinált hallgatók érkeznek ide. Ugyanak-
kor az állami képzési helyek rugalmasabb,
akár évrõl évre változó meghatározása nagy-

ban hozzájárulhatna a diplomás munkanél-
küliek számarányának csökkenéséhez.
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Civil ifjúsáki éves jelentés

ELÕZMÉNYEK

Az elmúlt rendszert egyszerûsítve és össze-
foglalva úgy is tekinthetjük, mint egy olyan
feltételeket biztosító rendszert, amelyben a fia-
talok számára a képzettségükhöz, személyisé-
gükhöz képest kiszámítható, viszonylag jól
körülírható életpálya tervezését tette lehetõvé
a maga – sokszor jelentõs – korlátaival. Az is-
kolát követõen a teljes foglalkoztatottságnak
köszönhetõen álláshoz jutottak és egyfajta biz-
tos, nem kiugróan magas életszínvonal eléré-
sére volt lehetõségük.

A rendszerváltást követõen alapjaiban meg-
változott a munkaerõ-piaci helyzet. A piaci alapú
gazdasági szemlélet, a szerkezetváltás hatására
jelentõs munkanélküliség alakult ki. A mun-
kahelyek megszûnése, átstrukturálódása a fia-
talok munkalehetõségeit is beszûkítette. A kiala-
kult társadalmi feszültségek tovább nehezítették
a helyzetet, hiszen a szülõi stabilitás hiányá-
ban komoly családi feszültségek alakultak ki.
A megélhetés bizonytalansága, az egyre erõ-
södõ munkanélküliség elkerülése miatt a fia-
talokra kevesebb figyelem jutott. 

Új tudás vált szükségessé, amelyet az isko-
larendszer nem tudott követni. A támogató-,
ellátórendszer lassan épült ki, így e tényezõk
összhatásaként a minta és családi stabilitás
nélküli fiatalok száma jelentõsen növekedett.
A bizonytalanság, kiábrándultság iskola és mun-
kahelyi alulteljesítésben is megmutatkozott.

Számos fiatal szakképzetlenül, iskolai ta-
nulmányait félbehagyva került ki az iskolákból,
így a munkaerõ-piaci lehetõségeik rendkívül
rosszakká váltak. Ennek eredményeként meg-
erõsödött az „utcai élet”; nõtt azok száma, akik
– eleinte fõként a nagyvárosokban – újfajta élve-
zeti cikkek használatában látták a megoldást.

A komoly társadalmi problémák megoldá-
sainak segítése érdekében megjelentek a civil
szervezetek, amelyek eleinte fõként lokálisan

a problémafeltárásokat követõen egyedi mód-
szereket fejlesztettek ki mindennapi megélhe-
tés segítésére, a fiatalok foglalkoztatási esé-
lyeinek növelésére, késõbb szövetségekbe,
egyesületekbe tömörültek.

A látványossá váló fiatal munkanélküliség
az önálló életkezdés kilátástalansága egyre
inkább a tanulási kényszer felé orientálta a fia-
talokat. Megnövekedett azok száma, akik a „ta-
nuljak, mert legalább teszek valamit” – indítta-
tásból koptatták az iskolapadokat. 

A munkaerõ-piaci elvárások tekintetében a for-
malizált és explicit tudást kezdte felváltani – fõ-
ként a kialakuló szolgáltatások terén – a hozzáér-
tés és kompetencia, vagyis az egyéni tudás, amely
megítélése sok szubjektív elemet tartalmaz.

A leszakadó fiatalok önmenedzselési képes-
sége gyengének bizonyult, így a meglévõ tudá-
sukat sem tudták „eladni”, ami tovább nehezí-
tette a munkához jutásuk esélyeit.

A létrejött munkaügyi központok országos
irányítás mellett regionálisan, elsõdlegesen
aktív eszközökkel javítják a fiatalok munka-
helyi elhelyezkedési esélyeit. A kirendeltsé-
gek nyilvántartásba vétellel, a munkaközvetí-
téssel, munka és pályatanácsadói és egyéb
tevékenységekkel segítik a fiatalokat. 

A Foglalkozási Információs Tanácsadók
(FIT) megjelenésével elsõsorban a fiatalok pá-
lyaorientációjának hatékonysága növekedett,
melyek száma 1999-tõl tovább bõvült. 

Az önkormányzatok és intézményeik tele-
pülési szinten támogatják a családokat a segé-
lyeken túl tanácsadásokkal, késõbb adósságke-
zelõ programmal és egyéb szolgáltatásokkal.

A fiatalok foglalkoztatásának elõsegítésérõl
1995-ben kormányhatározatot hoztak [1117/
1995.(XII.01.)], mely célul tûzte annak vizsgála-
tát, hogy a családsegítõ hálózat, a szociális segítõ
intézmények és a nonprofit szervezetek miként
vonhatók be a halmozottan hátrányos helyzetû
fiatalok munkaerõ-piaci esélyeinek növelésébe.

Va r g a  L á s z l ó

Fiatalok és foglalkoztatás Magyarországon
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Az intézményrendszer mellett a kormány
1992 nyarán létrehozta az Országos Foglalkoz-
tatási Alapítványt – 1997-tõl Közalapítvány –
(OFA), mely a hátrányos helyzetû embercso-
portok megsegítése érdekében munkaerõ-piaci
tárgyú kutatásokkal, innovatív pályázati prog-
ramok kidolgozásával, pályázati programrend-
szer mûködtetésével komoly szakmai munkát
végez a fiatalok, különösen a hátrányos hely-
zetû fiatalok foglalkoztatásának elõsegítése
érdekében. A források nonprofit szervezetek
(ezen belül döntõen az egyesületi és alapítvá-
nyi formában mûködõ szervezetek), költség-
vetési szervek, valamint vállalkozások számára
is elérhetõek.

Az OFA elõször 1996-ban és 1997-ben is kí-
sérleti programot hirdetett a szocializációs zava-
rokkal, illetve szociális hátrányokkal küzdõ
munkanélküli fiatalok munkaerõ-piaci esélyei-
nek növelése, a képzésre, munkavállalásra való
motiváltság megteremtése, a további marginalizá-
lódás megakadályozása érdekében, amely szak-
mai irányvonal azóta is markánsan jellemzi az
OFA tevékenységét. 

2000 elejétõl a helyi programok finanszírozá-
si lehetõségei a foglalkoztatási törvény módosí-
tása során bõvültek, így az Flt. 13/A. § szerint
„a munkaerõ-piaci szervezet a munkahelykere-
sést, a munkához, valamint megfelelõ munka-
erõhöz jutást, továbbá a munkahely megtartá-
sát szolgáltatások nyújtásával is elõsegítheti”.

Az 1996-tól meghirdetett tranzitfoglalkoz-
tatási programokban a foglalkoztatással ösz-
szekapcsolt képzésen keresztül jelentõsen nö-
velik a munkaerõ-piacon hátrányos helyzetû
munkanélküliek elhelyezkedési esélyeit, elõ-
segítik elhelyezkedésüket, munkahelyi beil-
leszkedésüket és munkaerõ-piaci, valamint
társadalmi (re)integrációjukat.

A 2001-tõl megvalósuló KID-programok
specifikus célja elõsegíteni az alacsony isko-
lai végzettségû vagy elavult, nem piacképes
szakképzettséggel rendelkezõ, 16–25 év kö-
zötti munkanélküli fiatalok képezhetõségé-
nek és/vagy foglalkoztathatóságának javítását,
differenciált és komplex fejlesztésüket vállaló
programok támogatásán keresztül. 

Fontos állomás hogy elkészült a Foglalkoz-
tatási és Munkaügyi Minisztérium Civil stra-
tégiája és Cselekvési Terve, amely 2003–2006-os
idõszakra megszabta a minisztérium civil

szervezetek társadalmi részvételével kapcso-
latos fõbb célkitûzéseit, feladatait.

A kísérleti projektek sikeres megoldási
módjaiból álló minták elterjesztése a szak-
mai-módszertani elõkészítést követõen az eu-
rópai uniós források hazai felhasználása ré-
vén valósulhatott meg.

Az Európai Unióban történõ változások 
a fiatalok foglalkoztatási lehetõségeire

Az elmúlt idõszakban Európában a fiatalok
mindössze feleakkora eséllyel szereznek mun-
kahelyet, mint a felnõttek. 

A demográfiai kihívásokról a Bizottság zöld
könyvet hozott létre, amelyben megállapítják,
hogy a születések drasztikusan csökkennek, a
várható élettartam növekedik. 

Ez a tendencia komoly változásokat idézett elõ
az európai népesség számában és struktúrájában.

Várhatóan a 15–24 éves fiatalok száma egy-
negyeddel (!) csökken 2005 és 2050 között,
míg a 65 év felettiek aránya 16,4%-ról 29,9%-ra
növekszik.

A fiatalok munkanélkülisége az európai át-
lag kétszerese – a 25 év alattiak esetében 17,9%,
a 25 év felettieké viszont 7,7%. A fiatalok
esetében különösen nagy az elszegényedés
veszélye – a 16–24 éves korosztálynál 19%,  a
25–64 éveseknél 12%.

Európai Ifjúsági Paktum létrehozását java-
solta Németország, Franciaország, Svédország
és Spanyolország. Ennek keretében kiemelt
területként javasolják kezelni a fiatalok sérü-
lékenységét, a generációs különbségeket, a fi-
atalok oktatásban és szakképzésben történõ
felkészítését, valamint a fiatalokat érintõ
szakpolitikák szorosabb összehangolását.

A javaslatot az Európai Tanács elfogadta –
összhangban a Bizottság 2005–2009 közötti
idõszakra szóló stratégiai célkitûzéseivel –, és
a foglalkoztatás, integráció és társadalmi elõ-
rejutás; az oktatás, képzés és mobilitás; és a
családi élet és a hivatás összeegyeztetése terü-
letet felölelõ intézkedéscsomagot épített be a
lisszaboni stratégiába.

A fiatalok szempontjából különösen az
alábbi iránymutatások bírnak jelentõséggel:

– olyan foglalkoztatásszemlélet népszerûsí-
tése, mely a teljes életpályát veszi alapul;

Civil ifjúsáki éves jelentés
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– a munkakeresõk és a hátrányos helyzetûek
munkaerõ-piaci integrációjának biztosítása;

– a munkaerõ-piaci kereslet és kínálat össz-
hangjának javítása;

– a humántõke-befektetések növelése és fej-
lesztése;

– az oktatási és képzési rendszerek átalakí-
tása a szakértelem vonatkozásában támasz-
tott új követelményeknek való megfelelés
érdekében.

A FÉLMÚLT ÉS A JELEN

Fiatalok hazai munkaerõpiacra jutása 
napjainkban

Az elmúlt idõszakban a 15–29 éves korosztály
aktivitási rátája jelentõsen csökkent, aminek
kétséget kizáró oka a közép- és felsõfokú okta-
tásban, nappali tagozaton tanuló fiatalok ará-
nyának növekedése. 

Az utóbbi években a fiatalok iskolázottsági
szintje emelkedett, azonban ennek ellenére
nõ a fiatal-munkanélküliség, mert egyrészt a
gazdaság egyre inkább munkaerõ-megtakarító
jellegûvé válik, másrészt a munkaadók hu-
mánerõforrás igénye és a fiatalok szaktudása,
tapasztalata között jelentõs különbség látható,
ami elhelyezkedési esélyeiket kedvezõtlenül
befolyásolja.

Az ifjúság (15–24 évesek) munkanélküliségi
rátája 2005-ben 19,4%-ra nõtt, szemben az elõzõ
évi 16,3 %-kal, vagyis a munkanélküliek közül
minden ötödik a 15–24 évesek közül kerül ki. 

Ebben nem kis szerepet játszik az, hogy az
e korcsoportból a munkaerõpiacon jelenlévõk
jelentõs hányada csak alapfokú végzettséggel
rendelkezik, ami párosulva a gyakorlat hiá-
nyával, eleve meghatározza (szinte kilátásta-
lan) helyzetüket. 

A csak alapfokú végzettséggel rendelkezõk
munkanélküliségi rátája szintén e korosztálynál
31,1% (ami több mint kétszerese az ugyan-
ilyen végzettségû teljes sokaságára jellemzõ
14,3%-nak), ezen belül a 15–19 éveseké 45,7%,
a 20–24 éveseké pedig 26,2%-os volt. Látható,
hogy a legveszélyeztetettebb helyzetben a kö-
zépiskolás korú fiatalok vannak, akiknek a
száma várhatóan csökkeni fog az iskolaköte-
lezettségi határ 18 évre emelkedése miatt,

azonban továbbra is komoly problémát jelent
a 20–24 évesek munkaerõ-piaci integrációja,
ami az alábbi diagramon is látható.

A munkanélküliséggel, ma már generációs
munkanélküliséggel is terhelt családokban
felnõtt fiatalok szocializációja sok esetben be-
fejezetlen. A család nem funkcionál rendelte-
tése szerint, nincs megfelelõ családi minta,
ezért az ifjú nem tanulja meg a társadalmi
minimumokat, érezhetõek a szûkebb-tágabb
társadalmi környezetben való eligazodás kor-
látai. A kialakult személyiségre jellemzõ a rea-
litás hiánya, nincs valódi jövõképe. 

Életükbõl a természetes támaszok alapvetõen
hiányoznak, így életvitel- és életmód-hiányos-
ságaik szembetûnõek. Hiányzik életükbõl a
közösség, gyakori az elmagányosodás.

Alapmotiváltságuk – rossz szociális helyze-
tük miatt – leszûkült az anyagi eszközökre,
többet jelentenek nekik a pénzbeli, tárgyi mo-
tiváló eszközök. 

A hátrányos lét következményeként a moti-
vációs és tanulási problémákon túl érzelmi és
szociális zavarral jellemezhetõek. A munkaerõ-
piacra és a felnõtt családi életre is éretlenek.

Civil ifjúsáki éves jelentés
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Iskolai múlt és a munkahely felé vezetõ út

A munkaerõpiacra belépni nem tudó fiatalokra
jellemzõ, hogy az iskolai tanulmányokban
nem jeleskedtek, kudarcaik miatt nehezen
motiválhatók, tanulási technikáik nem ala-
kultak ki, tanulási nehézségekkel küzdenek
(diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia stb.). 

A szakképzettséget szerzõk közül sokan nem
szerzik meg azt a praktikus szakmai tudást,
gyakorlatot, amely alapján eséllyel pályázhat-
nának munkahelyen. Munkahelykeresésben
gyakorlatlanok, a munkáltatókkal szembeni vi-
selkedésük gátolt, félnek a kudarctól, a meg
nem feleléstõl, viszont a siker- és elismerési
vágy erõsebb igény náluk, mint kortársaiknál.

Számukra kifejlesztett egyéni módszerek
szükségesek sikeres integrációjuk elérésére. 

Komoly problémát jelent a középiskolából
lemorzsolódók száma, ami 30% feletti!

Az iskolarendszer feladata volna a munka-
erõpiacra való felkészítésük, azonban az iskolák
többnyire nem tudnak valódi élõ kapcsolatot
kialakítani a munkaerõpiac szereplõivel, így
számukra nem ismertek az aktuális munkaadói
elvárások. Az iskolai lét alatt a foglalkoztatás-
hoz szükséges kulcsképességek és ismeretek
(lásd a munkaerõpiac elvárásainál) nem alakul-
nak ki, ezért külön fejlesztést igényelnek.

Az érettségizettek jelentõs százaléka a felsõ-
oktatásba kerülést tûzte ki célul, ezért közöt-
tük jelentõs számban találhatóak azok, akik
átmeneti idõszakra keresnek megoldást. Az
egy diplomával rendelkezõkre egyre inkább
jellemzõ, hogy másod, majd harmaddiplomás
képzésekbe iratkoznak be annak érdekében,
hogy minél több szaktudást szerezzenek, il-
letve kitolják a munkakezdésüket.

A felmérések szerint a nem dolgozó és nem
tanuló fiatalok 70%-át részben vagy egészben a
szüleik tartják el, 42%-uk alkalmi munkákat
vállal, 31%-uk a fekete gazdaságban dolgozik. 

A fiatalok életkezdési esélyeinek nem ked-
veznek a hazai folyamatok. Emelkedik a mun-
kanélküliség, a saját lakáshoz jutás esélye cse-
kély, a létezõ hitelkonstrukciók folyamatos és
megbízható jövedelmet igényelnek, az albér-
letek és a megélhetés drága. Az önálló élet-
kezdés, a családalapítás ideje kitolódik. A le-
hetõségekhez képest a fiatalok minél tovább

próbálnak iskolarendszerû oktatásban vagy
iskolarendszeren kívüli képzésben maradni. 

A munkaerõpiac elvárásai

A munkaerõpiac szereplõi körében a produktív
munkavégzésre felkészült munkaerõt várnak. 

A munkahelyek teremtése elsõdlegesen a
gazdaság feladata, emellett jelentõs részt vállal-
nak az intézmények, és az európai uniós pén-
zekhez jutás eredményeként a civil szervezetek
munkáltató szerepe is megnövekedett.

Az intézmények, cégek és a civil szervezetek
is elvárják a munkavállalótól, hogy a sikeres
munkavégzés érdekében mindent megtegyen. 

Elsõdleges szempont a munkáltatók szem-
pontjából a munkára alkalmas személyiség és
szaktudás megléte. 

A sikeres munkavállaláshoz szükséges
kulcsképességek általánosságban: pontosság,
megbízhatóság, rugalmasság, kommunikációs
készség, fizikai és mentális tûrõképesség, fe-
gyelmezettség stb.

A szaktudáson kívül elvárt a gyakorlat, al-
kalmazható nyelvtudás, jogosítvány, számító-
gép-használat, alapvetõ higiénia stb.

Sok esetben elvárják a nagyfokú mobilitást
is (pl. építõipar), ami sok esetben a munka-
vállalók életvitelével, elképzeléseivel ellenté-
tes – egyik legobjektívebb oka a lakhatás ne-
hézsége (pl. különbözõ országrészeken házak,
lakások különbözõ értéke).

A hazai piacon szereplõ profitorientált sze-
replõk egyre nagyobb versenye, a szélesedõ
és szegmentálódó szolgáltatások egyre inkább
csak a saját érdekeiket nézik – gyakran a saját
munkavállalóik rovására is, ezért a piacon ha-
tározott és pontosan definiált elvárások vár-
hatóak a továbbiakban is.

Foglalkoztatást segítõ rendszerek, 
szolgáltatások, támogatások

Az alábbi, a fiatalok foglalkoztatását segítõ,
jelenleg elérhetõ jelentõsebb támogatások,
kedvezmények jelentõs része az Állami Fog-
lalkoztatási Szolgálat intézményrendszerén
keresztül érhetõ el:

Civil ifjúsáki éves jelentés
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– Adókedvezmény, mely az adóalap számí-
tásakor az adózás elõtti eredményt csök-
kenti.

– Foglalkoztatás alkalmi munkavállalói kis-
könyvvel – 2005. augusztus 1-jével módosult.

– Foglalkoztatásbõvítõ bértámogatás.
– Foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulék át-

vállalása.
– GYES, GYED, GYET, valamint ápolási díj

folyósításának megszûnését követõ foglal-
koztatási kedvezmény a munkaadó részére.

– Járulékkedvezmény az álláskeresõk mikro-,
kis- és középvállalkozásnál, civil szerve-
zetnél történõ foglalkoztatása esetén.

– Közhasznú munkavégzés támogatása.
– Megváltozott munkaképességû személyek

foglalkoztatási támogatásai.
– Munkahelyteremtõ beruházások támoga-

tása – vissza nem térítendõ támogatás.
– Munkatapasztalat-szerzés támogatása pá-

lyakezdõ fiatalok részére.
– Pályakezdõ fiatal foglalkoztatásának kedvez-

ménye – a munkaadót a foglalkoztatás idõtar-
tamára a kedvezmény arányosan illeti meg.

– Részmunkaidõs foglalkoztatás támogatása.
– Start program – csökkentett járulékfizetési

kedvezmény 
– Támogatás munkakölcsönzéshez.
– Ösztöndíjas foglalkoztatás.
– „Lépj egyet elõre” program – a szakképzett-

ség nélküliek szakmához jutásának segítése. 
– HEFOP 1.1, központi programban – a tran-

zitfoglalkoztatási modell alapján – a fog-
lalkoztatásra épített szakképzésen keresz-
tül nyújt lehetõséget a foglalkoztatottság
növekedéséhez.

Az Európai Szociális Alap által támogatott
humánerõforrást és foglalkoztatást célzó jelen-
tõsebb komplex munkaerõ-piaci programok:

HEFOP 2.3.2–2. Hátrányos helyzetû, 16–25
éves fiatalok kirekesztõdésének megelõzése.

HEFOP 2.3.1–1. Hátrányos helyzetû embe-
rek alternatív munkaerõ-piaci képzése és fog-
lalkoztatása.

Az ESZA-projekteknél jelentõs a civil szféra
részvétele. 2005-ben sajnos a projektek szer-
zõdéseit késõn kötötték meg, az elõleg és az
elszámolások kifizetései több hónapos késés-
sel kerültek a szervezetek bankszámláira,

amely eredményeként a civil szervezetek el-
lehetetlenültek. A nehéz idõszakot átvészelõ
szervezetek megerõsödtek, munkájuk pro-
fesszionálisabbá vált. A civil érdekképviselet
erõsödött, az intézményi és a pályázati rend-
szer fejlesztése terén szakmai fejlesztõ munka
alakult ki.

Kiszolgáltatottság – munkahelyi trükkök

A munkáltatók a kiadások minimalizálása ér-
dekében különféle technikákat alkalmaznak. 

Ilyen a próbaidõ „intézménye”, amely ese-
tében a fiataloknál szinte természetes, hogy a
próbaidõ alatt nem jelentik be õket. Ez jobb
esetben egy hónapot jelent, azonban gyakori
a 3 hónap, sõt elõfordul meghosszabbított pró-
baidõvel 6 hónap. A próbaidõ lejártát követõen
gyakran megválnak tõlük.

A munkaszerzõdés-kötés körül is jelentõs el-
térések mutatkoznak a törvényi szabályzástól.
Vannak egyértelmû szóbeli megállapodások,
amelyben kimondják, hogy nem kötnek mun-
kaszerzõdést. Elõfordul, hogy „ma léptem be”
munkaszerzõdést tartanak ellenõrzés esetére. 

A munkáltatók gyakran technikáznak, idõt
húznak a szerzõdéskötés csúsztatásával –
sokszor hónapokat is. Kifogásaik között sze-
repel a nem készült még el a szerzõdés, nem
volt rá idõ, az ügyvezetõ nem ért rá stb. 

Nem kevés azon esetek száma sem, ame-
lyeknél munkaszerzõdést kötnek, de nem je-
lentik be. Ezzel a fiatal elsõsorban a munkahely
elhagyásakor szembesül. A tapasztalat azt
mutatja, hogy ilyen esetben nem indítanak
peres eljárást a munkáltató ellen.

Sajnos a nagyon jó célokat szolgáló alkalmi
munkavállalói könyv esetében a kék könyvbe
való bélyeg ragasztása sok esetben elmarad. 

A fiatalok nincsenek tisztában a jelenlegi
egyik legjobban ellenõrizhetõ lehetõséggel, az
EMMA-ba való bejelentkezés lehetõségével.

AJÁNLÁSOK

Összegezve elmondhatjuk, hogy bár a fiatalok
foglalkoztatási esélyeinek növekedése érdeké-
ben különösen az utóbbi években sok új eszköz
került kidolgozásra, felkészítésük érdekében

Civil ifjúsáki éves jelentés
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Civil ifjúsáki éves jelentés
sok intézmény és civil szervezet dolgozik, ez
még messze nem elégséges. Céltudatos fej-
lesztés szükséges az alábbiak szerint is:

• A fiatalok munkaerõ-piaci felkészítése az
iskolarendszeren belül gyakorló szakem-
berek közremûködésével történjen. 

• Magyarország vállalja fel az Európai Ifjú-
sági Megállapodás (paktum) által megha-
tározott feladatokat.

• Nyíljon lehetõség munkaerõ-piaci projek-
tek egymásra épülésére. Pl. lehessen min.
féléves fejlesztést végezni, majd azt követõen
komplex programba vonni a fiatalokat – ne
számítson kettõs EU-támogatásnak.

• Legyenek olyan központi programok,
amelybe a már bizonyított, jó szakmai
színvonalon teljesítõ civil szervezetek ke-
rülnek be – független, szakmai alapú kivá-
lasztást követõen.

• Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fel-
adatainak átgondolása, az intézményrend-
szertõl idegen vagy számukra nem megva-
lósítható feladatokat szerzõdje ki. 

• Pontosabb, naprakészebb és fõként kont-
rolláltabb állásajánlatokat tartalmazó adat-
bázisok segítsék a fiatalok álláskeresését.

• Az állami intézmények és a támogatott
szervezetek kössenek valódi, kétoldalú szer-
zõdéseket (pl. bármely irányító hatóság).

A szerzõdési feltételek be nem tartásakor az
intézmények is vállaljanak felelõsséget
(pl. késedelmes fizetés esetén, a piacon
szokásos mértékû kamat megfizetésére le-
gyenek kötelezettek).

• A támogatások vegyék figyelembe a civil
szervezetek adminisztrációs rendszerét –
a bürokrácia legyen tekintettel a civilekre.

• A felsõoktatásban, a foglalkoztatási szak-
irányban végzett szakemberek csak akkor
kaphassanak végdiplomát, ha legalább 1
éves munkatapasztalatot szereztek.

Források:

Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv: Magyarország
2004.

GKI Gazdaságkutató Rt.: Az „igazolatlanul” inaktív
pályakezdõ fiatalok helyzete, a munkaerõpiac-
ra történõ bekerülésük lehetõségei, feltételei.

Európai Közösségek Bizottság Közleménye a Ta-
nácsnak az ifjúságot érintõ európai szakpoliti-
kákról {SEC(2005)693} Brüsszel, 2005. 05. 30.

Eszik Zoltán: 100 szó a tranzitfoglalkoztatásról.
Foglalkoztatást elõsegítõ munkaügyi kutatások OFA-

kutatások Évkönyv 3.
Központi Statisztikai Hivatal: Munkaerõ-piaci hely-

zetkép 2005.
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Civil ifjúsáki éves jelentés

ELÕZMÉNYEK

Tanulás, munkavállalás, családtól való elsza-
kadás, párkapcsolat, szabadidõ eltöltése szó-
rakozás, a fiatalok mindenapjainak megkerül-
hetetlen eseményei, egyben alkalmazkodást
kívánó állomásai is. Ezek az események min-
dig hozzátartoztak a modern európai társadal-
mi integrálódáshoz. Ennek az integrálódásnak
fontos eleme, hogy a fiatalok számára létezõ
utak mennyire korlátozottak, vagy éppen kor-
látlanok. Néhány szerzõ11 felveti, hogy a XX.
század második felében, elsõsorban Nyugat-
Európában illetve az USA-ban a fiatalok társa-
dalmi térnyerésének az ifjúsági szubkultúra
kialakulásának idõszakának kell tekintenünk,
amelyben sajátos, csak a mindenkori ifjúsági
korosztályra jellemzõ értékek, kulturális és fo-
gyasztási szokások alakultak ki. 

Ezek a folyamatok a „létezõ szocializmus”
körülményei között élõ közép- és kelet-euró-
pai fiatalok között késve, a hatalom által kor-
látozva jelenhettek meg. 

Nincs szükség különösebb éleslátásra, társa-
dalompolitikai bátorságra ahhoz, hogy leírjuk:
a rendszerváltásnak nevezett másfél évtized
egy olyan zsákutcás történelmi kísérletet pró-
bált lezárni, amely egy társadalmi közgondol-
kodás erózióját, kiüresedését jelentette. Ez az
idõszak azonban nem jelentette azt, hogy a
zsákutcából sikerült kijutni. Visszafordulások,
eltévelyedések tévutak felé való leágazások jel-
lemzik talán a legjobban ezt a kiútkeresést. 

Aki jelenleg az ifjúság tudományos megkö-
zelítésével foglalkozik, súlyos dilemma elõtt
áll. A tudományos viták a megközelítések so-
kaságát kínálják, amelyek elméleti és empiri-
kus társadalmi valóságból érzékelhetõ folya-
mati közötti összefüggések összekapcsolása
gyakran nem sikeres.

A következõkben egy olyan séma felvázolá-
sára törekszem, amely lehetõvé teszi, hogy a

társadalmi tér struktúrája, az ifjúság társadalmi
szerepe, valamint a rendszerváltás folyamatai-
ból következõ problémák között összefüggést
állítsunk fel. 

Ennek a tanulmánynak a célja, hogy meg-
próbálja föltárni azokat a pontokat, amelyek a
„létezõ szocializmus” utóhatásait mutatják e
társadalmi csoport gondolkodásmódján, kul-
turális fogyasztásán.

A FÉLMÚLT ÉS A JELEN

A kultúrához való viszony

A megváltozott kulturális magatartásról a fel-
nõttek körében az 1990-es években történt
néhány nagymintás felvétel,12 amely újabb
tendenciákra hívta föl a figyelmünket, például:
nõ az olvasási kedv, a nyelvtanulás, szakirányú
képzés, a továbbképzés jelentõs szerepet ját-
szik a fiatal felnõttek életében, egyáltalán, az
élethosszig tartó tanulás eredménye kezd testet
ölteni. Emellett értelemszerûen jelentõs kultu-
rális különbségek mutatkoztak rétegenként,
korosztályonként és régiónként. Az ezredfordu-
lón kialakított elõfeltevéseinket a felnõtt min-
ták befolyásolták, de tudomásul kellett ven-
nünk, a fiatalok másképpen vélekednek. 

Általános tapasztalatként elmondható,
hogy elméleti és ún. értelmiségi elvárásnak
bizonyult az a feltételezés, hogy a sokoldalú
információszerzési lehetõségek által a fiatalok
nyitottabbak, érdeklõdõbbek lettek a kultúra
sokféle terméke, megjelenésformája iránt. Az
Ifjúság2000® adatai, de egyéb benyomásaink
alapján úgy fogalmazhatunk, mára már az
esélyegyenlõség sem olyan evidencia, mint
korábban, és a fiatalok többsége motiválatlan
a kultúra befogadására.

B a u e r  B é l a

A fiatalok mûvelõdési szokásai
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Ha a teljes válaszhalmazt problémakörön-
ként szeretnénk értelmezni, az elkülönítést
az alábbiak szerint tehetjük meg: 

• tanulás (iskolai életút)
• szocializációs folyamatok (benne döntõen

a kultúra használata, az értékek szerepe)
• távolság a várostól (ezen belül különösen

Budapesttõl).

Ebbõl a szempontból nyer különös hang-
súlyt a korábban fölvetett motiválatlanság a
kultúrában, amely egy erõs individualizációval
párosulva összefüggésben láttatja az egyén ak-
tivitását. A kulturális tevékenységek közötti
válogatás, a tényleges kedvtelések száma, az
abba való belefeledkezés mélysége, intenzitása
meg sem közelíti azt a mértéket, mint amire
számítottunk. Az a néhány, szabadidõben
végzett – de akkor is elég ötletszerû – elfog-
laltság, amirõl a fiatalok beszámolnak jórészt
egyéni aktivitást, elhatározást tükröz. A társa-
ság, a társasság/közösség hiányzik; másképpen
megközelítve: csak itt-ott merül föl ennek igé-
nye, ami nem sokkal több, mint amit a szociál-
pszichológia, a csoportlélektan etc. bandázás-
sal címkéz.

Az individualizáció viszont kedvezõen hat
a tanulásra, ill. a különféle szárnypróbálga-
tásokra a szakképesítések területén. Ezzel vi-
szont teljesen aszinkronban van a fiziológiás
felkészítés, a sport, a rekreáció; azaz, még a
vártnál is jobban elhanyagolják egészségüket
a fiatalok, ebbéli szocializációjuk alacsony fokú.
Jól tükrözik az adatok azt a szomorú, általá-
nos társadalmi gyakorlatot, hogy az amatõr
sportnak, az egyéni egészség-megõrzési tech-
nikáknak az életmódba való beépítése még
mindig nagyon kezdetleges, ill. esetleges.

Az a regionális szakadás, ami kimutatható
a vizsgálatban (Budapest – kisváros, ill. város
és község között) nemcsak az eltérõ lehetõsé-
gekbõl, hanem az eltérõ célokból fakad. Követ-
kezményeként személyes terét szûkíti a fiatal –
éppen ellentétesen az életkori sajátosságból fa-
kadó bõvítéssel –; amivel ingerszegényebbé,
motiválatlanabbá válik, ugyanakkor meglévõ
energiái kihasználatlanok maradnak (noha alig
kockáztat, de kisebbek a siker lehetõségei is),
amit tovább fékez az alacsony kulturális aktivitás.

Ahogyan a tanulási idõ kitolódik, aminek
eredményeként az egyén élet- és munkaerõ-

piaci esélyei javulhatnak, egyre inkább az „én”
helyezõdik a középpontba, amit jól jellemez-
nek a legfontosabbnak tartott értékek (család,
érdekes munka, karrier etc.), melyek fokoz-
zák a biztonság- és komfortérzetet. A korábbi
vizsgálatokkal ellentétben a fiatalok döntései-
nek (értsd: érték, kulturális fogyasztás, tanu-
lás stb.) hátterében zömében az anya késztetõ
hatása sejlik, de ennek valódi mozgatói to-
vábbi vizsgálatokat igényelnek.

Az viszont kimutatható, hogy településtí-
pusonként eltérõ az apa és az anya szerepe
gyermekei ítéletalkotásai, döntései szempont-
jából. A korábban tapasztalt erõs mintakövetés
megváltozott: az érdekes élet, az egyenletes
(értsd: mindig növekvõ) fogyasztás, a külsõ-
belsõ zavarok minimálisra csökkentése a cél –
ez a vonzó életvezetési séma.

Ezt a gondolatmenetet követve a kulturális
aktivitás iránya erõsen a használati értékeket
erõsíti: színház, mozi, könyv szerepel a befo-
gadói tevékenységlista elején. Elkülönül min-
den olyan foglalatosság, amely a szórakozást
jelentheti, és mint már fentebb említettük, erõt-
len a sportolási kedv.

Érdemes kitérni arra is, hogy a kornak, azaz
a 21. század igényeinek megfelelõ és alkalma-
zott informatikai tudás, használat jelentõs
szóródást mutat, emiatt is korlátozódik a kul-
turális fogyasztás néhány intézményre, né-
hány tevékenységre.

Az Ifjúság2000® vizsgálatából az is kiolvas-
ható, hogy a fejlettség és elmaradottság ma
már nem Ny–K irányú, sokkal inkább egy pa-
rabolisztikus modellel írható le, ahol a hason-
lóság, pl. Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl
között nagyobb, mint gondolnánk, északnyu-
gati–délkeleti irányban kedvezõbb, mint a
Duna–Tisza közén, és teljesen elkülönül Bu-
dapest, Nyugat-Dunántúl és Észak-Alföld. Az
általános észrevételek sorába tartozik az a fel-
ismerésünk, hogy a korcsoportok közül az alsó
kettõ (15–18; 19–24) némi hasonlóságot mu-
tat, a 25–29 évesek azonban jelentõsen más-
képpen vélekednek, viselkednek, mint fiata-
labb társaik. 

Ha a szórakoztató és az információs funk-
ció szempontjából nézzük meg a nemzetközi
adatokat, az arány, pl. Nagy-Britannia és Eu-
rópa között 60:40, az USA és Európa között
70:30. Az Eurodata 2000 áprilisában közzé-

Civil ifjúsáki éves jelentés

UISZ jelentes.qxd  2006. 10. 21.  16:40  Page 28



2006 / tél 29új 
ifjúsáki 

szemle

tett nemzetközi összehasonlítása szerint a
magyarok 5 perc híján 4 órás napi TV-nézési
fejadagja mindössze 4 perccel marad el a vi-
lágelsõ USA átlagától. A doboz elõtt töltött
idõ ráadásul egyre nõ, ami a programok szá-
mának növekedésének köszönhetõ, viszont
nem jelent valódi választékot a kínálatban.

Noha vannak arra utaló jelek, hogy akad-
nak olyan fiatalok, akik kezdenek megcsö-
mörleni a TV-nézéstõl, többségük mégis je-
lentõs idõt fordít szabadidejébõl erre. Az
Ifjúsági- és Sportminisztérium, a Nemzetközi
Gyermekmentõ Szolgálat megbízásából a
TÁRKI által végzett felvételben13 a 10–17 éves
korosztálynak csak egy kisebb része (12%)
olyan TV-függõ, aki 3 óránál többet ül a ké-
szülék elõtt. A vizsgálatokból az is kiderül,
hogy a fiatalok a TV miatt nem mondanak le
más szabadidõs tevékenységekrõl. A TÁRKI
eredményei azt mutatják, hogy egyharmaduk
naponta levegõzik, közel egynegyedük na-
ponta felugrik a barátjához, vagy éppen fogad
valakit. A csábítás hatására azonban sokan
akkor is a képernyõ elõtt ülnek, sõt a tizen-
évesek negyede még a leckéjét is a TV elõtt írja.
A 14 évesek 81%-a tévézik naponta átlagosan
121 percet, hétvégén még 15 perccel többet, a
17 éveseknek viszont már csak 61%-a napi
TV-fogyasztó.

A médiahasználatot felmérõ Gfk Hungary
Kft. adatai szerint a 18–20 éves felnõtt fiatalok a
reklámot is jóval elõbb „otthagyják”, mint má-
sok. Ebbõl azonban nem következik, hogy a
mai fiatalok csak az ún. minõségi szórakozásra
volnának vevõk. A tizenévesek döntõen az ak-
ciófilmeket, az idõsebbek inkább a szex- és hor-
rorfilmeket kedvelik. Azokban a családokban,
ahol a szülõk törõdnek azzal, hogy gyermekeik
mit néznek nap mint nap, az elõbb felsorolt
mûfajok 20–25%-kal alacsonyabbak azokhoz a
családokhoz képest, ahol a gyermekek magukra
hagyva, ellenõrizetlenül tévéznek.

A KSH adatai szerint a közszolgálati mûsor-
idõ megoszlása ingadozó, de döntõen a szóra-
koztatást szolgálja. A tájékoztató mûsorok –
1997. kivételével – folyamatosan csökkennek.

A TV-nézésen kívül fennmaradó idõben
történik minden más szabadidõs tevékeny-
ség: a kulturális intézmények látogatása, a
mûvelõdés, hobbi, a rekreáció, sportolás stb.
Az MTA Szociológiai Intézet vizsgálatai 1996-

ban azt mutatták,14 hogy a válaszadók 4 cso-
portba sorolhatók:

Ez a felosztás utal a magatartásformákra is,
amelyekrõl akkor tudunk érdemben szólni,
ha megvizsgáljuk, milyen kulturális intézmé-
nyekbe és milyen gyakorisággal járnak, és va-
lójában mit csinálnak. „Körülhatárolható egy
otthonülõ, ill. egy eljáró kultúrafogyasztói
csoport, egy olvasó–nem olvasó szembenál-
lás, egy alkalmi–rendszeres fogyasztói cso-
port a szokások alapján…”15 Magas választási
arány jellemezte vizsgálatunkban az olvasást,
azzal összefüggésben döntõen a könyvesbol-
tokban való keresgélést, nézelõdést, kisebb
mértékben, de még mindig elég szép számban
használják a könyvtárakat. Az olvasási kedv
más vizsgálatokban közel sem olyan intenzív,
mint nálunk, és ebben szerepet játszik, hogy
több munkahelyi és iskolai könyvtárat meg-
szûntettek. A közmûvelõdési könyvtárak lá-
togatói a KSH adatait nézve 1,5 millió, a köl-
csönzések száma meghaladja a 39 milliót. A
könyvkiadás 1994-ig bõvült választékában,
de csökkent példányszámában, majd a folya-
matos, mérsékelt apadás jellemzi a területet.
A könyvhasználat jobbára a könyvesbolti, pavi-
lonbeli nézelõdésbõl áll, a tényleges szellemi,
anyagi befektetés egyre kisebb. A mûfajokat
nézve közel egyharmada a könyvtermésnek
az ismeretterjesztõ irodalom, ezt a tanköny-
vek és a szépirodalom követi, de az utóbbinál
kétharmada a lektûr típusú. A különbözõ fel-
vételek mintanagyságától, kérdezésmódjától
függõen adódnak eltérések a válaszokban, de
lényegében azt a tendenciát erõsítik, hogy
nõtt a kiadott mûvek félesége, de csökkent a
példányszám, a tartalom pedig zömében
tömegkulturális alkotás. A korábban említett
adatbázisok, valamint Nagy Attila olvasásszo-
ciológiai felvételei16 hasonló eredményeket
mutatnak.17
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A fiatalok kultúrához, kulturális fogyasztás-
hoz kapcsolódó viszonyát az Ifjúság2004 címû
kutatás – csakúgy, mint az Ifjúság2000 – több
kérdésen keresztül vizsgálta. Ezek közül most
a fiatalok olvasási szokásait és a különbözõ
kulturális terek látogatottságát vizsgáljuk.

Olvasási szokások

Hasonlóan az Ifjúság2000-vizsgálathoz, most
is megkérdeztük a fiatalokat, hogy az iskolai
tankönyveken kívül hány könyvet olvasnak el
egy évben. Az összes válaszadóra vetítve nem
változtak az eredmények: 2000-ben átlagosan
8,9 kötetet olvastak a fiatalok, míg 2004-ben
8,7 könyvet. A ténylegesen könyvet olvasók
közül 2000-ben átlagosan hárommal több
könyvet olvastak a fiatalok, mint 2004-ben.

1. ábra. Egy évben olvasott könyvek száma 
a tankönyveken kívül 2000-ben és 2004-ben

A megkérdezett fiatalok háztartásában átla-
gosan 344 könyv van. Ugyanakkor a fiatalok
4 százaléka állítja azt, hogy egyetlen könyv
sincs az otthonában. A szüleikkel együtt élõ
fiatalok átlagosan 90 könyvet birtokolnak. A
szülõkkel együtt élõ fiatalok 10 százaléka
nem rendelkezik saját könyvvel. Nemek sze-
rint – az oktatási helyzetkép alapján nem
meglepõ módon – erõsen differenciált a kép.
A férfiak átlagosan 78, míg a nõk átlagosan
105 könyvet tulajdonolnak. 

A nyomtatott sajtó tekintetében meghatározó
a bulvárlapok és a helyi, illetve regionális
média fölénye. Az országos politikai napilapok

közül a fiatalok körében a legnépszerûbb a
Népszabadság 12 százalékkal, míg 5 százalékuk
a Magyar Nemzetet olvassa. A bulvárlapok
minden településtípuson népszerûek. Vannak
azonban olyan napilapok, amelyek alapvetõen
a fõvárosi olvasói réteghez kötõdnek (pl.
Metro). Az országos terjesztésû politikai napi-
lapok meghatározó olvasóközönsége is a fõ-
városiak közül kerül ki.

A kulturális fogyasztás színterei

A kultúrafogyasztás helyszíneit tekintve el-
mondhatjuk, hogy a társadalom kettészakí-
tottsága – 2000-hez képest – tovább nõtt. A
kulturális javak fogyasztását tekintve kiala-
kult egy, a javakban dúskáló csoport, az ebbe
tartozók elsõsorban az elitkultúra szegmensei
közül választanak. Mások viszont alig férnek
hozzá bármiféle kulturális termékhez, s egy
ponton túl már nem is ismerik fel saját szük-
ségleteiket, ezért kulturális aktivitásuk az
„elitkultúra intézményeinek18 használatában”
formális. Különösen feltûnõ ebben az esetben
Budapest és a községek ellentéte, mely lakóhe-
lyek 15–29 éves korosztálya élesen elkülönül
egymástól a kulturális fogyasztás jellegében és
gyakoriságában. Míg a budapestiek – az Ifjú-
ság2000 adataihoz hasonlóan – élen járnak a
magas kulturális értéket képviselõ fogyasztás-
ban (pl. színház, hangverseny, könyvtár, mú-
zeum, kiállítás), addig a községekben lakó
15–29 évesek inkább a mûvelõdési házakba já-
rást, a helyi diszkókat, bálokat, mulatságokat
részesítik elõnyben. Ez feltehetõen összefügg
az intézményi ellátottsággal és az iskolázott-
sággal is.

E feltûnõ aránytalanság a kulturális intéz-
ményekbe járás intenzitásbeli különbségével
párosul. 2000-ben a budapesti fiatalok közel
egynegyede kéthónapos perióduson belül járt
színházban, a községekben lakóknál pedig az
arány nem éri el az egytizedet. 2004-ben a fõ-
városiak 15 százaléka volt egy hónapon belül
színházban, míg a községben élõknek csupán
6 százaléka. A mozilátogatás esetében 2000-
ben kétszeres különbség volt regisztrálható: a
budapesti fiatalok közel háromnegyede volt
két hónapon belül moziban, a községekben
lakó fiataloknak viszont csak egyharmada;
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2004-ben, a multiplex elterjedésével tovább
nõtt a különbség, a fõvárosban élõ fiatalok
háromszor több alkalommal voltak egy hóna-
pon belül moziban, mint községben élõ társaik.
Tovább nyílt tehát a „kulturális olló”, ami még
inkább erõsítheti a fiatalok közötti esély-
egyenlõtlenségeket.

2. ábra. Az egy hónapon belül látogatott intézmények (kor-
csoportonkénti bontásban, 2000-ben)

A megkérdezett fiatalok között szép szám-
mal találunk olyanokat, akik soha nem láto-
gatnak meg bizonyos kulturális intézményeket.
A legkevesebben az elitkultúrához tartozó
színtereket látogatják, korosztálytól függetle-
nül meghaladja a 70 százalékot az art-mozikat,

operát, komolyzenei koncerteket soha nem lá-
togatók aránya. A fiatalok mintegy 20 száza-
léka még multiplex moziban sem járt soha.
A multiplex mozikat érthetõ módon legkevésbé
a községekben élõk és a 25–29 éves korosz-
tályhoz tartozók látogatják. (3. ábra)

2. táblázat. A soha nem látogatott intézmények 
korcsoport szerint 2004-ben

Kérdésként merülhet fel, hogy a fiatalok
erõs individualizációja a motiváció hiányával
kiegészülve esetleg magyarázhatja az egyéni
inaktivitást. A kulturális tevékenységek kö-
zötti választás, azok mélysége, intenzitása
meg sem közelíti azt a mértéket, mint amire
elõzetesen számítottunk. Az a néhány, szabad-
idõben végzett – de akkor is elég ötletszerû –
elfoglaltság, amirõl a fiatalok beszámolnak, jórészt
egyéni aktivitást, elhatározást tükröz. A társaság,
a közösség hiányzik; másképpen megközelítve:
csak itt-ott merül fel ennek igénye, vélemé-
nyünk szerint szinte eltûnt az igényes társas
cselekvés iránti vágy a fiatalok kulturális te-
vékenységébõl.

A fiatalok által részben használt, az ún.
„elitkultúrához” tartozó kulturális téren kívül
létezik egy olyan „szubkulturálisnak” nevez-
hetõ tér, amely már egyértelmûbben az ifjúsági
kultúra része. Ezek egyrészt a beszédcselek-
vés helyszínei (kocsma, kávéház stb.), más-
részt a könnyed vagy igényes szórakoztatás
színterei (pl. diszkó, jazz-klub). Ezeket a tere-
ket azonban 100 fiatalból csak tíz használja
viszonylagos – legalább havonta egyszeri –
rendszerességgel. 

Az ifjúsági kultúra sajátos helyszínei közé
tartoznak a különbözõ fesztiválok. Ma már
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akár történelmi hagyományokkal rendelkezõnek
is nevezhetnénk pl. a Sziget Fesztivált vagy ép-
pen a Mûvészetek Völgyét. Ezek az évtizednyi
hagyománnyal rendelkezõ kulturális színte-
rek azonban a fiatalok magasabban kvalifikált
rétegei – értelmiségiek, illetve a középosztályba
tartozók – számára jelentenek kulturális teret,
illetve kulturális élményt. 

Az alacsonyabban iskolázott, az autentikus
kultúra iránt kevésbé fogékony ifjúsági csoportok
az ingyenes, a tömegkultúrát hangsúlyosabban
megjelenítõ „nagyrendezvények” (Budapest Pa-
rádé, Sportsziget) látogatói. (Lásd 3., 4. táblázat.)

A szabadidõ eltöltése

Az Ifjúság2004 vizsgálat adatai egy átlagos
hétköznapra vetítve azt mutatják, hogy a
15–29 éves fiatalok mintegy 12 százaléka maxi-
mum egy óra, 47 százaléka 1–3 óra, 27 száza-
léka 4–6 óra szabadidõvel rendelkezik, míg
hat óránál több szabadidõvel mintegy 8 szá-

zalékuk bír. A 15–29 éves korosztály mintegy
5 százaléka azt állítja, hogy nem rendelkezik
szabadidõvel. 

Az életkori dimenziót figyelembe véve ki-
tûnik, hogy minél idõsebb a kérdezett, annál
valószínûbb, hogy szabadideje rendkívül le-
csökken. A 15–19 évesek közel kettõ, a 20–24
évesek mintegy öt, míg a 25–29 évesek közül
nyolc százalék tartozik azok közé, akiknek te-
vékenysége egy átlagos hétköznap egyáltalán
nem enged szabadidõt.

Az adatok arra utalnak, hogy a szabadidõ
eltöltésének tekintetében fontos az állandó
lakhely szerinti település típusa. Maximum
egy óra szabadidõvel rendelkezik a fõvárosiak
15, a megyeszékhelyen lakók mintegy 10, az
egyéb városokban lakók 13, a községekben
élõk mintegy 12 százaléka. A hat óránál több
szabadidõvel rendelkezõk között a budapestiek
aránya mintegy 5 százalék, a megyeszékhelyen,
városban és községben élõ fiataloké mintegy 9
százalék. A fentiek alapján megállapítható,
hogy egy átlagos hétköznapra vonatkoztatva a
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kötetlenül felhasználható szabadidõben való
eltérések a gazdasági aktivitás és a korcsoport
dimenziói mentén tapasztalhatóak leginkább. 

A hétvégéken a pihenéssel, illetve szórako-
zással eltölthetõ szabadidõ alakulása lénye-
ges eltéréseket mutat a hétközihez képest.

A fiatalok 23 százalékának csak néhány
órája marad a hétvégén arra, hogy szabadon
gazdálkodjon az idejével, míg 24 százalékuk
fél napot tölt el saját belátása szerint kötetlenül.
Egy teljes nappal a fiatalok 25, míg az egész
hétvégével 23 százaléka gazdálkodik, három
százalékuk pedig nem rendelkezik szabadidõ-
vel még a hétvégén sem. 

A kötetlenül eltölthetõ szabadidõ mértékét
– hasonlóan a hétköznaphoz – alapvetõen be-
folyásolja az életkor: minél fiatalabb korcso-
portot vizsgálunk, annál több a szabadidõ,
amellyel rendelkeznek. Az egész hétvégével
szabadon rendelkezõk aránya a 15–19 évesek
között közel egyharmados, a 20–24 évesek
között egynegyedes arányú, míg a 25–29 éves
korosztálynál ez az arány csupán 17 százalék.

4. ábra. Hol tölti el a szabadidejét hét közben? 
(a leggyakrabban említett helyszínek, százalékban)

A szabadidõ eltöltése „szabadságának” má-
sik lényeges eleme, hogy milyen településtípu-
son él a fiatal. Az egész hétvégével szabadon
rendelkezõk aránya a fejlettebb településfor-
mától a fejletlenebb felé csökken. A fõvárosiak
között 30, a megyeszékhelyen élõk között 24,
a városban élõknél 23 százalék, a községben

élõk között 22 százalék ez az arány. A buda-
pestiek magas szabadidõ-többletének oka több
tényezõre vezethetõ vissza, amit a kutatás ké-
sõbbi fázisában szükséges megvizsgálni.

A szabadidõ mennyisége tehát mind hét
közben, mind a hétvégén eltér, annak függvé-
nyében, hogy a fiatalok milyen státussal ren-
delkeznek. Felmerül a kérdés, hogy a hétköz-
nap meglévõ szabadidõt hol töltik el a fiatalok.
A továbbiakban ebbe nyújtunk betekintést.

Az eredmények azt mutatják, hogy a fiatalok
döntõ többsége hét közben alapvetõen otthon
(mintegy 73 százalék) vagy a barátainál tar-
tózkodik. Elenyészõ kisebbséget képviselnek
azok (a fiatalok alig 1,5 százaléka), akik be-
szédcselekvési helyszínekre (kocsma, kávéház)
vagy kulturális intézményekbe járnak szabad-
idejükben. Elõzetes hipotézisünk az volt,
hogy a hétvégeken nagyobb a fiatalok igénye a
társas cselekvések iránt. Hipotézisünk azonban
az adatok alapján nem verifikálható.

5. ábra. Hol tölti el a szabadidejét hétvégén? 
(a leggyakrabban említett helyszínek, százalékban)

A fiatalok több mint fele (57 százalék) még
a hétvégéket is az otthonában tölti, elzárva
magát azoktól a lehetõségektõl, amelyek ren-
delkezésére állnának. Figyelemre méltó azonban,
hogy a fiatalok mintegy tizede általában a ter-
mészetben tölti szabadidejét.

A szabadidõ eltöltésének helye kötõdik a fia-
talok életkorához, illetve lakóhelyük telepü-
léstípusához. A legfiatalabb korosztályhoz
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tartozók közül minden harmadik fiatal tölti hét-
köznapi szabadidejét a barátainál, a 15–19 éve-
sek 70 százaléka otthon vagy a kollégiumban
marad. Csupán 5 százalékuk említi meg, hogy
sportpályán van, és ugyanennyien „lógnak” az
utcán. A különbözõ településtípusokon a hét
közbeni szabadidõ-eltöltés a következõképpen
alakul: a fõvárosban élõk 68, míg a községben
lakók 76 százaléka marad otthon vagy a kollégi-
umban. Barátaival tölti idejét a budapestiek 28
százaléka, míg a községben lakók 19 százaléka.

A hétvégi szabadidõ eltöltésének módját te-
kintve: a 15–19 évesek közül 44 százalék a
barátainál, 56 százalék otthon vagy a kollégium-
ban, a 25–29 évesek 60 százaléka otthon és 25
százaléka a barátainál tölti az idejét. A külön-
bözõ településtípusokon ez a mutató így alakul:
a fõvárosban élõk 44 százaléka marad otthon
vagy a kollégiumban, míg a községben lakók
64 százalékáról mondható el ugyanez. Barátaival
tölti idejét a budapestiek 42 százaléka, míg a köz-
ségben lakók 31 százaléka tesz ugyanígy.

6. ábra. A baráti körrel nem rendelkezõk településtípus
szerinti bontásban

A fiatalok számára a baráti kör léte alapve-
tõ és meghatározó. Az Ifjúság2004 adatai azt
mutatják, hogy minél fiatalabb korcsoportba
tartoznak a kérdezettek, életvitelükben annál
meghatározóbb a barátokkal töltött idõ. A ku-
tatás csak részben ad választ arra, hogy az
együtt eltöltött idõben milyen „cselekvése-
ket” folytatnak. 

A baráti kör létének másik aspektusa, hogy
ki milyen típusú településen él. Ennek is a
függvénye, hogy van-e baráti köre. Elgondol-
kodtató, hogy a községekben egyfajta „zártsá-
got” rögzíthetünk, hiszen az itt élõk között
vannak a legtöbben olyan fiatalok, akik nem
rendelkeznek barátokkal. Talán a baráti kap-
csolatok hiányának is betudható, hogy a fia-
talok szabadidõ-eltöltése elsõsorban az otthoni
környezetre korlátozódik. 

8. ábra. A hétvégi tévénézés 
(településtípus szerint, percekben)

Civil ifjúsáki éves jelentés
7. ábra. A hétköznapi és hétvégi tévénézés 

(korcsoportok szerint, percekben)
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A legtöbbet nézett adók a kereskedelmi csa-
tornák: a TV2 és az RTL Klub vezeti a nézett-
ségi listákat. 

AJÁNLÁSOK

Az elmúlt idõszak ifjúságszociológiai kutatásai
jelzik, hogy meghosszabbodott az ifjúsági kor-
szak. A fiatalok egyre több idõt töltenek okta-
tási intézményekben. A ’80-as, de még a ’90-es
évek elejének adatai is azt mutatták, hogy a
szakmunkások és a rutin szellemi tevékeny-
séget végzõk (fõleg a gimnáziumi érettségivel
rendelkezõk) esetében az iskola befejezése, a
munkavállalás, a családalapítás, valamint a
gyermekvállalás ideje szorosan kapcsolódott
egymáshoz. A munkába állás után – végzett-
ségtõl függetlenül – általában megházasodtak
a fiatalok, és az azt követõ két éven belül az
elsõ gyermek is megszületett. Ma azonban a
szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezõk
harmada 18, további harmada 19 évesen vagy
idõsebb korban lép ki a munkaerõpiacra. 

A diplomát nem igénylõ szellemi munkát
végzõknél hasonló tendenciák írhatók le. Míg
korábban – akár 5–7 évvel ezelõtt is – az érett-
ségi ideje határozta meg a munkavállalást,
addig 2000-ben már az érintettek több mint
kétötöde 20 évesen vagy azt követõen lépett ki
elõször a munkaerõpiacra.19 2004-ben telje-
sen hasonló tendenciák írhatók le. 

Kérdésként vethetõ fel, hogy a munkába ál-
lás kitolódása együtt jár-e a társadalomba való
beilleszkedés, a hagyományok, a normák el-
fogadásának kitolódásával. Az ifjúsági kor-
szak meghosszabbodásának következményeit
jelzi, hogy bár a fiatalok többsége szeretne
gyermeket vállalni, az elsõ gyermek vállalása
az utóbbi 10 évben évekkel késõbbre tolódott. 

A ’90-es évek ifjúságszociológiai tanulmányai
nagy reményeket fûztek a képzettségi szint
emelkedéséhez, azt az illúziót hordozva, hogy a
felsõoktatás kapui a társadalmi hierarchia alsó
részén elhelyezkedõ rétegek (így például a köz-
ségekben élõ, alacsony iskolázottságú családok
gyermekei) számára is megnyílnak. Egy 2002-
ben, a felsõoktatásba bekerült hallgatók körében
készített vizsgálat20 azt jelzi, hogy a remények

túlzottaknak bizonyultak. A felsõoktatás a kö-
zépfokú és a felsõfokú végzettségû szülõk gyer-
mekei számára jelenthet bizonyos esélyeket. A
társadalom jóval szélesebb rétegei számára a
felsõoktatás továbbra is csak a felemelkedés
elméleti lehetõségét hordozza.

Az eltérõ társadalmi háttérbõl fakadó isko-
lázási esélyegyenlõtlenségek tehát változatlan
intenzitással befolyásolják a fiatal nemzedék
tudásszerzésének lehetõségeit. 

A kulturális tevékenységek közötti válogatás,
azok mélysége, intenzitása meg sem közelíti
azt a mértéket, mint amire az elmúlt években
készített kultúrszociológiai vizsgálatok utaltak.
Az a néhány, szabadidõben végzett – de akkor
kevésbé tudatosnak, mint inkább ötletszerûnek
tûnõ választáson alapuló – elfoglaltság, amirõl
a fiatalok beszámolnak, jórészt egyéni aktivi-
tást, elhatározást tükröz. A társaság, a közösség
hiányzik; másképpen megközelítve: csak itt-ott
merül fel ennek igénye, szinte eltûnt az igé-
nyes társas cselekvés iránti vágy a fiatalok kul-
turális tevékenységébõl. 

A társadalom vertikális és horizontális eltéré-
sei hozzásegíthetnek bennünket ahhoz, hogy
közelebb kerüljünk annak megválaszolásához,
hogy a társadalmi egyenlõtlenségek az emberi
társadalmak alapvetõ velejárói. Amennyiben
elfogadjuk a konfliktuselméletek azon meg-
közelítéseit, amelyek a társadalmi csoportok-
ban való gondolkodást feltételezik, elsõsorban
az a kérdés merül föl, hogy a horizontális kü-
lönbözõségek minek a révén válnak társadalmi
egyenlõtlenségekké.

Fel kell ismernünk tehát, hogy a társadalmak-
ban létrejövõ emberi szükségletek egyrészt végte-
lenek, másrészt lehetetlenek mivel kielégítésük
nem a realitáson, hanem besorolásokon nyugszik.
A társadalmi esélyegyenlõséget befolyásoló válto-
zásoknak olyan mélyreható következményei van-
nak, amelyek hosszú távú következményei egy-
elõre beláthatatlanok. A társadalmi folyamatok
rögzíthetõek, de nehezen kiszámíthatóak. Ezért
fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az ezredfordu-
lón tovább nyílt a „kulturális olló”, azaz romlott a
kulturális javakhoz való hozzájutás esélye. Elsõ-
sorban a gyermekekkel rendelkezõ családokban
figyelhetõek meg ezek a változások, amely ko-
moly kormányzati beavatkozást igényel.
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ELÕZMÉNYEK

Egy adott társadalomban az együtt élõk jöve-
delmi viszonyai és a háztartás anyagi helyzete
az egyik legkeményebb korlátja és legerõsebb
mozgató rugója lehet az egyén cselekvéseinek.
Talán a rendszerváltás leglényegesebb célja és
következménye volt, hogy Magyarországon az
elmúlt 16 évben a lakosság anyagi és vagyoni
helyzete alapvetõen átstrukturálódott.

A vagyoni viszonyok átstrukturálódásával
és új viszonyrendszer kialakulásával együtt újra
kellett értelmeznünk a szegénység a gazdagság
viszonyítási és fogalmi rendszerét is. A lakossági
fogyasztás minden tere soha nem látott mér-
tékben felszabadult a szocializmus szûkösségi
korlátai alól, a fogyasztás elsõdleges korlátja
az anyagi és jövedelmi helyzet lett.

Az elmúlt 16 évben általánosságban el-
mondhatjuk, hogy az életszínvonal folyamato-
san emelkedett. Voltak ugyan a fogyasztás
szempontjából intenzívebb, és voltak vissza-
fogottabb makrogazdasági helyzetek is, de
igazából a fogyasztás folyamatos bõvülésével
jellemezhetjük ezt az idõszakot.

A mai fiatalok legtöbbje már a rendszervál-
tás utáni anyagi és vagyoni keretek és viszo-
nyok között nõtt fel. A rendszerváltás után a
magyarországi fiatalok között is meghatározóvá
vált a nyugat-európai életforma és modell. A köz-
és késõbb a felsõoktatás expanziójával meg-
nõtt az iskolában eltöltött idõ, Gábor Kálmán
szavaival élve „egyfajta középosztályosodás
ment végbe”. Erre épült rá a lokális gazdasági
fejlõdés és a világméretû technológiai fejlõ-
dés. Mindez magával hozta a fogyasztás ex-
panzióját, a fogyasztói és szolgáltatói ipar ko-
rábban nem látott mértékû növekedését. A
fiatalok megjelentek, mint önálló fogyasztók,
akik rendelkeznek bizonyos (jól meghatároz-
ható) igényekkel és rendelkeznek bizonyos
(jól meghatározható) jövedelemmel.

A FÉLMÚLT ÉS A JELEN

A fiatalok fogyasztási helyzetérõl és prefe-
renciáiról reális képet rajzolni nem egyszerû
feladat. Ennek két alapvetõ oka van, egyrészt
alig lelhetõ fel olyan kutatás, elemzés, amely
alapján a fiatalokat fogyasztási struktúrájukat
és életmódjukat megismerhetnénk, jóllehet a
piackutatások és fogyasztói kutatások szem-
pontjából ez a korcsoport az elmúlt években
világviszonylatban és Magyarországon is fo-
lyamatosan felértékelõdik.

Jelen helyzetben az Ifjúság2004 adatai alap-
ján próbáljuk bemutatni a fiatalok fogyasztá-
sát, de a rendelkezésre álló adatok alapján
csupán a fogyasztás környezetét, inkább a fo-
gyasztást meghatározó kemény keretek és
kontextusok leírását vállaljuk a rendelkezésre
álló vagyoni és jövedelmi adatok alapján.
Megvizsgáljuk a fiatal háztartások jövedelmi
struktúráját, vagyoni és lakáshelyzetét, az
anyagi helyzet szubjektív megélését, valamint
két olyan fogyasztási területet, amelyrõl rész-
letesebb adatokkal rendelkezünk.

A fiatalok fogyasztási szokásait jellemezni
azért is nehéz, mert a 15–29 éves korosztály
közel sem egységes élethelyzetben lévõ társa-
dalmi csoportokat fed le más és más élethely-
zettel és preferenciákkal. Gondoljuk csak el,
egy érettségi elõtt álló fiatal fogyasztása és
anyagi viszonyai mennyiben mások, mint pél-
dául egy a húszas évei végén járó többgyerekes
szülõ fogyasztása és anyagi viszonyai.

Mielõtt tehát elkezdjük a fiatalok fogyasztá-
sát meghatározó fontosabb momentumok át-
tekintését, vetnünk kell egy pillantást egzisz-
tenciális szempontból „a fiatalok” fentiekben
vázolt heterogenitására; külön vizsgáljuk azo-
kat, akik önálló háztartással és életvitellel
rendelkeznek, és azokat, akik még közvetle-
nül függnek szüleiktõl.

M o l n á r  Z s u z s a – M á d e r  M i k l ó s –
P i l l ó k  P é t e r

Fiatalok vagyoni helyzete

UISZ jelentes.qxd  2006. 10. 21.  16:40  Page 37



38 2005 / tél

új 
ifjúsáki 

szemle

Egszisztenciális helyzet

A 15–29 éves fiatalok 36 százaléka már önálló
életvitelt folytat, egyedül vagy saját családjával
él. Õk azok, akik már több-kevesebb felelõsség-
gel tartoznak saját mindennapjaik és családjuk
iránt. Ez a csoport egzisztenciális (s így anyagi)
szempontból is szembeállítható azokkal a fiata-
lokkal, akik még kibocsátó családjukkal élnek,
nem alapítottak önálló családot.

1. ábra. Ön kivel él együtt? A fiatalok családösszetétel sze-
rinti megoszlása (összes megkérdezett, százalék)

A két csoport (önállóak és eltartottak) egzisz-
tenciális helyzete tehát nyilvánvalóan külön-
bözõ. Ennek fõ oka az, hogy míg az önállóak
esetében általában a megkérdezett fiatal
és/vagy annak szintén fiatal házas-, illetve
élettársa a családfenntartó, addig a „szülõs”
háztartások zömében hosszabb munkaerõ-piaci
pályafutást tudhatnak maguk mögött.

Az önállóként definiált, saját családban vagy
egyedül élõ fiatalok átlagosan lényegesen idõ-
sebbek (átlagéletkoruk 25,6 év), mint az eltar-
tottnak nevezett, kibocsátó családdal élõk (át-
lagéletkoruk 20,6 év). (1. táblázat)

Részben az életkori különbségbõl (abból,
hogy az idõsebbek nagyobb eséllyel léptek
már ki az iskolából és/vagy kezdték meg
munkaerõ-piaci pályafutásukat), részben a
saját magukért és családjukért való anyagi fe-
lelõsségvállalás kényszerébõl fakad, hogy míg
az önállók 62 százaléka (akár tanulás mellett

is) dolgozik, addig ugyanez a szülõkkel élõk-
nek csupán 34 százalékára igaz.

Jövedelmi viszonyok

A háztartás egy fõre esõ jövedelmének számí-
tásakor a továbbiakban az ekvivalencia jöve-
delemszámítási módszert használjuk.21

2. táblázat. A háztartások egy fogyasztási egységre jutó át-
lagjövedelme, régiók szerint

Civil ifjúsáki éves jelentés
1. táblázat. A dolgozó fiatalok aránya a különbözõ 

összetételû családokban élõ fiatalok között
(az adott családkategória arányában, százalék)
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Az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó
jövedelem átlagosan 63 753 Ft. Az eltartott és
önálló háztartások között gyakorlatilag nincs
különbség az egy fõre jutó jövedelem tekinteté-
ben. Annál nagyobb különbségeket tapasztal-
hatunk a háztartás egy fogyasztási egységre jutó
átlagjövedelmének regionális vizsgálatakor: a
Közép-Magyarország régióban az egy fogyasz-
tási egységre jutó átlagjövedelem 79 119 Ft, az
Észak-Magyarország régióban viszont csak
51 465 Ft.

Még nagyobb különbséget találunk, ha a
háztartásokat településtípusonként hasonlít-
juk össze. Budapesten egy háztartásban, ahol
15–29 éves fiatal lakik, az egy fogyasztási
egységre jutó átlagjövedelem 85 005 Ft, a köz-
ségekben egy ugyanilyen háztartásban az egy fo-
gyasztási egységre jutó átlagjövedelem 53594 Ft.

2. ábra. A háztartások egy fogyasztási egységre jutó 
átlagjövedelme településtípusok szerint (Ft)

Az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem-
bõl ötödöket képeztünk, hogy némiképpen
árnyaljuk a fiatalok háztartásainak jövedelmi
helyzetét. Az elsõ jövedelmi kvintilisben az
önálló fiatalok aránya magasabb, a negyedik
kvintilisben pedig alacsonyabb. Az ötödik
kvintilisben – azaz a legmagasabb egy fõre jutó
jövedelemmel rendelkezõ fiatalok 20 százalé-
kában – az önálló háztartásban élõk aránya
magasabb, mint az eltartottaké. Az egy fõre
jutó jövedelemátlagok között tehát nincs kü-

lönbség, azonban jól látható a jövedelmi ötö-
dök vizsgálata után, hogy a megegyezõ egy
fogyasztási egységre jutó átlagos jövedelem
mögött némiképpen eltérõ átlagos jövedel-
mek állnak.

3. táblázat. A háztartások egy fogyasztási egységére jutó jö-
vedelmi ötödök közötti eloszlása a háztartás típusa szerint

(százalék)

Vagyoni helyzet

Az objektív anyagi helyzetet a tartós fogyasz-
tási javakkal való ellátottság feltérképezésével
mértük.

4. táblázat. Az egyes tartós fogyasztási javakkal 
rendelkezõk aránya háztartástípus szerint

(az összes megkérdezett között, százalékban)

Elsõ pillanatban látható, hogy az eltartott-
ként definiált fiatalok olyan háztartásokban
élnek, amelyek több tartós fogyasztási cikkel
rendelkeznek, mint az önállók, illetve a fiatal
házasok háztartásai. Az önálló háztartásban
élõk közül is az egyedül élõk azok, akik (eddig)
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kevesebb tartós fogyasztási cikket halmoztak
fel, mint saját családjukkal élõ társaik, és lé-
nyegesen kevesebbet, mint azok a családok,
ahol a 15–29 éves fiatalok eltartottként élnek.
A videomagnóval való rendelkezést vizsgálva
nagyobb különbséget láthatunk: az eltartott fia-
talok háztartásának 80 százalékában találunk
videomagnót, míg az önálló háztartással ren-
delkezõ fiatalok között ez az arány 66 százalék.

A háztartási gépekkel, berendezésekkel való
ellátottság esetén a legnagyobb eltérést az au-
tomata mosógéppel való rendelkezésnél ta-
pasztaljuk, az eltartott fiatalok háztartásainak
83 százalékában, az önálló fiatalok háztartá-
sainak pedig 70 százalékában találunk auto-
mata mosógépet.

Légkondicionáló berendezéssel, illetve mo-
sogatógéppel az eltartott fiatalok háztartásainak
4, illetve 10 százaléka rendelkezik, ugyanez az
arány az önálló fiataloknál 3 és 6 százalék.

A nagyobb értékû beruházási eszközök köré-
ben – másik ingatlan, személygépkocsi, sport-
eszköz, illetve mûtárgy – azt tapasztaljuk,
hogy az eltartott fiatalok háztartásaiban maga-
sabb az ezen eszközökkel rendelkezõk aránya. 

Az önálló fiatalok háztartásai – egy-két ki-
vételtõl eltekintve – tehát szegényebben fel-
szereltek tartós fogyasztási cikkekkel, mint a
kibocsátó családban élõ fiatalok háztartásai.
Minden bizonnyal az önálló fiatalok háztartá-
sainak nem volt még ideje, anyagi ereje és tõ-
kéje, hogy meglépje ezeket a viszonylag nagy
beruházásokat. Különösen jól láthatóak ezek
a különbségek az igazán nagy beruházást
igénylõ eszközök birtoklása terén.

Lakáshelyzet

A megkérdezett fiatalok kétharmada szüleivel
él. Egyötödük él saját vagy házas-, illetve élet-
társa lakásában, házában, a fennmaradó 14 szá-
zalék bérelt lakásban, kollégiumban, ismerõ-
söknél lakik az év legnagyobb részében. (5.
táblázat)

Állandó lakóhelyüket22 tekintve még többen
élnek szüleiknél, mint ahányan az év nagy ré-
szében szüleik otthonában laknak: a megkér-
dezettek majd’ háromnegyede. Ez zömmel az
iskolások életmódjának köszönhetõ, hiszen
állandó lakóhelyét tekintve szinte senki sem él

kollégiumban, és a tipikusan fõiskolás/egyete-
mista lakóhelynek számító többekkel közös
albérlet aránya is elenyészõ, ha az állandó la-
kóhelyet vesszük figyelembe.

6. táblázat. Állandó lakóhelyét tekintve hol lakik Ön?
(Érdemben válaszolók megoszlása)

Sokan azok közül is szüleikkel élnek, akik
amúgy már saját családot alapítottak (õk az
összes megkérdezett kb. 9 százalékát jelentik),
ezért némileg ugyan csalóka eredményre ve-
zet az önállóak és az eltartottak lakáshelyzetét
külön-külön jellemezve elemezni, de talán
még mindig kevésbé mos össze különbözõ
helyzeteket ez a bontás, mintha egységesen
beszélnénk a fiatalokról.

7. táblázat. A ház/lakás helye a településen belül 
a kérdezõ megítélése alapján 

(háztartástípus szerint, százalék)

Civil ifjúsáki éves jelentés
5. táblázat. Az év legnagyobb részében hol lakik Ön? 

(érdemben válaszolók válaszainak megoszlása)
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A már önállóan élõk – feltehetõleg egyelõre
– rosszabb környéken, helyileg alacsonyabbra
értékelt lakáspiaci övezetben élnek, mint azok,
akik még szüleikkel laknak. Ez nem feltétlenül
jelent valóban rosszabb körülményeket vagy –
relatíve – rosszabb anyagi helyzetet, egyszerûen
csak kevesebb idõ állt eddig rendelkezésre a
felhalmozásra az önállóak számára.

Az életminõségnek s így közvetetten az
anyagi helyzetnek is fontos jellemzõje, hogy a
lakásból hány négyzetméter jut egy személyre.
Ez az adat egyáltalán nem különbözik az
önállóak és az eltartottak esetében, az átlagos
egy fõre jutó lakásterület 24 m2.

3. ábra. Megfelelõnek tartja-e jelenlegi lakáskörülményeit?
(állandó lakóhely szerinti megoszlás, százalék)

Az anyagi helyzet szubjektív megítélése

A már felvázolt körülményeket – melyek rész-
ben determinálják az anyagi helyzetet, illetve
részben magának az anyagi helyzetnek az
okai – egy szubjektív helyzetértékelésben össze-
gezzük. A szubjektív helyzetértékelés összefüg-
gésben áll a valós anyagi helyzettel, annak per-
cepcionalizálásával – vagyis azzal, hogy az
objektív paraméterek által leírható anyagi hely-
zetüket hogyan élik meg a fiatalok.

A 15–29 éves fiatalok közel fele (45 száza-
lék) vélekedik úgy, hogy családja anyagi hely-
zetét legjobban az a kijelentés fejezi ki, mely
szerint „beosztással jól kijönnek” jövedelmeik-
bõl. A „gond nélkül élõk” közé sorolta magát
a fiatalok közel tizede (9 százalék).

Ez azt jelenti, hogy a 2000. évi vizsgálathoz
képest a kiegyensúlyozott körülmények közt
élõk súlya megnõtt, hiszen a fiatalok némileg
több mint a fele (54 százalék) vélekedik így, a

másik fele viszont továbbra is az anyagi gon-
dokkal küszködõk közé tartozónak vallja ma-
gát. Vagyis egyharmaduk (34 százalék) gon-
dolja azt, hogy családja anyagi helyzetére a
„jövedelmünkbõl éppen hogy kijövünk” mi-
nõsítés illik, egytizedük, hogy „hónapról hó-
napra anyagi gondokkal” küszködnek, további
két százalékuk pedig „nélkülözések közt élõ-
nek” tartja önmagát.

Jóllehet a diákok körében – a szakmunkás-
képzõsök kivételével – az átlagnál magasabb
a magukat a „gond nélkül élõk” közé sorolók
aránya, ezek súlya a gimnazisták (20 száza-
lék) és az egyetemisták (15 százalék) között
magas igazán. Ez jelzi, hogy melyek azok a
társadalmi rétegek, amelyek gyermekeinek az
anyagi helyzete, tanulási lehetõségei és élet-
kilátásai jobbak az átlagosnál, hiszen a már
dolgozók között a diplomásként foglalkozta-
tottak 14 százaléka hasonlóan kedvezõ anyagi
állapotokról számol be.

A másik póluson ott vannak a munkaerõpiac-
ról tartósan kiszorultak – például a munka-
nélküliek. Körükben a hónapról hónapra és a
nélkülözések közt élõk súlya már 25–30 szá-
zalék közt mozog. A következõ nemzedék fel-
nevelését veszélyeztetheti az a tény, hogy a
gyesen, gyeden lévõk mindössze 4 százaléka
sorolta magát a „gondtalanul élõk” közé, ez-
zel szemben 40 százalékuk gondolta úgy,
hogy jövedelmükbõl „éppen hogy kijönnek”,
17 százalékuk „havi” anyagi gondokról szá-
molt be, további 5 százalékuk pedig arról,
hogy „nélkülözések közt élnek”.

4. ábra. A család anyagi helyzetének megítélése
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5. ábra. Tudnak-e pénzt megtakarítani? (százalék)

Az anyagi helyzet szubjektív átélésének a
„tartalma” természetesen további elemzést
igényel, annál is inkább, mivel a fiatalok
mindössze hatoda (16 százalék) mondta azt,
hogy rendszeresen tud pénzt félretenni, közel
kétötödük csak „eseti” megtakarításról szá-
molt be, mintegy felük (45 százalék) pedig arról,
hogy „nem tudnak félretenni” pénzt. 

6. ábra. Ha tesznek félre pénzt, mire gyûjtenek?
(a válaszolók százalékában, több válasz is lehetséges)

Azokban a családokban, ahol havi rend-
szerséggel tudnak félretenni, preferencia-vál-
tozást regisztráltunk. Míg négy évvel ezelõtt a
tartalékképzés jelentette a gyûjtés fõ irányát,
2004-ben a fiatalok, illetve azok a családok,
ahol a megkérdezett fiatalok élnek, elsõsorban
lakáskorszerûsítésre, minõségi lakáscserére tö-
rekszenek, megduplázódott az autóvásárlásra,
utazásra, egyéb vásárlásra félretevõk aránya.

A fiatalok tapasztalatai szerint a családok
ötödében (21 százalék) havi gyakorisággal

fordul elõ, hogy a hónap végére elfogy a
pénz. További ötödében (19 százalék) ez a
probléma két-hat havi gyakorisággal jelentke-
zik, a fiatalok 14 százaléka szerint ennél rit-
kábban, és a 15–29 évesek kevesebb mint a
fele (46 százalék) számolt be arról, hogy csa-
ládjuk nem szembesül ezzel a gonddal.

7. ábra. Milyen gyakran fordult elõ az Önök 
háztartásában az elmúlt 12 hónapban, hogy 

a hónap végére elfogyott a pénzük? (a kérdésre 
adott válaszok megoszlása, százalék)

Üdülés

Ha a nyaralást elfogadjuk az életminõség va-
lamilyen átfogó mutatójának, akkor azt lát-
juk, hogy a fiataloknak megközelítõleg a fele
(48 százalék) engedhette meg magának az
üdülés „luxusát” az elmúlt egy évben. 

Azok, akik az elmúlt évben üdültek, na-
gyobb részben belföldre utaztak. A külföldi
üdülést az utazók kevesebb mint fele enged-
hette meg magának. Az önállók 38 százaléka
volt üdülni valahol 2003-ban, az eltartottak
között ez az arány azonban 54 százalék.

A diákok közül a szakmunkásképzõbe járók
lehetõségei látszanak a legrosszabbaknak –
háromötödük nem volt nyaralni –, míg a leg-
kedvezõbb anyagi körülményekre az egyete-
misták, fõiskolások és gimnazisták adatai
utalnak. (Sorrendben: „csak” 26, 32 és 33 szá-
zalékuknak nem volt módja üdülni.) A dolgo-
zó fiatalok több mint a fele (54 százalék) szin-
tén kénytelen volt lemondani a nyaralás
örömeirõl. A gyesen, gyeden lévõ kismamák
körében ennél számottevõen rosszabb a hely-
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zet, hiszen közel háromnegyedük (73 száza-
lék) nem volt üdülni.

8. ábra. Az elmúlt egy évben volt-e üdülni? (százalék, az
összes megkérdezett között)

A fõvárosban és a megyeszékhelyeken lakók
relatívan kedvezõbb anyagi helyzetük révén
gyakrabban járnak üdülni. Ugyanígy megfi-
gyelhetõek a regionális különbségek is: a gazda-
ságilag fejlettebb régiókban lakó fiatalok inkább
járnak üdülni, mint mások. Az egzisztenciális
értelemben a szüleiktõl már nem függõk kisebb
arányban járnak üdülni, mint azok a társaik,
akik még a szülõkkel élnek. Az üdülés szem-
pontjából a legmobilabbak a fiatal, felsõfokú
végzettséggel rendelkezõk, illetve az annak
megszerzésén ténykedõ fõvárosiak.

Számítógép-használat és -ellátottság

Napjainkban a fiatalok háztartásainak több mint
felében (57 százalék) található személyi számí-
tógép. Különösen markáns változást tapaszta-
lunk az Ifjúság2000 adataihoz képest, hiszen
2000-ben a személyi számítógéppel ellátott ház-
tartások aránya 29 százalék volt, azaz 4 év alatt
közel a duplájára nõtt.

A háztartások számítógép-ellátottsága az át-
lagnál jóval magasabb Közép-Magyarorszá-
gon (66 százalék) és a Nyugat-Dunántúlon
(63 százalék). A számítógéppel való legala-
csonyabb ellátottság még mindig Észak-Ma-
gyarországra (50 százalék) és az Észak-Alföldre
(49 százalék) jellemzõ, így a régiók szerinti
különbségekben nem történt változás.

A háztartások személyi számítógéppel való
ellátottságában szintén kézzelfogható a jól is-
mert „urbanizációs lejtõ”: míg Budapesten a fia-
talok háztartásainak 71 százalékában, addig a
községekben lévõ érintett háztartásoknak csak
46 százalékában található személyi számítógép.

Az idõsebb korcsoportok felé haladva csökken
a számítógéppel rendelkezõ háztartások aránya:
míg a 15–19 éves korcsoportot magukban foglaló
háztartások 67 százalékában találunk személyi
számítógépet, addig az idõsebb ifjúsági korcso-
portok esetében ez az arány már csak 49 százalék.

A fiatalok személyiszámítógép-használatá-
ban is – bár arányaiban nem olyan látványosan
– növekedés érezhetõ. 2000-ben a 15–29 évesek
46 százaléka használt személyi számítógépet,
2004-ben pedig összesen 70 százalékuk. 

10. ábra. Használ-e számítógépet? (a kérdésre válaszolók
százalékában, 2000-ben és 2004-ben)

Civil ifjúsáki éves jelentés
9. ábra. Személyi számítógéppel való ellátottság 
a fiatalok háztartásaiban 2000-ben és 2004-ben 

(a válaszolók százalékában)
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Régiónként azonban itt is nagy eltéréseket ta-
lálunk. Legnagyobb arányban a közép-magyar-
országiak használnak számítógépet (78 százalék),
de átlagon felüli a Nyugat-Dunántúl számító-
gép használóinak aránya is (73 százalék). Jóval
alacsonyabb ugyanakkor ez az arány Észak-
Magyarországon (62 százalék) és Dél-Alföldön
(63 százalék). A számítógép-használat terén
nem tapasztaltunk olyan nagy mértékû kü-
lönbségeket az egyes régiók között, mint a szá-
mítógéppel való ellátottság terén.

Némiképp kisebbek az eltérések a számító-
gép-penetráció és -használat között akkor is,
ha településtípus szerint vizsgálódunk, bár
így is hatalmasnak mondható a budapesti és
vidéki számítógép-használó fiatalok arányá-
nak 20 százalékos eltérése. Budapest felõl a
községek felé haladva folyamatosan csökken
a számítógép-használók aránya a fiatalok kö-
zött. Budapesten a fiatalok több mint négy-
ötöde számítógép-használó, a községekben
azonban csak a 15–29 évesek háromötöde.

Hasonlóan „erõs” különbség figyelhetõ meg
a korcsoportokat vizsgálva: az iskolás korú fia-
talok között a számítógép-használók aránya
86 százalék, a vizsgált legidõsebb korcsoport-
ban pedig 59 százalék. Ennek feltételezhetõ
okai részben anyagi jellegûek, azaz az iskola-
rendszerbõl való kikerüléssel megszûnik a sze-
mélyi számítógéphez való hozzáférés, másrészt
az idõsebb korcsoportok eleve kevésbé talál-
kozhattak a kötelezõ oktatás keretei között szá-
mítógéppel, kevésbé épült be az életmódjukba.
Harmadrészt itt is szerepet játszik az urbanizá-
ciós lejtõ, hiszen a kistelepülések infrastruktu-
rális helyzete sok esetben nem teszi lehetõvé
az internet egyszerû és olcsó elérését sem.

Internet

A fiatalok 59 százaléka legalább havonta egy-
szer szokott internetezni. A legmagasabb az
internetezõ fiatalok aránya Közép-Magyaror-
szágon (70 százalék), a legalacsonyabb pedig
az északkeleti országrészben – Észak-Magyar-
ország (51 százalék) és Észak-Alföldön (49
százalék). A településtípust vizsgálva azt ta-
pasztaljuk, hogy a budapesti fiatalok 74 szá-
zaléka, míg a községekben élõ fiataloknak
csak a 47 százaléka használ internetet.

11. ábra. Szokott-e internetezni? (a kérdésre válaszolók 
százalékában)

A 15–19 évesek 77 százaléka szokott inter-
netezni, az idõsebb ifjúsági korcsoportok felé ha-
ladva azonban csökken az internetezõk aránya,
a legidõsebb korcsoportban már csak 45 százalék
a legalább havonta egyszer internetezõk aránya.

Otthoni internet-hozzáférés a háztartások
24 százalékában van, ami erõs emelkedésnek
tekinthetõ, hiszen 2000-ben a fiatalok háztar-
tásainak 9 százalékában volt csupán internet.
Közép-Magyarország régióban a háztartások
38 százaléka, Nyugat-Dunántúl régióban pe-
dig a fiatalok 25 százaléka rendelkezik inter-
nethozzáféréssel.

A fiatalok háztartásainak internet-ellá-
tottsága szempontjából leszakadó régiónak
Észak-Alföld tekinthetõ, ahol a háztartásoknak
csupán 16 százaléka rendelkezik internet-
kapcsolattal. A fiatalokat eltartó és az általuk
fenntartott budapesti háztartások több mint
háromszor nagyobb arányban ellátottak internet-
tel, mint a községekben találhatók. A fõvárosban
az ellátott háztartások aránya 45, a községekben
mindössze 14 százalék. A legfiatalabbak korcso-
portjában a háztartások 27 százalékában van in-
ternet- hozzáférés, a legidõsebbek háztartásainak
viszont csak 21 százalékában. (12. ábra)

Az internetezõ fiatalok 55 százaléka szokott
iskolában vagy egyetemen internetezni, arra a
kérdésre pedig, hogy hol internetezik a legtöb-
bet, 35 százalékuk jelölte meg az iskolát vagy
egyetemet. Otthon 43 százalékuk szokott inter-
netezni, ebbõl egyharmaduk számára ez a leg-
többet használt internetkapcsolat. Míg a fel-
nõtt korosztály esetében azt tapasztaltuk, hogy

Civil ifjúsáki éves jelentés

UISZ jelentes.qxd  2006. 10. 21.  16:40  Page 44



2006 / tél 45új 
ifjúsáki 

szemle

a munkahelyi internethasználat dominanciája
megtört az utóbbi években, azaz arányaiban
már többen használják a világhálót otthonról,
addig a fiatalok körében az iskola mint a
használat elsõdleges helye – igaz csökkenõ
mértékben, de – megmaradt.

A fiatalok 27 százaléka soha nem e-maile-
zik, azonban 51 százalékuk legalább heti 1 al-
kalommal megnézi elektronikus postafiókját.
Az aktuális eseményekrõl, hírekrõl való tájé-
kozódásra a fiatalok 17 százaléka napi rend-
szerességgel használja az internetet, összesen
pedig 47 százalékuk legalább hetente egyszer
informálódik az internetrõl. Tanuláshoz, illetve
munkához információforrásnak az internetezõ
fiatalok 51 százaléka használja legalább heti
rendszerességgel ezt a szolgáltatást. Kikapcso-
lódáshoz, hobbihoz való információgyûjtésre a
válaszolók 46 százaléka heti rendszerességgel
használja az internetet.

Az adatokból jól látható, hogy mindegyik in-
formációtípus esetében a fiatalok egy jelentõs
hányada nem az internetet használja forrás-
ként. Az aktuális események esetében 30 szá-
zalék, a tanuláshoz, munkához kapcsolódó in-
formációgyûjtés esetében 20 százalék, míg a
kikapcsolódáshoz szükséges információgyûjtés

esetében 23 százalék az, aki soha nem támasz-
kodik az internetre. A fiatalok 41 százaléka
chatel valamilyen rendszerességgel, 42 százalé-
kuk pedig játékokat, szoftvereket, zenéket, illetve
filmeket tölt le. Online vásárlásban, banki
tranzakcióban az internetezõ fiatalok 10 száza-
léka vesz részt több-kevesebb gyakorisággal.

AJÁNLÁSOK

A vagyoni és jövedelmi helyzetkép alapján
megállapítható, hogy a regionális különbsé-
gek a fiatalok családjaiban meghatározóak, na-
gyon kedvezõ helyzetben vannak az ország
egészéhez képest a Közép-Magyarországi, kö-
zelebbrõl a budapesti fiatalok, a legrosszabb
helyzetben pedig az Észak-Magyarországi régió-
ban élõk vannak. Kiemelten fontos vélemé-
nyünk szerint, hogy a kormány megfelelõ
gondot fordítson ezen különbségek csökken-
tésére, különösképpen a fiatal háztartások
esetében. A regionális hatás még erõteljesebb
hátrányokat okoz, ha párosul a városok és fal-
vak közötti meglévõ egyenlõtlen esélyekkel a
fiatalokat nevelõ háztartások esetében.

Fontos feladat a fiatalok affinitásának to-
vább erõsítése az információs társadalom ál-
tal nyújtotta szolgáltatásokra és kézségekre.
Kormányzati feladat lerombolni a talán egyre
alacsonyabb pénzügyi gátak mellett a kultu-
rális gátakat az internethasználat terén.

Jegyzetek

21 Lényege, hogy a háztartás tagjait nem egyforma
súllyal veszi figyelembe a háztartás egy fõre
esõ jövedelmének kiszámításakor, hanem ará-
nyosítja egy súlyozási eljárás segítségével a
háztartásban lakók számával.

22 Nem tekintettük állandó lakóhelynek azt, ahova
valaki csak névlegesen van bejelentve.

Civil ifjúsáki éves jelentés
12. ábra. Rendelkezik-e a háztartás internet-kapcsolattal? 
(a kérdésre válaszolók százalékában, 2000-ben és 2004-ben)
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ELÕZMÉNYEK

2005. január elsejei adatok szerint hazánk la-
kosságának közel 40 százaléka (37,1%) har-
minc éven aluli fiatal volt. Mind a fiatalokon,
mind az összpopuláción belül a legnépesebb
kohorsznak a 25–29 évesek csoportja mutat-
kozott.

1. ábra. A népesség korösszetétele ötéves 
korcsoportok és nemek szerint (2005.01.01)

Forrás: Demográfiai Évkönyv 2004.

Az egészségi állapot, az egészségmagatar-
tás, valamint az ezeket befolyásoló gazdasági
és pszichoszociális faktorok vizsgálatakor cél-
szerûnek láttuk, hogy a biológiai, pszichés és
társadalmi érettség egyes szakaszait figyelem-
be véve elemezzük a rendelkezésünkre álló
adatokat és információkat. A gyermekek jogairól
szóló nemzetközi egyezmény szerint „gyer-
mek az a személy, aki tizennyolcadik életévét
nem töltötte be”.23 Ezt a társadalmi, jogi meg-
fontolást tekintettük az egyik csoportképzõ
elvnek (gyermekek, felnõttek szétválasztása),
és ehhez próbáltunk meg egy fejlõdés-lélektani
és egy demográfiai szemléletû szakaszolást
igazítani. Ennek alapján beszélünk majd cse-
csemõkorról (0–1 év), kisgyermekkorról (1–10
év), serdülõkorról (11–19 év) valamint fiatal
felnõtt korról (20–29).

A FÉLMÚLT ÉS A JELEN

Indikátorok

Az egészségi állapot legfõbb indikátorai, a morta-
litási és morbiditási mutatók mellett vizsgáljuk
az életminõség egészséggel kapcsolatos muta-
tóit, valamint a fiatalok egészségmagatartását.
Ez utóbbi problémakörön belül a serdülõk és
a fiatal felnõttek esetében a rizikómagatartások
(dohányzás, alkohol és drogfogyasztás) elõ-
fordulási gyakoriságára koncentrálunk tekin-
tettel arra, hogy a vizsgált korosztályok jövõ-
beli egészségi állapotát a rizikómagatartások
területén mutatott hajlandóság, illetve érin-
tettség jelentõs módon meghatározza.

Az egészségi állapot indikátorai között objek-
tív és szubjektív megítélésen (önértékelésen,
önbesoroláson) alapuló adatok is szerepelnek.
Az egészségi állapot vagy az egészséggel kap-
csolatos életminõség önbesoroláson alapuló
mérésével a hazai és nemzetközi szakiroda-
lomban a serdülõkor elõtt alig találkozunk. Az
életkor elõrehaladtával viszont az ilyen típusú
vizsgálatok száma jelentõs növekedést mutat. 

Gyermekek egészségi állapota

Újszülött és csecsemõkor (0–1 év)

A születéskor várható élettartam amellett,
hogy kifejezi annak az esélyét, hogy egy adott
évben megszületett gyermek milyen életkilá-
tásokkal rendelkezik, az egész társadalom
egészségi állapotának egyik legfontosabb mu-
tatója. (2. ábra) 

A 20. század során a népesség egészségi ál-
lapotában, életesélyeinek alakulásában igen
jelentõs változások történtek. A század elsõ
felében még a fertõzõ betegségek jelentették a
fõ halálokokat, a születéskor várható élettar-

S u s á n s z k y  É v a – S z á n t ó  Z s u z s a

Fiatalok és egészség
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tam 40 év körül ingadozott. A 2. világháborút
követõ évektõl kezdve az európai és észak-ame-
rikai országokban alapvetõen átalakult a társa-
dalom betegségstruktúrája: a fertõzõ betegsé-
gek aránya a halálokok között nagymértékben
csökkent, a morbiditásban és mortalitásban
egyaránt a krónikus, degeneratív megbetege-
dések, elsõsorban a keringési (szív- és agyér-
betegségek) és a daganatos betegségek vették át
a vezetõ szerepet. 

Magyarországon a 20. század fordulóján a
lakosság várható élettartama még nem érte el a
40 évet, a férfiak és nõk életesélyei csak kis-
mértékben különböztek egymástól, a nõk vár-
ható élettartama nem egészen két évvel halad-
ta meg a férfiakét. Az elmúlt száz évben a
születéskor várható élettartam közel a kétsze-
resére, a nemek életesélyeiben megmutatkozó
különbségek pedig kb. a négyszeresükre növe-
kedtek. (1. ábra)

A történeti áttekintés után tegyünk egy rö-
vid kitekintést Európára, és helyezzük el ma-
gunkat a térség országai között. (1. táblázat)

Magyarországon a születéskor várható élet-
tartam a kilencvenes évektõl kezdõdõen je-
lentõs mértékben emelkedett. A növekedés
több mint 3 évre tehetõ. Ennek ellenére a le-
maradás az európai átlagtól mindkét nemnél
kb. két év. Serdülõkorra ezek az életkilátások
még romlanak is (Szauer, 2005), a magyar fia-
talok kb. 4-6 évvel rövidebb életre számíthat-
nak, mint nyugat-európai kortársaik.24

A várható élettartam mellett még számos
olyan mutató létezik, amely az életkilátások mi-
nõségét próbálja megjósolni, például, hogy
hány évet élhetünk egészségben (HLE),25 korlá-
tozottság nélkül (DFLE, DALE).26 Magyarországon
a korlátozottság nélkül várható életévek száma
nõk esetében 68,2 év, férfiaknál 61,5 év. 

A gyermekhalandóság vizsgálatakor a cse-
csemõhalálozás és a perinatális halálozás,27

valamint az 5 éves kor alatti halálozás mutatói
utalnak elsõsorban a társadalmi környezet, az
egészségügyi ellátórendszer fejlettségére. 

A csecsemõhalálozás terén erõteljes javulás ta-
pasztalható, aránya az 1990-es évektõl napjainkig
kb. a felére csökkent. A fiúk ebben a korai életsza-
kaszban esendõbbek, mint a lányok. Tendenciáját
tekintve a két nem közti eltérés jelentõsen mér-
séklõdik. (2. táblázat) A csecsemõhalálozás terü-
leti megoszlásában is találunk eltéréseket: Békés
(10,1‰), Borsod-Abaúj-Zemplén (9,7‰) és
Szabolcs-Szatmár (8,9‰) megyében 10 ezre-
lék körül mozog, Hajdú-Bihar (4,0‰) és Vas
(4,9‰) megyében pedig 5 ezrelék alatt marad a
ráta értéke. Helyzetünk nemzetközi összehason-
lításban nem túl kedvezõ, az EU2528 között a 21.
helyet foglaljuk el. 

A csecsemõhalálozások legnagyobb része
(60%) a perinatális szakaszban történik. Ezek
többségükben az alacsony születési súlyból
ill. a koraszülöttségbõl adódó éretlenségre ve-
zethetõk vissza. A koraszülöttség egyik lénye-
ges rizikófaktora az anya rossz szociális hely-
zete, életmódja, a terhesség alatti felelõtlen
egészségmagatartása (dohányzás, nagymérvû

Civil ifjúsáki éves jelentés
2. ábra. A születéskor várható élettartam nemenkénti 

alakulása Magyarországon (1900-2002)

*Adatforrás: KSH, Demográfiai Évkönyv 2003.

1. táblázat. A várható élettartam alakulása az európai 
országok egyes csoportjaiban és Magyarországon, 

nemek szerint

Forrás: World Health Statistics, 2005.
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alkoholfogyasztás, droghasználat), valamint a
serdülõkori terhességek gyakori elõfordulása.
E két tényezõ együttesen jelentõsen megnö-
veli a koraszülések kockázatát. 

A csecsemõhalálozásokért a második he-
lyen a veleszületett rendellenességek felelõ-
sek. Ezek születéskori elõfordulása 5-6 száza-
lékra tehetõ. 

2. táblázat. A csecsemõhalálozás* alakulása nemenként (‰)

*ezer élveszülöttre jutó 1 éven aluli meghalt

Forrás: Demográfiai Évkönyv 2004.

Kisgyermekkor (1–9 évesek) 

A kisgyermekkori halálozási arányok az el-
múlt 5 évben egy kedvezõen alacsony szinten
stagnálnak. Ebben az életkori szakaszban a

leggyakoribb halálokként az ún. külsõ okok
(balesetek, testi sértések) és a daganatos be-
tegségek szerepelnek. (3. táblázat) 

A védõoltásokkal megelõzhetõ gyermekkori
fertõzõ megbetegedések szinte teljesen eltûn-
tek, köszönhetõ ez annak, hogy a magyar gye-
rekek átoltottsági aránya nemzetközi viszony-
latban is kiemelkedõ (99,8%). A bakteriális
agyhártyagyulladásra vonatkozó bejelentési
kötelezettség 1998 óta van érvényben. A be-
tegség prevenciója és a kezelési eljárások ja-
vulást mutatnak. Az elmúlt években a bá-
rányhimlõben megbetegedettek aránya volt a
legmagasabb. 

Az anyagcserezavarok közül a cukorbeteg-
ség a leggyakoribb. Incidenciája erõteljesen
növekvõ tendenciát mutat. A 14 év alatti kor-
osztályban 100 ezer fõre valamivel több mint
10 megbetegedés esik. A gyermekkorban kez-
dõdõ cukorbetegségek 95 százaléka inzulin-
függõ, 1-es típusú cukorbetegség. A nem in-
zulin-függõ, 2-es típusú cukorbetegség egyre
nagyobb arányú növekedésének okát a szak-
értõk a mozgásszegény életmódban és az ez-
zel összefüggõ elhízásban látják. 

Az elhízás (amelyet a WHO betegségnek nyil-
vánított) veszélye már kisgyerekkorban fennáll.
A túlsúlyos és elhízott gyermekek aránya egyre
növekszik. 5 éves korban ezer gyermek közül
40 elhízottat találunk, míg 17 éves korra szá-
muk hetvenre emelkedik. A túlsúlyos vagy
elhízott gyermekek aránya kb. 16 százalékra
tehetõ, ez megfelel az európai átlagnak. A
gyerekkori elhízás szoros összefüggést mutat
a felnõttkori egészségi állapot alakulásával,
növelve a szív- és érrendszeri betegségek, a
magas vérnyomás, a diabétesz, valamint az idõ
elõtti halálozás kockázatát.

A 2004/2005 tanév iskolaegészségügyi je-
lentése29 szerint az iskolába lépõ korosztályok
egészségi állapota az elmúlt 10 évben folya-
matosan romlott. Az egészségi állapot muta-
tóit 34 diagnózis alapján elemzik, amelybõl
most csupán a legfontosabbakat emeljük ki.
Az egyik legriasztóbb jelenség a tartási rendel-
lenességek arányának drasztikus növekedése.
Elõfordulása 5 éves óvodások körében 1996
óta valamivel több mint 40 ezrelékrõl kb. 60
ezrelékre növekedett. A serdülõk körében a fia-
talok érintettsége meghaladja a 130 ezreléket.

Civil ifjúsáki éves jelentés

3. táblázat. Halálozási arányok alakulás
a kisgyermekkorban (‰)

Forrás: Demográfiai Évkönyv 2004.
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Az érzékszervi károsodások közül a látás-
zavarok (fénytörési hibák) állnak a második
helyen, ezek fõleg az idõsebb tanulók köré-
ben gyakoriak. Ezer 5 éves óvodásból 45-50
kisgyereknél tapasztalható a fenti látásprobléma.
Süketséget és hallásvesztést 10 ezreléknél ki-
sebb arányban diagnosztizáltak (3–7‰).

A magasvérnyomás-betegség elõfordulása az
életkor elõrehaladtával egyenes arányban nõ.
Az elmúlt 10 évben csak a felsõbb évesek köré-
ben mutatkozott növekedés, a kisiskolásoknál
stagnáló betegség-gyakoriságról beszélhetünk.

A magatartási és emocionális zavarok elõ-
fordulása az óvodások körében a legmaga-
sabb (1,7%).

A 21. század népbetegségének számító allergia
már czsecsemõkorban megjelenik, leggyakrab-
ban ételallergia és atópiás dermatitits formájá-
ban, kisiskolás korban pedig az asthma
bronchiale elõfordulási gyakorisága kiemelkedõ. 

Serdülõkor (10–19 évesek)

Serdülõkorban a balesetek állnak a haláloki
statisztikák élén. A halálozási ráta igen ked-
vezõ ebben az idõszakban, jól megfigyelhetõ
azonban a korcsoport közepi (14 éves kori)
küszöbhatás. A bemutatott adatsor alapján jól
látható, hogy a 10-14 évesek, és a 15-19 éve-
sek halálozási rátájának aránya hosszú évek
óta konstansnak bizonyul: 14 év felett az ezer
fõre jutó halálozások száma megduplázódik. 

4. táblázat. Halálozási arányok alakulása serdülõkorban (‰)

A serdülõ fiúk és lányok leggyakoribb beteg-
ségei közé tartoznak a hátgerinc deformitások,
a látási problémák (fénytörési hibák) és az
asztma. Az asztma elõfordulása az 5–14 éves
korban a legmagasabb, ebben a korosztályban
kb. 32 ezer gyermeket érint. 

A serdülõk körében 4–8 százalékra teszik a
klinikailag bizonyított major depressziós zavar-
ban szenvedõk arányát. Ennél azonban jóval
magasabbra becsülik a depressziós tünetek elõ-
fordulását. A 18 éves korig elõforduló depresz-
sziós tünetek élettartam prevalenciája 18–20
százalék. A kutatási adatok szerint a gyermek-
kori depresszió elõfordulása komoly növeke-
dést mutat, és az érintettség határa egyre fiata-
labb korra tolódik ki. A családok felbomlása, a
társas kapcsolatok beszûkülése, a szülõk depresz-
sziója, krónikus stressz-terheltsége és egzisz-
tenciális labilitása erõsen befolyásolja a fiata-
lok lelki állapotát, és komoly rizikótényezõi a
gyermekkori depresszió kialakulásának.

A depresszivitás szoros összefüggést mutat az
önsértések és öngyilkosságok elõfordulásával. A
hazai fiatalok körében végzett felmérések a ser-
dülõkori öngyilkossági kísérletek arányát 6-8
százalékra becsülik. Legnagyobb kockázata az
öngyilkosság elõfordulásának a 15–17 éves lányok
körében van. A halálos kimenetelû öngyilkos-
ságok elõfordulása a 18 éven aluliak körében a
fiatal felnõttekhez hasonlítva kisebb mérték-
ben, de csökkenõ tendenciát mutat.

Fiatal felnõttek egészségi állapota 
(20–29 évesek)

A fiatal felnõttek korspecifikus halálozási rátája
az ezredforduló óta stagnál. (4. táblázat) A kor-
osztályra vonatkozó morbiditási adatok döntõ
többsége epidemiológia lakossági egészségi ál-
lapotfelmérésekbõl származik (pl. OLEF, Hun-
garostudy). A kutatási jelentések általában
nem egyforma korosztályi besorolást alkalmaz-
nak, így az adatok összevetése, vagy bizonyos
indikátorok elemzése nehézséget okoz a fel-
használónak. Jelen írásunkban alapvetõen a
„Hungarostudy2002” országos reprezentatív
lakossági felmérésre30 támaszkodtunk, amely
lehetõvé tette a fiatal felnõtt korosztály (20–29
évesek) önbeszámoláson alapuló egészséggel
kapcsolatos adatainak vizsgálatát.

Civil ifjúsáki éves jelentés

Forrás: Demográfiai Évkönyv 2004.
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Az egészségi állapot jellemzésére bizonyos
tünetek, panaszok, betegségek elõfordulása
mellet a mentális, lelki állapot leírását is
megkíséreljük. 

A fiatalok háromnegyede (75,5%) általános
egészségi állapotát kifejezetten jónak vagy ki-
válónak minõsítette, rossznak csak 3,2 száza-
lékuk tartotta. Közel egyharmaduk (31,5%)
számolt be arról, hogy a kérdezés idõszakában
(2002–2003) olyan betegségben szenved, amely
életvitelét jelentõsen befolyásolja. A korosztály
számára a leggyakoribb betegségteher a külön-
bözõ allergiás megbetegedésekbõl (6,7%), va-
lamint az izom és csontrendszer betegségeibõl
(5,3%) származott. A különbözõ tünetek közül
a gyakori fejfájásra (11,8%), valamint hát/de-
rék fájdalmakra (12,1%) panaszkodtak a leg-
többen. Szív- és érrendszeri problémák miatt
állt orvosi kezelés alatt 7,5 százalékuk, daga-
natos betegséggel kezelték az adott népesség
1,1 százalékát.

A pszichés kondíció és a lelki stabilitás mé-
résére a depresszivitás és szorongás mutatóit,
valamint az öngyilkossági gondolatok és kísér-
letek elõfordulását használtuk fel. A korosztály
15 százaléka mutatott depresszióra utaló tüne-
teket, de a súlyos, klinikai depresszióban szen-
vedõk aránya nem érte el a 2 százalékot (1,9%).
Szorongásos zavarral közel egytizedük (9,3%)
küszködik. Az öngyilkosságot megkísérlõk ará-
nya 2,9 százalék, de kb. a megkísérlõk négysze-
resét foglalkoztatta már vagy foglalkoztatja je-
lenleg is az öngyilkosság gondolata.

5. táblázat. Halálozási arányok 
alakulása fiatal felnõttkorban (‰)

A fiatalok egészségmagatartása

A fiatalok jelenlegi egészségi állapotát és jövõ-
beni egészségkilátásait egyaránt befolyásolja
az egészségmagatartás. Az egészségmagatartás-
nak vannak pozitív elemei – ide tartoznak
mindazok a tevékenységek, amelyeket az
egyén egészsége védelmében végez, illetve
amelyek egészségvédõ hatásúak – és negatív
elemei, amelyeket másként kockázati maga-
tartásnak nevezünk. Kockázati magatartásnak
tekintjük azokat a viselkedésfajtákat, amelyek
növelik egy betegség vagy sérülés bekövetke-
zésének esélyét. Így tehát az egészségviselke-
dés olyan összetevõi, mint a táplálkozás, a
testmozgás, a dohányzás, az alkohol- és drog-
fogyasztás vagy a szexuális aktivitás az egész-
ségmagatartás pozitív és negatív elemei egy-
aránt lehetnek.

Fizikai aktivitás 

Az „Iskolásgyermekek egészségmagatartása”
címû kutatás 2002. évi adatfelvétele során 11–17
éves magyar iskolások egészségi állapotának,
közérzetének, fizikai aktivitásának, alkohol-
és drogfogyasztásának, illetve dohányzási
szokásainak önminõsítésen alapuló mérésére
és nemzetközi összehasonlításban való elem-
zésére került sor (HBSC). 

A felmérés szerint mozgásszegény életmó-
dot31 folytatott a diákok valamivel több, mint
egyharmada (35,4%). Az összes válaszadó ta-
nuló átlagában a serdülõknek több mint a fele
(63,6%) végzett átlagosan egy órányi intenzív
testmozgást hetente három vagy több alkalom-
mal. A megkérdezettek csaknem egyharmada
(30,6%) a hét minden napján, illetve hetente
legalább 5 alkalommal végzett testmozgást. 

A nemek között szignifikáns különbség jelent-
kezett minden vizsgált korosztályban. A moz-
gásszegény életmód inkább jellemezte a lányo-
kat (41,7%), mint a fiúkat (30,1%).

Az életkor emelkedésével a testmozgásra fordí-
tott idõ mennyisége csökken. A csökkenés kifeje-
zettebb a fiúknál, mint a lányoknál, de a nemek
közötti különbség a 11. osztályban sokkal na-
gyobb, mint az általános iskola 5. osztályában. A
lányok emellett szervezett sporttevékenységben is
alacsonyabb arányban vesznek részt, mint a fiúk.

Civil ifjúsáki éves jelentés

Forrás: Demográfiai Évkönyv 2004.
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Saját fizikai teljesítõképességüket a fiatalab-
bak, illetve a fiúk rendre magasabbra értékelték,
mint az idõsebb diákok, illetve a lányok.

Kockázati magatartás

A fiatalok egészségmagatartásának alakulásával
kapcsolatban aggodalomra ad okot a kedvezõt-
len tendenciák jelenléte. Különösen aggasztó,
hogy bizonyos egészségkárosító viselkedéstí-
pusok – pl. dohányzás, alkoholfogyasztás,
drogfogyasztás – megjelenése egyre korábbi
életévekre tolódik. Hasonlóan kedvezõtlen jelen-
ségek mutatkoznak a táplálkozási szokásokban,
az egyre korábban elkezdett, nem biztonságos
szexuális aktivitásban és egyes veszélyeztetõ
szabadidõs tevékenységek megjelenésében. A
fiatal korosztályok egyes hátrányos helyzetû
csoportjaiban, pl. a nehéz fizikai vagy monoton
munkát végzõ, a veszélyes munkakörülmények
között dolgozó, a kedvezõtlen körülmények kö-
zött élõ, illetve munkanélküli fiatalok körében
a káros, önsorsrontó tendenciák fokozottan ér-
vényesülnek és termelõdnek újjá.

Alkoholfogyasztás

Európai adatok szerint az alkoholfogyasztás
negatív következményei különösen sújtják a fia-
tal korosztályokat. A fiatal nõk mortalitásának
10 százaléka, a fiatal férfiak mortalitásának pe-
dig 25 százaléka hozható kapcsolatba az alko-
hollal. Az ivással kapcsolatos társadalmi prob-
lémák teljes spektrumát nem lehet teljesen
felmérni, de pl. kutatási adatok szerint a 15-16
éves diákok 6 százaléka keveredett verekedésbe
alkohol miatt, és 4 százalék számolt be arról,

hogy védekezés nélkül létesített szexuális kap-
csolatot alkohol hatása alatt. 

A fiatal korosztályokban az alkoholfogyasz-
tás mértékének becslése a közvetlen indikáto-
rokra, elsõsorban a fogyasztás gyakoriságára,
mennyiségére és minõségére vonatkozó önkén-
tes adatszolgáltatásra korlátozódik, mivel az al-
koholfogyasztás káros következményeit mérõ
közvetett jelzõszámok a huzamosabb ideje tar-
tó, egészségi és szociális következményeket
okozó alkoholfogyasztást becsülik, amelyek a
fiatalok körében még nem jelennek meg. Az
alkoholfogyasztás alakulását a nemzetközi
ESPAD (European School Survey Project on
Alcohol and other Drugs) és HBSC (Health
Behaviour of School-age Children) felméré-
sek vizsgálják. Az alkoholfogyasztás közvet-
len indikátorai az ivási szokások olyan össze-
tevõin alapulnak, mint

• a fogyasztás gyakorisága egy megelõzõ idõ-
szakban;

• a tipikus fogyasztás mennyisége;
• fogyasztás szerkezete (italfajták);
• a nagyivás gyakorisága (egy adott mennyi-

séget, általában 5 standard italt meghaladó
alkalmankénti fogyasztás) egy megelõzõ
idõszakban;

• a lerészegedés elõfordulási gyakorisága
egy megelõzõ idõszakban;

• az ivás alkalmai (pl. hétvége, ünneplés),
illetve körülményei (egyedül, társaságban,
étkezéskor, diszkóban, stb.).

Egy 2000-ben végzett nemzetközi összeha-
sonlító vizsgálat adatai szerint Magyarország
viszonylag elõnyös helyet foglal el a kiskorú
gyermekek alkoholfogyasztása tekintetében.
(6. táblázat) 

2003-as európai adatok szerint a 15–16 éves
középiskolásoknak több mint 90 százaléka fo-

Civil ifjúsáki éves jelentés

6. táblázat. Alkoholt még soha nem ivó gyerekek aránya egyes országokban, különbözõ életkorokban (%)

Forrás: Currie 2000
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gyasztott már alkoholt. Az alkoholfogyasztás
átlagosan 12 éves kor körül kezdõdik, az elsõ
lerészegedést pedig általában 14 éves korban
élik át. Egy alkalommal átlagosan több mint
60 g alkoholt fogyasztanak, de még az alacso-
nyabb alkoholfogyasztással jellemezhetõ déli
országokban is csaknem 40 g-ot fogyasztanak
alkalmanként. A korosztály 13 százaléka több
mint húsz alkalommal volt már részeg. A meg-
kérdezett 15–16 évesek 18 százaléka a felmérést
megelõzõ hónap során legalább három alka-
lommal 5 standard egységnél több alkoholt fo-
gyasztott. Habár 2003-ban két országban is elõ-
fordult, hogy a lányok egyes indikátorok
szerint több alkoholt fogyasztottak, mint a fiúk,
a tendencia az, hogy a fiúk többet isznak, és
gyakrabban lesznek részegek, mint a lányok, és
a két nem közötti abszolút távolság nem változik
lényegesen. Az ESPAD-felmérések szerint az
1990-es évek második feléhez viszonyítva
2003-ban a legtöbb országban növekedett az al-
kalmankénti nagyivás („binge drinking”) gya-
korisága mindkét nem körében. 

Az ESPAD-felmérés magyar részadatai sze-
rint a megkérdezett 15–16 éves középiskolások
csaknem teljes mintája (mind a fiúknak, mind
a lányoknak több mint 93 százaléka) fogyasz-
tott már alkoholt. Csaknem heti rendszeresség-
gel ivott a fiúk 16,3 és a lányok 12,5 százaléka.
A fiúk több mint kétharmada volt már részeg,
és a lányok kevéssé maradtak el ettõl az arány-
tól. A nagyivás32 mindkét nem beszámolója
szerint gyakoribb volt, mint a lerészegedés (fi-
úk: 39,2 %, lányok: 25,9 %). A fiúk 13,7 száza-
léka számolt be arról, hogy hetente 3-5 alka-
lommal túllépte ezt a mennyiségi határt, míg a
lányoknál ez az arány 6,3 százalék volt. 

Az 1995. és 2003. közötti idõszakban a 15–16
éves diákok alkoholfogyasztása minden vizsgált
mutató esetében, mindkét nemnél növekvõ ten-
denciát mutat. Különösen jelentõs a növekedés
a lányok körében a havi prevalencia-érték, és a
havi legalább hat alkalommal történõ alkoholfo-
gyasztás tekintetében. A szélsõségesebb alko-
holfogyasztás indikátorai, a nagyivás és a leré-
szegedés is folyamatos növekedést mutatnak. A
fiatalok valamennyi vizsgált évben fõként tö-
mény italokat fogyasztottak

7. táblázat. A havi alkoholfogyasztási mutatók változása 
10. osztályos magyar tanulók körében

Megjegyezzük azonban, hogy a HBSC- és
ESPAD-felmérések adatai szerint, eltérõen a
felnõtt korosztályoktól, a magyar középiskolások
nemzetközi összehasonlításban nem számítanak
különösen nagyarányú alkoholfogyasztónak. A
diákok alkoholfogyasztása alapján az egyes or-
szágokat öt kategória valamelyikébe sorolták
be, és a magyar diákok a legalacsonyabb, illetve
a második legalacsonyabb fogyasztási kategóriába
kerültek. (www.oki.hu)

Dohányzás

A felmérések szerint a fiúk általában elõbb
kezdik a dohányzást, mint a lányok. A HBSC
2003-as adatai szerint a 15–16 éves tanulóknak
csak egynegyede (25,8 %) nem dohányzott
még életében. A dohányzás életprevalencia
értéke a kilencvenes évek második felében je-
lentõsen megnõtt. 1995-ben a korosztály 70,9
százaléka számolt be arról, hogy dohányzott
már valaha, 1999-re ez az arány 78,1 száza-
lékra emelkedett. 

8. táblázat. A napi rendszerességgel dohányzók arányának
változása 10. osztályos tanulók körében (%)

Forrás: Elekes 2003

Ha nemi bontásban vizsgáljuk a folyamato-
kat, a kép kedvezõtlenebb: a fiúknál tapasztal-
ható enyhe csökkenés helyett a lányok körében
mind az elõzõ hónapban, mind a naponta do-
hányzók aránya növekedett, így a lányok a leg-
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utolsó mérések tanúsága szerint lényegében
ugyanolyan mértékben dohányoznak, mint a
fiúk. A dohányzó lányok száma más orszá-
gokban illetve nagyrégiókban is ezt a tenden-
ciát mutatja. A nemek megoszlása földrajzi
mintázatot követ, különösen az idõsebb kor-
osztályoknál:

• a kelet-európai országokban több fiú do-
hányzik, mint lány,

• a közép- és dél-európai országokban a ne-
mek aránya körülbelül megegyezik,

• az észak- és nyugat-európai országokban
több lány dohányzik, mint fiú.

Komolyabb nemi különbség jelenik meg a
dohányzás mértékében: a fiúk csaknem egyti-
zede (9,2 %) napi fél doboz cigarettánál töb-
bet szív el, ez az arány a lányoknál csak 6,1
százalék.

A 2003-as ESPAD-felmérés szerint a kutatás-
ban részt vevõ többi európai ország adataival
összehasonlítva a rendszeresen dohányzók
(akik életükben legalább negyven alkalommal
dohányoztak) száma alapján Magyarországon
a dohányzás gyakorisága magasabb az európai
átlagnál. A kérdezést megelõzõ hónapban do-
hányzók aránya alapján pedig hazánk a tize-
dik legmagasabb gyakoriságú ország. 

A függõség a kamaszkorban már az elsõ pár
alkalmi rágyújtás után kialakulhat. A rend-
szeresen dohányzó 11–15 évesek több mint
fele azt mondja, hogy nehezen bírná cigaretta
nélkül egy hétig, és 72 százalék gondolta úgy,
hogy nehéz lenne abbahagynia egyszer s
mindenkorra. Az absztinens idõszakokban a
gyerekek ugyanolyan megvonási tüneteket él-
nek meg, mint a felnõtt dohányosok. Bizonyos
tények azt támasztják alá, hogy a lányok köré-
ben sokkal hamarabb kialakul a nikotinfüggõ-
ség, mint a fiúknál. A legtöbb fiatal le akar szok-
ni, és meg van gyõzõdve arról, hogy egyedül is
képes ezt megtenni, ez azonban csak kevesek-
nek sikerül. Bár a lányok közül többen próbál-
nak meg leszokni a cigarettáról, a fiúk közül
többen járnak sikerrel. (9. táblázat)

Drogfogyasztás, tiltott szerek 
fogyasztása

A drogfogyasztás elterjedtségérõl és jellemzõi-
rõl a fiatalok körében a legfrissebb felmérések
2003-ban és 2004-ben készültek. Hosszabb
távú változások mérésére a középiskolásokat
felmérõ HBSC- és az ESPAD-kutatások, vala-
mint az ESPAD-vizsgálat módszerével készült
fõvárosi kutatások alkalmasak. 

A dohányzáshoz hasonlóan a drogfogyasztás
„kipróbálási” mintázata is jelentõs emelkedést
mutatott az 1990-es évek közepe óta. A ki-
lencvenes évek második felében valamennyi
tiltott szer életprevalencia-értéke jelentõsen
növekedett. A tiltott szerek fogyasztása 1995
és 1999 között a legtöbb európai országban
növekedett, ám 1999 és 2003 között a növe-
kedés elsõsorban a volt szocialista országok-
ban folytatódott. A jelentõs emelkedés ellenére
Magyarország az összes tiltott szer fogyasztása
tekintetében is a közepesnél alacsonyabb élet-
prevalencia-értékû országok közé tartozik.
Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy míg a fiúk
körében a növekedés elsõsorban 1995 és 1999
között következett be, és üteme 1999 és 2003
között csökkent, addig a lányoknál 1999 és 2003
között mutatkozott erõteljesebb emelkedés. 

A 2003-as ESPAD-adatok alapján a magyar
fiatalok, a nemtõl függetlenül, 14–15 éves ko-
ruk körül kezdik kipróbálni a tiltott szereket.
Az 1999. évi adatokkal összehasonlítva egy-
értelmûen megállapítható, hogy 2003-ban az
elsõ fogyasztás korábbi életkorban következik
be. Az elsõként fogyasztott drog többnyire a
marihuána, és ebben a tekintetben változás
következett be a két felmérés idõpontja között.

Civil ifjúsáki éves jelentés
9. táblázat. Kipróbálás, dohányzás és hozzászokás 

középiskolások körében (%)

Forrás: GYTS felmérés, Országos Gyermekegészségügyi 

Intézet, 2003.
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1999-ben a nyugtatók említése alig maradt el a
marihuánától, de 2003-ban már több mint két-
szer annyi lány említette a marihuánát elsõ-
nek fogyasztott szerként, mint a nyugtatót.

A drogot már fogyasztott fiatalok többsége
(60–80 %) a tiltott szereket csak a kipróbálás
szintjén, 1-2 alkalommal használta életében.
Viszont a kipróbálók aránya növekszik az élet-
kor mentén. A nemek tekintetében is jelentõs
eltérések mutatkoznak a drogfogyasztási szo-
kásokban: míg a lányok 17, addig a fiúk 26,8
százaléka fogyasztott már valamilyen illegális
szert.

Európai összehasonlításban a magyar fiata-
lok körében az átlagosnál gyakoribb a do-
hányzás, a nyugtatófogyasztás, a gyógyszer és
az alkohol együttes fogyasztása, valamint a
borivás. A fogyasztás növekedése számos eu-
rópai országban megfigyelhetõ, de elsõsorban
Európa keleti részeit jellemzi.

Az alkohol- és drogfogyasztás változásai
együtt járnak az attitûdök megváltozásával.
Az alkalmi cigarettázás kivételével csökkent az
alkohol és más drogok fogyasztásával kapcsola-
tos veszélytudat, alacsonyabb lett a rendszeres
fogyasztást helytelenítõk aránya. Legveszé-
lyesebbnek a kemény drogok fogyasztását tart-
ják: a megkérdezett diákok több mint 90%-a
nagyon veszélyesnek ítélte rendszeres fogyasz-
tásukat, és közel kétharmaduk az alkalmi fo-
gyasztást is. A diákok több mint fele a könnyû
drogok rendszeres fogyasztását is nagyon ve-
szélyesnek tartja, de alkalmankénti használatu-
kat kevésbé gondolják egészségkárosító hatású-
nak: több mint egyharmaduk szerint a könnyû
drogok alkalmi használata egyáltalán nem vagy
csak alig veszélyes. A visszaélésre alkalmas
gyógyszerek fogyasztását veszélyesebbnek íté-
lik, mint a könnyû drogok alkalmankénti hasz-
nálatát, de nem tartják annyira egészségkárosí-
tónak, mint bármilyen drog rendszeres, illetve
a kemény drogok alkalmi fogyasztását. 

AJÁNLÁSOK

A 30 éven aluli korosztályok, gyermekek és
fiatal felnõttek egészségi állapotának javulását,
életkilátásaik és az egészséggel kapcsolatos
életminõségük kedvezõ alakulását elsõsorban
a prevencióban látjuk. Életkoruknál fogva

egészségmagatartásuk még pozitív irányba be-
folyásolható, egészséggel kapcsolatos attitûdjeik
alakíthatóak, ha azokat nem a hagyományos
tiltás, elrémisztés eszközeivel kívánjuk befo-
lyásolni. Számos hazai és nemzetközi kutatás
utal arra, hogy az egészségtudatosság és az
egészségbefektetési hajlandóság jelentõsen
növelhetõ ebben az életkorban. A korosztály
egészséges életmódra nevelésében nemcsak a
célpopulációra kell koncentrálni, hanem arra
a társas, társadalmi környezetre is, amely a fia-
talokat körülveszi. 

Véleményünk szerint az egészségmegõrzés és
az egészségfejlesztés korszerû módszereit ha-
zánkban is jól ismerik a szakemberek. Beveze-
tésüknek ill. megvalósításuknak igen gyakran
nem szakmai, hanem anyagi korlátai vannak.
Az egészségmagatartás, különösen még ebben
az életkorban szinte teljes mértékben az egész-
ségügyi rendszeren kívül alakítható, formálható.
Mivel a fiatalok egyre nagyobb arányban és egyre
késõbbi életkorokig részei az oktatási rendszer-
nek, úgy véljük, hogy ezen az intézményi kere-
ten belül célszerû utolérni õket. 

A rizikómagatartások többsége (dohányzás,
alkohol, drog) stresszoldó szerepet játszik a fia-
talok életében. Feszültségcsökkentõ hatásuk
segíti a megküzdést, alkalmazásuk azonnali
„haszonnal” jár a pörgõ világban, ahol igen
gyorsan kell követni a változásokat és megfe-
lelni a kihívásoknak. A magatartás káros kö-
vetkezményei nagy idõeltolódással jelennek
meg, a megbetegedések vagy az idõ elõtti halá-
lozás kockázata alig mérlegelhetõ. A pillanat-
nyi elõnyök maximálására való törekvés el-
nyomja a jövõ iránt érzett aggodalmat vagy
felelõsséget. Javasoljuk, hogy minél több olyan
intervenciós program kerüljön támogatásra,
amely a megküzdési képesség, a helyes, adap-
tív coping stratégiák kialakítását és fejlesztését
célozza meg a szakirodalomban ismert és bizo-
nyított hatékonyságú módszerekkel.

Jegyzetek

23 Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény I. rész 1. cikk
24 A 15 évesek lányok várható élettartama 62 év, a

fiúké pedig 54 év.
25 Healthy Life Expectancy (HLE)
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Civil ifjúsáki éves jelentés

ELÕZMÉNYEK

A gyermekeknek és fiataloknak vannak sajá-
tos, a felnõttekétõl eltérõ szükségletei is, me-
lyek kielégítése vagy kielégítetlensége jelentõs
mértékben meghatározza életminõségüket, jö-
võbeli esélyeiket. A közelmúltbeli kutatások
– legátfogóbban Tausz Katalin és Darvas Ág-
nes (gyermek)szegénység-kutatása(i) – meg-
erõsítették a magyar szegénységvizsgálatok
eddigi eredményeit: a háztartás munkaerõ-pi-
aci helyzete, a gyermekek száma, a lakhatás
körülményei, a településjelleg és mindenek-
elõtt a roma származás a legfontosabb sze-
génységi kockázatot növelõ tényezõk.

A peremhelyzet jellemzõi tehát – viszonylag
– pontosan behatárolhatóak, leírhatóak. Sok-
kal nagyobb feladat azonban a – helyzet leírá-
sán túlmenõen – a romló tendenciák megállí-
tására kísérletet tenni, vagy legalább elméleti
kitörési pontokat megjelölni.

Elméletileg persze igen könnyû helyzetben
van az, aki a gyermek- és ifjúsági korosztályok
helyzetérõl, az elmúlt esztendõben bekövetke-
zett magyarországi változásairól kíván szólni.

Különösen így van ez, ha a valamely – tár-
sadalmi, anyagi, kulturális vagy egyéb okból
– társadalmi peremhelyzetben lévõ rétegét
vizsgáljuk a célcsoportunknak.

A FÉLMÚLT ÉS A JELEN

2005 vége és 2006 vége között – majd egy éven
át – szinte folyamatos politikai kampányban
élhettünk, s ezért – úgy tûnt – a szakmai és
politikai aktorok definíciós és jövõkép-festõ
kényszerbe kerülnek. Ezen idõszak alatt ki
kellett (volna) derülnie annak, hogy merre is tart
az ország, s hol, hogyan és mikor kell irányt
váltani ahhoz, hogy a – témánk szempontjából
legfontosabb – jelenség, az ún. „társadalmi ki-

rekesztõdés” újratermelése lelassuljon, negatív
trendje megváltozzon.

Mégis, akik alaposan végig tekintenek az el-
múlt esztendõ történésein és a szakmai megnyi-
latkozásokon, hamar beláthatják, hogy az el-
múlt esztendõ a hiányérzet és – sokszor – a
csalódottság idõszaka volt.

Annak ellenére is így érezhetünk, hogy az el-
múlt idõszakban rendkívül sok dokumentum
foglalkozott hazai és európai uniós szinteken is
a marginalizálódással, a gyermekek és az ifjú-
ság helyzetével, hogy csak például a társadalmi
kirekesztés elleni ún. Közös Memorandumot, a
társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Cselek-
vési Tervet vagy a Gyermekszegénység Elleni
Nemzeti Programot, esetleg a rendkívül talányos
nevû, „Kohéziós szempontrendszer a társadalmi
kohézió céljainak érvényesítéséhez az Európa
Tervben” címet viselõ munkát említsük. És
mégis: a szavak és a tettek, kormányzati cselek-
vések igen élesen elváltak.

A szegénység ellen

Ami a legkiszolgáltatottabb csoportokkal tör-
ténik, az voltaképpen a társadalom tükre.
Közhely, de igaz, hogy a gyermekek nem tud-
nak dönteni a saját sorsukról. Mások, a fel-
nõttek, a felnõtt világ intézményei teszik ezt,
és a változtatás eszközeivel sem a gyermekek
rendelkeznek.

A gyermekszegénység és a társadalmi mobili-
tás hiánya nemcsak abszolút mértékben jelente-
nek súlyos problémát, hiszen az európai orszá-
gok jelentõs részével egybevetve különösen
elfogadhatatlan mértékûek. Magyarországon a
gyermekek számottevõen magasabb arányban
szegények, mint a társadalom átlaga, a gyer-
mekvállalás pedig jókora mértékben növeli
egy család szegénységi kockázatát.

N y i t r a i  I m r e

Peremhelyzetben
AVA GY  A  GY E R M E K E K  É S  F I ATA L O K  A  S Z É T TA RT Ó  T Á R S A D A L O M B A N
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Ezen a helyzeten az ún. átalakított család-
támogatási rendszer sem tud(ott) segíteni, hi-
szen – szakértõi vélemények szerint is – csu-
pán bizonyos „igazságtalanságokat” (mint
például az adókedvezmények és a családi
pótlék eloszlásában) tudott mérsékelni, mi-
közben újakat is behozott a rendszerbe (pél-
dául a GyES mellett vállalható teljes munka-
idõs foglalkoztatás kérdése).

A probléma megoldása láthatóan komplex
megközelítést követel, ezért a megoldás kere-
sésekor ki kell térni mind a családtámogatá-
sok, mind a legfontosabb intézményi helyszí-
nek, a bölcsõde, az óvoda és az általános
iskola szerepére is. Külön ki kell emelni az
oktatás rendszerszerû hatásait is.

Mivel a közép- illetve felsõoktatás már csak
azokra a készségekre tud építeni, amelyet
gyermekkorban az erre hivatott intézmények
megalapoztak, a korai beavatkozás, a gyer-
mekkorba történõ családi és közösségi beru-
házás rendkívül lényeges szerepet játszik a
késõbbi életesélyek kialakításában. Amennyi-
ben ezek kudarcot vallanak, a fiatal társadalmi
mobilitása elzárul, melynek hatása az egész
társadalomra nézve tragikus lehet. 

A hátrányos helyzetû családok gyermekei –
hatékony beavatkozás híján – rosszabb tanu-
lási esélyekkel rendelkeznek. Ebben a kérdés-
ben sajnos pozitív fordulat nem történt: leg-
feljebb az eddigi roma-ösztöndíj rendszer
újraformálását, elérhetõségének javítását em-
líthetjük elõrelépésként.

A marginalizálódott helyzetbe került fiata-
lok közül kevesebben mennek középiskolába,
maguk is munkanélküliek vagy dolgozó sze-
gények, késõbb pedig hátrányos helyzetû
szülõk lesznek. Az újratermelõdési spirál ön-
fenntartóvá vált.

Folytatva a folyamat lépéseit, ezek a fiata-
lok kevesebb adót fizetnek majd és több álla-
mi támogatást fognak igényelni, vagyis a
gyermekkorba történõ beruházás költségeinél
jóval több forrásra lesz késõbb szükségük. 

Ezért elengedhetetlen a család erõsítése és
oly módon történõ támogatása, hogy képes le-
gyen a gyermekeknek megadni a szükséges
hátteret. Ezt a lehetõségteremtést nevezik „ki-
törési” pontnak is.

A magyar családtámogatási rendszer átala-
kítása kapcsán sokak szerint a kormány által

elfogadott reformok jó irányba mutatnak, hi-
szen létrehozzák az (elméleti) kereteit egy
olyan családtámogatási rendszernek, amely
megfelelõ fejlesztéssel – elsõsorban a maga-
sabb szegénységi kockázatú csoportok, így a
kisgyerekesek, sokgyerekesek, egyszülõs ház-
tartások késõbbi kiemelt támogatásával –
nagy szerepet játszhat a gyermekszegénység
megelõzésében és csökkentésében.

Látható azonban, hogy annak a kritikai ész-
revételnek is alapja van, hogy az ún. „alsó kö-
zéposztály” bizonytalan státusú családjaiban
megnõtt a „lecsúszás” veszélye, s a marginali-
zálódási folyamatba az alsó két jövedelmi
decilis fölötti csoportok is bekapcsolódhat-
nak.

A kormányzat által legnagyobb lépésnek te-
kinthetõ, Ferge Zsuzsa professzor asszony ne-
véhez kötött „Gyermekszegénység Elleni
Nemzeti Program” 2006. márciusi összefogla-
lása így fogalmaz:

„Magyarországon 2005-ben 2,2 millió 20
éven aluli eltartott gyermek élt. A gyermekes
családok a többieknél szegényebbek. Az össz-
lakosságból 12 százalék, a gyerekek közül 19
százalék, 420 ezer gyerek élt egy széles körben
elfogadott szegénységi küszöb alatt. (Ez a kü-
szöb a fogyasztási egységre számított, ún. ek-
vivalens jövedelem középsõ értékének 60 szá-
zaléka alatti érték.) Ennél magasabb az egy
fõre számított nyugdíjminimum, amely segély-
küszöbként mûködött. 2005-ig ezen szint alatt
voltak jogosultak a gyerekek rendszeres neve-
lési támogatásra. Ebben az ellátásban 650
ezer gyerek részesült. Ennél is magasabb a
KSH által számított létminimum, amely a sze-
génység társadalmilag elfogadható szintjét kí-
vánja meghúzni. A létminimum alatt 2004-
ben a lakosság 28 százaléka, a gyerekek 40
százaléka, azaz 850 ezer gyermek élt. 

A családok szegénysége szorosan összefügg
a gyermekek számával. Az egy gyermeket ne-
velõ családok szegénységi aránya nagyjából
megegyezik a gyermeket nem nevelõkével. A 2
gyermekesek szegénység-aránya ennek közel
kétszerese, a 3 és több gyermekeseké három és
félszerese. A nagy családosok 60 százaléka
egyben a létminimum alatt élt. A szegénység
különösen sújtotta a tanulatlan szülõk, a
munkanélküliek gyerekeit, a kis falvakban
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élõket, a romákat, a súlyos fogyatékos gyerme-
ket nevelõket. A szegénység kiemelt figyelmet
érdemlõ összetevõi mindemellett az erõsödõ
intézményi, lakóhelyi, iskolai szegregáció; az
ezzel is összefüggõ etnikai megkülönböztetés,
a cigányokat sok területen sújtó diszkriminá-
ció; a jó intézményekhez és szolgáltatásokhoz
való egyenlõtlen hozzáférés. 

Mindez indokolja azt, hogy a társadalom és
a kormányzat komolyan törekedjen a szegény-
ség csökkentésére. A miniszterelnök kérésére
valóban elkezdõdött 2005 õszén a gyermek-
szegénységet csökkenteni kívánó program ki-
dolgozása. A programot készítõ kutatócsoport
az MTA keretében mûködik. A program alap-
gondolata az, hogy a kormányzat törekvésein
belül különös hangsúlyt kell kapnia a gyer-
mekszegénység csökkentésének. A lehetõ leg-
gyorsabban enyhíteni kell a gyermekek szû-
kölködés okozta szenvedését, hátrányait,
hiszen õk a társadalom legvédtelenebb tagjai.
Közép-és hosszú távon át kell alakítani azokat
a mechanizmusokat, amelyek folytonosan új-
ratermelik a gyermekek szegénységét, ala-
csony képzettségét, mert csak így lehet biztosí-
tani a társadalom és a gazdaság fenntartható
fejlõdését. 

A mai helyzet javításához és a tendenciák
megfordításához jelentõs központi források
szükségesek még akkor is, ha nõnek a szegé-
nyek munkalehetõségei, és a gazdasági fejlõdés
eredményei egy részükhöz eljutnak. Ténylegesen
a családi ellátások, közoktatási intézmények,
egészségügyi ellátás, személyes szolgáltatások
szinte mindegyike jelentõs színvonaljavításra
szorul. Forrásigényesek a szükséges újítások
és reformok is. Ennek ellenére a szegénység
csökkentése nem áll szemben a gazdasági nö-
vekedési és versenyképességi célokkal, de a
csökkenés nem következik be automatikusan
a gazdasági helyzet javulásával. Ehhez a jö-
vedelmek, tudás, információk igazságosabb
elosztása, az intézményes és személyes szo-
ciális szolgálatok javítása, a jogok erõsítése
szükséges. 

A gyermekszegénység csökkentéséhez szük-
ség van széles politikai konszenzusra, és e
mellett minden érintett intézmény, szakma és
gyermekekkel foglalkozó felnõtt együttmûkö-
désére. A Program sikerének feltétele továbbá,
hogy minden helyi közösség felismerje ennek

életbevágó fontosságát, kijelölje a maga fel-
adatait. Az önkormányzatoknak, valamint a
civil szervezõdéseknek, ideértve az egyházia-
kat is, ezen a szinten kiemelt jelentõségük
van. Az állam szintjén szervezetileg is biztosí-
tani kell a feltételeket, például azzal, hogy a
gyermekszegénység ügye kiemelt mérlegelési
szempont legyen minden kormányzati döntés
esetében, illetve a gyermekek jogvédelme több
biztosítékot kapjon (pl. gyermekombudsman).”

A világháború utáni, magyar szegénység-el-
lenes programok legteljesebbike – határozott
szándéka szerint – megoldásokat is kínál. 

Igaz ugyan, hogy forrásokat sem az idei, s
elõreláthatólag a 2007. évi köztársasági költ-
ségvetés sem tartalmaz, s csupán – ködös –
uniós források megjelölése hangzott el ígéret-
ként (politikusok és szakértõk szájából), még-
is, legalább szóbahozható reményt jelent a
gyermekek és fiatalok marginalizálódása te-
rén e program javaslatsora.

Cigánynak születni

A legtöbb cigány kisgyerek szociális okból
kerül állami gondoskodás alá, gondozásba.33

A marginalizálódás vizsgálatakor az egyik
központi téma a gyermekvédelem rendszeré-
be bekerült roma gyermekek helyzete lehet.

Egyrészt már azonnal felvethetõ, hogy va-
jon kell-e regisztrálni a gyerekek származását,
hogy a késõbbiekben, ha akarja, a cigány
identitást választhassa, vagy pedig inkább
nem, mert egy ilyen regisztráció a megkülön-
böztetés számtalan módjára ad lehetõséget. A
vélemények – értékpreferenciák mentén – meg-
osztottak lehetnek. Tudhatjuk azt is, hogy bár
nem hivatalosan, de ma is létezik regisztráció,
az intézetek nyilvántartják a származást és az
örökbefogadó szülõknek nyilatkozniuk kell,
hogy vállalnak-e roma kisgyereket is.

A cigányság alacsony iskolázottsági szintje
nemcsak Magyarország problémája, hanem a
térség, sõt Európa szinte valamennyi országá-
ban megjelenõ gond. A roma gyerekek szerte
Európában a nemzeti átlagtól jelentõsen el-
maradó mértékben vesznek részt az alapfokú
oktatásban, a közép- és a felsõfokú oktatásban
pedig számuk rendkívül csekély. Az értékes
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tudás hiánya súlyos akadálya az egészséges
életmódnak, a munka világába és a társadalom
megszokott életébe való beilleszkedésnek.

Az okok hasonlóak a legtöbb európai or-
szágban: az oktatási nyelv és a környezõ társa-
dalom kultúrájának nem megfelelõ mélységû
ismerete, sok család mély szegénysége – an-
nak minden egészségromboló következmé-
nyével – a roma közösség oldaláról; a romák
kultúrájának nem kellõ ismerete, az iskola
elõkészítõ (óvoda) hiánya, a gyermekeket súj-
tó iskolai szegregáció (beleértve a gyógypeda-
gógiai iskolában való gyakori elhelyezést), az
iskolai környezet barátságtalan, esetenként
elõítéletes és kirekesztõ magatartása. Különö-
sen súlyos helyzetben a legtöbb országban a
lányok vannak, akik tradicionális roma kö-
zösségben túlságosan korán kiszakadnak az
oktatásból. Az oktatás területén jelentkezõ
problémák kezelése alapvetõ feltétel a romák
helyzetének javításában, amihez a nemzeti
kormányoknak és hatóságoknak, a többségi
társadalomnak, valamint a cigány közössé-
geknek egyaránt hozzá kell járulniuk.

Minden elemzésben megfogalmazódik a kér-
dés: mi az oka a cigány gyerekek iskolai alul-
teljesítésének, gyakori sikertelenségének? A
válasz két dimenziót szokott magában foglalni:
a hátrányos társadalmi-gazdasági helyzet és az
eltérõ kultúra, nyelv, tehát az etnicitás szem-
pontját. A családok társadalmi-gazdasági
helyzetébõl eredõ iskolai hátrányok enyhítése
azonban nem kizárólag a cigánysággal kapcso-
latos feladat; sõt bizonyos, hogy nem minden
egyes cigány család és gyermek van hátrányos
helyzetben. A népcsoport(ok) nyelvének, kul-
túrájának fenntartásához, ápolásához, átörö-
kítéséhez való joga szempontjából pedig a ci-
gányság a többi nemzeti kisebbséghez van
hasonló helyzetben.

A cigány gyermekek létszámának a közok-
tatásban tapasztalt ugrásszerû gyarapodása
hozta magával azt a máig virulens problémát
is, amit az enyhe értelmi fogyatékos, a tanulási
nehézséggel küzdõ tanulók beiskolázása jele-
nít meg. A ’90-es években a cigány gyerekek
többsége elvégezte az általános iskolát, a tá-
volság azonban a cigány és nem cigány né-
pesség iskolázottsági szintje között az elmúlt
évtizedekben is nõtt. A legnagyobb problé-
mát ma – miként arra minden újabb kutatás

rámutat – a középfokú iskolákba való átlépés
jelenti.34

A cigány gyermekek helyzete azért is egyre
nehezebb, mert a családi szerepek, normák, ér-
tékek nagy mértékben eltérhetnek azokétól,
akikkel az iskolarendszer õket egy osztályba,
korcsoportba sorolja. Az iskola (a pedagógus)
ezekkel az eltérésekkel szemben tehetetlen, és
ez megalapozza, hogy az általános iskola felsõ
tagozatán, különösen a 6–8. osztályokban nö-
vekszik az évismétlõ cigány tanulók aránya –
következésképpen a cigány fiatalok lehetõsége
a középfokon való továbbtanulásra.

Az intézetbe került roma gyermekekkel
kapcsolatban állapították meg, hogy az esetek
többségében szociális okokkal magyarázható
a beutalás, holott a jelenleg hatályos törvény
ezt kifejezetten tiltja. A nem roma származású
gyámügyesek azonban gyakran akkor is azt ál-
lapítják meg, hogy a család nem alkalmas a
nevelésre, amikor a kicsit szeretik, ám nagy a
kulturális és anyagi különbség a gyámhivatal
dolgozója és a szülõk között. Ilyenkor úgy vé-
lik, hogy nincs jó helyen a gyermek. Ráadá-
sul, hiába írja elõ a törvény, hogy a családdal
való kapcsolattartást minden módon, pl. úti-
költség-átvállalás formájában is támogatni
kell, erre nem hívják fel az érintett szülõk fi-
gyelmét, akik ezért nem is tudnak élni ezzel a
lehetõséggel, így gyakran valóban véglegesen
megszakad a kapcsolat a vérszerinti szülõ és a
családból kiemelt gyermek között.

A családból kiemelve35

A gyermekvédelem feladata – tágabb értelem-
ben – az, hogy esélyegyenlõséget biztosítson
a minél optimálisabb felnövekedéshez azon
gyermekek számára, akik önhibájukon kívül
nem a saját családjukban nevelkedhetnek.

Az állam, a közösség segítsége nemcsak
azért szükséges, mert a gyengék védelme,
vagy az igazság ezt kívánja, hanem azért is,
mert a közösségnek érdeke, hogy tagjai minél
teljesebb és tevékenyebb életet éljenek.

Alapvetõ, hogy a törvény védi a családot,
és a gyermeket helyezi középpontba.

A család életébe történõ hatósági beavatkozás
csak akkor lehetséges, ha a gyermek védelme –
az ellátások önkéntes igénybevételével – nem
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valósult meg. Ennek érdekében rendszeres és
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, nap-
közbeni ellátást, gyermekjóléti szolgáltatást,
átmeneti ellátást, helyettes szülõi ellátást biz-
tosítanak a jogszabályok.

A törvény által létrehozott alapintézmény,
a gyermekjóléti szolgáltatás pótolja azt a korábbi
hiányt, amely során a gyermek és a család tá-
mogatása és segítése még a család keretein be-
lül megkezdõdhet, és az ellátás kiteljesedhet.

A megyei önkormányzatok feladataiban kü-
lön kötelezettségeket nevez meg a törvény. A
megyei önkormányzatnak otthont nyújtó ellá-
tást kell biztosítania a nevelésbe vett gyermek
számára nevelõszülõnél, vagy családias intéz-
ményben, illetve utógondozói ellátást a fiatal
felnõtt számára, legfeljebb 24 éves korig.

A korábbi gyermek-ifjúságvédõ intézetek
helyett gyermekvédelmi szakszolgáltatást kell
nyújtania a megyei önkormányzatnak, mely-
nek vezetõje már nem lát el gyámi jogkört.
Ezt a feladatot a törvény a gyermeket tényle-
ges gondozó személyre bízta.

A fentiekbõl következik, hogy a törvény kö-
vetkezetesen szétválasztja a hatósági és a
szolgáltató tevékenységet. A hatósági felada-
tokat, pedig megosztja a települési önkor-
mányzat jegyzõje és a gyámhivatal között.

A jogalkotó létrehozta a városi gyámhivata-
lokat és a megyei gyámhivatalt, amelyek fel-
ügyeleti és ellenõrzõ jellegû feladat- és hatás-
köröket kaptak.

Az elhelyezést nyújtó ellátások közül a
„legemberségesebb” megoldást a családi ott-
honra leginkább emlékeztetõ, kisebb lakás-
ban vagy házban kialakított, ún. „lakásott-
hon” nyújtja.

A lakásotthonok létrehozásának szükséges-
sége abból a felismerésbõl fakadt, hogy a csa-
ládjukból kiemelt gyermekek intézményes
nevelése gyakran vallott kudarcot abban a te-
kintetben, hogy az intézmény falai közül ki-
engedett gyermekek többnyire az életben ne-
hezen boldoguló, a társadalomba nehezen
beilleszkedõ, begyógyíthatatlan sebeket hor-
dozó egyénekké váltak.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi nagy lét-
számú – gyakran 100-120 gyermek befogadá-
sára képes – nevelõotthonok a maguk személy-
telenségével, a gyermekekre rákényszerített
egyöntetû, uniformizált életmódjával nem képe-

sek biztosítani azt a személyre szóló egyéni bá-
násmódot és terápiás légkört, amely elengedhe-
tetlenül fontos a traumatizált, családjuktól elvá-
lasztott gyermekek reszocializációjához. Ennek
a felismerésnek az eredményeképpen megin-
dult a nevelõotthonok 40 fõs gyermekotthonokká
történõ átalakítása, illetve a 12 fõs lakásottho-
nokkal történõ kiváltása, és nem utolsó sorban a
nevelõszülõk képzése és intenzívebb toborzása. 

Az ellátórendszer sokszínûvé vált, megte-
remtõdött tehát a feltétele annak, hogy a
szakellátás érzékenyebben tudjon reagálni a
beutalt gyermekek egyéni szükségleteire.

Ez a folyamat az elmúlt években megtor-
panni látszik, hiszen új fejlesztésekre nem
nyílt lehetõség 2005–2006-ban, a „nagy intéz-
mények” lebontása lelassult.

A tárgyi feltételek megteremtése azonban ön-
magában nem elég. A korábbi nevelõ-, illetve
gyermekotthonokból áthelyezett pedagógusok
mély vízbe dobásával még nem válik egyetlen
lakásotthon sem azzá, amire létrehozták õket.
Félõ, hogy az elmaradt képzések, felkészítõ
kurzusok egy elavult szemlélet továbbélését se-
gítik elõ, s a kellemesebb, otthonosabb környe-
zet biztosításán túl semmi nem történt annak
érdekében, hogy a kollektív nevelés korszerût-
len módszereit felváltsa az individuális neve-
lést elõnyben részesítõ pedagógia. 

A hatékony gyermekvédelemnek garantálni
kell a gyermekvédelmi gondoskodásba került
gyermekek megfelelõ életkörülményeinek biz-
tosítását, és segítenie kell a gyermekvédelem
rendszerébõl kikerült fiatal felnõttek önálló
életének megkezdését.

A rugalmas szakellátásnak a gyermekek szo-
ciális szükségletei mellett a gyermekek sajátos
szükségleteit is figyelembe kell venni, és reagál-
nia kell tudni a felmerülõ új szükségletekre is.

A gyermekvédelmi szakellátásba egyre több
speciális és különleges ellátást igénylõ vala-
mint alacsony iskolai végzettséggel és szak-
mával nem rendelkezõ gyermek és fiatal
szükségleteire kell választ adni. Ennek érde-
kében a szakemberek képzésén túl, a tárgyi
feltételek biztosítása, és az intézmény fejlesz-
tése elengedhetetlen.

Ez alapján a gyermekvédelmi gondoskodás
rendszerébe bekerülõ gyermekek életkori, és
állapotbeli adottságaik kijelölik a jövõbeni
változtatásokat:
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1. A rendszerbe kerülõ gyermekek egyre
nagyobb hányada serdülõkorú, átlagosan 15-
16 éves, alacsony iskolai végzettségû. Szá-
mukra képzéseket és versenyképes szakmá-
hoz való jutás lehetõségét kell biztosítani,
amely hosszútávon alap lesz számukra az
önálló élet megkezdéséhez, és amellyel haté-
konyabban tudnak élni az otthonteremtés le-
hetõségével.

2. A bekerülõ speciális szükségletû serdü-
lõkorú gyermekek számára speciális gyer-
mekotthon létrehozása és mûködtetése válik
szükségessé. Ennek a rendszernek a kiépítése
2003 után megtorpant.

3. A rendszerbe bekerülõ kiskorú gyerme-
kek igen nagy hányada különbözõ mértékben
értelmi fogyatékos. Az esélyek biztosítása ér-
telmében különleges gyermekotthonok mû-
ködtetése indokolt.

4. A rendszerbe kerülõ gyermekek nagy szá-
zaléka definiált pszichiátriai beteg, számukra
az alapellátásban, regionálisan létesített és mû-
ködtetett, átmeneti gondozást is biztosító gyer-
mekotthon létrehozása lenne igen fontos.

5. Folyamatosan bõvíteni kell a nevelõszülõi
hálózatot, s a képzést ki kell terjeszteni a kü-
lönleges, és s speciális szükségletû, valamint a
magasabb életkorú gyermekek fogadására is.

6. Ha a gyermek nem helyezhetõ vissza vér-
szerinti családjába a stabilitás elvét figyelembe
véve minél elõbb tartós megoldást kell találni.
Ha a gyermek számára az örökbeadás pszicho-
lógiai és orvosi szempontból lehetséges, minél
elõbb örökbe kell adni az arra alkalmas örök-
befogadó szülõkhöz.

7. A hiányzó helyettes szülõi hálózat kiala-
kítása, valamint a családok számára átmeneti
gondozást nyújtó intézményi férõhelyek bõ-
vítése szintén égetõ feladat lenne.

8. A gyermekvédelmi szakellátás intézmé-
nyeinek hatékonyabban kell a jövõben
együttmûködni a gyermekjóléti szolgálatok-
kal, a kapcsolat kiépítését indokolja a preven-
ciós szemlélet, mely hosszú távon az igények
csökkentését eredményezhetné, melynek ke-
retében, ha az alapellátás jól végzi feladatát,
érdekelt a színvonalas szolgáltatásban, akkor
több esetben megelõzhetõ lenne a gyermek
intézményben történõ elhelyezése.

Fogyatékos gyermekek36

A fiatal és gyermekkorú fogyatékosok helyzete
– a halmozott problémák miatt – rendkívül erõs
marginalizálódási rátát mutat hazánkban is.

Mivel a kormányzati szervek 2001-2002 óta
nem készítik el az Országos Fogyatékosügyi Prog-
ram jelentéseit, monitorozását, ezért rendkívül
hiányos hazai adatok és szakmai források állnak
rendelkezésünkre, ezért a nemzetközi vizsgá-
latokhoz kell fordulnunk.

Az UNICEF egy vonatkozó jelentése megál-
lapítja, hogy 1990 és 2000 között megháromszo-
rozódott a fogyatékkal élõ gyermekek száma
Közép- és Kelet-Európa, a FÁK 27 országában;
számuk 500 ezerrõl másfélmillióra emelkedett.
A drámai emelkedés azonban nem a fogyatéko-
sok arányának tényleges növekedésére, hanem
inkább a fogyatékosságok jobb felismerésére
vezethetõ vissza. Az UNICEF jelentése szerint
további egymillió gyerek nem jelenik meg a hi-
vatalos fogyatékos statisztikákban.37

A felmérés szerint a fogyatékkal élõ gyerme-
keknek nyújtott támogatások fõ fajtái régióban
– és így Magyarországon is – a különbözõ cí-
men juttatott nyugdíjak, a magasabb családi
támogatás és az intézetben történõ elhelyezés.

Az állam megfelelõ támogatásának hiányá-
ban a kezelést és gondoskodást segítõ jó minõ-
ségû alapellátások nélkül, a szülõk gyakran a
bentlakásos intézményben történõ elhelyezést
tekintik az egyetlen járható útnak.

Magyarországon – a régió országaihoz ha-
sonlóan – továbbra is dominál a szegregált in-
tézményekben történõ speciális oktatás.
Ugyan megnõtt a fogyatékkal élõ gyermekek
normál oktatásba való integrálásának elméle-
ti elfogadottsága, de jóval kisebb ennek támo-
gatottsága a gyakorlatban. Sok tekintetben –
ezzel párhuzamosan – tovább nõtt az igény
újabb speciális iskolák nyitására.

A statisztikák szerint a fogyatékos gyerme-
ket nevelõ családok általában szegényebbek,
mint a többi család. A család elszegényedése
egyszerre lehet oka és következménye a fo-
gyatékosságnak.

Ha lassan is, de változnak a fogyatékkal élõ
gyermekre vonatkozó jogszabályok, s a közvé-
lemény hozzáállása a kérdéshez. További in-
tézkedésekre van azonban szükség a gyerme-
kek jogainak védelmében.
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A fogyatékossággal élõ gyermekeknek biz-
tosított ellátások folyamatosan javultak az el-
múlt idõszakban, ám ez a pozitív folyamat
2004 után megállni látszik.

Sok helyen a fogyatékosságot még mindig
elsõsorban egészségügyi problémának és nem
szociális-jóléti kérdésnek tekintik.

Az egészségügyi ellátásból, mely korábban
a nyugat-európaiéhoz hasonló nívójú volt, ma
Magyarországon is hiányoznak a korszerû fel-
szerelések, a megfelelõ (korszerû) képzés és a
szükséges anyagi erõforrások. Sajátos módon
még a várandós gondozás minõsége romlott,
amely növeli a sérülések elõfordulásának, illet-
ve súlyosságának kockázatát.

A fogyatékosság felismerése és a gyermekek
korai fejlesztése sok, fiatal korban már végze-
tes problémát megoldhatna.

Az újszülöttek és a csecsemõk rendszeres
orvosi vizsgálata ellenére, még ma is, gyakran
nem diagnosztizálják a fejlõdési vagy viselke-
dési rendellenességeket.

Ha azonban egyszer megállapították a fo-
gyatékosságot, ezt ritkán módosítják. Különö-
sen igaz ez azokra a gyermekekre, akiket „ne-
velhetetlennek” nyilvánítanak és bentlakásos
intézményekben helyeznek el.

Gyakran okoz gondot a megfelelõ gyógysze-
rekhez való hozzájutás, illetve azok magas ára.

Magyarországon – és az UNICEF által vizs-
gált régióban is – összességében tapasztalható
a törekvés a fogyatékkal élõ gyermekek ren-
des oktatásba való integrálására, de ezek
gyakran csak elszórt kezdeményezések.

Még mindig szakadék van a pozitív jogi sza-
bályozás és ennek napi megvalósulása között.

A régió államainak nyújtott javaslatokból
hazánkra nézve is megszívlelendõnek véljük
a következõket.

1. Az akadályok felszámolása a fizikai kör-
nyezetben és a közvéleményben.

– Még hosszú út vezet a fogyatékkal élõ
gyerekek hagyományos megítélésétõl (melyet
az épített és a társadalmi környezet egyaránt
jól tükröz) az integrált oktatásig, az akadály-
mentesített épületekig és közlekedésig, vala-
mint a tájékozott, támogató közvéleményig.

– A fiatalok fontos szerepet játszhatnak eb-
ben a folyamatban, mert általában nyitottab-
bak és toleránsabbak. Ezért is fontos, hogy a

fogyatékkal élõ gyerekeket minél korábban
integrálják környezetükbe.

2. A közösségek támogatása, az intézeti el-
helyezés elkerülése.

– Az elõttünk álló egyik legnagyobb feladat
a fogyatékkal élõ gyermekek családban törté-
nõ nevelésének elõsegítése, bentlakásos in-
tézményben történõ elhelyezésük elkerülése.
Meg kell nehezíteni a fogyatékkal élõ gyerme-
kek intézeti elhelyezését, és meg kell könnyí-
teni az intézetbõl a családba, közösségbe való
visszakerülésüket. Ehhez el kell érni, hogy
megfelelõ szolgáltatások álljanak rendelke-
zésre és a különbözõ ellátások gyermek-, és
ügyfél központúak legyenek. Biztosítani kell,
hogy a családok hozzájussanak ezekhez a
szolgáltatásokhoz. 

– Fontos, hogy a fogyatékkal élõ gyermekek
ne csak fizikailag legyenek jelen a társada-
lomban, ösztönözni kell aktív bekapcsolódá-
sukat a közösség életébe. Ez nagyban elõse-
gítheti elfogadásukat.

3. A szülõk bevonása a döntéshozatalba, a
szakpolitikák és az ellátások alakításába.

– A közép-európai országok többségében
nagyobb elõrelépés történt e téren, mint ha-
zánkban. Az önsegítõ csoportok leggyakrab-
ban egymás támogatására, kapcsolati hálók
kiépítésére szakosodtak, de több ernyõszerve-
zet is alakult, mely hatékony az érdekérvé-
nyesítésben, a jogalkotás befolyásolásában, a
szakpolitikák alakításában.

4. A családok gazdasági helyzetének javítása.
– A fogyatékkal élõ gyermeket nevelõ csalá-

doknak ott könnyebb a helyzete, ahol a ked-
vezõ jogalkotás mellett a munkaadók rugal-
mas munkaidõvel segítik a szülõket.

Más országokban már a munkahely meg-
szerzése és támogatói munkahelyi környezet
találása is nehéz. Sokhelyütt nincs lehetõség
részmunkaidõs munkavállalásra se.38

5. A családok felbomlásának megakadályozása.
– Megfelelõ tájékoztatással, képzéssel, ta-

nácsadói szolgáltatással, családi programok
biztosításával kell megakadályozni a családok
felbomlását, illetve azt, hogy az apa elhagyja a
családot. Az egyetlen gyermeket nevelõ csalá-
dok, valamint az élettársi kapcsolatban élõk eb-
bõl a szempontból a legveszélyeztetettebbek.

6. Fogyatékos gyermekek oktatása és fej-
lesztése.39
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Magyarországon a rendszerváltást követõ
átalakulási folyamatok az iskolarendszert is
érintették. Alternatív iskolák jöttek létre, va-
lamint a már jól mûködõ intézményhálózaton
belül is zajlottak változások. A közoktatás terü-
letén, ha nem is nagymértékben, de megfigyel-
hetõ az egyéni képességeket és igényeket figye-
lembe vevõ, differenciáló oktatás terjedése. Ez
az átalakulás nemcsak a hagyományos peda-
gógiai, hanem a gyógypedagógiai rendszer
mûködését is befolyásolja. Bár a gyógypedagó-
giai iskolai szolgáltatások terén még csak cse-
kély mértékû változás figyelhetõ meg, a szak-
mai szolgáltatások skálájának szélesítéséhez
nagymértékben hozzájárulnak a különbözõ ci-
vil szervezetek, szövetségek, alapítványok, me-
lyek például korai gondozást, speciális mód-
szerekkel történõ fejlesztést kínálnak.

A változások ellenére vannak olyan fogya-
tékossággal élõ csoportok, amelyek iskolázta-
tása a mai napig nem megnyugtató.

A hagyományos és gyógypedagógiai intéz-
ményrendszer fejlõdése ellenére, még mindig
vannak olyan gyermekek, akik adekvát beiskolá-
zása szinte teljesen megoldatlan, ilyen a beszé-
dükben súlyosan akadályozott, nem beszélõ
gyermekek csoportja. Õk azok a gyermekek,
akik verbális úton nem képesek környezetük-
kel kommunikálni, ezért vagy kiszorulnak a
rendszeres iskolai oktatásból és képzési köte-
lezettekként heti 3-5 órában (!) részesülnek
speciális fejlesztésben, vagy nem az értelmi
szintjüknek megfelelõ iskolatípusba kerül-
nek. Sajnos napjainkban sem tûnik a nem be-
szélõ gyermekek intézményes oktatásának
kérdése jobban megoldottnak, mint amit a
rendszerváltás elõtt tapasztaltunk e gyerme-
kek helyzetére vonatkozóan. 

A civil szervezetek és alapítványok rend-
szerének egyre bõvülõ sokasága biztató jelnek
tekinthetõ, mert ugyan õk nem képesek ezeknek
a fogyatékos gyermekeknek és fiataloknak a
rendszeres iskolai oktatását biztosítani, de
legalább néhány órás speciális foglalkoztatá-
sukra megoldást kínálnak. Ez azonban sem-
miképpen nem jelenti az intézményes oktatás
megszervezésének további elodázhatóságát. 

A Magyar Köztársaság az elmúlt 12 év so-
rán szinte az összes, a gyermekügyekkel és
gyermekjogokkal kapcsolatos beszámolási kö-

telezettségét vagy csak nagy késedelemmel,
vagy pedig egyáltalán nem teljesítette. Ennek
egyik fõ oka abban keresendõ, hogy miközben
a gyermekekkel kapcsolatos döntések több
minisztérium kompetenciájába tartoznak és
ezért széleskörû és szoros együttmûködést és
egyeztetést kívánnak, az elmúlt évtizedben a
gyermekügyeket koordináló szervek mindig
gyenge pozícióval rendelkeztek a kormányon
belül. 

Lakástalanság, állástalanság

A gyerekszegénység és a lakásszegénység na-
gyon sok szálon kapcsolódik össze. A sze-
gény, nyomorgó családok lakásviszonyai is
nyomorúságosak. A szûkös és rossz lakásvi-
szonyok az egész család, a gyerekek és fiata-
lok mindennapi életére is kihatnak, elmélyí-
tik az esélyek egyenlõtlenségét, megnehezítik
a szegénységbõl való kitörés esélyeit.

A szegénységben élõ gyerekes családokat
jelentõs mértékben sújtja, hogy a jelenlegi
közigazgatási, önkormányzati és törvényi sza-
bályozási rendszer rugalmatlan. 

A szerény összegû normatív lakásfenntartá-
si támogatás még nem nyújt garanciát a lakha-
tás megõrzésére, nem nyújt védelmet az eseti
helyi döntésekkel szemben. Jelenleg és az el-
múlt 16 évben folyamatosan tanúi vagyunk
annak az elfogadhatatlan tömeges jelenség-
nek, hogy olyan családok ellen folytatnak in-
gatlan-végrehajtási, kilakoltatási eljárást, akik
minden normális kritérium szerint súlyosan
rászorultak, pénzbeni szociális támogatásban
kellene (kellett volna) részesülniük. A helyi erõ-
sebb érdekek miatt még a lakásvesztést megelõz-
ni képes jogszabályok lehetõségei is kiaknázatla-
nul maradnak. A szegényebbek, romák és nem
romák ebben a helyzetben gyakran kényszerül-
nek vagy menekülnek leromlott falvakba vagy
városi slumosodó negyedekbe. A gyermekek en-
nek a helyzetnek hatványozottan is elszenvedõi.

A gyermekszegénység, a permanens margi-
nalizálódás a szakértõk döntõ többsége sze-
rint elsõsorban munkalehetõségek megterem-
tésével szüntethetõ meg, hiszen az a család
tud tervezni, gyermekét rendesen iskolába
küldeni, amelyik rendszeres havi jövedelmet
oszthat be, nem a mindennapos túlélés a tét.
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Magyarországon európai összehasonlítás-
ban is alacsony a foglalkoztatottság szintje, s
ennek elsõdleges oka nem a munkanélküli-
ség, hanem a magas inaktivitás. 

A munka világából elsõsorban az alacsony
iskolai végzettségûek, a romák és a megválto-
zott munkaképességû (fogyatékos, pszichiát-
riai beteg stb.) emberek rekesztõdnek ki. Az
alacsony foglalkoztatási szint erõs területi
koncentrációban jelenik meg. A gyermeksze-
génység egyik fõ oka a szülõk munkahiánya,
kivált, ha egyik szülõ sem dolgozik. A mély
szegénységben élõk körében viszonylag sokan
vannak a reményvesztett állástalanok, akik
szinte bezárkóznak a tehetetlenségbe, a fekete-
szürke gazdaságba beszorult nem bejelentett
foglalkoztatottak, és a romák, akiknél az ala-
csony iskolázottság, szakképzetlenség, tartós
munkanélküliség hatását súlyosbítja a nyílt
vagy rejtett diszkrimináció és az újabban erõ-
södõ szegregálási, gettósodási folyamatok.

A gyermekek és fiatalok jogérvényesítési 
esélyeirõl

A gyermekek és fiatalok társadalmi marginali-
zálódását, peremhelyzetre kerülését elméletileg
ma számos jogszabály hivatott megakadályozni,
védeni õket a kiszolgáltatottságtól. Ezek gyakor-
lati, mindennapos alkalmazhatósága azonban
sok esetben csorbát szenved.

Társadalmunk fejlettségi szintjét és jövõjét
nagymértékben meghatározza, hogy mikép-
pen gondoskodik a felnövekvõ generációkról.
A szakemberek egybehangzó véleménye sze-
rint a gyermekekkel szemben súlyos adóssá-
gaink vannak ezen a téren is. A gyermekek
helyzete pozitív változásának törvényi feltéte-
lei adottak, azonban a gyermeki jogok ismerete
és gyakorlati alkalmazása nélkül nem tudunk
hatékonyan segíteni sem.

Több vizsgálat felmérte, hogy a gyermekek
többsége nincs tisztában az õket megilletõ jo-
gokkal. Óriási felelõssége van minden termé-
szetes és jogi személynek, aki a gyermekek
nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyei-
nek intézésével foglalkozik.

A gyermekjogi egyezményt 1991-ben ratifikál-
ta a magyar Parlament.40 1993-ban kellett volna
benyújtanunk az elsõ országjelentést, amelyben

tájékoztatást adunk a gyermekek helyzetét meg-
határozó jogszabályi keretekrõl. Természetes,
hogy errõl a kormány csak azt követõen kívánt
beszámolni, hogy az Egyezmény és a hazai jog
harmonizációja már megtörtént. 

A rendelkezésre álló két év azonban csak
arra bizonyult elegendõnek, hogy elkészítsék
azon jogszabályhelyek listáját, amelyek nem
álltak összhangban az Egyezménnyel.

Bár több civil szervezet is lobbizott az
országjelentés elkészítéséért, két független
szakértõ pedig tervezetet is készített, a Mi-
niszterelnöki Hivatal illetékes Ifjúságpolitikai
Titkárságának súlytalanná válása, majd szét-
esése megakadályozta a munkálatok tényle-
ges megkezdését.

Nem készült el a 10 éves gyermekpolitikai
stratégia sem. Egy a gyermek- és ifjúsápoli-
tikai célkitûzésekrõl készített 3 éves terv –
költségvetési eszközök hozzárendelése híján
– információs anyagként végezte a Parlament
asztalán, s megvalósulását soha senki sem
kérte számon.

Ezzel egyidõben nem talált a kormányban
partnerre az UNICEF, amikor azt szorgalmaz-
ta, készüljön a magyar gyermekek helyzetét
átfogóan értékelõ elemzés. A nemzetközi ta-
pasztalatok szerint egy ilyen dokumentum
segítette volna a késõbbi program-prioritások
megállapítását, a forráselosztást. Nem utolsó
sorban pedig megbízható hivatkozási alapja
lehetett volna az akkor még bõvebben csordo-
gáló nemzetközi támogatások elnyerésének.41

A ’90-es évek közepe táján aktívabbá vált a
gyermekekkel kapcsolatos törvénykezés (új
oktatási törvény, Btk.- és Be-módosítás, a fini-
sébe érkezõ gyermekvédelmi törvény) végül
felgyorsította a magyar kormány elsõ gyer-
mekjogi jelentésének benyújtását.

Az ekkor már több mint hároméves késés-
ben lévõ beszámoló korrektül mutatta be a
gyermekekre vonatkozó magyar szabályozást,
de idealizált képet festett a tényleges helyzet-
rõl. A jogok érvényesülésében mutatkozó hiá-
nyosságokat kizárólag az anyagi eszközök hiá-
nyának tudta be.

Nem nézett reálisan szembe azzal a tény-
nyel, hogy az egyezményt a gyermekekkel
foglalkozó szakemberek kevéssé ismerik,
egyes elveinek érvényességét (pl. a gyermek
véleményének figyelembe vétele) pedig meg-
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kérdõjelezik. Ugyancsak hallgatott arról,
hogy még semmit sem tett a társadalomban
fellelhetõ gyermekellenes attitûdök (pl. a testi
fenyítés nevelési eszközként való elfogadása,
a családon belüli abúzus tolerálása) megvál-
toztatása érdekében.

Az 1996-ban benyújtott, majd 1998-ban a
Gyermek Jogainak Bizottsága által tárgyalt je-
lentést a kormány, az Egyezmény ajánlása el-
lenére, nem tárta a széles nyilvánosság elé,
arról nem kezdeményezett szakmai fórumo-
kon vitát, az ezzel kapcsolatos kritkát és kez-
deményezéseket pedig elutasítóan kezelte. 

A jelentés magyar nyelvû szövegéhez máig
szinte lehetetlen hozzájutni, a Gyermek Jogai-
nak Bizottsága összefoglaló értékelésében talál-
ható bírálatokat és ajánlásokat az illetékes szak-
emberek többsége a mai napig nem ismeri. 

Hogy az 1995-ben létrehozott és a Gyermek
Jogainak Bizottsága által is örömmel üdvözölt
Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztetõ Tanács a
gyermekjogokról folyó kormány–civil szféra
párbeszédének valódi színterévé válhatott-e
volna, már nem fogjuk megtudni.

Mûködését ugyanis az 1998-ban hivatalba
lépõ új kormány egy ideig szüneteltette, majd
megszüntette.

Az Ifjúsági és Sportminisztérium megala-
kulását követõen az Országgyûlés e miniszté-
rium hatáskörébe utalta a gyermekjogi egyez-
mény végrahajtásának koordinálását és az
ezzel kapcsolatos jelentési kötelezettségeket
is. Ehhez azonban a minisztériumban nem
áll rendelkezésre megfelelõ tapasztalattal ren-
delkezõ szakapparátus.

Erre utal annak az országjelentésnek a kál-
váriája is, amelyet 2000. december végéig kel-
lett volna az ENSZ-nek benyújtanunk arról,
hogyan alakult a gyermekek helyzete Magyar-
országon az 1990. évi gyermekcsúcs óta.

Bár a munkálatok elkezdõdtek, végül csak
az UNICEF, egyes hazai civil szervezetek és a
sajtó nyomására tett eleget a minisztérium e
kötelezettségnek. Akkor is csak formálisan,
hiszen az elkészült anyag csak esetlegesen ki-
emelt témákkal foglalkozott, elemzés helyett
inkább csak adatokat tartalmazott, markáns
gyermekjogi problémákat pedig (a roma gyer-
mekek helyzete) csak távolról érintett.

Mind ez idáig adós maradt Magyarország
egy sor jogi dokumentumok ratifikálásával is.

Akárcsak a civil társadalom más területén, a
gyermekek érdekeit, jogait védõ szervezetek
között is már kezdettõl fogva tetten érhetõ a
pártosodás, amelyet a két eltérõ politikai prefe-
renciájú képviseleti szervezet, Országos Gyer-
mek és Ifjúsági Parlament és a Magyar Gyer-
mek és Ifjúsági Tanács megalakulása is példáz. 

A civil szervezetek rossz anyagi helyzete
csak fokozta a hatalomnak való kiszolgálta-
tottságot. S mivel a mindenkori hatalom szíve-
sen élt az így felkínált lehetõséggel, a négy-
évenként lezajló kormányváltások sok hasznos
gyermekjogi, -védelmi kezdeményezés elhalá-
sához, felmorzsolódásához vezettek.

Az elmúlt évtized során a gyermekügyek töb-
bek között azért szorultak háttérbe más társadal-
mi ügyek mögött, mert a szervezetek összefogása
hiányában, az egyes csoportok politikai érdekér-
vényesítõ képessége gyengének bizonyult.

Az elmúlt 16 év kormányainak gyermekjogi
teljesítménye feltétlenül indokolná egy olyan tí-
pusú gyermekjogi koalíció létrehozását, amely
Németországban, Nagy-Britanniában vagy Romá-
niában már igen sikeresen mûködik. Ezek olyan
független tömörülések, amelyek munkájukat
többnyire az állam anyagi támogatásával végzik.

Egy gyermekjogi koalícióra számos feladat
várna:

– részvétel a gyermekpolitika alakításában,
– lobbizás gyermekügyekért,
– marginalizált csoportok (nem családban

nevelkedõk, szegény, roma gyerekek) ér-
dekeinek felkarolása,

– közremûködés a társadalom gyermekekkel
kapcsolatos szemléletének alakításában,

– a kormány rászorítása arra, hogy a gyer-
mekjogokkal kapcsolatos kötelezettségeit
(parlamenti beszámolók, országjelentések)
betartsa, 

– a kormány intézkedéseinek civil ellenõr-
zése (többek között alternatív jelentések
készítésével),

– általános emberi jogi, nõjogi szervezetek
bevonása a gyermekjogok védelmébe,

Ehhez azonban arra is szükség lenne, hogy
a kormány – összhangban a Gyermeki Jogok Bi-
zottságának ajánlásaival – egyenlõ félként ismerje
el a gyermekekkel foglalkozó civil szervezeteket,
és jobban támaszkodjon tapasztalataikra. Lássa el
õket információkkal, konzultáljon velük rendsze-
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resen, kérjen értekelést a kormány teljesítmé-
nyérõl, nyújtson megfelelõ anyagi támogatást,
ugyanakkor ne várja el, hogy ezek a szervezetek
végezzék el helyette a feladatokat.

A Gyermekjogi Egyezmény, a Gyermek Jo-
gok Bizottságának mûködése és dokumentu-
mai jó lehetõségeket biztosítanak a gyermekek
védelmével foglalkozó társadalmi szerveze-
teknek, bár Magyarországon ezekkel az esz-
közökkel még csak ritkán éltek.

AJÁNLÁSOK

A stabil ellátórendszer hiánya a gyermekes csa-
ládok autonómiájának csökkenéséhez vezet, nö-
veli a gyermeket nevelõk és a gyermekek kiszol-
gáltatottságát. A kedvezõtlen munkaerõ-piaci
folyamatok mellett az ellátások elértéktelenedése,
az indexálás hiánya, sokszor az ellátások folyó-
sításának bizonytalansága, a jogok érvényesíté-
sének problémái, a segélytípusú ellátások jelen-
tõségének növekedése, a családtámogatásokon
keresztüli kontroll-funkciók erõsödése, az ellátások
adminisztrációjában bekövetkezett decentralizálás,
a szubszidiaritás háttérbe szorulása jelentõsen kor-
látozza a gyermekes családok szociális biztonsá-
gának garanciáit. 

Jelenleg nem remélhetõ, hogy a gazdasági hely-
zet drasztikus romlásának terhei mellett megfé-
kezhetõ lenne a marginalizálódás folyamata.

Egyes kormányzati törekvések elismerése
mellett nem látható az sem, hogy a szegénység-
ellenes, roma felemelkedést célul tûzõ progra-
mok milyen keretek között, mekkora forrásokra
támaszkodva, s mikor indulhatnak el.

A ’90-es évek során bekövetkezett változá-
sok arra utalnak, hogy az elmúlt évszázad so-
rán fokozatosan kiterjedõ állami szerepvállalás
folyamatosan csökken, így a gyermekek jóléte
ismét egyre inkább a szülõk munkaerõpiaci
helyzetének és a család demográfiai jellemzõinek
(családszerkezet és gyerekszám) függvényévé
válik, s a jóléti ellátások szerepe csökken. Ez a
tendencia fokozottan érinti a munkaerõpiacról
részben vagy teljesen kiszoruló, a szociális
transzferektõl erõsen függõ családokat. 

A szociális, egészségügyi és oktatási szol-
gáltatások esetében is ezeket a csoportokat
érintik leghátrányosabban a piacosítási ten-
denciák, az ingyenes szolgáltatások körének

szûkülése. A rendszerváltás óta kirajzolódó,
társadalmi kirekesztést mérsékelni kívánó,
szociálpolitikai megoldások fõ veszélye az,
hogy egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe hozzák
a népesség leszakadó részét és a minderrõl mit
sem tehetõ gyermekeket is.

Jegyzetek
33 Az Európai Roma Jogok Központja szervezésé-

ben „Gyermekjogok és roma gyermekek helyze-
te a gyermekvédelmi ellátásban” címmel szer-
vezett szakmai konferencia alapján.

34 A 16 éves korig tartó tankötelezettségen belül a
kilencvenes években már a roma fiataloknak
mintegy háromnegyede végezte el az általános
iskolát, ám nagy hányaduk csak 16-17 éves ko-
rára szerzi meg a végbizonyítványt, így nem is
léphet – bár törvény nem tiltja – a rendes kö-
zépfokú oktatásba.

35 Zsámbéki Eszter: A lakásotthonokban élõ gyer-
mekek helyzete (kézirat) alapján
(http://www.csagyi.ngo.hu/download/042Laka-
sotthonokban.doc).

36 Az UNICEF firenzei kutatóközpontjának jelen-
tése alapján. „Bár a fogyatékkal élõ gyermekek
az elmúlt évtizedben láthatóbbá váltak és vál-
tozás tapasztalható elfogadásukban is, de soku-
kat egyszerûen leírja a társadalom” – mondja
Marta Santos Pais, a jelentést publikáló firenzei
kutatóközpont igazgatója.

37 2002-ben több mint 317 000 fogyatékos gyermek
élt bentlakásos intézményekben a régióban.

38 A korábbi rendszer egyik pozitív örökségeként
több országban a fogyatékos szülõket széleskö-
rû munkahelyi kedvezmények, pl. szabadság,
illetik meg a szülõket – legalább is papíron.
(Van olyan ország, ahol a fogyatékos gyermek
édesanyja a gondozás érdekében maximum 6
évre felfüggesztheti munkaviszonyát úgy, hogy
ezek az évek is beszámítanak a munkaviszony-
ban töltött idõbe és három évvel korábban vo-
nulhat nyugállományba teljes nyugdíjjal.)

39 Marton Klára: Beszédükben súlyosan akadályo-
zott gyermekek iskolai oktatásának megoldat-
lan kérdései (kézirat, 1999) alapján.

40 Kecskeméti Edit: Mulasztások és elszalasztott
lehetõségek (kézirat, 2003) alapján.

41 A magyar gyermekek helyzetérõl szóló elem-
zést végül az UNICEF készíttette el néhány év-
vel késõbb.
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ELÕZMÉNYEK

A különbözõ ifjúsággal, ifjúságkutatással foglal-
kozó tanulmányok többnyire igen lesújtó képet
mutatnak az ifjúság közéleti érdeklõdésérõl, az
e területen megnyilvánuló passzivitásáról. (Ez
természetesen korántsem független az idõsebb
korosztályok esetében tapasztalható, szintén
kedvezõtlen képtõl.) Különösen aggasztó ez an-
nak ismeretében, hogy a korosztály (14–29 éve-
sek) tagjai egyben a társadalmi újratermelõdés
„passzív nyersanyagai” is, ugyanis egy számos
kihívással, globális és lokális társadalmi, gaz-
dasági átalakulással jellemezhetõ korszakban –
mint amilyenrõl napjainkban is beszélhetünk –
különösen nagy szükség van az ifjúság formális
és informális közösségeire. 

A részvétel a hivatalos megközelítés alapján
úgy értelmezhetõ, mint az idõsebb generációk
által felállított, létrehozott társadalmi rendsze-
rekbe való integrálódás és szabályelfogadás fo-
lyamata. Ez az elmélet azonban némi finomí-
tást igényel, hiszen könnyen belátható, hogy
nem csak egyszerû konformizmusra nevelésrõl
van szó. Sõt, kifejezetten szûklátókörû megköze-
lítés az, amely a társadalmat statikusnak feltéte-
lezi, ahol a fiatalok feladata csak az, hogy beleta-
nuljanak a felnõtt létbe. Ehelyett részben arról is
beszélhetünk, hogy a fiatalok az aktív részvéte-
len keresztül maguk is formálják a társadalmat,
új gondolatok, társadalmi innovációk jöhetnek
létre az általuk létrehozott közösségekben.

A magyarországi helyzet a közösség, a rész-
vétel tekintetében általánosságban kevés biza-
kodásra adhat okot. A jelenlegi állapot röviden
úgy foglalható össze, hogy a fiatalok többsége
egészen egyszerûen nem látja értelmét annak,
hogy intézményesített formában fogalmazza
meg szükségleteit, véleményét, konstruktív mó-
don adjon hangot elképzeléseinek. A mai ma-
gyar fiatalok többsége nem hisz abban, hogy
egyéni akarata, elszántsága révén helyi, regio-

nális vagy országos folyamatok alakítójává
válhat. Nem hisznek abban, hogy a települé-
sük, a régiójuk, az országuk és azon belül az õ
sorsuk rajtuk, az általuk képviselt szándéko-
kon, érdekeken is múlik. Ennek hátterében
természetesen ott találjuk az elmúlt néhány
évtized történelmi terheit, a szocializmus tár-
sadalmi passzivitásra késztetõ kulturális-poli-
tikai közegét, majd pedig a rendszerváltozást
követõ 16 év közösségi értékeket, civil kezde-
ményezéseket kevésbé támogató, a kollektív
érdekképviselet lehetõségeit lassan erodáló
idõszakát.

Alapvetõen meghatározza a mai helyzetet,
hogy a rendszerváltozás elõtti idõszak jellemzõ
megközelítésmódja szerint a politika kiskorúsí-
totta a fiatalokat, többnyire a felnõttek „kicsi-
nyített másának” tekintette õket, úgy bábás-
kodott felettük, hogy egyfajta „kegyként”
juttatott számukra bizonyos jogokat és lehetõ-
ségeket, ám cserébe azt várta el, hogy a hata-
lom számára kényelmetlen, annak legitimitását
kétségbe vonó kérdéseket ne tegyenek fel.
Ebben a korszakban volt az, amikor a fiatalok
tömegei számára a konformizmus volt a köve-
tendõ minta. Ha lázadni próbáltak az ifjú „titá-
nok”, mûködésbe lépett a politikai-ideológiai
gépezet, és csendben visszaalakította a non-
konformista tiltakozást konformizmussá, azaz
megpróbálta becsatornázni – vagy legalább el-
lenõrzése alá vonni – ezeket a közösségeket. 

A rendszerváltás után a politikának alapve-
tõen változott meg a viszonya a fiatalsághoz.
Az ideológiai jelmezbe öltöztetett, felülrõl
történõ irányítás lényegében varázsütésre
megszûnt, ám helyét nem igazán vette át vala-
milyen – akár felülrõl, akár alulról kibontako-
zó – új közösségi, részvételi modell. Az elmúlt
16 évben a politika immáron nem kívánt a fia-
talok felett uralkodni, de lényegében nem is na-
gyon támogatta õket abban, hogy saját hangjukat
megleljék. A parlamenti pártok mindegyike

S á g v á r i  B e n c e

Fiatalok közösségben
R É S Z V É T E L ,  K Ö Z É L E T,  P O L I T I KA 42
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Civil ifjúsáki éves jelentés
létrehozta a maga ifjúsági tagozatát, ám ez –
valljuk be õszintén – elsõsorban az országos
nagypolitikába való elõ- és tanulószobaként
szolgált, ahelyett, hogy a fiatalok valódi, ak-
tív közéleti szerepvállalását segítette volna.
(Természetesen ez az általános passzivitás és
depolitizáltság miatt is bekövetkezett. A fiata-
lok nagy része számára ezek a szervezetek
nem vonzóak.)

Jelen tanulmány célja, hogy egy rövid el-
méleti és empirikus áttekintést nyújtson a
fenti témáról, kiemeljen néhány olyan jelleg-
zetes tendenciát, amelyek alapvetõen jellem-
zõek a fiatalok közösségi szervezõdéseire, az
ezekben való részvételre, illetve részleteseb-
ben elemezzük a politikai aktivitást.

A FÉLMÚLT ÉS A JELEN

Felülrõl, illetve alulról induló 
kezdeményezések

A fiatalok közösségi részvétele különbözõ
eseményekben, projektekben, szabadidõs te-
vékenységekben alapvetõen két irányból ér-
kezõ ingerek hatására történhet: az egyik
alulról, az önszervezõdés oldaláról meginduló
(alulról felfelé, bottom-up szervezõdõ) törek-
véseket foglalja magában, míg a másik a felül-
rõl lefelé irányuló (top-down), különbözõ
szervezetek által beindított, meghatározott
keretrendszerben zajló folyamatokba való be-
kapcsolódás.

A fiatalok jelenkori magyarországi részvé-
telét tekintve fontos egy pillantást vetni a tör-
ténelmi háttérre is, ami némi magyarázatul
szolgálhat a mostani helyzetre. Magyarország
társadalomtörténeti hátterét tekintve elmond-
ható, hogy mind a cserkészmozgalom, mind
az úttörõk szövetsége felülrõl kezdeményezett
és irányelveiket, céljaikat tekintve felülrõl irá-
nyított, ún. „top-down”-szervezõdések voltak.
Ezek természetesen a különbözõ önszervezõ-
déseknek is, bizonyos szigorú kritériumok be-
tartásával teret engedtek. Ugyanakkor e kvázi
intézmények, önszervezõdõ csoportok a de-
mokrácia alapintézményi struktúráját tekint-
ve nem voltak ideáltípusok, nem voltak a fia-
talok által kezdeményezett, saját sorsukról
önállóan döntõ, azt befolyásoló szervezõdé-

sek. A jelenlegi uniós irányelvek értelmezési
dimenzióiban ezek inkább alternatív, a min-
denkori main stream jellegzetességei felõl kö-
zelítve csupán perifériális jelentõsséggel bíró
projekteket valósítottak, valósíthattak meg.

Az ezredforduló utáni Magyarországon élõ
fiatalok eddigi részvételének és a jövõre nézve
prognosztizálható részvételi potenciáljuknak
a feltérképezése a jelenleg elérhetõ, átfogó
adatok hiányában szinte lehetetlen feladatnak
tûnik. Alig-alig léteznek olyan szisztematikus
kvantitatív és kvalitatív kutatások, amelyek
kifejezetten a témával foglalkoznának.

Az ifjúsági részvétel mint jelenség egyben
egy kódolt, strukturális problémát is magá-
ban hordoz: az önszervezõdéssel létrejött if-
júsági kezdeményezések a bázisukat tekintve
hamar kiöregednek. A tanulási, tapasztalat-
szerzési idõ túl hosszú, így mire a fiatalok be-
letanulnak a tevékenységbe, „elkezd mûködni
a gépezet”, számukra – mint felhasználók szá-
mára – a projekt többnyire elértéktelenedik,
hiszen életpályájukon továbblépnek, új hely-
zetben új célok, lehetõségek és kihívások je-
lennek meg számukra. Amennyiben ez nem
történik meg, akkor is sok esetben a bürokrácia
szól közbe, ugyanis az idõsebb korosztályok
esetében kb. 30 éves korban megszûnik a hi-
vatalosnak tekinthetõ „fiatal” státus, azaz „ki-
öregednek” az ifjúsági kategóriából. 

Bottom-up kezdeményezések

A bottom-up folyamatokkal kapcsolatban ál-
talános jelenség, hogy ezek minden esetben a
fiatalok érdeklõdési köre által létrejövõ célki-
tûzések, illetve ezekre épülõ közösségi szer-
vezõdések. 

A bottom-up megközelítés maradéktalan el-
fogadása azonban a jelenlegi depolitizált ma-
gyar ifjúsági társadalomban szükségszerûen
ellentmondásba keveredik a közös célkitûzé-
sek egyes pontjaival. Amennyiben ugyanis a
közösséget, a részvételt segítõ szakemberek,
törekedve arra, hogy saját legitimitásukat el-
fogadtassák a fiatalokkal, pusztán az õ igé-
nyeikbõl indulnak ki, akkor nagyon sokszor
egyfajta programszervezõ, szabadidõ-szervezõ
szerepben találják magukat, hiszen a fiatalok-
ban eredendõen a szabadidõs tevékenységek-
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re való igények merülnek fel – vagy legalább-
is ezeket képesek az ifjúsági szolgáltatók a
legkönnyebben felismerni, megragadni és ki-
szolgálni. Az ilyen megközelítésmód azonban
lehetetlenné teszi, hogy a fiatalok valamiféle
célzott szocializációja legyen a tevékenység
célja. Ez fõleg azzal kapcsolatban derül ki vilá-
gosan, hogy magát a részvétel fogalmát hogyan
definiálják a fiatalokkal kapcsolatba kerülõ sze-
replõk: sokan a bottom-up megközelítés lelkes
hívei, például a közéleti szerepvállalást gyakor-
latilag nem tekintik az ifjúsági részvétel részé-
nek. Elsõsorban azért nem, mert észlelésük
alapján a fiatalok maguk nem kívánnak ilyen
szerepeket felvállalni, a szakemberek pedig nem
akarnak ilyesmit rájuk erõszakolni. Azaz – egyi-
küket idézve – „nem kell kitalálni a fiatalok he-
lyett, hogy mi érdekli õket, mert nem lehet…”

Ez a jellegzetes álláspont tehát egy olyan
irányvonalat képvisel, amelyre az a jellemzõ,
hogy az EU-célkitûzések szellemében támo-
gatja és részvételre ösztönzi a fiatalokat,
ugyanakkor magát a részvételt jóval szûkeb-
ben definiálja, mint ahogy az a közös célkitû-
zések alapján kívánatos lenne.

Top-down szervezõdések

A top-down szervezõdések „felülrõl” indukált
programok, projektek. Ebben a munkában az
ideális esetet egy – a témával foglalkozó –
szakember így fogalmazta meg:

„Elkezdenek járni hozzád, és ifjúságsegítõ-
ként beszélgetsz vele, orientálod, szervezel ne-
ki programot, és egy idõ után megérik arra,
hogy bevonhasd a program szervezésébe, sõt
arra is, hogy önállóan szervezze a fiatalokat.” 

A részvételi lehetõségeket kínáló progra-
mokra vonatkozó információk sokszor nehe-
zen jutnak el a fiatalokhoz; ráadásul a külön-
bözõ tájékoztató anyagok a fiatalok számára
szárazak, számukra nehezen emészthetõ, nem
életszerû példákon keresztül magyarázzák el pél-
dádul a pályázatokkal kapcsolatos tudnivaló-
kat. A jelenlegi tájékoztató anyagokat sokszor
nem tudják dekódolni, azok elriasztják õket. 

A felülrõl lefelé szervezett programok gya-
kori problémája, hogy azok sokszor rutinból
szervezõdnek, és nem feltétlenül kapcsolód-
nak a fiatalok valós elvárásaihoz. Ezen a pon-

ton kell rámutatnunk a hazai ifjúságkutatás
gyenge pontjaira, illetve arra, hogy a szakem-
berek a létezõ ifjúságkutatási erõforrásokat
sem használják megfelelõen. Ezért fordulhat
elõ, hogy sokszor olyan programokat szervez-
nek, amelyekrõl utólag kiderül, hogy azokra a
fiataloknak nincs is igényük.

A felülrõl – pl. az önkormányzatok által –
létrehozott programok általános problémája,
hogy sokszor ezek sem mûködõképesek.
Többnyire a fiatalok részvétele nélkül, az õ
véleményeik figyelembevételének mellõzésé-
vel jönnek létre. Ezek a hirtelen tetõ alá hozott
kezdeményezések azonban hosszabb távon
nem fenntarthatóak. Elsõsorban azért, mert
nem termelõdik ki organikus, alulról építkezõ
szervezeti-emberi háttér, a fentrõl vezérelt
akarat intenzitása viszont a kezdeti lelkese-
dés, a kezdeményezõk fluktuációja vagy éppen
a központi források beszûkülése miatt hamar
csökkenni kezd. 

Fiatalok a szervezetekben

Amennyiben a fiatalok közösségi részvételét a
tényleges szervezetekben meglévõ tagsággal kí-
vánjuk mérni, a helyzet talán a bevezetõben em-
lítetteknél is kedvezõtlenebbnek tûnik. Az ifjú-
sági és civilszervezetek, illetve a fiatalok döntõ
többsége között nincsen aktív kapcsolat. 

1. ábra. Tagja-e formális v. informális civil, társadalmi, 
politikai, vallási, jótékonysági, sport- vagy kulturális 

szervezetnek, közösségnek, klubnak, körnek? 
(az egyházhoz tartozás nem számít)

Forrás: Ifjúság 2004.

Az Ifjúság2004 kutatás adatai szerint a
14–29 éves fiataloknak mindössze 10 százaléka
tagja valamilyen szervezetnek. A helyzetet tovább
árnyalja az a tény is, hogy e szervezeti kapcso-
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latoknak majdnem fele valamilyen sportkör-
ben lévõ tagságot jelent. 

A sportköri tagság mellett (ám annak ará-
nyaitól jóval elmaradva) az egyházi szerveze-
tek (15%), illetve a kulturális, hagyományõrzõ
szervezetek és mûvészeti csoportok (12%) ér-
demelnek még említést. (1. táblázat)

Az adatok alapján igen szembetûnõ, hogy a
különbözõ politikai, érdekérvényesítõ szerve-
zetek csak alig-alig képesek megszólítani a fia-
talokat. 2000-ben (az Ifjúság2000 kutatás adatai
alapján) gyakorlatilag értelmezhetetlen volt a
párt- és az ifjúsági politikai szervezethez való
tartozás fogalma, hiszen a mintába került
8000 fiatalból mindössze 32 fõ vallott be va-
lamilyen tagságot. Érdemi változás 2004-ben
sem történt ezen a téren. Párt- vagy ifjúsági po-
litikai szervezeti tagságról 38-an számoltak be,
ez egészül ki még 22 olyan személlyel, akik
polgári köri tagság jelöltek meg. Azaz összes-
ségében alig haladja meg a néhány százalékot
a politikai szervezeti tagság, és természetesen
az is kérdéses, hogy milyen intenzív részvé-
telt takar valójában.

Ezek a számok különösen annak fényében
tekinthetõek aggasztónak, ha hozzátesszük
azt is, hogy a korosztály tagjai az ilyen közös-
ségeken, szervezeteken keresztül, azaz köz-
életformáló intézményekben és testületekben
a róluk szóló döntések meghozatalában való
részvétel által sajátíthatják el azt a közéleti
„szerepkészletet”, amely nélkül nem lehetsé-
ges a társadalmi beilleszkedés, az aktív, fele-
lõs polgárrá válás.

A szervezetekben való tagság az átlagosnál
magasabb gyakorisággal a fiatalabb korcso-
portba tartozóknál, a férfiaknál, a magas isko-
lai végzettségû és jó státusú apák jól képzett
vagy még mindig középiskolában tanuló gyer-
mekeinél, valamint a budapestieknél fordul
elõ. A korábbi elemzésekbõl kitûnik, hogy ép-
pen e csoport tagjai tekinthetõk a rendszer-
változás nyerteseinek, és nekik a legjobbak az
esélyeik a sikeres életútra, karrierre. Ugyan-
akkor meg kell jegyezni, hogy ezek a rétegek
rendelkeznek a legtöbb szabadidõvel, így az
idõbeni kötöttséggel járó szervezeti tagság kö-
telezettségeit is õk képesek a legnagyobb
mértékben elfogadni.

A közéleti érdeklõdés mértékét az elemzés-
be bevonva kétségtelen, hogy minél inkább

Civil ifjúsáki éves jelentés
1. táblázat. Ha tagja valamilyen szervezetnek, 

közösségnek, klubnak, körnek, milyennek?
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érdeklõdik egy fiatal a politika iránt, annál
nagyobb a valószínûsége, hogy szervezeti tag-
sággal rendelkezik. A nagyon érdeklõdõk 32,
míg az egyáltalán nem érdeklõdök 11 százaléka
tagja valamilyen civil szervezõdésnek. Az ideo-
lógiai paletta közepén állók szervezeti orien-
tációja viszont az átlagnál alacsonyabb. A kö-
zéptõl jobbra álló 15–29 évesek körében a 20
százalékot meghaladja, míg a baloldaliaknál a
18 százalékot éri el a szervezeti tagság. A li-
berális–konzervatív tengely mentén is hasonló
tendenciák írhatók le. Itt az inkább konzerva-
tív elveket vallók rendelkeznek nagyobb szer-
vezeti potenciállal. 

Azok a fiatalok, akik felvállalják szervezeti
tagságukat, saját bevallásuk szerint elsõsorban
a barátok, a közösség kedvéért lettek tagok (38
százalék). A válaszok sorrendjében a második
az érdekképviselet lehetõsége (14 százalék),
míg a harmadik az iskolai indíttatás (diáktár-
sak, tanárok befolyása: 10 százalék). Ezenkívül
7 százalékos említési arányt ér el a fontos
ügyek felvállalása és az, hogy „valami jót le-
het tenni a közösségért”. 

A tagsági viszonyrendszerben nem lévõ több-
ség elsõsorban az érdektelenséget, valamint az
idõ hiányát jelöli meg távolmaradási okként
(39–36 százalék). Az összes többi indok nem
haladja meg az 5 százalékos említési értéket.

A fiatalok politikai érdeklõdése 
és politikai aktivitása

A fiatalok közéleti részvételének fontos indi-
kátora a már többször említett depolitizáltság,
a politika iránti alacsony érdeklõdés, amit a
2. ábra szemléltet.

A magyarországi fiatalok közel kétharmadát
(63%) nem érdekli a politika. Ezen belül 43%
azok aránya, akiket szinte teljes mértékben
érintetlenül hagynak a politika történései. Ez-
zel párhuzamosan viszont csak egy szûk ki-
sebbség, a fiatalok alig több mint 10%-a követi
figyelemmel az eseményeket. Mint a szervezeti
tagsága vonatkozó táblázatban is láthattuk, ez
az érdeklõdés azonban csak alig-alig kapcso-
lódik konkrét szervezeti tagsághoz, tehát in-
kább passzív befogadásról van szó.

Az elmúlt idõszak számtalan pozitív válto-
zása ellenére is jól jelzi a változások iránti

igényt, hogy arra a kérdésre, mely szerint a fia-
talok szempontjait a politika mennyire veszi fi-
gyelembe a döntések meghozatalakor, a meg-
kérdezett fiatalok egyértelmûen negatív választ
adtak. Hasonlóan kedvezõtlen fogadtatása volt
annak is, hogy a fiataloknak szóló információk
milyen gyakran szerepelnek a médiában. Ezzel
párhuzamosan általános „akaratként” fogalma-
zódott meg az, hogy a fiatalok problémáinak a
jelenleginél jóval inkább a közbeszéd részévé
kéne válniuk.

3. ábra. Általános attitûdök a részvétellel kapcsolatban
(1: egyáltalán nem ért egyet, 5: teljesen egyetért)

Alapsokaság: magyarországi internet-használó fiatalok

Forrás: ITTK online adatfelvétel

Sajátos ellentmondás figyelhetõ meg a leg-
utóbbi választásokon részt vevõ fiatalok arányát
vizsgálva, hiszen mint az ábrán is látható, a
fiatalok háromnegyede szavazott 2002-ben. A
jelenség hátterében a magyarországi nagypo-
litikának azon jellegzetessége figyelhetõ meg,
amely egyre inkább kampányszerûen, a prob-
lémáknak csak a könnyen kommunikálható

Civil ifjúsáki éves jelentés
2. ábra. Mennyire érdekli Önt a politika? 

(1: egyáltalán nem érdekli, 5: nagyon érdekli)

Forrás: Ifjúság 2004.
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felszínét tudatosítva jelenik meg a fiatalok
szemében.

4. ábra. Volt-e Ön szavazni a 2002-es parlamenti 
választások elsõ fordulóján? 18–29 év közötti 
szavazásra jogosult magyar fiatalok körében

Forrása: Ifjúság 2004.

Amennyiben mindezt a családi háttér egyik
egyszerû mutatójával – a válaszadó apjának
legmagasabb befejezett iskolai végzettségével –
mérjük, látható az is, hogy a kedvezõ szocio-
kulturális környezet (azaz a felsõfokú vagy
akár tudományos végzettség) jóval magasabb
szavazási hajlandóságot eredményezett.

AJÁNLÁSOK

Összességében azt állapíthatjuk meg, hogy a
fiatalok közösségekben való részvétele igen
korlátozott Magyarországon. Ezek a folyama-
tok azonban nem választhatóak el a magyar
társadalom egészében végbemenõ változások-
tól, illetve a globális méretekben zajló, poszt-
indusztriális átalakulás keltette „hullámoktól”. 

Már-már tudományos és közéleti közhely-
nek számítanak a magyarországi civil szféra,
a közösségi lét, az innen kiinduló kezdemé-
nyezések gyengeségérõl szóló értekezések. Ha
a problémát a fiatalokra szûkítjük le, a jelen-
legi helyzet további alapos helyzetelemzésért,
további kutatásokért és megalapozott stratégiai
(politikai) beavatkozásokért kiált. Természete-

sen nem arról van szó, hogy valamilyen felsõ
akarat varázsütésszerûen pozitív változásokat
lenne képes elõidézni a fiatalok gondolkodás-
módjában és legfõképpen cselekedeteiben.
Az azonban bizonyos, hogy az organikusan
építkezõ, alulról induló kezdeményezések

nem kerülhetnek légüres térbe. Ennek megte-
remtése ugyanakkor elsõsorban kormányzati,
szakpolitikai feladat.

5. ábra. A válaszadó édesapjának/nevelõapjának 
legmagasabb befejezett iskolai végzettsége 

szerint volt-e szavazni a 2002-es parlamenti 
választások elsõ fordulóján?

Jegyzet

42 A cikk az Ifjúság2004 kutatás eredményeit be-
mutató gyorsjelentés (Ifjúság 2004 Gyorsjelen-
tés (2005) Mobilitás Ifjúságkutatási Iroda,
Bauer Béla, Szabó Andrea szerk.), illetve a Mo-
bilitás Ifjúságkutató Iroda által készített „Nem-
zeti jelentés a részvételrõl” (összeállították:
Berényi Eszter, Ságvári Bence) tanulmány alap-
ján készült.

Civil ifjúsáki éves jelentés
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Fotó

Civil ifjúsáki éves jelentés
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S o m o d y  B e r n a d e t t e

Ifjúság a jogban
A  GY E R M E K E K  J O G A I  É S  A Z  I F J Ú S Á G  V É D E L M E

Civil ifjúsáki éves jelentés

ELÕZMÉNYEK

A gyermekeket, az ifjúságot érintõ jogi szabá-
lyozás és joggyakorlat feltérképezésének meg-
alapozásaként elõször érdemes tisztázni a jogi
megközelítés kiindulópontjait. Vagyis érde-
mes áttekinteni azokat az alapelveket, ame-
lyek meghatározzák (illetve meg kellene hatá-
rozniuk), hogyan tekintsen a jogi szabályozás
a gyermekekre, a fiatalokra, illetve az ifjúságra.

Amikor gyermekekrõl, illetve fiatalokról
vagy az ifjúságról beszélünk, akkor az embe-
reknek, a jogalanyoknak egy, alapvetõen az
életkoruk alapján meghatározott csoportját
határoljuk körül. A gyermeki életkor – és így
egyúttal a jog által elismert emberi lét, vagy
másképpen kifejezve a jogalanyiság – kezdõ-
idõpontjának kérdésére a jog elméletileg is
többféle választ adhat. A magyar jognak a
kérdésre vonatkozó alapvetõ rendelkezései,
az Alkotmány,43 illetve a Gyermek jogairól
szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án
kelt Egyezmény44 is nyitva hagyták a kérdést
a további hazai jogalkotás számára: alkotmá-
nyos és a nemzetközi jogi elõírásokkal össz-
hangban álló lehet mind a magzat jogalanyi-
ságát a fogantatástól elismerõ megoldás,
mind pedig a jogalanyiságot az élve születés-
hez kötõ jogi szabályozás.

Jelenleg a magyar jogban nem találunk kife-
jezett jogszabályi rendelkezést az emberi jogi
jogalanyiság kezdõidõpontjára nézve, a mag-
zat jogalanyiságának kérdésére a választ – az
alkotmánybírósági alkotmányértelmezést45

szem elõtt tartva – a terhesség-megszakítás
szabályozásából46 vezethetjük le. Ennek alap-
ján megállapíthatjuk, hogy a jogalanyiság, a
jog által elismert emberi lét kezdõidõpontja,
így a gyermeki életkor kezdete az élve születés
pillanata. A magzat ennek megfelelõen – mivel
nem jogalany, nem lehetnek jogai – nem lehet
a gyermeki jogok alanya sem, de mint kelet-

kezõben lévõ emberi életet, a magzatot és a
gyermeket váró nõt támogatás és védelem il-
leti meg.

A gyermeki életkor felsõ határa közel sem
vet fel annyi dilemmát, mint a magzati lét jogi
megítélése. A gyermekkor általánosan elfoga-
dottan – fõszabály szerint – a tizennyolcadik
életév eléréséig tart.47 A tizennyolcadik élet-
évüket betöltött fiatalok, az ifjúság felsõ életkori
határának meghatározása nem ennyire egysé-
ges: különbözõ, az ifjúság védelme és megsegí-
tése érdekében nyújtott támogatások, kedvez-
mények eltérõ életkor eléréséig járhatnak. Míg
a gyermekek esetében jelentõsége van az egy-
értelmû életkori határoknak, az ifjúság életko-
rával kapcsolatos gyakorlat azért sem okoz
problémát, mert míg a gyermekek jogainak
biztosítása, védelme állami kötelezettség, ad-
dig a fiatalok, az ifjúság támogatása csupán ál-
lamcélnak, állami törekvésnek minõsül. Az
egyes szakjogágak további korhatárok szerint
differenciálhatják a jogalanyok elõbbiek szerint
körülhatárolt csoportját, így például a polgári
jog, a büntetõjog vagy a munkajog is alkalmaz
további életkorhatárokat.

Hazánk alaptörvénye48 szerint a Magyar
Köztársaságban minden ember jogképes, az
Alkotmány értelmében tehát a gyermekek is
jogképesek, az embereket megilletõ jogoknak
éppen úgy alanyai, mint a társadalom felnõtt
tagjai.49 Az Alkotmány, és mellette számos
nemzetközi egyezmény, illetve további hazai
jogszabály tiltja az életkor szerinti hátrányos
megkülönböztetést. A diszkrimináció ilyen ti-
lalma azonban nem a gyermekeknek a felnõt-
tekkel történõ formálisan egyforma megítélését
jelenti, ez az alapelv nem zárja ki, sõt kifeje-
zetten megköveteli, hogy a jog figyelemmel le-
gyen az életkori sajátosságokra, és ezek alapján
egyrészt speciális és többletjogokat biztosítson a
gyermekek számára, másrészt – amennyiben
szükséges – korlátozza a gyermekek joggyakor-
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lását. Ennek az állami magatartásnak az alapját
maga az Alkotmány is kifejezetten tartalmazza,
amikor kimondja, hogy minden gyermeknek
joga van a családja, az állam és a társadalom
részérõl arra a védelemre és gondoskodásra,
amely a megfelelõ testi, szellemi és erkölcsi
fejlõdéséhez szükséges.50 Ugyanezt a kiinduló-
pontot rögzíti a New York-i gyermekjogi egyez-
mény is, amelynek preambuluma utal arra,
hogy a gyermeknek, figyelemmel fizikai és
szellemi érettségének hiányára, különös véde-
lemre és gondozásra van szüksége, nevezete-
sen megfelelõ jogi védelemre.

A jog tehát abból a megközelítésbõl indul ki,
hogy életkoruk miatt a gyermekek érettsége,
belátási képessége korlátozott, nem képesek –
a felnõttekkel azonos módon – elõrelátni cse-
lekedeteik következményeit, kiszolgáltatot-
tabbak, jogaikat és érdekeiket nem képesek a
felnõttekével azonos erõvel képviselni és ér-
vényesíteni. Ezért amellett, hogy a gyermekek
a felnõttekkel azonos jogokkal rendelkezõ
jogalanynak minõsülnek, eltérések is vannak
a gyermekeket és a felnõtteket megilletõ jogok
köre között: bizonyos jogok a gyermekeket
speciális formában illetik meg, továbbá a jog-
rendszerben találkozhatunk kizárólag a gyer-
mekeknek biztosított jogokkal is. Ugyanígy a
gyermekek speciális helyzetébõl vezethetõ le
joggyakorlási lehetõségeik, cselekvõképességük
korlátozása is.51 A gyermeki jogok speciális
megítéléséhez tartozik az is, hogy e jogokat az
államnak nem elegendõ csupán tiszteletben
tartania, hanem aktívan kell tennie elõmozdítá-
suk, érvényesülésük és védelmük érdekében.

Hazánk legmagasabb szintû jogszabálya az
ifjúság, illetve a fiatalok védelmének és támo-
gatásának alapjait is tartalmazza.52 A gyermek-
életkort már meghaladt fiatalokkal kapcsolat-
ban azonban az államnak más típusú feladatai,
kevésbé szigorú kötelezettségei vannak, mint a
gyermekek tekintetében. Az ifjúság védelme
olyan állami célkitûzés, amely alapján az állam
– ésszerû keretek közötti, nem önkényes, az
esélyegyenlõséget elõmozdító – kedvezménye-
ket, támogatásokat biztosít e korosztály számá-
ra, azonban ezen államcél alapján konkrét álla-
mi szolgáltatások nem követelhetõk.

A fentiekbõl is kiderül, hogy a gyermekek
jogainak, illetõleg az ifjúságra vonatkozó jog-
anyag forrásaként nem lehet csupán egy vagy

néhány jogszabályt megjelölni, ezeket a jog-
rendszer egészét áttekintve tudjuk meghatá-
rozni, a gyermeki jogokat a jogrendszer egé-
szének kell biztosítania. A gyermekek jogait
biztosító jogszabályok közül ugyanakkor ki-
emelendõ a már többször hivatkozott Alkot-
mány és a New York-i gyermekjogi egyez-
mény, amelyek – a jogrendszerben elfoglalt
helyük miatt – kijelölik a hazai jogalkotás cél-
jait, kereteit és alapkövetelményeit. A bemu-
tatott értékrendet e meghatározó jogszabály-
ok közvetítik a jogrendszer egésze felé: az
ismertetett jogi kiindulópontokat maga az Al-
kotmány tartalmazza, illetve a felvázolt elvi
alapokon nyugszik a New York-i gyermekjogi
egyezménynek. Így ez a szemléletmód – meg-
felelõ jogi mechanizmusok útján – a jogalany-
okkal, a jogalkalmazókkal és a jogalkotókkal
szemben is érvényesíthetõ, kikényszeríthetõ.
Ezek a mechanizmusok azonban elsõsorban a
gyermeki jogok utólagos (a jogsérelem meg-
történtét követõ) érvényesítését képesek biz-
tosítani. Nyilvánvaló, hogy a gyermeki jogokat
hatékonyabban szolgálja a jogsérelmek meg-
elõzésére való törekvés. Ehhez pedig az szük-
séges, hogy a bemutatott szemléletmód ne
pusztán az alapvetõ jogszabályok szövegében,
hanem a jogalkotás minden szintjén, a jogal-
kalmazó hatóságok gyakorlatában, a gyerme-
kekkel foglalkozó intézmények mûködésében,
a társadalom, a családok mindennapjaiban is
érvényesüljön. Hiába rendelkeznek magas szintû
jogi normák a gyermekbántalmazás, a testi fe-
nyítés tilalmáról, amíg a társadalomban elfo-
gadott, hogy a tanár vagy a szülõ pofonnal
neveljen vagy fegyelmezzen. A gyermekjo-
gokkal kapcsolatos jogi szemléletmód tényle-
ges érvényesüléséhez az azzal megegyezõ tár-
sadalmi értékrend szükséges.

Speciális jogvédõ intézmények

A gyermeki jogokat – a többi emberi joghoz
hasonlóan – csak akkor tekinthetjük valóban
létezõ jogoknak, ha érvényesülésüket jogvé-
delmi rendszer garantálja. A gyermekek spe-
ciális helyzetére, életkori sajátosságaira, az
abból adódó jogérvényesítési képességeire,
kiszolgáltatottságaira való tekintettel az õ jogaik
esetében az általános jogvédelmi szervek és
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tevékenységek nem elegendõek. A hatályos
jogrendszer több olyan speciális jogvédelmi
funkciót, illetve jogvédõ intézményt53 hozott
létre, amelyek kifejezett célja a gyermekek jo-
gainak védelme. Ezek közül kiemelt figyel-
met érdemel az állampolgári jogok országgyû-
lési biztosa, amely gyermekjogi ombudsmani
feladatokat is ellát. A gyermekvédelmi tör-
vény ugyanis az általános hatáskörû ombuds-
man (és helyettese) kifejezett feladatává teszi
a gyermeki jogok védelmét.54 Ezt a feladatot
az országgyûlési biztos és általános helyettese
az Alkotmány és az állampolgári jogok ország-
gyûlési biztosáról szóló törvény55 rendelkezé-
sei szerint látja el. A gyermeki jogokat védõ
intézmények közül azért is kiemelést érdemel
az ombudsman-intézmény, mivel évek óta újra
és újra felvetõdik – a különbözõ formákban
elképzelt vagy éppen részleteiben nem végig-
gondolt – gyermekjogi biztosi, ombudsmani
intézmény kialakításának gondolata.

Kétségtelen, hogy a gyermekjogi biztosi in-
tézmény létrehozását több nemzetközi – így a
Gyermek Jogainak Bizottsága, az Európa Ta-
nács és az Európai Unió által megfogalmazott
– dokumentum is szorgalmazza. Fontos
ugyanakkor megállapítani azt is, hogy a már
idézett gyermekvédelmi törvény alapján Ma-
gyarországon jelenleg is létezik a gyermekjogi
ombudsmani funkciót ellátó intézmény, hi-
szen a törvény a gyermeki jogok védelmét az
állampolgári jogok országgyûlési biztosa kü-
lön is megjelölt, kiemelt feladatává teszi. Erre
tekintettel a kérdés inkább a következõkép-
pen fogalmazandó meg: létrehozható-e, és ha
igen, kell-e, célszerû-e önálló (országgyûlési
vagy esetleg más jogállású) ombudsman jel-
legû szerv a gyermeki jogok védelmére.

A válaszadáskor több megfontolandó szem-
pontot kell számbavenni. A legszélesebb és
így leghatékonyabb hatáskör mindenképp egy
országgyûlési biztosnak adható, más jogállású
(például kormányhoz vagy minisztériumhoz
kapcsolódó), nem független biztosi intézmény
létrehozatala szükségképpen korlátozottabb
hatáskör biztosítását jelentené, gyengébb esz-
közrendszert annál, mint amivel jelenleg az
állampolgári jogok országgyûlési biztosa ren-
delkezik. A jogi kiindulópontok körében már
említettük, hogy a gyermeki jogok köre és a
jogok tartalma alapjaiban nem tér el a felnõt-

teket, vagyis az általában mindenkit megille-
tõ jogokétól. Hátrányos következményei is le-
hetnek annak, ha szervezetileg megosztjuk
ugyanazon alkotmányos jogok védelmének
feladatát pusztán arra tekintettel, hogy az
adott esetben hány éves a jogsérelmet szenve-
dett személy. Ráadásul az Alkotmány szövege
is arra utal, hogy az országgyûlési biztosi
rendszer további differenciálására jogalany-
csoportok szerint nem, hanem csak egyes al-
kotmányos jogok mentén kerülhet sor.56

Elgondolkodtató továbbá, hogy ha most is
egy országgyûlési biztos õrködik – kifejezett
jogszabályi elõírás alapján – a gyermeki jogok
védelme felett, akkor mi lehet a valódi indoka
az önálló gyermekjogi biztosi intézmény létre-
hozatala iránti igényeknek. Felvetõdik, hogy az
igények a jelenlegi szervezeti keretek között is
kielégíthetõk, mert azok valójában arra vonat-
koznak, hogy az országgyûlési biztos a gyerme-
ki jogokat ne a hagyományos, hanem a gyerme-
ki jogok érvényesüléséhez illeszkedõ sajátos
eszközrendszerrel védje. Ez az értelmezés az
országgyûlési biztosok gyakorlatával is alátá-
masztható. Az országgyûlési biztos 2004-re vo-
natkozó (2005-ben készített) és a 2005. évre vo-
natkozó (2006-ban készített) országgyûlési
beszámolói nem árulkodnak ilyen sajátos esz-
közrendszer használatáról. A gyermekek jogai-
val kapcsolatos vizsgálatok között is az egyedi
panaszügyek dominálnak, ezek intézése mel-
lett nem kapnak különösebb hangsúlyt a saját
kezdeményezésû, átfogó vizsgálatok. A beszá-
molókban nincs kiemelt helye a gyermekjogok-
nak, az ezekkel kapcsolatos ügyeknek, bár az
országgyûlési biztos önálló felelõsségi körét ké-
pezik, nem jut elkülönített fejezet. Mindez is
azt látszik igazolni, hogy az ombudsman-in-
tézmény felállítását célzó javaslatokra választ
jelentene, ha az állampolgári jogok országgyû-
lési biztosa (és általános helyettese) a gyermek-
jogokkal kapcsolatos ombudsmani tevékenysé-
get és felelõsséget önállóan is megjelenítené, az
egyedi panaszügyek intézése mellett nagyobb
hangsúlyt fektetne a proaktív jogvédelemre: a
felvilágosítás- és tanácsadásra, a jogtudatosító
és közvélemény-formáló tevékenységre, a mo-
nitoring-, hivatalból indított és átfogó vizsgála-
tokra, együttmûködések szervezésére. 

Természetesen figyelemmel kell lenni arra,
amit a Gyermek Jogainak Bizottsága is megál-
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lapított a 2-3. idõszakos országjelentés bizott-
sági értékelésében: amellett, hogy a bizottság
értékelte az állampolgári jogok, valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyû-
lési biztosainak munkáját, aggodalmát fejezte
ki amiatt, hogy elégtelen forrásokat biztosítot-
tak ezen intézményeknek független ellenõrzõ
tevékenységük hatékony ellátásához. A bizott-
ság javasolta, hogy az állam további emberi és
anyagi források biztosításával erõsítse meg az
országgyûlési biztosok ellenõrzõ szerepét a
gyermekjogok végrehajtása területén.

A FÉLMÚLT ÉS A JELEN

Jelen keretek között nyilvánvalóan lehetetlen
a gyermekeket, illetve az ifjúságot érintõ jog-
alkotási eseményeket, illetve jogalkalmazási
tendenciákat áttekinteni, hiszen ahogyan azt
már korábban hangsúlyoztuk: e jogalanyok
helyzetét a teljes jogrendszer érinti, a gyerme-
kek, illetve jogaik védelmének biztosítása, en-
nek kötelezettsége átszövi a jogrendszer egé-
szét. Alaposabb és rendszeresebb vizsgálódást
tenne lehetõvé, ha a jog egy-egy területén vizs-
gálnánk a gyermekjogok érvényesülését, vagy
– egy másik dimenziót választva – egy adott
gyermekjog érvényesülését térképeznénk fel a
jogrendszer egészében. Ehelyett a következõk-
ben a jelen munka kereteit megtartva néhány
olyan, – sajnos – hosszabb múltra visszatekin-
tõ problémát villantunk fel, amelyek egyúttal
2005-ös vonatkozással is bírnak.

2005-ben lépett hatályba a gyermekvédelmi
törvény azon módosítása,57 amely kifejezetten
megtiltotta a gyermekek bármilyen fajta testi
fenyítését. A testi fenyítés jogsértõ magatartás,
a gyermekek jogainak, emberi méltóságuknak
sérelmét okozza még akkor is, ha nevelési cél-
zattal alkalmazzák, és ha egyébként semmilyen
fizikai sérülést nem okoz. Fontos hangsúlyozni,
hogy ez a megállapítás nem a jelzett törvény-
módosítás eredménye, a testi fenyítés 2005
elõtt is jogsértõ és tilos volt, és természetesen
jelenleg is annak minõsül, és ugyanez igaz a
gyermeket nem fizikai eszközökkel megalázó
bánásmódra is. Ennek nem mond ellent, hogy
az ítélkezésben ismert az úgynevezett szülõi
vagy házi fenyítõ jog fogalma, amely alapján a
szülõ, illetve a pedagógus általi fenyítés egy

meghatározott szintig – a gyakorlat alapján –
nem minõsül bûncselekménynek, a büntetõjog
eszközeivel nem büntetendõ. Az említett tör-
vénymódosítás valódi céljának vagy eredmé-
nyének a jogtudatosítás, a jogértelmezési kétsé-
gek eloszlatása tekinthetõ. Mindaddig, amíg a
társadalom elismeri a testi fenyítés lehetõségét,
addig tulajdonképpen azt juttatja kifejezésre: a
gyermeket nem tekinti a felnõttekkel azonos jo-
gokkal bíró embernek. E szemléletmód átalakí-
tásához a testi fenyítés tilalmának törvénybe
foglalása hasznos, de nem elégséges lépés.

A gyermekeket is sújtó családon belüli erõ-
szak, illetve az erõszak elleni küzdelem sze-
rencsére folyamatos tárgya a közbeszédnek.
A családon belüli erõszak elleni küzdelem ál-
lomásaként 2005-ben került a parlament elé a
távoltartásról szóló törvényjavaslat, amelyet
az Országgyûlés 2006-ban58 fogadott el. A tá-
voltartás a büntetõeljárási kódex59 által sza-
bályozott kényszerintézkedés, amely hatálya
alatt a terhelt köteles a bíróság által meghatá-
rozott lakást elhagyni, és oda a bíróság által
meghatározott ideig nem térhet vissza, illetve
köteles magát távol tartani a bíróság által
meghatározott személytõl, különösen e sze-
mély lakó- és munkahelyétõl, oktatási intéz-
ményétõl, továbbá tartózkodni attól, hogy a
bíróság által meghatározott személlyel köz-
vetlenül vagy közvetve érintkezésbe lépjen. A
többszöri próbálkozásra megalkotott szabá-
lyozást civil szervezetek részérõl azonnali ha-
tározott kritika érte, így a NANE Egyesület és
a Habeas Corpus Munkacsoport kifejezte
azon álláspontját, hogy a távoltartás elfoga-
dott szabályozása nem alkalmas az áldozatok
tényleges védelmére.

2005-ben született meg az a törvény,60

amely végre rendezte az újszülöttjüket a kór-
házak elõtti inkubátorokban elhelyezõ anyák,
illetve a kórházi alkalmazottak jogi helyzetét.
Korábban ugyanis az anyák és az alkalmazot-
tak is bûncselekményt valósítottak meg az in-
kubátor mûködtetésével, illetve a gyermek abban
történõ elhelyezésével. A 2005-ös törvénymó-
dosítás a gyermek életének és egészségének
védelme érdekében legalizálta a cselekményt,
rendelkezett arról, hogy az állapotos nõ tájé-
koztatást kapjon az inkubátorokról, illetve abban
a gyermek örökbefogadásához való hozzájáru-
lás szándékával történõ elhelyezésének lehetõ-
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ségérõl, továbbá a gyermek örökbefogadásáról.
E törvénymódosítást 2005-ben is megelõzte egy
országgyûlési biztosi jogalkotási javaslat, de
megdöbbentõ lehet, hogy a 2005-ben megvaló-
sult jogszabályváltozást a gyermek élethez való
jogának biztosítása érdekében az adatvédelmi
biztos és az állampolgári jogok országgyûlési
biztosa közös jelentésében61 már 2000 októbe-
rében kezdeményezte.

A Gyermek Jogainak Bizottsága a 2-3. idõ-
szakos országjelentés bizottsági értékelésében
továbbra is aggodalmát fejezte ki a roma gyer-
mekeket az oktatás területén érõ diszkriminá-
ció, iskolai szegregációjuk miatt. Az oktatás
területén megvalósuló hátrányos megkülön-
böztetéssel kapcsolatos az a 2005-ös per,
amelyben egy civil jogvédõ szervezet a közér-
dekû igényérvényesítés eszközével lépett fel
a miskolci szegregációs gyakorlattal szemben.
Miskolcon ugyanis a megelõzõ évben az ön-
kormányzat úgy vont össze iskolákat, hogy a
beiskolázási körzethatárokat nem módosította,
hanem az intézményeken belül tagiskolánként
elkülönülten fenntartotta, és így – a felperes
álláspontja szerint – a roma gyermekeket jog-
ellenesen elkülönítette, illetve az elkülönítést
fenntartotta. A precedensértékû perben a bí-
róság elsõ fokon a keresetet elutasította, 2006
júniusában azonban a másodfokon eljáró bíró-
ság kimondta: az önkormányzat megsértette a
roma diákok egyenlõ bánásmódhoz való jogát.

A gyermek és a külön élõ szülõ kapcsolat-
tartásával, illetve a kapcsolattartás meghiúsí-
tása elleni fellépéssel összefüggésben is említ-
hetõ 2005-ös fejlemény. A kérdés nem szûnõ
aktualitását mutatja, hogy az állampolgári jo-
gok országgyûlési biztosa gyakorlatában a gyer-
mekjogok területén az egyik legjelentõsebb
ügycsoportot évek óta a kapcsolattartással
összefüggõ kérdések jelentik, sok beadvány-
ban panaszolnak a kapcsolattartás végrehajtá-
sával kapcsolatos sérelmeket. 2005-ben a
Büntetõ Törvénykönyv szabályai módosul-
tak,62 és egy új tényállással egészültek ki:
bûncselekményt, akár szabadságvesztéssel is
büntethetõ vétséget követ el, aki a bírósági
vagy hatósági határozat alapján nála elhelye-
zett kiskorú és a kiskorúval kapcsolattartásra
jogosult személy közötti kapcsolat kialakítá-
sát vagy fenntartását a kapcsolattartás ki-
kényszerítése érdekében alkalmazott bírság

kiszabását követõen is akadályozza.63 A kap-
csolattartás végrehajtásának elõmozdítását
célzó törvénymódosítást azonban kritika érte,
a Habeas Corpus Munkacsoport kifejtette: a
szülõ a gyermeket sokszor épp a gyermek ér-
dekében és akaratának megfelelõen nem szol-
gáltatja ki a másik, erõszakos szülõnek, ami
viszont az új büntetõ törvénykönyvi tényállás
alapján végül ahhoz vezethet, hogy a gyerme-
ket nevelõ szülõre akár szabadságvesztés
büntetést is kiszabhatnak.

AJÁNLÁSOK

Összegzésképpen elmondhatjuk: az emberi jo-
goknak, köztük a gyermekek jogainak alapjait a
magyar jogrendszer kielégítõen rendezi, a jog
szemléletmódja eleget tesz a gyermekjogi stan-
dardoknak. Ebbõl is következik, hogy 2005-ben
sem került sor a gyermekjogi koncepciót érintõ
változásra, a jogi szabályozás fejlõdését ehe-
lyett a hibák, hiányosságok folyamatos javítása
jellemzi, aminek – a jog természeténél fogva –
nem lesz, és nem is lehet vége. A jogvédelem-
mel foglalkozó állami és civil szervezetek fel-
adata, hogy állandóan figyelemmel kísérjék a
gyermekjogok érvényesülését, és jelezzék, ha
hibát, hiányosságot észlelnek, továbbá hogy a
bemutatott értékrendet a jog mellett a társada-
lomban is érvényre juttassák.
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43 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény rendelkezéseit a magzat
jogalanyiságának kérdése szempontjából az Al-
kotmánybíróság a 64/1991. (XII. 17.) AB hatá-
rozatban értelmezte.

44 A Gyermek jogairól szóló New Yorkban, 1989.
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47 A Gyermek jogairól szóló Egyezmény 1. cikke
értelmében az Egyezmény vonatkozásában
gyermek az a személy, aki tizennyolcadik élet-
évét nem töltötte be, kivéve ha a reá alkalma-
zandó jogszabályok értelmében nagykorúságát
már korábban eléri. A gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 5. § a) pontjában található értel-
mezõ rendelkezés szerint a gyermekvédelmi
törvény alkalmazásában gyermeknek a Magyar
Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló
1959. évi IV. törvény 12. §-a szerinti kiskorú mi-
nõsül, vagyis – a Ptk. szerint – az, aki a tizen-
nyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve,
ha házasságot kötött; a házasságkötés nem jár a
nagykorúság megszerzésével, ha a házasságot a
bíróság a cselekvõképesség hiánya vagy a kisko-
rúság miatt szükséges gyámhatósági engedély
hiánya miatt nyilvánította érvénytelennek.

48 Alkotmány 56. §.
49 A gyermekek jogalanyiságát természetesen meg kell

különbözetni a cselekvõképesség kérdésétõl, vagyis
attól, hogy a gyermekek jogaikat nem minden eset-
ben gyakorolhatják saját cselekményeikkel.

50 Alkotmány 67. § (1) bekezdés.
51 Ehhez lásd a 21/1996. (V. 17.) AB határozatot.
52 Lásd elsõsorban az Alkotmány 16. §-át.
53 Az egyes ágazatokban, amelyek kifejezetten a

gyermekekkel összefüggõ feladatokkal rendelkez-
nek, léteznek a gyermeki jogok érvényesülését
segítõ intézmények. Ilyen a gyermekjogi képviselõ,
illetve az oktatási jogok biztosának intézménye.

54 A gyermekvédelmi törvény 11. § (2) bekezdése
értelmében a gyermek alkotmányos jogainak
védelmét az állampolgári jogok országgyûlési
biztosa a maga sajátos eszközeivel segíti, és en-
nek során a biztos feladata, hogy a gyermek al-
kotmányos jogait érintõ – tudomására jutott –
visszaéléseket kivizsgálja, és orvoslásuk érdeké-
ben általános vagy egyedi intézkedéseket kezde-
ményezzen, továbbá a biztos ezen intézkedései-
rõl évente beszámol az Országgyûlésnek.

55 1993. évi LIX. törvény.
56 Az Alkotmány 32/B. § (4) bekezdése szerint az

Országgyûlés egyes alkotmányos jogok védel-
mére választhat külön biztost.

57 A gyermekvédelmi törvény 6. § (5) bekezdését
kiegészítõ 2004. évi CXXXVI. törvény 2005. ja-
nuár 1-jén lépett hatályba. 

58 A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. tör-
vény módosításáról szóló 2006. évi LI. törvény.

59 A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. tör-
vény 138/A-138/B. §.

60 Az egészségügyi intézmény által mûködtetett
inkubátorban elhelyezett újszülöttek érdekében
egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi
XXII. törvény.

61 255/K/2000.
62 Módosította: a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló

1978. évi IV. törvény és más törvények módosí-
tásáról szóló 2005. évi XCI. törvény.

63 A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV.
törvény 195. § (4) bekezdés.
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Ifjúságszakmai struktúrák

Civil ifjúsáki éves jelentés

ELÕZMÉNYEK

Az ifjúság-, és a gyermekek ügye az elmúlt
évtizedekben látszólag mindig prioritásként
szerepelt a politika és a gazdaság döntéshozó-
inak a számára. Rengeteget beszéltek arról,
hogy a „gyermekben érlelõdik a jövõ”, hogy
mit kell tenni a gyerekek- és az ifjúság védel-
mében, szociális, egészségügyi, oktatási, kul-
turális szempontból. Ezt sokféle ideológia, ki-
mondott, vagy kimondatlan cél elérése
érdekében tették, és várat még magára annak
az elemzésnek az elvégzése, hogy ezek ponto-
san hogyan hatottak, segítettek, vagy ártottak.
Azt alapos elemzés nélkül is kijelenthetjük,
hogy a gyerekek és az ifjúság ügye soha nem
vagy csak pillanatokra került azért az érdek-
lõdés és a döntéshozók figyelmének közép-
pontjába, mert ez az elsõ életszakasz önmagá-
ban érték, mert az élet elsõ 25-30 éve – ezen
belül is az elsõ 1, 3, 6, 14. 18, 21, 25 - életév
különbözõ okokból és módon meghatározza
nem csak az adott személy, az érintett család,
hanem a tágabb közösség életét is. Mindmáig
nem készült ennek a közhelyszerûen ismert
ténynek az ellenére olyan átfogó gyermek -és
ifjúságpolitikai koncepció, egymásra épülõ,
vagy legalább egymás mellett élõ jogi, szak-
mai szabályozás, amely lehetõvé tette volna
az errõl való vitát, amely inkorporáhatta vol-
na azokat a töredékesen létezõ, de kiemelke-
dõen fontos és nagyhatású jogszabályokat, in-
tézkedéseket, folyamatokat, történéseket,
amelyek hatottak eddig. A szemléleti, megkö-
zelítésbeli, szakmai és intézményi zûrzavar
és kommunikációhiány jellemzi leginkább a
kereteket, amelyet erõteljesen színez a civi-
lek, az érintettek változó intenzitású és kiter-
jedtségû aktivitása, és a nemzetközi hatások,
lehetõségek, kötelezettségek széles köre is.

Az Európában használt ifjúságkoncepciók64

„ifjúságon” egy hosszú távú és társadalmilag

elfogadott és támogatott egyéni és csoportkép-
zõ fejlõdési folyamatot értenek. Egyik oldalon
megjelenik a fiatalság mint életkori szakasz
felértékelõdése (mind a társadalom, mind az
egyén vonatkozásában), a másik oldalon pedig
az egyes koncepciók a kontextustól függõen
más módon kerülnek meghatározásra. A jelen-
legi helyzetben olyan strukturális változások
vannak folyamatban, amelyek kihatással van-
nak az ifjúság fogalmára, és a demográfiai, tech-
nológiai, gazdasági átalakulások, az oktatás és
képzés módosítják az ifjúsági átmenetek szabá-
lyozási mechanizmusait is. Az elmúlt évtize-
dekben az ifjúság (potenciális) autonómiát
nyert a társadalmi térben, a nemzedéki szerve-
zõdés lett domináns, attól függõen persze, hogy
mely metszetben vizsgáljuk az élethelyzetet.
Mindezeknek a folyamatoknak katalizátora és
következménye is egyben az oktatási rend-
szer, a szabadidõ intézményrendszerének
vagy a családi helyének, szerepének a megvál-
tozása. A gazdaság számára a demográfiai fo-
lyamatok tükrében létfontosságú a jövõ munka-
erõpiacának megteremtése, ami egyfelõl a
gazdasági növekedést másrészrõl a népesség
egyre nagyobb százalékát kitevõ idõs és egyre
idõsebb lakosság nyugdíjának, egészségügyi
ellátásnak fedezetéül szolgáló adók és járulé-
kok biztosítása céljából.

A gyerekek és fiatalok iskolai életútjának
meghosszabbodása többféle következmény-
nyel párosul, nõnek az elvárások a család, az
iskola és a közösség szerepvállalását tekintve
is. Ugyanakkor a tanuló fiatalok szabadidõ-te-
vékenysége egyre inkább kikerül a család, az
iskola és a felnõtt társadalom által fiataloknak
fenntartott intézményi keretekbõl és áttevõdik
a szórakozóhelyekre, iparszerû szabadidõ- és
bevásárlóközpontokba, hiszen a korábbi in-
tézményrendszer és ifjúsági szervezõdések
nagy része csak vegetál. „Továbbra is vitatott
kérdés marad azonban, hogy a fiatalok értékei,
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életükkel, jövõjükkel kapcsolatos attitûdjei szintén
változnak-e, és ha igen, hogyan? És ha így
van, az ilyen változások úgy jelentenek-e
pluszt a strukturális változásokhoz képest,
hogy függetlenek tõlük, avagy alapjaiban ré-
szét képezik azoknak?”65

A FÉLMÚLT ÉS A JELEN

A fogalommeghatározás nehézségei

Az ifjúság, mint korosztály definiálása szá-
mos (köztük strukturális) problémát is felvet.
Az 1989-es ENSZ Gyermekjogi Konvenció,
valamint a Gyermekvédelmi törvény értelmé-
ben a 18 éven aluliak tekinthetõek gyermek-
nek. A büntetõtörvénykönyvben foglalt gyer-
mekkor határa 14 év, míg fiatalkorúnak a
14–18 évesek tekinthetõek. A vétõképesség-
hez igazodóan a polgári jogi cselekvõképesség
határa is 14, illetve 18 év. Az ifjúsági törvény
tervezete szerint gyermek a 14 éven aluli, fia-
tal a 15–29 év között személy, míg ifjúságnak a
gyermekek és a fiatalok együttes halmaza
(0–29 éves korosztály) számít. A különbözõ
jogszabályokban foglalt korhatár/korosztály
meghatározások közötti különbségek jól mu-
tatják a struktúrák, rendszerszintû megközelí-
tések közötti különbséget is. (1. táblázat)

Életkortól függetlenül jelöli ki az egyes szekto-
rok kompetenciahatárát, ha a fiatal fogyatékkal
élõ, speciális szükségletû, valamely kisebbségi
csoport tagja, esetleg menekült (menedékkérõ),
de életkorfüggõ a különféle ellátásokra való jogo-
sultság, az iskolalátogatás, a veszélyeztetettsége
okán a gyermekvédelmi alapellátás vagy szakellá-
tás rendszerébe való be- és kikerülés, vagy éppen
a munkavállalás, jogosítványszerzés, dohány- és
alkoholvásárlás stb. lehetõsége, illetve tilalma. 

A magyar szakmai- és közgondolkodásban
az ifjúság fogalmának értelmezése, kezelése
oka és következménye annak a nehézségnek,
amellyel az e kötetben írók is küszködnek. E fe-
jezetben arra teszek kísérletet, hogy bemutas-
sam e kategóriahasználat különféle formáit, az
ezekbõl adódó következtetések, téves, vagy za-
vart okozó következményeit, és az ugyancsak
ebbõl – is – következõ feladatokat. 

Az „ifjúság” kifejezést lehet leszûkítõ vagy
kiterjesztett ételemben használni, tehát mond-

hatjuk, hogy, amint e kötetben is – kivéve a
gyermeki jogokról író Somody Bernadettet – a
15–29 éveseket értik alatta, másrészt az ifjú-
ságba beleérthetõk a 0–29 évesek is. E behatá-
rolásnak nyilvánvalóan meghatározóak a kö-
vetkezményei. 

Magyarországon az elmúlt évtizedben is a
tisztázatlanság és a kevert fogalomhasználat
jellemezte a helyzetet és az ebbõl adódó dön-
téseket, cselekvéseket is. Önmagában is árul-
kodó a fogalom- és elnevezéshasználat, ha
olyan példákat idézünk, mint a különféle,
változó minisztériumi és háttérintézményi el-
nevezések s tevékenységek, melyek közül kü-
lön is említendõ a jelenleg a korosztály prob-
lémáit is kezelõ Szociális és Munkaügyi
Minisztérium, mely nevében semmit sem je-
lez ebbõl, de egy Gyermek- és Ifjúságvédelmi
Fõosztály, mely feladati között nem jelzi az
ifjúság gondjait, csak a „gyereket”, míg az if-
júságpolitika az Esélyegyenlõségi Fõosztály
részeként tételezõdik, amely bemutatkozó
lapján nem definiálja az „ifjúságot”, de amely
nem oszlatja az ekörüli tisztázatlanságot:

„1995–2002 között létrejöttek a kormányzati
ifjúságpolitika igazgatási, illetve ifjúságpolitikai
(de nem általában „ifjúsági”) értelemben szak-
mai, operatív intézményei, 1999-tõl a Mobilitás
bázisán, országos és regionális szinten. 

A következõ évek feladata, hogy a központi és
regionális szintre helyezett intézményrendszer,
annak eszközei, továbbá a gyermekek és fiatalok
céljaira rendelt vagyoni, materiális, szolgáltatás-,
illetve tudásalapú erõforrások mind szélesebb
körben, a fiatalokhoz, a fiatalok által, illetve a fi-
atalok érdekében mûködõ szervezetekhez minél
közelebb, minél közvetlenebbül váljanak elérhe-
tõvé, kerüljenek felhasználásra.

A rendszerváltozást követõ közel tíz esztendõ
alatt a kormányzati ifjúságpolitika mindig
centrális és kormányzati értelemben instabil
intézményeket teremtett.”66

A Gyermekvédelmi törvény, amely 1997-
ben született és a 0–18, illetve 0–24 éveseket
érinti, de nem említi az ifjúságot nevében, és
szóhasználata sem terjed ki erre, míg például
az ifjúsági referensek, koordinátorok nevében
nem szerepel a gyermek, de a különféle doku-
mentumok, megyei, helyi szervezetek teljesen
eltérõ életkor szerint határozzák meg mûkö-
désük hatókörét. Így például az IKSZI hon-
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lapján nyomát sem találjuk semmiféle életkori
elhatárolásnak, és a Kapocs munkáját elemzõ,
2003. évi összefoglaló tanulmányban sincs
definíció, illetve tevékenységre vonatkozóan
így szól: „A Kapocs elégtelen intézményes
kapcsolatokkal rendelkezõ, felnõtté váló fia-
talok problémáira, kockázati színtereire és
életviszonyaira összpontosító, alacsony kü-
szöbû, elérési program.”

A nagyon is beszédes nagykanizsai bevezetõ
a kialakított ifjúsági programhoz, pontosan je-
lezve a meghatározatlanságot, bizonytalanságot: 

„Az önkormányzati ifjúságpolitika legmaga-
sabb szintû jogforrása az Alkotmány, amely
többek közt kimondja, hogy államunk különös
gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatá-
sára és nevelésére, továbbá védelmezi az ifjúság
érdekeit.67 Emellett számos ENSZ-egyezmény
(Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény, Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Polgári és Poli-
tikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, va-
lamint az Oktatásban Alkalmazott Megkülön-
böztetés Elleni Küzdelemrõl Szóló Egyezmény)
határoz meg olyan elveket és jogokat, amelyek
érvényesüléséhez szükséges az önkormányzat
támogató közege is.” Az önkormányzat ifjú-
ságpolitikai tevékenységének közvetlen jogfor-

rása az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkor-
mányzatokról (Ötv.), melynek 8. §-ában a tele-
pülési önkormányzat feladatai között a törvény
– 1994 óta – felsorolja a gyermek és ifjúsági fel-
adatokról való gondoskodást (1994. évi LXIII.
törvény 3. § (1) bekezdése). Ezen belül a tör-
vény értelmében a települési önkormányzat
maga határozza meg – a lakosság igényei
alapján, anyagi lehetõségeitõl függõen –, mely
feladatokat milyen mértékben és módon lát el.
A hivatkozott önkormányzati törvény 70. §-a
értelmében a megyei önkormányzatnak köte-
lezõ gondoskodnia – többek közt – gyermek- és
ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos fel-
adatokról és a gyermek- és ifjúságvédelmi
szakellátásról (1994. évi LXIII. törvény 40. §-ával
megállapított szöveg).

Mivel a törvényekbõl nem derül ki, hogy
pontosan milyen ifjúsági feladatai vannak az
önkormányzatoknak, alapvetõ fontosságú,
hogy a település önkormányzata kidolgozza
saját ifjúsági koncepcióját.”68

Szentesen ugyanakkor a 12–19 éveseket te-
kinti az azonos funkciójú ifjúsági koncepció
hozzátéve, hogy a 2005. március 7–8-i „Tele-
pülés és Ifjúsága” konferencián Dr. Göncz
Kinga miniszter asszony arról is tájékoztatást

Civil ifjúsáki éves jelentés
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adott, hogy a gyermek ügyek szabályzása a
továbbiakban is a gyermekvédelmi törvény
hatálya alá fog tartozni és azokat a meglévõ
intézményrendszer kezeli.

Ha mármost megnézzük Kádár Péter rendkí-
vül informatív és jól követhetõ ábráját ugyane
kérdésrõl, akkor is az tûnik szembe mindenek
elõtt, hogy keverednek a fogalmak, életkori el-
határolások és feladatkörök:69 (1. ábra)

Az Ifjúság 2000 és 2004-es kutatás, helyzet-
jelentés által vizsgált korosztály a 15–29 éves,
a vizsgált területek: 

• a magyarországi fiatalok anyagi és kultu-
rális erõforrásairól, életmódjáról és érték-
rendszerérõl horizontálisan és vertikáli-
san is képet kapjunk; 

• hazánk statisztikai-gazdasági régióiról, a
vizsgált dimenziók mentén, összehasonlító
adatokkal rendelkezzünk mind a korábbi
magyarországi kutatások, mind az Euró-
pai Unió vonatkozásában; 

• Magyarország polgárai, döntéshozói, szer-
vezetei, kutatómûhelyei számára összeha-
sonlító adatokkal szolgáljunk; 

• mind módszertani (empirikus szocioló-
gia), mind tartalmi (vizsgált dimenziók)
szempontból lehetõséget adjunk a késõbbi
összehasonlításokra, illetve a helyi, me-
gyei, regionális kutatásokra, gyakorlati
használatban való alkalmazásokra (pl. if-
júsági koncepciók kidolgozására).

A kutatás célkitûzései szerint olyan adatbá-
zist hoztak létre, amelyek teljességgel nélkülö-
zik az „elõzmények” a 0–14 évesek helyzetét,
ami azért is aggályos, mert ha lenne is a gyere-
kek – 0–18 évesek – helyzetét elemzõ kutatás,
az semmiképpen sem lenne összehasonlítható,
illetve a 14–18 éves korosztály tekintetében át-
fedésben lenne, ami talán az õ esetükben érde-
kes összevetésekre adna esélyt. 

Megkíséreltem összefoglalni, hogy a különféle
érintett korosztályok milyen ellátásra, ágazati
figyelemre és ellátásra tarthatnak igényt, és ez a
sokféleség, milyen módon jelzi a sokfelé tartozást
óhatatlanul kísérõ gazdátlanságot, ellátatlansá-
got. Nem állhatom meg, hogy ne használjak egy
a szûkebb szakterületemre utaló hasonlatot,
mely fájdalmasan jelzi az e területen is sokszor
felpanaszolt helyzetet. Az a gyerek, akinek élete

elsõ néhány évében nem tudjuk az állandóságot,
elfogadást, szeretet, biztos kötõdést biztosítani,
az felnõve bizonyosan sokproblémás, nehezen
kezelhetõ, nemegyszer deviáns felnõtt lesz, ak-
kor is, ha közben számtalan felnõtt és intézmény
igyekezett a hiányokat pótolni, kompenzálni.

A gyermek- és ifjúságpolitika elmúlt 10 évét
ez a hasonlat pontosan leírja. Volt számtalan jó
szándékú – egymásnak sokszor ellentmondó –
törekvés, éretlen vagy nem kiérlelt javaslat,
egymással és az érintett szakmai és civil szer-
vezetekkel, valamint az érintettekkel nem vagy
nem kellõen egyeztetett javaslat, szétforgácsolt
politikai akarat és forrás, ami oda vezetett,
hogy a széthullott, sokproblémás családokban
élõ gyerekekhez és fiatalokhoz hasonlóan járt
az õket védeni és segíteni hivatott politika is. 

A korosztályt megcélzó egészségügy, oktatás,
gyermek- és ifjúságvédelem, igazságszolgálta-
tás egyfelõl, a szabadidõ, sport, önsegítés, és
más szervezõdések másfelõl, alig vagy egyálta-
lában nem tudtak egymással kiérlelt és jól algo-
ritmizált kapcsolatot kiépíteni és mûködtetni,
többnyire nemigen ismerték egymást. 

A gyermekekkel foglalkozó szakterületek,
amint ezt a táblázat is mutatja, nem tudják értel-
mezni az „ifjúság” kategóriát, vagy gyermekko-
rúnak, fiatalkorúnak, vagy kiskorúnak tekintik a
0–18 éveseket, életkoruktól függõen. (1. táblázat)

Ezt a szerkezetet nyilvánvalóan tovább szí-
nezi a helyi önkormányzatok, gyermekekkel
és fiatalokkal foglalkozó civilek tevékenysége
és annak megoszlása. 

Ifjúságszakmai struktúrák

A címben jelzett téma kibontása ebben a
rövid terjedelemben még a jelzés szintjén is
csak töredékesen valósítható meg, ezért két
olyan mûködési formát mutatok be röviden,
amelyek mégis jelzik a probléma definíciós
és elméleti megközelítésbeli nehézségein túli
vagy éppen azokat is jól demonstráló jeleket. 

A helyi önkormányzati kezdeményezéseket
hivatott támogatni az 1996 óta mûködõ bel-
ügyminisztériumi, késõbb BM-Ifjúsági tárca
által pályázattal támogatott új ellátási forma
létrehozása. Ennek keretében mûködik az

• Ifjúsági referens;
• Ifjúságsegítõ feladatokat ellátó szakember;

Civil ifjúsáki éves jelentés
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• Ifjúsági információs és tanácsadó iroda;
• Ifjúsági információs pont;
• Helyi ifjúsági cselekvési terv;
• Gyermek és/vagy ifjúsági párbeszédrend-

szerek mûködtetése.

Ezek a nagyon eltérõ megközelítésû, tevé-
kenységû, erõforrásokkal rendelkezõ szerve-
zetek sokféle program tervezõi, megvalósítói
voltak az elmúlt 10 évben. Létszámuk régión-
ként eltérõ, a 2005. évi támogatások alapján
87-en dolgoznak 75 településen, ami nem
mondható nagyon széleskörûnek, de jó lehe-
tõség lehetne. Megoszlásuk:

Dél-Alföld 15 
Észak-Alföld 20
Észak-Magyarország 7
Dél-Dunántúl 15
Közép-Dunántúl 9
Nyugat-Dunántúl 17
Közép-Magyarország 4
Összesen 87

Ezzel szoros összefüggésben folyik jelenleg
is a tervezõ munka, az elmúlt években és
2005-ben is többször elindult regionális ifjúsági
tervezési folyamat folytatásaként, különbözõ
megközelítésekben. A RIT-ek fejlesztése, a re-
gionális tervezésbe való bekapcsolódás, Nem-
zeti Fejlesztési Terv (ezen belül Regionális
Operatív Program[ok]), az ifjúsági törvény ko-
rábbi és mostani tervezete, erõsítette ezt. Je-
lenleg három meghatározó folyamat befolyá-
solja a jövõbeni ifjúsági munka környezetét: az
Ifjúsági törvény, az NFT és a ROP tervezés. 

E megközelítésben sem kapott helyet semmi-
féle más terület, így a gyermek- és ifjúságvéde-
lem és az ott folyó munka figyelembe vétele sem.

Ezen közben a gyermekvédelmi törvényben
foglaltaknak megfelelõen az elmúlt 10 évben
kiépült a gyermekjóléti szolgálatok rendszere,
amelyek a jogszabály szerint hangsúlyosan
kellene, hogy segítsék a megelõzést, informá-
ció átadást, figyelemfelhívást és koordinálják
a helyben lévõ lehetõségeket. Sajnálatos mó-
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don ezek közül döntõen a tûzoltás jellegû sú-
lyos bántalmazási, elhanyagolási, klasszikus
gyermekvédelmi feladatokra tudnak koncent-
rálni, vagy még arra sem, a rendkívül szûkös
erõforrások és a máig alig kialakult szakmai
szabályok, normák, számon kérhetõség, érté-
kelés hiánya miatt.

(Gyermekvédelem szerepe a gyermek- és fia-
talkorú bûnelkövetés megelõzésében: 115/2003.
OGY határozat a társadalmi bûnmegelõzés
nemzeti stratégiájáról, 7.1 pont szerint) A
megyei (fõvárosi) pártfogó felügyelõi szolgá-
lat, a rendõrség, az ügyészség és a megyei (fõ-
városi) gyámhivatalok gyermek- és ifjúságvé-
delmi koordinátorai, valamint az iskolai
gyermek- és ifjúságvédelmi felelõsök fóruma
közötti intézményes együttmûködés a feladat
kialakítása. A gyermek- és fiatalkorúak margi-
nalizálódásának megelõzését szolgáló jelzõ-
rendszer, korai pszichoszociális beavatkozási
programok megszervezése. / Az életmódjuk-
ban deviáns jellegzetességeket mutató (például
alkohol- és drogfogyasztás, csavargás, iskola-
kerülés, szabálysértés elkövetése stb.) gyer-
mek- és fiatalkorúakat a súlyosabb deviáns
magatartásformák tanúsításától vagy a bûn-
cselekmények elkövetésétõl visszatartó segítõ
intézményrendszer kialakítása és fejlesztése
érdékében.

A gyermek-és ifjúságvédelem területén ki-
emelem a gyermek- és ifjúságvédelmi koordi-
nátorokat, mert elnevezésük mindkét fogal-
mat jelzi, tevékenységük ugyancsak megyei
szervezõdésû és a jelek szerint nem kapcsoló-
dik össze szervezetileg, szándékoltan és kon-
cepcionálisan az ifjúsági koordnátorok, refe-
rensek munkájával.

Feladatuk szerint (Gyvtv. 122§ [1]) a me-
gyei (fõvárosi) gyámhivatal elõsegíti és koor-
dinálja a bûnelkövetés, illetve a bûnismétlés
megelõzését célzó programok indítását, a ve-
szélyeztetett gyermekek, továbbá a bûncse-
lekményt elkövetett, de nem büntethetõ, vala-
mint a büntetõeljárás alá vont gyermekek
számára. A gyámhivatalban ezen feladatkör
ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi koordi-
nátor mûködik. 

(2) a megyei gyámhivatal az (1) bekezdés-
ben meghatározott feladat ellátása érdekében

b) összehangolja a településen és a megyén
belül a gyermekek számára indított bûnmeg-
elõzési programokat,

c) együttmûködik a helyi önkormányzatok-
kal, civil szervezetekkel, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatást ellátó szemé-
lyekkel és intézményekkel, közoktatási intéz-
ményekkel, a pártfogó felügyelõi szolgálattal,
a rendõrséggel, az ügyészséggel, a bírósággal,
drogmegelõzést, illetve rehabilitációt végzõ
intézményekkel,

(3) a megyei gyámhivatal évente jelentés-
ben elemzi a megyében a gyermekkorú, illetve
a fiatalkorú bûnelkövetés helyzetét, és értékeli
a bûnmegelõzési tevékenységet. 

A Kapocs munkáját elemzendõ írja Szabó
András:

„A generációk közötti távolság tradicionáli-
san nagy, mégis a napi társas viszonyok kö-
zött szinte fel sem tûnik, annyira beleépült a
hétköznapokba. Egy-egy társadalmi szituáció-
ban manapság már szinte »természetes mó-
don« kerülhetnek egymással szembe fiatalok és
idõsebbek, akik érdekeik és igényeik mentén,
abszurd módon rangsorba állíthatók, vagyis a
leglehetetlenebb módon összehasonlíthatók,
tulajdonképpen egyszerûen kijátszhatók egy-
mással. A generációs kapcsolatok pedig – ép-
pen a fiatalok felnõtté válása idején – minimá-
lisra zsugorodtak, az egyes korosztályok alig
tudnak egymásról valamit. A fiatalok számára
mindezt a helyzetet csak tovább élezik a saját
korosztályon belül mélyülõ szakadékok, nö-
vekvõ távolságok. A fiatalok egyes csoportjai
bezáródnak, és/vagy nyíltan (vagy esetleg vala-
milyen áttételes módon) szembehelyezkednek
egymással és a környezetükkel. Az ilyen mó-
don kialakuló tendenciák eleve megakadályoz-
zák a társadalmi kooperációs lehetõségeket:
legalább annyira nem értik egymást a felek,
mint amennyire nem is bíznak egymásban. A
fiatalok nehezebb helyzetben levõ csoportjait
pedig – valóságos kapcsolat nélkül – mára
már egyértelmûen elõítéletes társadalmi kör-
nyezet veszi körül, amely meghatározza ezek-
nek a fiataloknak a mozgásterét.”70

Ezt mindenképpen ki kell egészítenünk az-
zal, hogy a generációkon belüli kommunikáció
és kapcsolattartás is jelentõsen lazult, elmo-
sódik, mivel egy generáción belül is alapvetõen
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különbözik az adott korosztályban élõk élet-
helyzete, szükséglete, lehetõsége. Ettõl még fáj-
dalmasabb és szorítóbb az a jelenség, hogy az
adott korcsoport támogatására, segítségére
mûködtetett, amúgy forráshiányos, elégtelen
struktúrák egymástól elszigetelten, összehan-
golatlanul mûködnek. 

Jelenleg is folyó országos, reprezentatív fel-
mérésünk keretében, mely a szabálysértést,
bûncselekményt elkövetõ gyermek- és fiatal-
korúak gyermekjóléti szolgálatok általi keze-
lését és a jelzõrendszer mûködését vizsgálja
egyértelmûen feltártuk azt a koordinációs
problémát, ami egyrészt az intézmények,
szakemberek hiányából, másrészt az eltérõ
feladat-, szerep- és jogszabály-értelmezésbõl,
valamint az együttmûködés formáinak kidol-
gozatlanságaiból az értékelés és eredményes-
ség mérésének hiányából fakad.71

A 2005. év alapvetõ változást nem hozott
az azt megelõzõ évtized fejlõdési tendenciáit
illetõen, amit jelez az újonnan felállt minisz-
térium elnevezése – Szociális és Munkaügyi –
és struktúrája is, nem mintha a korábbi mi-
nisztérium nevében megjelenõ ifjúság, és a
profiljába tartozott gyermek- és ifjúságvéde-
lem markáns irányt jelentett volna. A többi
érintett ágazat nem fogalmazott meg markáns
és értékelhetõ gyermek- és ifjúságpolitikát,
ideértve a leginkább érintett oktatási tárcát
sem. Az elkészült, de megtárgyalásra nem ke-
rült ifjúsági törvény, a többször módosított
gyermekvédelmi törvény, közoktatási tör-
vény, és a számtalan kapcsolódó jogszabály
harmonizálása e tekintetben csak akkor lehet-
séges, ha az elkerülhetetlen szakmaelméleti
vita s azt követõ elemzés a teendõkrõl elké-
szül. Ez tenné lehetõvé, hogy a mind sürge-
tõbbé váló egységes szellemiségû, a kereteket
és lehetõségeket, tennivalókat kijelölõ és egy-
másra épülõ, egymással egyeztetett jogsza-
bályok, szakmai szabályok és program cso-
magok elkészüljenek, és mûködésképesek
legyenek. Ez mérhetõvé, értékelhetõvé tenné
a terveket, a komplex összevethetõ adatbázist
is tartalmazó helyzetfelmérést követõen meg-
valósuló programokat, világosan jelezné a hi-
ányokat és tennivalókat is. Egy egyfelõl erõ-
teljesen szûkülõ lehetõségekkel bíró
gazdasági helyzetben, ahol mind az önkor-

mányzatok, mind az intézmények erõforrás
gazdálkodását racionalizálni kell, ugyanakkor
fokozódó mennyiségû és az eddiginél jobb
minõségû munkát kell végezni, ez nem me-
het másképpen, mint hogy az érdekellentéte-
ket, szakmai, ágazati, szemléletbeli nem
egyezéseket kompromisszumok és közös érté-
kek alapján kijelölt módon kell megvalósítha-
tóvá tenni. Ellenkezõ esetben az e területen is
jelentõs elõrelépést ígérõ uniós források fel-
használása sem lesz értékelhetõ. 

Abban vélhetõen nincsen vita, hogy az a
cél, hogy minden megszületõ gyereknek le-
gyen egyre javuló esélye arra, hogy minél
örömtelibb és a saját, valamint a környezet és
a társadalom által biztosított lehetõségeket,
adottságokat optimális módon hasznosító
gyermek- és fiatalkort követõen harmonikus
és hasznos felnõtt váljék belõle a maga, csa-
ládja, szûkebb és tágabb környezete számára.
A részletek megbeszélése van elõttünk, ami
nem ki feladat, de minden pátosz nélkül állít-
hatóan az egyik leginkább, ha nem a legmeg-
határozóbb eleme a ránk váró társadalmi-gaz-
dasági megújulásnak. 

AJÁNLÁSOK

Szükséges a szakmai, szakmaközi konzultá-
ció, helyzetfelmérés, elvi és gyakorlati vita ar-
ról, hogy mit jelent a gyermek- és ifjúságpoli-
tika, milyen ágazati, ágazatközi  legyen ennek
a kezelése. Ugyancsak el kell készíteni azokat
az elemzéseket, értékeléseket amelyek a hatá-
lyos és készülõ jogszabályok esetén áttekintik
azok gyermekekre, és az ifjúságra gyakorolt
hatását.   A struktúrák feltérképezése, átte-
kintése és valamennyi érintettel történt vita,
egyeztetés után döntéseket kell hozni arról,
hogy a kormányzat milyen módon és mérték-
ben tekinti a gyerek- és ifjúságügyet állami,
önkormányzati, civil feladatnak, ennek finan-
szírozása, irányítása, monitorozása hogyan
történik. A gyerekek és fiatalok, valamint szü-
leik a mainál jóval erõteljesebb és érdemibb
bevonása szükséges a döntés elõkészítésbe,
végrehajtásba, az aktív állampolgárság, a rész-
vételi demokrácia, a közösségi kontroll mind
teljesebb gyakorlása érdekében.
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B e k e  M á r t o n

A gyermek és ifjúsági civil szektor

Civil ifjúsáki éves jelentés

ELÕZMÉNYEK

Jelen oldalak célja, hogy a 2006. év gyermek
és ifjúsági korosztály élethelyzetével össze-
függõ eseményeit, tendenciáit a korosztályi
és a szakmai civil szervezetek körében lezaj-
lott folyamatok alapján vizsgálja meg.

Az alábbiakban röviden bemutatásra kerül-
nek a gyermek és ifjúsági közösségekre, szer-
vezetekre az elmúlt években ható folyamatok,
nagyobb terjedelemben fejtem ki a 2006. év
jellemzõ eseményeit, tendenciáit, majd rövid
– a kormányzat figyelmébe ajánlott – javasla-
tokat fogalmazok meg. A „gyermek és ifjúsági
civil szektor” kifejezés – a jelen dolgozat ke-
retei között – egyaránt vonatkozik mind a
korosztályi, azaz a jellemzõen gyermekek és
fiatalok által alapított, illetve vezetett és a
korosztály élethelyzetének javításával, lehetõ-
ségeinek bõvítésével foglalkozó – gazdálkodá-
sukat tekintve nonprofit – szakmai közössé-
gekre, szervezetekre.

A dolgozat keretében a gyermek és ifjúsági
civil szektort 

– az országos szintû korosztályi és szakmai
érdekképviselet, illetve érdekképviseleti
rendszerek alakulása;

– a fiatalok által nap mint nap igénybe ve-
hetõ szolgáltatásokat mûködtetõ szerveze-
tek hálózatainak feltételei és

– a jellemzõen korosztályi, szabadidõs prog-
ramokat megvalósító érdekképviseleti, il-
letve szolgáltatói feladatokat nem ellátó
szervezetek lehetõségeinek szempontjából
fogom bemutatni, illetve áttekinteni.

Fontosnak tartom elõre bocsátani továbbá:
az ifjúsági ügyekért felelõs mindenkori minisz-
tériumban (GYISM-ICSSZEM-SZMM) eltöltött
majd’ négy év folyamán munkánk középpont-
jában – természetszerûleg – a közigazgatási
folyamatok álltak. Nem voltunk – mert sem

szakmai, sem etikai szempontból nem lehet-
tünk – aktív szereplõi a civil szervezetek
munkájának. Kereteket, forrásokat biztosítot-
tunk a közösségek, a szervezetek és a – többek
között – általuk is mûködtetett szolgáltatások
kialakításához, mûködtetéséhez, fejlesztésé-
hez. Az alábbiakat tehát nem a civil szerveze-
tek szemszögébõl, de azok szempontjai alap-
ján írom – annak ellenére is, hogy idõközben
már nem köztisztviselõként dolgozom. A je-
len oldalak ezért – akárcsak a korábban az Új
Ifjúsági Szemlében publikált írások – határo-
zottan vita tárgyát képezik, illetve remélem,
hogy fogják képezni.

A keretek – adatok

A gyermek és ifjúsági civil szektor fejlõdését,
illetve annak tendenciáit rendkívül nehéz ke-
mény adatok alapján bemutatni. Gyakorlati-
lag ki lehet jelenteni, hogy – egyes példákat 
leszámítva – nem léteznek e tárgyban mélyre-
ható kutatások elemzések. Sõt: rendkívül
szûk az egymással összehasonlítható, azaz
tendenciákat bemutató kutatás, illetve adat-
felvételek köre. A jelen helyzet okai termé-
szetesen több eredõre vezethetõk vissza,
mindezek közül azonban a legtriviálisabbak,
hogy jelenleg Magyarországon nincs mód arra,
hogy az újonnan alakuló szervezetek tevékeny-
ségi körükként a gyermek és ifjúsági szakterü-
letet jelöljék meg,72 de a nemzetközi nonprofit
szervezeti osztályozás (ICNPO)73 fõcsoportjai
sem jelölik az ifjúsági szervezeteket, azok csak
az alcsoportokban találhatók meg. 

Az elmúlt évek során számos, a korosztály
élethelyzetét, lehetõségeit bemutató kutatás
született, melyek kérdései között jellemzõen
megtalálhatók voltak a fiatalok szervezeti tag-
ságára, önkéntes-civil-közéleti aktivitására
vonatkozó kérdések. Rendkívül kevés olyan
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kutatás született azonban, melynek fókuszá-
ban maguk a közösségek, szervezetek álltak
volna, azaz nem a „résztvevõt”, hanem a „be-
fogadót”, nem az „aktivitást”, hanem a „lehet-
séges kereteket” vizsgálta volna.

A szûk lehetõségek ellenére természetesen
felvázolhatók a szektorra jellemzõ folyamatok,
fontos azonban tudni, hogy a megállapított ten-
denciák sok esetben viták tárgyát képezhetik.

Érdekképviselet – érdekegyeztetés

Az országos szintû korosztályi és szakmai ér-
dekképviselet megalakítása a civil ifjúsági
szektor évtizedes szükséglete, vágya, feladata.
Az érdekképviseleti-érdekegyeztetési rend-
szer azonban nemcsak a civil szereplõknek,
hanem a kormányzat számára is elengedhe-
tetlen szükséglet. A mindenkori ifjúsági tárca
ugyanis egyrészt nem tévesztheti szem elõl az
általa hozandó intézkedések érintettjeinek
szükségleteit, másrészt – az erõforrásai termé-
szetes végessége okán, illetve tevékenysége tö-
kéletesítése érdekében – szüksége van a szek-
torban dolgozók tudására, tapasztalataira.

Az érdekképviseleti-érdekegyeztetési rend-
szerek tekintetében két jellemzõ formát különít-
hetünk el. A két forma az országban mûködõ
helyi, illetve területi szervezetek együttmûkö-
dése, illetve az állam által biztosított keretek kö-
zötti érdekegyeztetés. Az elkülönítés hiányát
számos esetben problémának érzem, melynek
okai között a legjelentõsebb tán az „érdekképvi-
selet” és az „érdekegyeztetés” kifejezések jelen-
tésének összemosása.  

Az érdekegyeztetés eredményessége szempont-
jából nincs különbség a két forma között, hiszen –
ideális helyzetet feltételezve – a civil érdekképvi-
seletet a kormányzat ugyanolyan mértékben te-
kintheti partnerének, mint amennyire bizto-
síthatja az általa létrehozott érdekegyeztetési
rendszer nyitottságát, átláthatóságát. A két
rendszer közötti különbség – azon túl, hogy
az elsõ civil alapon, alulról jövõ kezdeménye-
zésként jön létre, míg a másodikat a kor-
mányzat alakítja ki – abban áll, hogy míg a
civil szervezetek által kialakított együttmûkö-
dés igen, addig az állam által biztosított kere-
tek között együtt dolgozó szervezetek összes-
sége nem tekinthetõk autonóm

érdekképviseletnek. Közös tevékenységük
természetesen alapvetõen e célt szolgálja, hi-
szen az érdekegyeztetési folyamat keretében
ifjúsági, civil szempontokat (érdekeket) kép-
viselnek, létük, közös személyiségük azon-
ban alapvetõen a kormányzati oldallal való
együttmûködés kereti között, azaz attól füg-
gõen értelmezõdik. Lényegi különbségnek
mondható továbbá az is, hogy míg az állam ál-
tal biztosított keretek közötti együttmûködés a
mindenkori ifjúsági tárca igényeit teljes mérték-
ben kielégíti, illetve ki kell, hogy elégítse – hi-
szen a számára fontos egyeztetést és tudás-
transzfert biztosítja – addig ez az állapot – az
elõbb említett függõség miatt – nem lehet
elégséges a civil szervezetek számára.

Az ifjúsági érdeképviseleti-érdekegyeztetési
rendszerek hazai történelmében mindkét formá-
ra láttunk már példákat: az állam által biztosított
keretek között mûködött a Gyermek és Ifjúsági
Érdekegyeztetõ Tanács, míg a civil alapon szer-
vezõdõ érdekképviselet kialakulása állomásai-
nak tekinthetjük a Magyar Ifjúsági Szervezetek
Országos Tanácsa, a Magyar Ifjúsági Tanács, az
Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament, a
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Szövetség, majd a
Gyermek és Ifjúsági Konferencia megalakulását. 

Az érdekképviselet kialakulásának történeti-
sége a rendszerváltás idõszakáig nyúlik vissza.
1988 novemberében megalakult a Magyar Ifjú-
sági Szervezetek Országos Tanácsa (MISZOT).
A Tanácsba tömörülõ ifjúsági szervezetek
többször is kezdeményezték a három oldalú
(kormány, korosztály és szakmai szervezetek)
Ifjúsági Érdekegyeztetõ Tanács létrehozását.
A kezdeményezésre való válaszként a kor-
mányzat létrehozta az Információs Fórumot,
ahol egy-egy ifjúságot érintõ problémáról
adott tájékoztatást a kormány. Az érdekegyez-
tetési rendszer kialakítását célzó kezdemé-
nyezés 1995. január 12-én érte el célját, ami-
kor a kezdeményezõk és a kormány között
létrejött a megállapodás. Január 23-án a kormány
és számos korosztályi, illetve szakmai szervezet
megállapodott a Gyermek- és Ifjúsági Érdek-
egyeztetõ Tanács ügyrendjében.

Az érdekegyeztetési rendszer kezdeménye-
zése, majd kialakulása mellett – talán annak
hatására is – az érdekképviseletei struktúra
azonban erodálódott: a MISZOT-ban tevé-
kenykedõ szervezetek egy része kilépett a Ta-
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nácsból és megalakította a Gyermek és Ifjúsági
Parlamentet, melyre válaszul a többi szerve-
zet létrehozta a Magyar Gyermek és Ifjúsági
Tanácsot. A két szervezet – elsõ idõkben erõs,
majd folyamatosan gyengülõ politikai-ideoló-
giai – szembenállása gyakorlatilag a napjain-
kig érezteti hatását.

A kormány a Gyermek- és Ifjúsági Érdek-
egyeztetõ Tanács munkájában 1998-tól nem
vett részt. A GYIÉT-ben való munka helyett a
minisztérium tizenhat ifjúsági (korosztályi és
szakmai) szervezettel együttmûködve alakí-
totta ki „társadalmi párbeszédrendszerét”. A
tárca stratégiai partnere lett – többek között –
az Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament és
a Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács is. A
szervezetekkel a minisztérium 2000 és 2002
között évenként megújított együttmûködési
megállapodásokat kötött, melyek keretében
egyrészt évi 300 000 Ft és 11 500 000 Ft közötti
támogatásban részesítette a szervezeteket, más-
részt – negyedéves periódusban – konzultációt
folytatott velük. z akkori rendszer – hasonlóan
a GYIÉT-hez – nem segítette elõ egy erõs civil
érdekképviselet kialakulását, meg kell jegyezni
azonban, hogy az e célt szolgáló civilszervezeti
mozgolódások sem voltak jellemzõek.

A minisztérium a 2003. évben nem újította
meg a tizenhat ifjúsági szervezettel 2000–
2002 között évenként megkötött együttmûkö-
dési megállapodásait és támogatási szerzõdéseit.
A tárca vezetõ számos alkalommal kijelentet-
ték: az érdekegyeztetés rendszerét az ifjúsági
szervezetek integrált képviseletére kívánják
építeni, melynek megszervezését a civil társa-
dalom belügyének tekinti, abban az esetben,
ha a szervezetek létre tudják hozni az ifjúsági
érdekképviseletet, azt a tárca az érdekegyez-
tetés partnerének fogja tekinteni. 

A tárca által megteremtett „légüres térben”
számos civil kezdeményezés kísérelte meg
betölteni az érdekképviselet szerepét. Elsõ-
nek a MAGYIT és az OGYIP vezetõ kezdemé-
nyezték egy új szervezet megalakulását, majd
– a kezdeményezés részleges sikerét látva –
egy szélesebb szervezeti és szakértõi együtt-
mûködés próbálta meg létrehozni az „integ-
rált ifjúsági érdekképviseletet”. A legutóbbi
kezdeményezés eredménye lett a Gyermek és
Ifjúsági Konferencia megalakítása.

A történetiséghez nem, de az érdekképvise-
let témaköréhez rendkívül szorosan kapcso-
lódó adat, hogy az „Ifjúsági szervezetek ada-
tai 1999” címû kutatás eredménye szerint a
452 szervezetbõl mindösszesen 20 szervezet
(4%) jelezte, hogy érdekvédelmi tevékenysé-
get is folytat.74 A kutatás további adatai sze-
rint az ifjúsági civil szervezetek közel 16%-a
teljesen elszigetelten végzi tevékenységét. Az
egyéb szervezetekkel együttmûködõ közössé-
gek kapcsolatrendszerében kiemelkedõ a helyi
(63%) és az országos szervezetekkel (50%)
való együttmûködés, ennél azonban lényege-
sen kevesebb a regionális együttmûködés
(25%). A kistérségi, külföldi, nemzetközi és
határon túli magyar szervezetekkel való kap-
csolattartás 10–15% között mozog. 

Az érdekképviseleti tevékenységre vonat-
kozó számok és a kapcsolattartás szétszakadt-
sága (a helyi és az országos szervezetekkel
igen, de a kistérségben, régióban tevékenyke-
dõkkel nem mûködnek együtt) bizonyos mér-
tékig magyarázza az érdekképviseleti rend-
szer kialakulásának nehézségeit.

Szolgáltató szervezetek

A szolgáltató szervezetek az ifjúsági civil
szektor jól elkülöníthetõ és – több szempont-
ból is – szûknek nevezhetõ szegmensét jelen-
tik. A szolgáltatásokat nyújtó szervezetek csekély
száma ellenére e szervezeti kör éri el legna-
gyobb mértékben a korosztály tagjait: míg a
fiatalok 16%-áról mondhatjuk el, hogy tagja
valamely ifjúsági közösségnek vagy szerve-
zetnek, addig a felmérések szerint a különbözõ
szolgáltatásokat biztosító szervezetek a kor-
osztály majd’ harmadát elérik.

A szolgáltatásokat mûködtetõ szervezetek
tekintetében két, jól elkülöníthetõ csoportot
határozhatunk meg: egyrészt a tagjainak, illetve
a tagságán kívüli fiataloknak, továbbá szerve-
zeteknek jellemzõen szabadidõs programokat,
illetve információkat, képzéseket biztosító,
másrészt az „intézményes szolgáltatásokat”75

mûködtetõ szervezeteket.
A szolgáltatásokat biztosító szervezetek az

ifjúsági civil szféra 45%-át teszik ki. Jellem-
zõen azon közösségek cselekszenek így, ame-
lyen a fõvárosban vagy a megyeszékhelyeken
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tevékenykednek, az egyéb városokban és köz-
ségekben mûködõ társaik alig harmada foly-
tat szolgáltató tevékenységet. A szolgáltatóte-
vékenység nyújtása inkább a kis létszámú
(200 fõnél kisebb) szervezetekre jellemzõ,
ami meglepõ, hiszen a nagyobb, országos
szervezetek jobb anyagi-humán-infrastruk-
turális-hálózati feltételekkel rendelkeznek.

Az „intézményes szolgáltatásokat” mûköd-
tetõ szervezetek számának meghatározás – az
e témakört érintõ kutatások hiányában – nem
lehetséges. A jelen helyzetben, azaz a dolgo-
zat megírásának pillanatában azt mondhatjuk
csak, hogy – az ifjúsági tárca pályázati rend-
szerében fellelhetõ adatok, illetve a regionális
ifjúsági szolgáltató irodák kapcsolatrendszer
alapján – közel 350 ifjúsági szolgáltatás mû-
ködik ma Magyarországon, melyek üzemelte-
tõinek közel 2/3-a civil ifjúsági szervezet.

Korosztályi szervezetek, közösségek

A kutatások alapján a nyilvántartásba vett
egyesületek és alapítványok 15%-a tekinthetõ
gyermek és ifjúsági civil szervezetnek. A for-
mális szervezetek hozzávetõlegesen 200 000
fiatalt és gyereket tömörítenek.76 A rendelke-
zésünkre álló adatok alapján a korosztály
16%-a tagja valamilyen ifjúsági szervezetnek,
2%-uk pedig több szervezetben is rendelke-
zik tagsággal.

A szervezetek tagjai körében túlnyomórészt
középiskolásokat, illetve a felsõfokú tanulmá-
nyaikat végzõket találhatunk, a dolgozó és
idõsebb fiatalok szervezeti kötõdése az átlag-
nál is alacsonyabb. A kutatások eredményei
alapján határozott összefüggés állapítható
meg a fiatalok politikai-közéleti érdeklõdése
és szervezetei aktivitása között: minél inkább
érdeklõdik a kérdezett a politika, a közélet
iránt, annál valószínûbb, hogy egynél több
szervezethez is kötõdik.

A rendelkezésre álló kutatási eredményeket
részben torzíthatja, hogy az a különbségtétel,
melyet az ifjúsági szakma formális vs. nem
formális szervezeti tagságként ír le a lekérde-
zések során gyakorlatilag alig érhetõ tetten.
Példaként említhetõ a valamely település gyer-
mek- és ifjúsági önkormányzatában képviselõ-
ként tevékenykedõ fiatal, aki a szervezeti tag-

ságra vonatkozó kérdésre bizonyára igennel
válaszolna, miközben az említett szervezeti
forma egyik sajátossága, hogy az nem nyilván-
tartásba vett egyesületként, hanem nem formá-
lis ifjúsági közösségként tevékenykedik. 

A fiatalok szervezeti aktivitására vonatkozó
képet tovább árnyalja az a folyamat is, amely
a korosztály aktivitásának kereteit a hivatalos,
jogszabályok alapján mûködõ formális keretek
felõl egyre inkább a projektorientált, önkéntes
formák felé tolja el. A kutatások is kimutatták,
hogy az egyesületek tevékenységében megköze-
lítõleg 20 000 rendszeres és 23 000 alkalman-
kénti önkéntes vesz részt. Formális, illetve
nem formális ifjúsági szervezeti tagság –
amely különbségtétel az ifjúsági szakemberek
számára egy adott ifjúsági közösséghez kötõdõ
munka során pl. a módszertanok tekintetében
lényeginek tekintendõ – rendkívül nehezen
mutatható ki a rendelkezésünkre álló kutatási
eredményekbõl.

A FÉLMÚLT ÉS A JELEN

Érdekképviselet – érdekegyeztetés

A kormányzat által megteremtett „légüres te-
ret”, azaz az érdekegyeztetés intézményesíté-
sének a civil folyamatoktól való függõvé tételét
és az azokba való beavatkozásoktól való tar-
tózkodást a szervezetek a vártnál kevésbé
tudták kitölteni.

A 2003 decemberében 278 tagszervezettel
megalakított Gyermek és Ifjúsági Konferenci-
ával – „mint a gyermek és ifjúsági korosztály-
ok tagjait tömörítõ korosztályi szervezetek és a
felnövekvõ generációk élethelyzetének javítá-
sa és lehetõségeik bõvítése érdekében tevé-
kenykedõ szakmai szerveztek legszélesebb or-
szágos szintû együttmûködésével” – a tárca
2004-ben együttmûködési keretmegállapo-
dást kötött. A megállapodásban a tárca bizto-
sította a szakmai folyamatokban, egyezteté-
sekben, az ifjúsági források elosztását végzõ
testületek munkájában való részvétel, illetve
az évenkénti – tárgyalások során megállapí-
tandó – mûködési támogatást.77

A szervezet megalakulását követõen az
egyéb érdekképviseleti fórumok, szervezetek
(Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács, Orszá-
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gos Gyermek és Ifjúsági Parlament, Nemzeti
Gyermek és Ifjúsági Szövetség) tevékenysége
jelentõs mértékben erodálódott, amely érhetõ
is, hiszen megalakításuk alapvetõ célját – azaz
a korosztály érdekeinek, illetve tagjaik képvi-
seletét – azon idõken a GYIK látta el, illetve az
ez irányú tevékenységet végzõ szervezetek kö-
zül a tárca a GYIK-et fogadta el partnerének.
A szervezeti tevékenységek erõtlenedését jól mu-
tatta a Gyermek és Ifjúsági Parlament képviselete
körüli jogvita: a szervezet közgyûlése kettésza-
kadt és két elnököt választott meg. A szervezet
vezetése kapcsán kialakult vitára a Fõvárosi
Ügyészség ítélete tett pontot.

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia mûkö-
désének egyik jelentõs eredménye, hogy ren-
dezni tudta a hazai ifjúsági szervezetek Euró-
pai Ifjúsági Fórumon belüli – többek között
tagdíjfizetési problémák miatt megrendült –
képviseletét. Megállapodást kötött – a koráb-
ban a MAGYIT és az OGYIP együttmûködése-
ként létrehozott – Nemzetközi Ifjúsági Koor-
dinációs Irodával (NIKI) és GYIK-NIKI néven
betölti az Európai Ifjúsági Fórumban a ma-
gyarországi nemzeti ifjúsági tanács szerepét.

A GYIK tevékenységének középpontjában
alapvetõen a kormányzati érdekegyeztetés
állt, amelynek legjelentõsebb színtere 2005-
ben az ifjúsági törvény szakmai egyeztetésé-
ben való részvétel volt. A szervezet érdek-
egyeztetési munkájának további kiemelkedõ
keretét – a munkavállalók, a munkaadók, a
tudományos és a civil szféra szereplõinek, il-
letve a kormányzat ötoldalú egyeztetését biz-
tosító Gazdasági és Szociális Tanács volt. A
GYIK – bár áttörõ erejû kezdeményezésre nem
volt módja – folyamatosan meg tudta jelenteni
a korosztály érdekeit a GSZT munkájában.

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia érdekképvi-
seleten túlmutató, szolgáltató jellegû tevékeny-
sége keretében 2005-ben alapította meg a Pályá-
zati Panaszirodát, melyhez konkrét, megoldásra
váró kérdésekkel, problémákkal fordulhattak a
civil szervezetek. A Panasziroda tevékenységé-
nek köszönhetõ többek között az is, hogy az ifjú-
sági tárca 2005-ben meghosszabbította egyes pá-
lyázatok beadásának határidejét.78

A GYIK jellemzõen hatékony érdekképvisele-
ti tevékenysége ellenére azt kell azonban mon-
dani, hogy csak részben tudta betölteni érdek-
képviseleti szerepét: nem tudta szélesíteni

szervezeti tagságát, illetve mélyíteni az ifjúsági
civil szektoron belüli beágyazottságát. A hely-
zet kialakulásához bizonyára az is hozzájárult,
hogy az ifjúsági forráselosztásban kulcsszere-
pet betöltõ Gyermek és Ifjúsági Alapprogram
testületeiben betöltendõ „civil helyekre” vonat-
kozó törvényi rendelkezések nem változtak.

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Taná-
csának, illetve a regionális ifjúsági tanácsok
összetételének átalakítása 2002 óta folyamato-
san az ifjúsági kormányzat napirendjén volt.
Az ifjúsági törvény elõkészítésének folyama-
tában azonban az a döntés született, hogy a
GYIA Tanács és a RIT-ek kérdéskörét is a tör-
vény keretei között kell rendezni. Az ifjúsági
törvény elfogadásának hiánya, illetve az Or-
szággyûlés elõl való visszavonása okán jelen-
leg még mindig – többek között – a Magyar
Gyermek és Ifjúsági Tanács, illetve a Gyer-
mek és Ifjúsági Parlament delegálja a GYIA
Tanács és a regionális ifjúsági tanácsok egy-
egy tagját. Létezik tehát egy, az ifjúsági szerve-
zetek legszélesebb körét tömörítõ és az ifjúsági
kormányzat támogatását is élvezõ civil
együttmûködés, de nem az vesz részt az ér-
dekegyeztetés egyik kiemelkedõ terepének te-
kinthetõ forráselosztási mechanizmusokban.

Az érdekképviselet kérdésköréhez tartozik
az ifjúsági ügyekért felelõs minisztérium és a
civil szektor – a GYIK-kel kialakított érdek-
egyeztetési rendszer melletti, azt kiegészítõ –
szakmai egyeztetései, illetve annak törede-
zettsége. A tárca – a rendelkezésére álló erõ-
források, illetve az egyes szakmai kérdések
meghatározására rendelkezésre álló idõtar-
tamok szûkössége okán – nem tudott kialakí-
tani egy egységes, a tárca ifjúsági szakterület-
ének egyes tevékenységei köré szervezett,
folyamatos és szakmai egyeztetési rendszert.
Az ifjúsági, jellemzõen a szakmai szervezetek
folyamatos kritikaként fogalmazták meg en-
nek a szakmai egyeztetési rendszernek a hiá-
nyát, melynek következtében nem alakulha-
tott ki széles szakmai egyeztetés pl. a tárca
által meghirdetett pályázatok cél- és kritérium-
rendszerét illetõen.

Az „országos” hatókörû szakmai egyeztetés
rendszere két témakörben kezdett 2005 folya-
mán körvonalazódni: az ifjúságsegítõ szak-
képzés kapcsán alakult ki egy, a képzõintéz-
mények, az ifjúságkutató szakemberek, illetve
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intézmények, szervezetek és az ifjúsági szol-
gáltatók közötti párbeszéd. Példaként említ-
hetõ továbbá a tárca önkormányzatok számára
kiírt, a gyermek és ifjúsági feladatok ellátásá-
nak támogatását szolgáló pályázati rendszere,
melynek kapcsán – a pályázatok cél- és kritérium-
rendszerét, illetve értékelési szempontjait il-
letõen – folyamatos szakmai egyeztetés zaj-
lott civil és önkormányzati szakemberekkel,
szervezetekkel.

Szolgáltató szervezetek

A szolgáltató szervezetek számát tekintetve
2005-ben folytatódott a 2002-ben megkezdõ-
dött lassú növekedés. Az okok jellemzõen az
ifjúsági korosztályt is érintõ szolgáltatások ki-
alakítására, mûködtetésére, fejlesztésére vo-
natkozó pályázatok megjelenésére, illetve
folytatására vezethetõk vissza. A pályázatok
közül az ifjúsági civil szerkorhoz leginkább
köthetõek az ICSSZEM által meghirdetett, az
ifjúsági információs és tanácsadó irodák, az
ifjúsági információs pontok, az ifjúsági közös-
ségi terek és az ifjúsági szállások fejlesztésére
vonatkozók. E körbe tartoznak azonban pl. a
Informatikai és Hírközlési Minisztérium e-
Magyarország Pontok kialakítására vagy a
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisz-
tériumhoz köthetõ Foglalkoztatási Információs
Pontokra vonatkozó pályázat is.

Az ifjúsági tárca által 2004-ben és 2005-ben
kiírt pályázatira beérkezett igények vizsgálata
arra enged következtetni, hogy egyrészt meg-
erõsödtek a korábban már szolgáltatásokat
mûködtetõ szervezetek, illetve növekedésnek
indult az e tevékenységet (is) folytató szerve-
zetek száma.

A támogatási rendszerrel kapcsolatban fon-
tos megjegyezni: a szervezetek folyamatosan je-
lezték azon kritikájukat, amely szerint a pályá-
zatok – a fejlesztések elõtérbe helyezése okán –
nem biztosítják a megfelelõ mûködés feltételeit.
A jelzések pontosan mutatják a jelenlegi szol-
gáltatás-fejlesztési folyamatokban rejlõ veszé-
lyeket: az ifjúsági szolgáltatások mûködtetésére
vonatkozó normatív jellegû finanszírozás hiá-
nya nem teszi lehetõvé a hosszú távú tervezést,
a kiszámítható mûködtetést. 

A szolgáltatásokat mûködtetõ szervezetek
által érzékelt jelentõs problémakör továbbá a
helyi önkormányzati képviselõ-testületekkel
való együttmûködésre vezethetõ vissza. 

A jelenlegi közfeladat-ellátási, szolgáltatás-
finanszírozási rendszer alapvetõen az önkor-
mányzatok felelõsségére épít: az egyes szak-
területekért felelõs minisztériumok, illetve az
e célt szolgáló egyéb központi költségvetési
források az önkormányzatok számára bizto-
sítják az egyes szolgáltatások mûködtetéséhez
szükséges, jellemzõen normatív alapú finan-
szírozást vagy a fejlesztéseket elõsegítõ pályá-
zati forrásokat. 

Az egyéb „humán ágazatokkal” szemben az
ifjúsági szakterületre különösen jellemzõ,
hogy a szolgáltatásokat nem önkormányzati
fenntartású intézmény, hanem civil szervezet
mûködteti, majd’ minden esetben az önkor-
mányzattal kötött feladatellátási szerzõdés
alapján. A civil szervezeti visszajelzések, il-
letve a pályázatokat érintõ állami számvevõ-
széki vizsgálatok eredményei alapján – a ked-
vezõ kivételek megléte mellett természetesen
– a szolgáltatásokat mûködtetõ civil szerveze-
tek nagymértékû kiszolgáltatottsága érzékel-
hetõ. Az önkormányzatok több esetben késve
adják át a szolgáltatást mûködtetõ civil szer-
vezetnek a jellemzõen a szervezet által megírt
pályázat kapcsán megnyert forrásokat, vagy idõ-
közben más szervezetet bíznak meg az adott
szolgáltatás mûködtetésével, így természete-
sen a források felhasználásával is. 

Az önkormányzatokra utaltság, illetve az
abból eredõ finanszírozás problémák termé-
szetesen nem minden esetben, illetve jellem-
zõen nem az önkormányzati képviselõ-testü-
letek rosszhiszemûségére vezethetõk vissza,
az azonban mindenképpen megállapítható,
hogy a hazai önkormányzati szektorra az ifjú-
sági szolgáltatásokat fenntartó civil szerveze-
tek esetében sajnos nem jellemzõ a hosszú távú
perspektivikus gondolkodás, az azokkal való
stratégiai együttmûködés.

A szolgáltató szervezetek tekintetében kü-
lönös fontossággal bírnak azok szakmai kö-
zösségei, hálózatai. A szakmai, szolgáltatói
hálózatok, szövetségek jelentõssége – pl. a ta-
goknak biztosított képzések és egyéb szolgál-
tatások mellett – abban rejlik, hogy az ifjúsági
szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi ren-
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delkezések hiányában ezek azok a szervezetek,
amelyek kidolgozzák az adott szolgáltatásra
vonatkozó szakmai standardokat, vagyis azt a
kritériumrendszert, melyet minden – legalább-
is az adott hálózatban tagsággal rendelkezõ –
szervezetnek be kell tartania. A standardok
meghatározása terén a legjelentõsebb szerve-
zet a Magyarországi Ifjúsági Információs és Ta-
nácsadó Irodák Szövetsége (HAYICO), mely az
ifjúsági irodákra vonatkozó Szakmai Etikai Kó-
dexben fektette le azt a szakmai és infrastruk-
turális kritériumrendszert, melyet tagjainak be
kell tartania. A civil–kormányzati együttmûkö-
dés követendõ példájának tekinthetõ, hogy az
ICSSZEM az ifjúsági információs és tanácsadó
szolgáltatások támogatására szolgáló pályáza-
tát a HAYICO Szakmai és Etikai Kódexe alap-
ján hirdette meg.

A szolgáltatásokat végzõ civil szerveztek
körében 2005-ben jelent meg a Civil Közösségi
Terek Magyarországi Egyesülete. A szervezet
mindazon közösségi házakat fogja össze,
melynek fenntartói civil közösségek, szerve-
zetek, jellemzõen – a fentiekben már hivatko-
zott – az önkormányzattal kötött feladatellátási
szerzõdés keretében. Az egyesület céljait te-
kintve nem kifejezetten ifjúsági szervezet,
tagjai körében azonban többségben vannak a
fiatalok által mûködtetett közösségi terek. A szer-
vezet – a HAYICO-hoz hasonló módon – meg-
határozta, hogy milyen közösségi házat tekint
„civil fenntartásúnak”, feltérképezte az így
mûködtetett szolgáltatások gazdálkodásának
jellemzõit, és javaslatot dolgozott ki a civil
fenntartású közösségi terek állami finanszíro-
zási rendszerére vonatkozóan.

Korosztályi közösségek, szervezetek

A korosztályi közösségek, szervezetek helyze-
tének vizsgálata alapvetõen a korosztály és –
tán nem túlzó kifejezés – a társadalom teljes-
ségének fejlesztése szempontjából fontos ki-
emelkedõ mértékben.

Az Ifjúság2000© nagymintás kutatás ered-
ményei szerint a fiatalok alig hatoda volt tagja
valamilyen ifjúsági közösségnek, szervezet-
nek. A 2004-ben megismételt adatfelvétel azt
mutatta, hogy e téren nincs jelentõs elmozdu-
lás: a fiatalok 15%-a jelezte, hogy szervezeti

tagsággal rendelkezik. A kutatások határozott
összefüggést mutattak ki a fiatalok társadalmi
státusa és közéleti érdeklõdése, szervezetei
aktivitása között: a civil társadalom kereti kö-
zött aktív fiatalok jellemzõen a városokban
(legjelentõsebb mértékben a fõvárosban) élõ,
magasabb iskolai végzettségû és életszínvona-
lon élõ szülõk gyermekei közül kerülnek ki.

Az ifjúsági szervezetek számossága, illetve
a civil társadalom egésze keretében betöltött
pozíciójában jelentõs változások nem történ-
tek: továbbra is a civil szervezetek kb. 10%-a
tekinti magát ifjúsági szervezetnek. Az ifjúsági
civil szektor aktivitása – ha nem is a tudomány
igényeinek megfelelõ alapossággal – részben
megállapítható azok pályázatokon való rész-
vételébõl is. A Mobilitás által kezelt pályáza-
tok adatainak vizsgálata azt mutatja, hogy
míg 2004-ben a Gyermek és Ifjúsági Alap-
program Tanácsa által meghirdetett pályázatok-
ra 1100 ifjúsági szervezet nyújtott be pályáza-
tot, addig 2005-ben 1781. A nagyarányú
emelkedés egyértelmûen pozitív változásnak te-
kinthetõ, azt azonban fontos megjegyezni, hogy
2004-4õl 2005-re az elosztható pénzösszeg is
nõtt, azaz elméletileg több szervezet gondolhatta
úgy, hogy eséllyel nyújt be pályázatot.

Az ifjúsági közösségek, szervezetek a társa-
dalmi integráció kiemelkedõ terepei. A közös-
ségekben, szervezetekben, illetve az azok kere-
tében végzett tevékenységek során elsajátítható
tudás, képességek, kompetenciák közvetlen mó-
don segíthetik a fiatalokat a „társadalom intéz-
ményrendszerében” való eligazodásban. Több
kutatás – és a korosztály közösségei, szerveze-
ti körében végzett munka – is rámutatott, hogy
a formális szervezetekhez való kötõdés (tag-
ság) mellett egyre növekvõ mértékben vannak
jelen a nem formális szervezetek, illetve erõsö-
dõben van az a folyamat, mely szerint a fiatalok
nem tagként, hanem önkéntesként vesznek
részt egy – akár formális, akár nem formális –
szervezet tevékenységében. 

Az Önkéntes Központ Alapítvány és a Non-
profit Kutatócsoport Egyesület által végzett
kutatás gyorsjelentése szerint a 14–30 éves
korosztály több mint 40%-a végez önkéntes
tevékenységet. (14–17 évesek: 39,6%, a 18–30
év közöttiek: 43,3%). Az a tény, hogy a kor-
osztály szervezeti tagságán jelentõs mérték-
ben túlmutat az önkéntes tevékenységet vég-
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zõk aránya – legalább részben – ellentmond
annak az általános megállapításnak, hogy a
fiatalok alapvetõen passzívak, nem aktív tag-
jai a társadalomnak. A passzivitással kapcso-
latos megállapítások ellen szól az Ifjúság2004
kutatás azon eredménye is, hogy – a korosz-
tály 16%-os „szervezettsége mellett – a meg-
kérdezettek „mintegy harmada jelezte, hogy
részt vett már egy- vagy többféle tiltakozó ak-
cióban”. A korosztály jövõre vonatkozó tilta-
kozási potenciálja is jóval magasabb: „fontos
ügyekben vagy rendkívüli helyzet miatt alá-
írások gyûjtésében 56, engedélyezett sztrájk-
ban 38, polgári kezdeményezésben 35, enge-
délyezett politikai tüntetésen 27, félpályás
útlezárásban 21 százalékuk venne részt”.

A fenti adatok arra engednek következtetni,
hogy a fiatalokra nem a társadalmi passzivi-
tás, a saját, illetve szûkebb vagy tágabb kö-
zösségük ügyei iránti érzéketlenség a jellemzõ,
hanem a társadalom széles köre által elfoga-
dott, „helyesnek tartott” és nem utolsó sorban
értelmezhetõ közéleti aktivitási formák eluta-
sítása. A korosztály formális szervezetektõl
való távolságtartását jellemzõen negatív jelenség-
ként szokás értelmezni, az önkéntes tevékeny-
ségre, illetve a „tiltakozási potenciálra” vonatkozó
adatok fényében viszont inkább be kellene lát-
nunk, hogy a korosztály társadalmi aktivitásának
keretei, terepei az elmúlt években jelentõs átala-
kuláson mentek keresztül. Természetesen hiba
lenne azt állítani, hogy a korosztály közel fele ak-
tív tagja a tágan értelmezett ifjúsági civil társada-
lomnak, hiszen az Ifjúság2004 kutatás adataiból
tudjuk, hogy szabadidejük túlnyomó részét pasz-
szívan tölti el,79 de azt sem szabad kijelente-
nünk, hogy a korosztály tagjai elfordultak a kö-
zösségi aktivitásoktól.

Az önkéntes tevékenység társadalmi szere-
pének felismerésérõl tanúskodik az ÖTLET
Program beindítása, melyek célja, hogy „meg-
teremtse a hazai hosszú távú önkéntes szol-
gálat kereteit, feltételeit és kísérleti jelleggel
integrálja azt a pályakezdõ fiatalok tapaszta-
latszerzését támogató egyéb programok kö-
zé”. A Program keretében – idei adatok alap-
ján – országszerte 181 fiatal jelentkezett a
munkatapasztalat megszerzését segítõ önkén-
tes munkára, 117 intézmény, civil szervezet
fogadta õket, átlagosan egy-két fiatalnak adva
lehetõséget, mentori szolgáltatást.

AJÁNLÁSOK

Érdegyeztetés – érdekképviselet

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia szerepe,
legitimációja számos vita tárgyát képezte és
képezi ma is. Számos ifjúsági szervezet – a GYIK
teljes nyitottsága ellenére – úgy véli, hogy a
szervezet nem hivatott képviselni a magyar-
országi ifjúsági civil szektort, nem tudja megjele-
níteni annak teljes spektrumát, illetve nem képes
a sokszínûségbõl eredõ számos érdek közös kép-
viseletére. A fentiekben is jelzett hiányosságok
ellenre (a GYIK „nem tudta szélesíteni szerve-
zeti tagságát, illetve mélyíteni az ifjúsági civil
szektoron belüli beágyazottságát”) úgy vélem,
hogy a kormányzatnak (továbbra is) a Gyer-
mek és Ifjúsági Konferenciát kellene az ifjúsági
korosztályt érintõ érdekegyeztetési folyamatok
legfõbb partnerének tekinteni. 

A legfõbb partnernek való tekintés mellett
azonban kikerülhetetlennek érzem a fentiek-
ben már jelzett érdekképviselet-érdekegyezte-
tés kérdéskörének tisztázását, azaz létre kell
hoznia a kormányzat (és itt nemcsak az ifjú-
sági szakterületért felelõs tárcára, hanem a
kormányzat egészére gondolok) a civil szerve-
zetekkel való érdekegyeztetésének rendszerét. A
GYIK elõtt álló egyik legnagyobb feladat ép-
pen az lehet majd, hogy fenn tud-e maradi,
meg tudja-e õrizni „önálló személyiségét” egy,
a kormányzat által biztosított keretek közötti
érdekegyeztetési rendszerben. A PAPI-hoz ha-
sonló további szolgáltatások, illetve a tagság bõ-
vítése és a civil szektoron belüli beágyazottság
mélyítése talán éppen ezt segítné elõ, illetve te-
remtene ehhez feltételeket.

A Gyermek és Ifjúsági Konferenciával való –
általános érvényû – érdekegyeztetés mellett az
ifjúsági ügyekért felelõs tárcának ki kell alakíta-
nia az egyes szakmai területekre vonatkozó
szakmai egyeztetõ rendszerét. Az ifjúságsegítõ
szakképzéshez és az önkormányzatok gyermek
és ifjúsági feladatainak támogatási rendszeréhez
hasonló módon a szakmafejlesztõ tevékenységé-
nek aktív partnereivé kell tennie a civil és ön-
kormányzati szakembereket, a korosztályi és
szakmai szervezeteket és az ifjúságkutatással
foglalkozó szakmai mûhelyeket.
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A fentiekben kevés szó esett az érdekegyez-
tetés helyi és az országosnál kisebb hatókörû
területi formáiról. Az ifjúsági korosztály formá-
lis szervezetekben való tagságának alacsony, az
önkéntes tevékenységekben való magasabb
aránya, illetve a települési és területi szintû
legkülönbözõbb formájú80 érdekegyeztetési
rendszerek számának növekedése azonban
azt mutatja, hogy a kormányzatnak e területre
továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani. A
feladat azonban nem hárulhat kizárólag az ifjú-
sági ügyekért felelõs tárcára, hiszen a fiatalok
társadalmi és közéleti aktivitásának fejlesztése,
azaz annak biztosítása, hogy a felnövekvõ ge-
neráció tagjai – önmagukon túl – a közösségei-
kért, a településükért felelõs állampolgárként
Magyarország társadalmi-gazdasági fejlõdésé-
nek motorjai legyenek, a társadalom egészének
érdeke és így a kormányzat egészének felelõs-
sége. Biztosítani kell tehát – leginkább a II.
Nemzeti Fejlesztési Terv kereti között – a helyi
és térségi szintû ifjúsági célú közösség- és de-
mokráciafejlesztési programok forrásait, szak-
mai támogatását.

Szolgáltató szervezetek

A szolgáltatások kapcsán az elsõ és legfonto-
sabb feladat – a kormány által egyszer már el-
fogadott – ifjúsági törvény Országgyûlés elé
való benyújtása. A törvény ad felhatalmazást
ugyanis azoknak a jogszabályoknak a megal-
kotására, amelyek biztosíthatják az ifjúsági
szolgáltatások – és így az azokat mûködtetõ
civil szervezetek – kiszámítható és tervezhetõ
finanszírozását.

A kormánynak folytatnia kell azt a – 2005-ben
megkezdett, majd idõközben ki nem teljesített –
folyamatot, amely a szolgáltatások fenntartása,
mûködtetése kapcsán a civil szervezetek jelen-
létének megerõsítését szolgálta. A jogszabályi
környezet és a finanszírozási rendszer átala-
kításával biztosítani kell, hogy minél több civil
szervezet vehessen át – vagy kötelezõen vagy fa-
kultatívan megvalósítandó – önkormányzati fel-
adatot. Az ifjúsági szolgáltatások – de más szak-
területek, ágazatok – példája is mutatja, hogy a
civil szervezetek által mûködtetett humánszol-
gáltatások számos esetben gyorsabban tudnak
reagálni a társadalmi igényekre, hatékonyabban

tudják felhasználni a számukra biztosított – akár
anyagi, akár más jellegû – erõforrásokat.

Az ifjúsági kormányzatnak aktív kapcsolatos
kell fenntartania, illetve kialakítania a szolgál-
tatásokat végzõ civil szervezetek szövetségeivel,
hálózataival. A szakmai szövetségek munkája
az ifjúsági kormányzat számára nélkülözhe-
tetlen: jelenleg ezek szervezetek keretében fo-
lyik az ifjúsági szolgáltatások standardizálása,
szakmai fejlesztése.

Korosztályi közösségek, szervezetek

Jelen dolgozatban is többször jelzett probléma
orvoslása érdekében célzott kutatási progra-
mot kell lebonyolítani az ifjúsági civil szerve-
zetek, közösségek helyzetének, lehetõségei-
nek, fejlesztési szándékainak megismerése
érdekében. A kutatásnak meg kell különböztet-
nie a formális és a nem formális szervezeteket,
illetve ki kell térnie az önkénteseket foglalkoz-
tató szervezetekre, közösségekre is.

Az ifjúsági szervezetek és az ifjúsági szak-
emberek körében évek óta vita tárgyát képezi,
hogy milyen mutatószámok alapján lehet
megállapítani egy szervezet „társadalmi hasz-
nosságát”. Az ifjúsági korosztályt érintõ kuta-
tások egyértelmûen a korosztály csekély mér-
tékû szervezettségét jelzik, de az ifjúsági
szervezetek körében (is) végzett kutatások azt
mutatják, hogy a szektorra a kisebb létszámú
szervezetek a jellemzõk. Megdõlni látszik te-
hát az a korábbi állítás, mely szerint egy szer-
vezetet tagjainak száma határoz meg, az mutatja
meg társadalmi támogatottságát, az ad neki legiti-
mációt.81 Kérdés azonban, hogy akkor mi mu-
tatja meg ezeket. Milyen mutatószámok igazol-
ják, hogy pl. egy szervezet érdemes az állam által
– az adófizetõk pénzébõl – adott támogatásra? 

A kérdés megválaszolása – szociológiai
vizsgálatok mellett – széles társadalmi, szakmai
párbeszédet kíván, melynek generálása az ifjú-
sági kormányzat feladata.

Az önkéntes tevékenység állam által való
támogatása az elmúlt években méltányolandó
mértében emelkedett, illetve bõvült. Megal-
kotásra került a közérdekû önkéntes tevé-
kenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény,
amely – minden, a törvény megalkotása körüli
szakmai vita ellenére – pozitív hatással volt a
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hazai önkéntesség fejlõdésére. A törvénnyel
párhuzamosan pedig elindult az ÖTLET Prog-
ram, amely a hosszú távú önkéntesség feltételei-
nek megteremtése érdekében tett elsõ lépésnek
számít és az Önkéntes Központ Alapítvánnyal
és a Holland Civiq Országos Önkéntes Köz-
ponttal együttmûködésben, a Holland Külügy-
minisztérium támogatásában négy regionális
Önkéntes Központ kezdte meg mûködését.

Az ifjúsági korosztály körében érzékelhetõ
tendenciákat figyelembe véve az ifjúsági kor-
mányzatnak külön figyelmet kell szentelnie az
ifjúsági önkéntesség fejlesztésére. Biztosítani
kell annak feltételeit, hogy minél több ifjúsági
civil szervezet legyen képes önkéntes fiatalok
széles körét bevonni a tevékenységébe. Erõsí-
teni kell továbbá az oktatási kormányzattal való
kapcsolatot annak érdekében, hogy a közokta-
tási intézmények mûködésének, tevékenységé-
nek szerves részévé váljon az önkéntességre
való nevelés, illetve a konkrét önkéntes akció.

Jegyzetek

72 A közhasznú státus iránti igény benyújtása so-
rán a korosztályi, illetve a szakmai szervezetek
jellemzõen a „gyermek- és ifjúságvédelem, ér-
dekképviselet” kategóriát jelölik meg, amely
egyes esetekben természetesen fedi a tevékeny-
ségi területet, de – különösen a gyermek- és if-
júságvédelem, illetve a gyermek- és ifjúság-
ügyek markáns különbözõsége miatt – nem
mutatja meg az adott szervezet valós tevékeny-
ségét. Az, hogy miért alakult, alakulhatott ki a
két fogalomkör – különösen a gyermekvéde-
lem, illetve a gyermekügyek – azonosságának
tévhite – bár a szakterület kiemelt témaköre –,
a jelen dolgozat kereteit jelentõsen túlfeszíti.

73 A szervezetek tevékenységcsoportok szerinti
besorolása az International Classification of
Nonprofit Organizations (Nemzetközi Non-
profit Szervezeti Osztályozás), amely a szerve-
zeteket 18 fõcsoportba, 62 csoportba és 195 al-
csoportba sorolja.

74 A közösségek érdekeinek képviselete és a sze-
mélyek érdekeinek védelme természetesen
nem ugyanaz a tevékenység. Az érdekképvise-
leti és az érdekvédelemi munka mögött azon-
ban számos közös attitûd húzódik meg, a fenti

adat szerepeltetése mindenképpen relevánsnak
tekinthetõ.

75 „Intézményes szolgáltatásnak” tekintem a kor-
mány által az Országgyûlés elé benyújtott,
majd a választásokat követõen visszavont, az
ifjúsággal kapcsolatos egyes állami feladatokról
szóló törvényjavaslatban megfogalmazott „ifjú-
sági szolgáltatásokat”: ifjúsági információs és
tanácsadó iroda, ifjúsági információs pont, ifjú-
sági közösségi tér, felkeresõ ifjúsági munka
(közterületi ifjúsági szolgáltatás) és ifjúsági
szálláshelyek (ifjúsági tábor).

76 Az adatoknál nem vettünk figyelembe sport-
egyesületeket.

77 A tárca 2004-ben a GYIK mellett a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Szövetségével írt
alá hasonló tartamú együttmûködési keret-
megállapodást, illetve az egyházakkal megkö-
tendõ együttmûködésen dolgozott.

78 Az ifjúsági tárca 2004-ben vezette be az elekt-
ronikus pályázatkezelõ rendszerét. A rendszer
bevezetése – a több alkalommal jelentkezõ
technikai problémák miatt – számos nehézsé-
get jelentett a civil szervezetek számára. 2005-ben
a folyamatos fejlesztések ellenére több civil szer-
vezet csak késve tudta volna beadni pályázatát,
ha azok határidõi nem kerülnek módosításra.

79 Ifjúságsegítõként, ifjúsági vezetõként számos al-
kalommal „nehezteltünk” a fiatalokra, hogy nem
vesznek részt a számukra biztosított programo-
kon, nem vállalnak aktív szerepet településük
életében, azaz passzívan töltik szabadidejüket.
Fontosnak tartom azonban elgondolkodni azon,
hogy a közoktatási rendszer – a megkezdett át-
alakítások ellenére – még mindig nagymértékben
leterheli a fiatalokat. Miért várjuk el tehát oly’
sokszor, oly’ természetes módon, hogy a különórák
és a házi feladatok, illetve „családi kötelezettségek”
mellett a fiatalok aktív közéleti életet éljenek?

80 Települési gyermek és ifjúsági önkormányzat,
városi diákönkormányzat, ifjúsági kerekasztalok,
kistérségi, regionális ifjúsági fórumok stb.

81 Fontosnak tartom megjegyezni: az országos
szintû érdekképviseletet ellátó ernyõszervezetek
esetében – melyek a Gyermek és Ifjúsági Konfe-
rencia mellett lehet(né)nek akár a fiatalokat tö-
mörítõ szakszervezetek is – a taglétszámot to-
vábbra is fontos mérõszámnak tekintem.
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ELÕZMÉNYEK

Rendszerváltás kontra váltórendszer – 
visszatekintés

Képszerûen leginkább az árnyjátékhoz hasonlít-
ható az elmúlt másfél évtized ifjúságpolitikája.
A történetet és a karaktereket mindig az hatá-
rozza meg, ki áll a reflektorok elõtt. A metafora
kétdimenziós volta is találó lehet, hiszen az
ifjúsági terület tartósan csak az ifjúsági politika
(leginkább a politikai pólusok mentén szerve-
zõdõ, nem a sokrétû, érdemi participáció),
valamint az ifjúsági munka világa felé tudott
terjeszkedni. Stratégiai kiterjedés, gondolko-
dás, tervezés egyik ciklusban sem kapott le-
hetõséget az ifjúsági ügyek politikai korifeu-
saitól. Az ifjúságpolitika sem szakpolitikai,
sem horizontális értelemben nem szerepelt
érdemi tényezõként a kormányzati programok
által felvázolt jövõképben. (A társadalompoli-
tikai kereteket, víziót a rendszerváltó eliteknek
a mai napig nem sikerült felvázolniuk. Így lehe-
tetlen vállalkozás az ifjúságpolitika megfogal-
mazása, de legalább a szándékot üdvözölhet-
nénk!) A kormányzati ifjúságpolitika leginkább
indikátorpolitikaként jellemezhetõ évtizedes
visszatekintésben. A kormányzat viszonyának
mutatójaként az éppen domináns politikai kur-
zus ifjúsági elitjéhez és ideológiai áramlataihoz,
s annak jelzéseként, hogy az egyes kabinetek és
ifjúsági elitek mely problémák körül látták vagy
szerették volna látni az ifjúságügy kikristályoso-
dását. Mert a korszak állami ifjúságpolitikája
meghatározottan problémaorientált, s közel sem
folyamat-, illetve fejlesztés-szemléletû megkö-
zelítéssel jellemezhetõ.

A terület szereplõinek várakozása ellenére
a rendszerváltás nyitányakor nem került ha-
tályon kívül a népköztársaság ideológiájának
remekeként született, akkor éppen nagykorúvá
cseperedett 1971-es ifjúsági törvény. Ahogy
az ideológia mozgalmi bázisa, majd a törvény
alkalmazását lehetõvé tévõ intézmények és
végrehajtási szabályok megszûntek, a lex
malagyózsi csendesen kihunyt, 1998-ban.

Az állami ifjúságpolitika másfél évtizedes
eredményeinek részletekbe menõ elemzésére
folyóiratunk hasábjain korábban már kísérletet
tettünk.82 Jelen dolgozatunkban a szerzõk
szempontjainak kényszerû elfogadásával sze-
retnénk leltárt felállítani, szigorúan a szakpo-
litika területére hagyatkozva. Az ifjúságpolitika
mint horizontális társadalompolitikai szeg-
mens értékelése nem lehet tárgya a jelen
elemzésnek.

A FÉLMÚLT ÉS A JELEN

Az „ifjúsági törvény”

Szóltunk már a Kádár-éra ifjúsági törvényé-
nek és holdudvarának csendes elmúlásáról.
Az ifjúságpolitika törvényi szintû szabályozá-
sa a rendszerváltást követõen 1995-ben került
újra terítékre, ha tetszik egy második, máig
hatályos „ifjúsági törvény-kezdemény” elfoga-
dásával, mely a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági
Közalapítvány, valamint a Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram szabályozásával teremtett eszköz-
rendszert az ifjúsági vagyon és a források kezelé-
sére. A törvény 1998-as módosítása az állam
egyes ifjúsági feladatainak felsorolásával szol-
gáltatott apropót az Ifjúsági és Sportminiszté-
rium megalakításához. A törvény a közalapít-
vány széthordását már nem akadályozhatta
meg. Másik nagy hiányossága, hogy az ifjúság-
politika finanszírozására hivatott GYIA kon-
cepciózus, stratégiára épülõ bevételi oldalát
nem biztosítja, így az ifjúságügy állami erõfor-
rásait továbbra is a költségvetési vita idején ak-
tuális politikai erõviszonyok és kampánydiva-
tok határozzák meg.

Az ifjúsági törvény elõkészítése 2005-ben már
az ötödik éve folyt. Ahogy megváltozott az ifjú-
ságügy helye a kormányzatban, úgy változott,
íródott át az ifjúsági törvénytervezet szerkezete,
tartalma is. A meghatározóan keretjellegû, szá-
mos elemében deklaratív koncepció az ifjúsági,
családügyi, szociális és esélyegyenlõségi tárcánál
a szociális igazgatáshoz hasonló normatív és kö-

Civil ifjúsáki éves jelentés

100 2005 / tél

új 
ifjúsáki 

szemle

UISZ jelentes.qxd  2006. 10. 21.  16:40  Page 100



2006 / tél 101új 
ifjúsáki 

szemle

telezõ elemeket vett fel. Az ifjúsági törvénnyel
kapcsolatos terveket, többszöri közigazgatási
egyeztetést követõen kétszer tárgyalta a kormány
társadalompolitikai kabinetje, meghatározva an-
nak csomópontjait. Ezt követõen került sor a tár-
sadalmi egyeztetésre, párhuzamosan a kodi-
fikációval. A párbeszéd során nem került sor
olyan mély merítésre, mint 2000–2001 során, il-
letve 2003– 2004-között. Az egyeztetés a fõ társa-
dalmi partnerek körére szorítkozott. A kodifikált
szövegváltozatokat a minisztérium, illetve a kor-
mány az ifjúsági civil szférát képviselõ Gyermek
és Ifjúsági Konferenciával (GYIK), a Hallgatói Ön-
kormányzatok Országos Konferenciájával
(HÖOK), az egyházi ifjúsági szervezetek képvise-
lõivel, valamint az önkormányzati szövetségek-
kel egyeztette több körön.

Meg kell állapítani, hogy bár a törvény
alapvonalai nem változtak, a társadalmi viták
során a partnerekkel született megegyezést
követõen zajlott közigazgatási és politikai
egyeztetések keretében kialakult, majd a kor-
mány által elfogadott változat egyes pontjai
ellentmondtak a korábbi megállapodásoknak.
A Gyurcsány-kormánynak aztán sikerült meg-
ismételnie a 2002-es fiaskót. Bár a kormány-
zati döntést követõen a parlament elé kerül-
hetett az ifjúsági törvény, 2005-ben már nem
indult el annak megtárgyalása. 2006 elején, a
szakbizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság
elõtt a kormányzati képviselõk érdektelensége
és távolmaradása miatt nem került elfogadásra
a javaslat. Végül februárban, a ciklus utolsó
parlamenti ülésnapján, utolsó napirendként
mondta el a szakminiszter kapcsolódó expo-
zéját az üres ház elõtt. A törvény általános vi-
tájára már nem került sor. Az újonnan felálló
kormány – a többi tárgyalt törvényjavaslattal
együtt – visszavonta az ifjúsági törvényt az
Országgyûlés elõl.

Az öt év alatt kialakult koncepció és a tör-
vény tervezete részletesen tárgyalta a fiatalok

intézményes és személyes participációjának
csatornáit, részvételét a róluk szóló döntések
meghozatalában. Civil szemmel komoly erénye a
koncepciónak, hogy szektorsemlegességet bizto-
sít a feladatok végrehajtásában, a települési ifjú-
sági közszolgáltatások, intézmények mûköd-
tetésében. Nehezen magyarázható azonban,
hogy miért nem teremtette meg a gyakorlatban
már régen kialakult átjárást a gyermekügy és a
fiatalokkal való foglalkozás között, miért nem
adott lehetõséget a szakma számára, hogy ér-
demi javaslatot tegyen a gyermekügyi, gyer-
mekjogi kérdések tárgyalására, beemelésére a
koncepcióba. Felületes politikai, politikusi
problémakerülés kivételével nehéz indokokat
látni amellett, miért nem sikerült a koncepcióba
olyan gyermek és ifjúságpolitikát felvázolni,
amely a születéstõl (vagy akár prenatális kortól),
a gyermek és fiatalkoron keresztül a munka-
erõpiacra és a családi életre való felkészülésig,
tehát a szociológiai értelemben vett felnõttkor
határáig foglalja össze, illetve értelmezi a egy
szakpolitika céljait, tartalmát és eszközrendszerét.

Mindazonáltal egy, a fenti kérdések áttekin-
tését követõen kiegészült koncepció alapja le-
het a közeli években bizonyára kialakuló sza-
bályozásnak, valamint a gyermek és ifjúsági
szakpolitika újjáéledésének is, azzal, hogy a
kilúgozott javaslatba sok helyen újra tartal-
mat kell tölteni.

Határon túli ifjúság

Az ifjúságpolitika határon túli szegmensét,
ahogy más közpolitikák esetében is, a koncep-
ciótlan sodródás jellemzi. Bár nem szorult hát-
térbe a határon túli fiatalok és szervezeteik
támogatása, a velük való törõdés, az elmúlt
fél évtizedben kialakult, már tradicionális
elemeket éves periódusokban ismétlõ koreográ-
fia párbeszéd és programelemeit nem tekintve

D i t z e n d y  K á r o l y  A r i s z t i d –
N a g y  Á d á m – W é b e r  L á s z l ó

Ifjúsági kormányzat

Civil ifjúsáki éves jelentés

UISZ jelentes.qxd  2006. 10. 21.  16:40  Page 101



102 2005 / tél

új 
ifjúsáki 

szemle

Civil ifjúsáki éves jelentés

102 2006 / tél

új 
ifjúsáki 

szemle

gyakorlatilag semmi említésre méltó nem tör-
tént. A szokás szerinti halogatást követõen ke-
rült sor a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK)
és állandó bizottságának (MIK ÁB) üléseire.
Változatlan keretekkel és változatlan temati-
kával került meghirdetésre a határon túli fia-
talok szervezeteinek mûködösét és program-
jait támogató pályázati kiírások. A források
ismét nehezen voltak elérhetõek azon szerve-
zetek számára, amelyek technikai vagy bü-
rokratikus (sõt a hazai helyzetbõl adódó köz-
jogi) nehézségek miatt nem tudtak eleget tenni
a határon túli, különösen a kárpátaljai és vaj-
dasági térségek lehetõségeire és problémáira
egyáltalán nem érzékeny magyar jogszabályi
környezet és pályázatok feltételeinek.

Említésre méltó az a tény, hogy míg az elõzõ
években a MIK-en és állandó bizottságán ke-
resztül a határon túli szervezetek képviselõi
meghatározó befolyással voltak a források el-
osztására, õk tettek javaslatot a támogatások
kedvezményezettjeire és mértékére, 2005-tõl
az ICSSZEM, illetve a Mobilitás saját szakértõi
listájáról kért fel szakértõket a döntés-elõké-
szítésre. A folyamat kiküszöbölte ugyan a benn-
fentességgel kapcsolatos problémákat, tény
azonban, hogy a felkért szakértõk közül szinte
senki nem rendelkezett széles körû határon
túli tapasztalatokkal.

A határon túli fiatalokkal folytatott párbeszéd,
együttmûködés, politika területén különös zic-
cert hagyott ki a kormány a kettõs állampolgár-
ságról (is) döntõ népszavazást megelõzõen és
azt követõen, amikor a hazai helyzethez ha-
sonlóan vagy annak mintájára tetõzött az ifjú-
sági politikában is – különösen Erdélyben – a
politikai pólusok szerinti megoszlás, megosz-
tás, az ifjúsági közélettõl egyébként idegen lö-
vészárok ásás. A kormányzati ifjúságpolitika
nehezen tudja kezelni ezt a problémát. Fontos
az is, hogy a politika az egyházakkal való
kapcsolata hazai ambivalenciáját a politikai
polarizációhoz hasonlóan ne tegye át, ne pro-
jektálja a határon túli politikájára, különösen
ifjúságpolitikájára. Bár a baloldali-liberális
kormányok számára különösen nehezen kezel-
hetõ kérdés, a határon túli ifjúságpolitikában
az egyházak, az egyházi szervezetek domi-
náns szervezõ erõként és (elsõsorban szellemi)
erõforrás-központként mûködnek.

Elkerülhetetlen, hogy az európai integráció-
val, a fiatalokról való gondolkodás átalakulá-
sával, a társadalompolitikai és közszolgáltatási
reformokkal párhuzamosan a kormány lepo-
rolja a határon túli aktát, áttekintse és átfogal-
mazza az elavult, életszerûtlenné vált recep-
teket.

Európai és nemzetközi munka

2005-ben komoly perspektívát vetítettek elõ
az ifjúságügy kormányzati és civil együttmû-
ködés keretében elért jelentõs sikerei nemzet-
közi, különösen páneurópai és európai uniós
szinten. Visszatekintve elmondható, hogy 2005
az innovatív ifjúságpolitika európai képvisele-
tének és a magyar szakpolitika általi megerõsí-
tésének, a két- és többoldalú ifjúsági kapcsolatok,
programok és események éve volt, bár a Euro-
pean Youth Forumban továbbra sem rendezett
a magyar tagság.

Tizedik születésnapját ünnepelte a Buda-
pesti Európai Ifjúsági Központ, s ebbõl a nézõ-
pontból is tartalmas évre, évekre tekinthettünk
vissza. Az Európa Tanács, a szaktárca és a Mo-
bilitás együttmûködésének keretében teljese-
dett ki a Kompasz emberi jogi képzési prog-
ram, vált igazán széles körben elérhetõvé a
fiatalok körében, a nem formális képzés terü-
letén dolgozó szakemberek és szervezetek szá-
mára. Megteremtõdtek a program kapcsolódási
pontjai a formális, intézményes képzés felé is.

A magyar kormány képviselõje töltötte be az
Európa Tanács kormányközi bizottságának elnöki
tisztét.

Budapesten találkoztak 2005 szeptemberé-
ben az Európa Tanács tagországainak ifjúsá-
gért felelõs miniszterei s a nemzeti ifjúsági ta-
nácsok képviselõi. Protokolláris és szakmai
értelemben is magas szinten tekintették át a
gyermekeket és fiatalokat érõ, illetve az általuk
elkövetett erõszak vonatkozásában az európai
folyamatokat és ifjúságpolitikai szükségleteket.
A budapesti rendezvénynek kiemelten erõs
vonulata volt a kormányzati és a civil szerve-
zetek közötti párbeszéd, együttmûködés. Nél-
külözhetetlen, hogy a kormány ne csak az eu-
rópai példamutatás, hanem a hazai valóság
szintjén is kövesse ezt a modellt.

Az Európai Unió politikáját tavaly erõtelje-
sen tematizálta a Lisszaboni stratégia félidõs
értékelése, felülvizsgálata. Világossá vált,

UISZ jelentes.qxd  2006. 10. 21.  16:40  Page 102



2006 / tél 103új 
ifjúsáki 

szemle

hogy a versenyképességgel kapcsolatos jövõ-
kép a stratégiai gazdaságpolitikai elképzelések
mellett csak megfelelõ európai társadalompo-
litika felvázolásával érhetõ el. Valószínûleg
nem az Európai Unió az elsõ és nem is az
utolsó képzõdmény, amely felismeri, hogy át-
fogó gazdasági reformok a megfelelõ társada-
lompolitikai kérdések felismerése és megvála-
szolása nélkül nem hajthatók végre. A magyar
kormányzat partnereivel eredményesen képvi-
selte azt az álláspontot, hogy a Lisszaboni stra-
tégiát társadalompolitikai elképzelésekkel, humán-
erõforrás-fejlesztési fejezettel kell kiegészíteni,
amely önállóan tárgyalja a fiatalok társadalmi
életre, különösen a munkaerõpiacra való felké-
szítésének feladatait. A lisszaboni folyamathoz
kapcsolódóan kezdeményezték tagállamok az
unió ifjúságpolitikájának irányelveit és csomó-
pontjait meghatározó ifjúsági paktum (Youth
Pact) létrehozását. A kezdeményezéshez Ma-
gyarország már a kezdetekben csatlakozott és a
késõbbiekben komoly szerepet vállalt annak
formálásában. Reménykeltõ, hogy az ifjúsági, ifjú-
ságpolitikai szempontok megérintették a szintén
a fenti gondolatkörben fogalmazódó európai
szociális menetrendet (Social Agenda) is.

A kormányzati intézmények mellett az EU
monitoring csoportja is vizsgálta az Ifjúság
2000–2006 program hazai felhasználásának
eredményességét és szabályszerûségét. Meg-
állapítható, hogy az európai források felhasz-
nálása mind tartalmi, mind formai szempont-
ból a kitûzött céloknak és a megcélzott
csoportoknak megfelelõen mûködött, mind-
amellett ugyanaz a lassúság és bürokrácia jel-
lemezte, mint a hazaiakat.

A magyar kormány is csatlakozott ahhoz a
sikeresnek látszó tárgyalási állásponthoz, hogy
a 2007–2013 között, az Ifjúság 2000–2006
program utódjaként életre hívandó Youth in
Action program forrásai ne olvadjanak össze
más, témájukban érintkezõ programokkal, a
szakpolitika jellege erõsödjön, belsõ temati-
kája a fiatalok igényinek leginkább megfelelõen
alakuljon.

Tudathasadásos állapot, hogy míg a magyar
állami ifjúságpolitika a nemzetközi porondon
mintaszerû szerepet játszik az ifjúságpolitika
mint szakpolitika és mint horizontális politi-
ka alakításában, fejlesztésében, felhasználá-
sában a társadalmi reprodukció, a társadalmi

részvételre való felkészítés területén, addig
hazai viselkedését a határozatlanság, a vívó-
dás és a politikai nemtörõdömség jellemzi.

Civil ifjúsáki éves jelentés
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Nemzeti Gyermek és Ifjúsági 
Közalapítvány

Nehéz helyzetben vagyunk, amikor a kor-
mányzati álláspontot vizsgáljuk a Nemzeti
Gyermek és Ifjúsági Közalapítványra (NGYK)
vonatkozóan. Könnyebb helyzetben, ha a va-
lós lépéseket tekintjük. Ebben a tekintetben
ugyanis semmi nem történt. A költségvetés
2005-ben már második éve nem finanszíroz-
za az alapító állam által az alapító okiratban
megfogalmazott célokat. (Némi mentségül
szolgál, hogy az alapítónak álláspontja képvi-
seletére nincs érdemi módja a kuratóriumban
álláspontja kifejtésére, mert tagi jelenléte a
2002-es kormányváltást követõen megszûnt
az NGYIK kuratóriumában.) 

Az alapítói céloknak ugyan csak közvetve
felel meg, mégis az alapítvány fõ tevékenysé-
gét jelenti a fogyatékosok szakiskoláinak mû-
ködtetése az ország három pontján. A közala-
pítvány legjelentõsebb bevétele is innen, az
oktatási normatívából adódik. Magát a fenn-
tartói feladatot, illetve a küldetésének megfe-
lelõ célokat, feladatokat megfelelõ forrás hiá-
nyában a szervezet nem tudja finanszírozni.

Praktikusan megállapítható tehát, hogy az
alapító ejtette hajdan vonzó vagyonnal ren-
delkezõ, de ma már inkább terheket, mint le-
hetõségeket hordozó kedvencét. Az NGYIK
jelentõs köztartozásokat halmozott fel. Ez a
tény is megnehezíti azt, hogy a szakmai mun-
kájához európai uniós forrásból sikeresen be-
vont kereteket megfelelõen felhasználja.

A kormány Társadalompolitikai Kabinetje
2005 tavaszán kimondta a verdiktet az
NGYIK felett: a közalapítványt meg kell szün-
tetni. Anélkül tette ezt azonban, hogy politi-
kai döntés született volna a szükségképpen
megteendõ kormányzati intézkedésekrõl.
Nem rendelkezett érdemben a még mindig je-
lentõs ingatlanvagyon kezelésérõl. Nem szü-
letett forgatókönyv az iskolák fenntartói fel-
adatainak átadására és az alapító okiratban
megfogalmazott közfeladatok átruházására
sem. Amit a közalapítvány jövõjérõl tudni le-
hetett, azt az ifjúsági törvény tervezete írta le,
amely hatályon kívül helyezte volna az
NGYIK-rõl szóló törvényt és magát a szerve-
zetet, illetve az alapítói jogokat kormányzati
hatáskörbe helyezte volna vissza.

Kérdés, hogyan alakul az NGYIK sorsa, mi-
után határozatképes felügyelõ bizottsággal a
közalapítvány már 2005-ben sem rendelke-
zett, s kuratóriumának mandátuma 2006 ta-
vaszán lejár.

Társadalmi együttmûködés

A hajdani Gyermek- és Ifjúsági Minisztérium
(GYISM), illetve a késõbbi miniszterelnök ál-
tal meghirdetett társadalmi egyeztetõ rendszer
a 2004-es kezdeti lendületet követõen megtor-
pant. A program felütéseként a szakminiszté-
rium hosszú távú keretmegállapodást kötött a
nemzeti ifjúsági tanács szerepét betölteni hiva-
tott Gyermek és Ifjúsági Konferenciával (GYIK),
illetve a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciájával (HÖOK). Az egyházakkal, il-
letve az egyházi ifjúsági szervezetekkel a po-
zitív hozzáállás többszöri és kölcsönös han-
goztatása ellenére 2005-ben sem sikerült
megkötni hasonló megállapodást.

A szerzõdés alapján a kormány támogatást
nyújtott a társadalmi partnerek mûködésé-
hez, azonban érdemi párbeszéd csak az ifjú-
sági törvény kapcsán alakult ki a felek között.
A kormány valószínûleg új perspektívát nyi-
tott volna az ifjúságpolitika szereplõi elõtt, ha
a társadalmi egyeztetés valamennyi szereplõ-
jét egy asztalhoz ülteti, kezdeményezi a felek
széles körû párbeszédét. Tapasztalatcserére, a
vélemények, elképzelések összevetésére, ösz-
szegzésére kerülhetett volna sor a GYIK, a
HÖOK, a MIK, az egyházi ifjúsági szerveze-
tek, a politikai pártok ifjúsági szervezetei, va-
lamint a szakmai partnerek között. 2004-ben
hasonló céllal, az ifjúsági törvény köré tem-
atizálva került összehívásra a Gyermek és If-
júsági Törvény-elõkészítõ Bizottság
(GYITEB), melynek újbóli ülését az ICSSZEM
létrejöttét követõen nem kezdeményezte töb-
bé az elnöklõ szakminiszter.

Jó alkalmat teremthetett volna a széles körû
párbeszédre a gyermekek és fiatalok helyzeté-
rõl az Országgyûlés számára évente benyúj-
tandó jelentés, amely évek óta ad lehetõséget
az elõkészítés, illetve a parlamenti nyílt nap
keretében a terület eredményeinek, folyama-
tainak, problémáinak, szükségleteinek átte-
kintésére. Bár a szakminisztérium hírt adott a

Civil ifjúsáki éves jelentés

104 2005 / tél

új 
ifjúsáki 

szemle

UISZ jelentes.qxd  2006. 10. 21.  16:40  Page 104



2006 / tél 105új 
ifjúsáki 

szemle

jelentések elkészültérõl, azok nem kerültek a
parlament napirendjére sem 2004-ben, sem
2005-ben.

Az Európai Unió Bizottsága nyitott koordi-
nációs folyamat keretében készítette el az ifjú-
ságpolitikára vonatkozó téziseinek összefogla-
lását, az ifjúsági fehér könyvet (Új lendület
Európa fiataljai számára címen). A Bizottság
és a tagállamok különösen négy területen irá-
nyoztak elõ intézkedéseket: az ifjúsági infor-
máció, az ifjúság társadalmi részvétele, az if-
júsági önkéntesség, valamint az ifjúság jobb
megismerése, az ifjúságkutatás területén.

2005-ben a kormánynak az ifjúsági részvé-
tel fejlesztése és az ifjúsági információ területén
megtett intézkedéseirõl, azok eredményeirõl
kellett beszámolót készítenie az Európai Bi-
zottság számára. A szaktárca független szakértõk
és szervezetek bevonásával készítette el a je-
lentéseket, az eredeti munkamódszerhez hûen
nyitott folyamat keretében. Azonban kifogá-
solható, hogy a társadalmi partnereket nem
kérték fel a jelentés kommentálására, sajátos
nézõpontjaik kifejtésére, s a jelentések nem
kerültek széles körû publikálásra.

Az ifjúsági törvénynek az egyeztetések alatt
ismertetett, majd a kormány és az Országgyû-
lés elé került koncepciói olyan szabályozást
irányoztak elõ, mely nemcsak az országos
szintû, formális párbeszéd számára, de a fia-
talok helyi, területi és nemzeti szintû érdemi
részvételének is kereteket hozott létre. Elen-
gedhetetlen, hogy törvénnyel vagy anélkül,
de az állam szerepének megfelelõ kötelezett-
séget vállaljon e keretek megteremtésére és
mûködtetésére. A kormány mindamellett
nem tett támogató lépéseket a magyar
Nemzeti Ifjúsági Tanács létrehozásához.

Pályázatok

Természetesen bármely forrásbõvítõ mecha-
nizmusra azonnal joggal rámondható: kevés.
Itt tehát azon túl, hogy valóban elégtelenek
az ifjúsági források, a pályázatok lebonyolítási
rendje is kívánni valót hagy maga után. Az
internetes pályázati rendszer 2004-es beveze-
tésével a pályázati eljárás nem egyszerûsö-
dött, a pályázati eljárásrendet a pályázó nem

sértheti meg, a pályáztató viszont sokszor
(igaz nem feltétlen önhibájából) sérti. 

AJÁNLÁSOK

Meg kell alkotni végre az ifjúsági törvényt, és
életre kell hívni a gyermek- és ifjúsági om-
budsman intézményét. Bár a döntéshozók
nyolc éve beígérték a jogszabályt, semmi sem
történik. 2000-ben beharangozták, de az Or-
bán-ciklusban nem jutott a parlament elé,
2006 elején a kormány benyújtotta ugyan az
Országgyûlésnek, de az új kabinet visszavon-
ta az összes törvénytervezetével együtt. Azóta
kikerült a kormány munkatervébõl is. Közös,
kormányzati–civil döntéshozatalon és vezeté-
sen alapuló, skandináv típusú partnerséget
kell kialakítani, véget vetve végre a mi–õk tí-
pusú szembenállásnak, s ki kell alakítani azt
a rendszert, amelyben a Nemzeti Ifjúsági Ta-
nács létrejöhet. Az egységes érdekképviselet
képes lenne a szektor megerõsödését is szol-
gálni, hovatovább közvetíteni tudná a civil
értékeket is a hatalomnak (és a civileknek). 

Meg kell alkotni az Országos Ifjúsági Prog-
ramot, és utólag meg kell vizsgálni annak
megvalósulását, illetve hatását (Ifjúsági Éves
Jelentés).

Szükséges az ifjúsági intézményrendszer
racionalizálása és strukturális átalakítása: a
források elosztásának ésszerûsítése, a pályá-
zati eljárások gyorsabbá, egyszerûbbé, olcsób-
bá és átláthatóbbá tétele, a teljes folyamat
nyilvánosságának és civil kontrolljának biztosí-
tása. Ezzel együtt mérhetõvé kell tenni a civil
szervezetek teljesítményét, megakadályozandó,
hogy a társadalmi hatás nélküli fantomszer-
vezetek keselyûkként körözve a pályázatok
körül felzabálják a szûkös források jó részét a
szolgáltatásra képes civilek elõl. Emellett lehetet-
lenné kell tenni, hogy a döntéshozók saját
szervezeteiket báránybõrbe bújtatva, maguknak
osztogassák a pénzeket. 

A gyermek- és ifjúsági ingatlanvagyon átte-
kintése és rendbetétele sem halogatható to-
vább. Fel kell tenni végre a kérdést, ha mégoly
fájdalmas is: mi szolgálja jobban a gyermekek,
fiatalok érdekét? Az ifjúsági ingatlanvagyon fû
alatti folyamatos széthordása, annak rendbeté-
tele, vagy az egész értékesítése, és a források
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kamatainak eljuttatása közvetlenül a felhasz-
nálókhoz, a gyerekekhez, csökkentve ezzel az
esélyegyenlõtlenségek.

Rendbe kell tenni a pályázatok kezelésével
foglalkozó Mobilitást, ahol a szabályok kizá-
rólag a pályázókat kötik, az állam viszont
akár fél évet is csúszhat a pénzek kifizetésé-
vel. Ahol az internetes pályázati rendszer hol
mûködik, hol nem, ahol a beszámolók és a
regisztráció egy részét csak postán vagy sze-
mélyesen lehet intézni, amivel a szereplõk
egyetlen résztvevõjének a munkája lesz egy-
szerûbb: a pályáztatóé. 

Egységes alapokra kell helyezni az ifjúságse-
gítõ képzést, meg kell történnie a kiemelt gyer-
mek- és ifjúsági projektek elõkészítésének az
önkéntes és szakmai képzések, az ifjúságkuta-
tás, a gyermek- és ifjúsági információ, a helyi
gyermek- és ifjúsági munkában. És szükség
van tiszta és független ifjúságkutatásra. 

A gyermekjólétet, a gyermekügyet, a jelenlegi
hermetikusan elkülönítés helyett (elõbbit a
szociálpolitika, utóbbit az esélyegyenlõség te-
rülete) együtt kellene kezelni.

Jegyzet

82 Áttekintés az ifjúsági intézményrendszer állami
és civil aspektusairól. ÚISZ 2004 / õsz.
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ELÕZMÉNYEK

Jelen fejezet azokat a forrásokat veszi sorra,
melyeket a hazai ifjúságpolitika körébe tarto-
zó feladatok, ifjúsági célokat szolgáló szerve-
zetek, intézmények támogatására fordított a
kormányzat 2005-ben, valamint amelyeket a
nemzetközi ifjúsági programok finanszírozá-
sára lehetett igényelni az Európai Uniótól.

Elsõdlegesen a Magyar Köztársaság 2005.
évi költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV.
törvény által biztosított forrásokat kell meg-
említenünk, megjegyezve, hogy szorosan vett
értelemben a költségvetési törvénynek az ifjú-
sági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi
miniszter felügyelete alá tartozó fejezete tartal-
maz e célra fordítható pénzeket, továbbá a IX.
Helyi önkormányzatok támogatása és a XVII.
Területfejlesztés c. fejezet egy-egy sora is ide-
sorolható. Tágabb értelemben azonban – az if-
júságpolitika horizontális politika természeté-
bõl kifolyólag – szinte valamennyi miniszter
felügyelete alatt találunk olyan forrásokat, me-
lyeket az ifjúsági korosztályra fordítottak vala-
milyen címen. (Ezeket a terjedelemre való te-
kintettel nem soroljuk fel egyenként.) 

A számbavétel során külön kiemeljük a
központi költségvetésbõl a Gyermek és Ifjúsági
Alapprogramot, mely a gyermek- és ifjúsági
korosztályi, valamint a gyermekekért és fiata-
lokért dolgozó társadalmi szervezetek és in-
tézmények munkáját támogatja. 

Kiemelést érdemel továbbá a szintén a köz-
ponti költségvetés részét képezõ Nemzeti Civil
Alapprogram. Az NCA forrásaiból – pályázati
úton történõ támogatással – azok az ifjúsági
célokat szolgáló civil szervezetek (magánala-
pítványok, társadalmi szervezetek) is része-
sülhetnek, melyek legalább egy éve ténylege-
sen mûködnek. 

A hazai forrásokat az Európai Unió ifjúsági mo-
bilitást támogató programja, az Ifjúság 2000–2006

Program egészíti ki, mely egyrészt a fiatalok
saját projektjeit támogatja, másrészt segít
mindazoknak a szakembereknek is, akik fia-
talokkal foglalkoznak valamilyen iskolán kí-
vüli program megvalósításában. A Program
az anyagi támogatáson túl képzési, információs,
szakmai, módszertani szolgáltatásokat is nyújt.
A Program keretében Nemzetközi Ifjúsági Cse-
rék, Ifjúsági Találkozók, Fejlesztõ Projektek,
leginkább helyi szintû Ifjúsági Kezdeményezé-
sek megvalósítására, Európai Önkéntes Szol-
gálatban való részvételre van lehetõség.

Mielõtt azonban áttekintenénk a 2005. évre
vonatkozó pontos számadatokat, vizsgáljuk
meg – legalább tendenciaszerûen – a megelõ-
zõ évek forrásait!

A 2005. év elõtti idõszak

Magyarországon 1999-ben emelkedett mi-
nisztériumi szintre az ifjúsági korosztállyal
összefüggõ tevékenységek koordinálása az If-
júsági és Sportminisztérium megalakulásával,
ezért a források terén mutatkozó tendenciákat
ekkortól elemezzük.

1999–2002 között az Ifjúsági és Sportmi-
nisztérium (a továbbiakban: ISM), 2002–2004
között a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminiszté-
rium (a továbbiakban: GYISM), 2004 októbe-
rétõl pedig az Ifjúsági, Családügyi, Szociális
és Esélyegyenlõségi Minisztérium (a továbbiak-
ban: ICSSZEM) látta el ezt a feladatot. A min-
denkori éves költségvetési törvényben ezek a
tárcák önálló fejezetet képeztek, melyen belül
jól elkülöníthetõk a gyermek és ifjúsági célú
költségvetési sorok. A központi költségvetés-
bõl az említett célra fordított támogatás ös-
szegét tekintve évrõl évre növekvõ tendencia
mutatkozik, mely 2004-ben érte el csúcspont-
ját 3 358,5 millió forintban. (Az igazsághoz
hozzátartozik, hogy ebben az évben az ország

K i s s  L i l l a

Ifjúsági források
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gazdasági helyzetére való tekintettel 1 052,6
millió forint összegû zárolást kellett végrehaj-
tani, tehát ténylegesen 2 332,9 millió forint
elkölthetõ pénz maradt.) 

Az ifjúsági célú feladatokra fordítható for-
rások között jelent meg 1996-ban az önkor-
mányzatok munkáját nagymértékben segítõ
kiegészítõ támogatás, melynek szakmai fel-
ügyelete 1999-ben a Gyermek- és Ifjúsági Ko-
ordinációs Titkárságtól az ISM-hez, majd jog-
utód minisztériumaihoz került, költségvetési
helye és összege pedig változó volt. 2004-ben
a IX. Helyi önkormányzatok támogatása c. fe-
jezetben szerepelt, és ekkor érte el az addigi
maximum összegét, 170 millió forintot. A pá-
lyázati források évente nyújtottak kiegészítõ
támogatást kezdetben ifjúsági referensek fog-
lalkoztatásához, illetve „gyermek és/vagy ifjú-
sági önkormányzatok, helyi szintû korosztá-
lyi képviseleti testületek” mûködéséhez,
2003-ban pedig új elemként megjelent az ifjú-
sági információs és tanácsadó irodák létreho-
zásának, mûködtetésének és hálózatfejleszté-
sének támogatása, továbbá a kistérségi
ifjúságsegítõ szakemberek foglalkoztatásához
való hozzájárulás. 2004-ben a minisztérium
átalakította az önkormányzatokat támogató
pályázati rendszerét:

– az addig külön kategóriák keretében meg-
valósítható pályázati célokat egységesítette,
a pályázatok bírálatának legfõbb szempont-
ja a pályázati programban ismertetett fel-
adatellátás komplexitásának mértéke lett;

– az összes pályázati cél tekintetében lehe-
tõvé tette az egy közigazgatási-statisztikai
kistérségbe tartozó önkormányzatok kö-
zös pályázatát.

2001–2003 között a Gazdasági és Közlekedési
Minisztériummal kötött megállapodás alap-
ján átcsoportosításra került a Turisztikai cél-
elõirányzatból az ISM-hez 75, 80, illetve 200
millió forint, mely összegeket a tárca pályáza-
ti úton osztott szét táborok, illetve útjelzés-
hálózat felújítására. A 2004. év költségvetésé-
rõl szóló törvénybe került be garanciaként az
a szabály, hogy a Turisztikai célelõirányzat (a
továbbiakban: TC) 5%-át ifjúsági turizmus
céljára kell fordítani. A TC 5%-a felhasználá-
sának részletes szabályait a gyermek-, ifjúsági
és sportminiszter, valamint a gazdasági és

közlekedési miniszter határozta meg együttes
rendeletben. Ezzel a forrással tehát – mely-
nek összege 2004-ben 550 millió forint volt,
tovább bõvült az ifjúsági célra fordítható pén-
zek köre. Az Erdei Iskola Program, valamint a
Zánkai GYIC Kht. kikötõje fejlesztésének tá-
mogatása valósult meg a pénzbõl, illetve az
útjelzés-hálózat és a szálláshelyek felújítása
célú pályázatok kerültek kiírásra belõle.

1999 óta mûködik az ISM által – a Gyermek
és Ifjúsági Alap jogutódaként – létrehozott
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram a központi
költségvetés elkülönített, fejezeti kezelésû
elõirányzataként, s mint ilyen támogatja a
gyermekek és fiatalok programjait, szerveze-
teit, kezdeményezéseit és az azokat segítõ
szolgáltatásokat. Az Alapprogram forrásai
1999–2002 között csökkenõ tendenciát mutat-
tak (313,3 millióról 117,5 millióra csökken-
tek), majd egy 2003. évi 287 millió forintos ki-
ugró összeget követõen visszaestek 212,6
millió forintra. Az Alapprogram forrásfelhasz-
nálásának kereteit ma is a GYIA Tanács hatá-
rozza meg úgy, hogy az Alapprogram forrásai-
nak legfeljebb 70%-át a regionális ifjúsági
tanácsok kompetenciájába utalja. (A regionális
rendszerben elosztott források mértéke 1999-
tõl kezdve folyamatosan növekedett, 2001-tõl
minden évben meghaladta a 68%-ot.)

Az Országgyûlés 2003. június 23-án fogadta
el a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003.
évi L. törvényt, melynek fõ célja a civil szer-
vezetek pályázati támogatások útján történõ
támogatásával azok mûködésének megerõsítése,
a civil szektor fejlõdésének elõsegítése. 

Az Alapprogramból támogatásban részesül-
hetnek mindazok a Magyarországon nyilván-
tartásba vett magánalapítványok és társadalmi
szervezetek (ide nem értve a munkaadói- és
munkavállalói érdekképviseleteket, pártokat
és biztosítóegyesületeket), amelyek legalább
egy éve ténylegesen mûködnek. A támogatási
összegek felosztásáról a civil szervezetek kép-
viselõi közül választott kollégiumok dönte-
nek. A támogatási rendszer mûködésének
alapelveit az Alapprogram elvi irányító testü-
lete, a szintén civil képviselõk többségébõl
álló Tanács határozza meg. 

Az NCA forrásai tehát egy újabb csatornát
nyitottak meg 2004-ben, melybõl részesülhet-
tek a törvényi feltételeknek megfelelõ (2003.
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évi L. törvény 3. § (1)-(4) bekezdés), ifjúsági
célokat szolgáló alapítványok, társadalmi
szervezetek is, amennyiben pályáztak. A ke-
retösszegen belül nem határozható meg az
ilyen tevékenységet folytató civil szervezetek-
nek nyújtott támogatás aránya, azonban az az
adat ismert, hogy az elsõ pályázatokon ke-
resztül 2004-ben több mint 6 milliárd forint
(24 millió euro) vissza nem térítendõ támoga-
tás jutott el a sikeresen pályázókhoz.

Az Európai Unió tagállamai közösen hozták
létre az Ifjúság 2000–2006 Közösségi Akcióprog-
ramot, amely a jogi keretet adja az ifjúságnak
szóló nem formális oktatási programok támoga-
tásához. Az Ifjúság 2000–2006 Program nem csu-
pán a fiatalok saját projektjeit támogatja, hanem
segít mindazoknak a szakembereknek is, akik
fiatalokkal foglalkoznak valamilyen iskolán kí-
vüli program megvalósításában. Nem csak anyagi
támogatást ad, hanem képzési, információs,
szakmai, módszertani szolgáltatásokat is nyújt. 

A Program öt alprogramot foglal magában
(Fiatalok Európáért, Európai Önkéntes Szol-
gálat [EVS], Ifjúsági Kezdeményezések, Met-
széspont Projektek, Fejlesztõ Projektek), melyek
keretében a kiírt pályázatok céljait az Európai
Bizottság állapítja meg, Magyarországon pe-
dig a Nemzetközi Programok Tanácsa az a
döntéshozó testület, amely az Európai Unió
nemzetközi ifjúsági programokra elõirányzott
kereteinek pályázati úton történõ szétosztásáért,
a felhasználás irányelveinek, az éves nemzeti
prioritásoknak a meghatározásáért felel. A
pályázók részére 2002–2004 között megítélt
támogatás összege növekvõ tendenciát muta-
tott, 2004-ben az elõzõ évihez képest megdup-
lázódott az összeg (2 049 656 euro) – az adat
nem végleges, mivel az adott év keretének fel-
használását az Európai Bizottság által elfogadott
végsõ beszámoló tartalmazza, amely az adott
költségvetési évet követõ 4. évben készül el.

Itt zárjuk le a 2005-öt megelõzõ évek átte-
kintését, és vegyük górcsõ alá a jelentés tár-
gyát képezõ 2005. évet!

A FÉLMÚLT ÉS A JELEN

Magyarországon 2004 októberétõl az ICSSZEM
volt felelõs az ifjúsági ügyek koordinációjáért.
A Magyar Köztársaság 2005. évi költségveté-

sérõl szóló törvényben önálló fejezetet képezõ
ICSSZEM ifjúsági célú elõirányzatainak ösz-
szege 2 214 millió forintot tett ki. A központi
költségvetés tehát ekkora támogatást biztosí-
tott az ifjúságpolitika körébe tartozó feladatok,
ifjúsági célokat szolgáló szervezetek, intézmé-
nyek finanszírozására (az egyéb központi költ-
ségvetési támogatásokat lásd alább), mely összeg
az alábbi jogcímek között a következõképpen
oszlott meg (a jogcímek túlnyomó többsége az
elmúlt évekével nagy hasonlóságot mutat):

Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. 370,0

Ifjúsági fesztiválok, nagy ifjúsági 

rendezvények támogatása 161,3

Határon túli és nemzetközi kapcsolatokból
adódó feladatok 188,0

Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány – 

Agora Irodahálózat mûködtetése 35,0

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 487,2

Az ifjúsági szolgáltatások és az ifjúság 

társadalmi aktivitásának támogatása 100,0

Ifjúsági alapkutatások lefolytatása, monitoring 20,0

Budapesti Európai Ifjúsági Központ 

felújítása program 557,5

Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági 

kezdeményezések támogatása 295,0

Összesen 2 214,0

A 2 214 millió forint közel 40%-át a tárca pá-
lyázati úton osztotta szét. Két körben, tavasszal
és õsszel kerültek kiírásra ifjúsági célú pályáza-
tok. A célok között az alábbiak szerepeltek:

Határon túli magyar gyermek és ifjúsági
szervezetek mûködési támogatása 25 380 000

Határon túli magyar fiatalok 
programjainak támogatása 59 220 000

Gyermek és ifjúsági fesztiválok, 
nagyrendezvények támogatása 99 000 000

GYIA ifjúsági célú pályázatok 
(5 kategória)
Regionális ifjúsági tanácsok ifjúsági 
célú pályázatai 416 560 000

Belföldi ifjúsági közösségi terek 
kialakításának, fejlesztésének 
támogatása 94 000 000

Ifjúsági információs pontok kialakí-
tásának és fejlesztésének támogatása 40 000 000 

Közterületi játszóterek létesítésének
és fejlesztésének támogatása 120 000 000

Összesen 854 160 000

Civil ifjúsáki éves jelentés

UISZ jelentes.qxd  2006. 10. 21.  16:40  Page 109



110 2005 / tél

új 
ifjúsáki 

szemle

Civil ifjúsáki éves jelentés

110 2005 / tél

új 
ifjúsáki 

szemle

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. hatálya alá tartozó helyi önkormányzatok
gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának 
kiegészítõ támogatása 170 000 000

Ifjúsági turizmus és természetjárás 
céljaira szolgáló belföldi, nem üzleti 
célú közösségi, szabadidõs szálláshelyek 
fejlesztésének támogatása 204 000 000

Erdei turista útjelzéshálózat felújítása 
és fejlesztése 4 700 000

Összesen 1 232 860 000

A XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlõségi Minisztérium c. fejezet ifjú-
sági célú forrásaiból tehát több mint 854 mil-
lió forint került szétosztásra pályázati úton,
mely összeghez hozzáadhatjuk a IX. Helyi
önkormányzatok támogatása c. fejezet köz-
pontosított elõirányzatán szereplõ 170 millió
forintos összeget is (ez szintén pályázat kere-
tében jutott el az önkormányzatokhoz). Az
önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai-
nak kiegészítõ támogatására kiírt pályázat
rendszere – mint fentebb utaltunk rá – az elõzõ
években változáson ment keresztül, s ez tovább
folytatódott 2005-ben, az integrált, komplex
szemléletû ifjúsági szolgáltatások finanszíro-
zása vált elsõdlegessé. A pályázat átalakításának
eredményeként 

– megindult az ifjúsági feladatok települési,
illetve területi szintû stratégiai, ágazatokon
átívelõ tervezése;

– kialakultak, illetve megerõsödtek az integrált,
komplex szemléletû ifjúsági szolgáltatások.

Szintén a pályázati úton szétosztható ifjú-
sági célú forrásokat növelte 2005-ben a XVII.
Területfejlesztés c. fejezetrõl a XXIV. Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Mi-
nisztérium c. fejezetre átcsoportosított összeg.
A költségvetési törvény 13. § (5) bekezdése
ugyanis garanciális szabályként rögzítette,
hogy ezt az összeget, a Turisztikai célelõi-
rányzat 5%-át – mely 2005-ben 222 millió fo-
rintot tett ki – ifjúsági turizmus céljára kell
fordítani. Az ifjúsági, családügyi, szociális és
esélyegyenlõségi miniszter, valamint a regio-
nális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs
tárca nélküli miniszter együttes rendeletben
(8/2005. (XI. 10.) ICSSZEM-TNM együttes
rendelet) határozta meg a felhasználás részle-
tes szabályait, s ennek értelmében két pályá-

zatot írtak ki, egyet az Ifjúsági turizmus és
természetjárás céljaira szolgáló belföldi, nem
üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshelyek
fejlesztésének támogatására, egyet pedig az
erdei turista útjelzéshálózat felújítására és
fejlesztésére. 

Pályázati úton tehát összességében – bele-
értve az utóbbi három pályázatot és a GYIA-
forrásokat is – 1 232 860 000 forint jutott el a
pályázó körökhöz, jellemzõen alapítványok-
hoz, közalapítványokhoz, egyházakhoz, egyesü-
letekhez, társadalmi szervezetekhez, önkor-
mányzatokhoz.

Mint a bevezetõben említettük, kiemelést
érdemel a központi költségvetésbõl a Gyermek
és Ifjúsági Alapprogram, mely a gyermek- és
ifjúsági korosztályi, valamint a gyermekekért
és fiatalokért dolgozó társadalmi szervezetek
és intézmények munkáját támogatja. Az Alap-
program törvényi hátterét a Nemzeti Gyermek
és Ifjúsági Közalapítványról, a Gyermek és If-
júsági Alapról, valamint az ifjúsággal össze-
függõ egyes állami feladatok ellátásának szer-
vezeti rendjérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény
adja, részletszabályait pedig a Gyermek és If-
júsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági
Irodák mûködésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.)
ISM rendelet rögzíti. Az Alapprogram bevételi
forrásait a központi költségvetésbõl nyújtott,
az éves költségvetési törvényben meghatáro-
zott támogatás; az Alapprogram javára teljesí-
tett önkéntes befizetések; a Központi Ifjúsági
Alap pénzmaradványai, ezek korábbi tõkeki-
helyezésébõl származó összegei, valamint a
javára teljesített visszafizetések és egyéb be-
vételi források képezik. Nagyon fontos sza-
bály, hogy az Alapprogram bevétele és év végi
pénzmaradványa nem vonható el. Az Alap-
program pénzügyi fedezetével az ifjúsági
ügyekért felelõs miniszter rendelkezik.

Az Alapprogramból csak a törvényben
meghatározott célokra nyújtható támogatás,
méghozzá nyilvános vagy meghívásos pályá-
zat, illetve egyedi támogatási igény elbírálása
alapján a felhasználás célja szerint országos,
regionális vagy helyi programra. 

4. § (1) Az Alapprogram bevételi forrásaiból
a következõ célokat lehet támogatni:
a) a gyermekek testi, lelki, szellemi fejlõdését

segítõ programokat, azon belül különösen:
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– a gyermekek egészséges szabadidõ-eltölté-
sével kapcsolatos tevékenységeket,

– a gyermekek iskolán kívüli nevelésével
összefüggõ tevékenységeket,

– a gyermekek testi és lelki egészségét veszé-
lyeztetõ jelenségek elleni fellépéssel kap-
csolatos kezdeményezéseket,

b) a honismeretet, a helyismeretet elõsegítõ,
a haza szeretetére nevelõ programokat,

c) a természeti és épített környezet megóvá-
sát, védelmét segítõ programokat,

d) az ifjúság közösségi kezdeményezéseit, sa-
ját szervezeteik és csoportjaik kezdemé-
nyezéseit és tevékenységét,

e) az ifjúság érdekében tevékenykedõ intéz-
mények, nem kormányzati szervezetek
olyan programjait, amelyek építenek a
részvételre, a demokratikus döntéshozatalra,
az együttmûködésre,

f) a demokráciára neveléssel, a demokratikus
mûködés gyakorlásával és az állampolgári
neveléssel kapcsolatos programokat és kez-
deményezéseket,

g) a fiatalok saját problémamegoldó képessé-
gének erõsítését elõsegítõ programokat,

h) az európai integrációs folyamatban való
ifjúsági részvételt, valamint az európai
kapcsolatok kiépítését segítõ kezdeménye-
zéseket,

i) a kábítószer, az alkohol, a dohányzás és
más egészségkárosító szerek fogyasztásá-
nak veszélyeivel kapcsolatos megelõzõ, fi-
gyelemfelhívó programokat,

j) hátrányos helyzetben lévõ gyermekek és fia-
talok felzárkóztatását segítõ programokat,

k) az ifjúság társadalmi helyzetének változásait
nyomon követni képes információs és elemzõ
rendszer kiépítését és mûködtetését.

Az elõzõ évek gyakorlatához hasonlóan
2005-ben is meghaladta a 68%-ot a regionális
ifjúsági tanácsok által szétosztott forrás
mennyisége, ami megfelel a törvényi elõírás-
nak, miszerint az Alapprogramból támogatásra
fordítható bevételek legfeljebb 70%-ának fel-
használására a regionális támogatási rend-
szerben kerül sor. Ez az adat kiolvasható az
alábbi táblázatból is, mely egyrészt azt mutatja
meg, hogy az 1999–2005 közötti idõszakban
évente összesen mekkora összegû támogatás-
ban részesült a központi költségvetésbõl a

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, másrészt
azt, hogy a GYIA-n belül hogyan oszlott meg
a központi GYIA és a regionális ifjúsági taná-
csok által szétosztható keret.

(Az adatok ezer forintban értendõk.)

A bevezetõben utaltunk a Nemzeti Civil
Alapprogram nem csekély összegû forrásaira
is, mely esetében jóllehet nem határozható
meg pontosan, mekkora hányad jut el pályázati
úton az ifjúsági célokat szolgáló alapítványok-
hoz, társadalmi szervezetekhez, a felosztott tá-
mogatási keret nagysága azonban önmagáért
beszél. 2005-ben összesen mintegy 7 milliárd
forint (28 millió euro) vissza nem térítendõ tá-
mogatást kaptak a sikeres pályázók. 

A hazai források mellett említést kell tennünk
az Európai Unió ifjúsági mobilitást támogató
programjáról, az Ifjúság 2000–2006 Programról is,
s annak 2005. évi forrásáról. A program komplex
jellegû, hiszen nem csupán anyagi támogatást
ad, hanem képzési, információs, szakmai, mód-
szertani szolgáltatásokat is nyújt. A kiosztott tá-
mogatás – a még nem végleges adatok szerint –
2005-ben elérte a 1 270630 eurot.

AJÁNLÁSOK

Az elõbbiekben ismertetettek alapján látható,
hogy az ifjúsági korosztállyal összefüggõ cé-
lokra fordítható források változatos képet és
összegeket mutatnak. A jövõben a költségve-
tés tervezése során – a felnövekvõ generáció
és az egész társadalom érdekében – arra kell
törekedni, hogy a költségvetési támogatások
kiszámíthatóak legyenek, az egyszer már meg-
lévõ források ne tûnhessenek el, s – lehetõség
szerint – mértékük ne csökkenjen. Ez leginkább
oly módon biztosítható, ha törvényi szinten
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kerülnek rögzítésre garanciális szabályok, mint
például a már létezõ két szabály, miszerint a
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram bevétele és év
végi pénzmaradványa nem vonható el, illetve
a Turisztikai célelõirányzat 5%-át ifjúsági turiz-
mus céljára kell fordítani. 

Törvényben való kimondása kívánkozik
annak is, hogy a GYIA számára az éves költ-
ségvetési törvényben meghatározott támoga-
tás összege nem lehet kevesebb mint a tárgy-
évet megelõzõ évben biztosított költségvetési
forrás. Ez különösen akkor válik indokolttá,
ha a GYIA-nak a késõbbiekben komolyabb
szerepet szán a kormányzat, s az ifjúsági célú
forráselosztás legfõbb csatornájává teszi. A je-
lenlegi többszereplõs forráselosztó rendszert
ugyanis az jellemzi, hogy egyes területek
többszörösen, míg mások elenyészõ mérték-
ben kerülnek finanszírozásra, továbbá nem
jut elegendõ pénz a számottevõ társadalom-
fejlesztési folyamatokat generáló programok
számára sem. Fontos szem elõtt tartani azt is,

hogy milyen arányban engedi közel a kor-
mányzat a kormányzati-civil testületeket a ren-
delkezésre álló források céljainak, kedvezmé-
nyezettjeinek meghatározásához, és mennyire
valósítja meg a decentralizáció elvét, vagyis
hogy a kormányzat milyen mértékben támasz-
kodik a civil, illetve a helyi döntéshozókra. (Ezt
a gondolatmenetet tükrözi a többéves munka
eredményeként megszületett, az ifjúsággal kap-
csolatos egyes állami feladatokról szóló tör-
vényjavaslat is, melyet mind ez idáig az Or-
szággyûlés nem fogadott el.)

Nem eretnek gondolat annak felvetése sem,
hogy újabb források teremtõdjenek az ifjúság-
politikai célok megvalósítására, ugyanis több-
ször fontolgatták már azt a döntéshozók,
hogy valamely adónem meghatározott száza-
léka legyen biztosított e célra.

Az ilyen és ehhez hasonló hullámokat meg
kell lovagolni, és megfelelõ szakmai háttérrel,
kiforrott szakmai koncepcióval és érvrend-
szerrel felvértezve sikerre lehet jutni.
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Összefoglalás

Pongrácz Tiborné
Gyerekek a családban

A magyar társadalom népesedési problémái
nem új keletûek, de az 1990-ben bekövetke-
zett társadalmi-gazdasági változások tovább
erõsítették és felgyorsították a negatív ten-
denciákat. A házasságkötések csökkenése és a
házasságkötési kor emelkedése következtében
egyre nõ a valószínûsége annak, hogy a nõi
népesség jelentõs része élete folyamán soha
nem fog házasságra lépni. Terjedõben van –
különösen a fiatalok körében – a házasság
nélküli együttélések gyakorlata, de egyelõre
ez még próbaházasság jelleggel, a késõbbi há-
zasságkötés szándékával létezik. A házasság-
kötések visszaesésével összefüggésben igen
alacsony, a reprodukciót messze nem biztosí-
tó szinten stabilizálódott a termékenység. Bár
akaratlagos gyermektelenség még nem ta-
pasztalható, a ténylegesen vállalt gyermekek
száma jóval elmarad az eredetileg tervezettõl.
Az értékek szintjén ugyanakkor a magyar tár-
sadalom – európai viszonylatban kimagasló-
an – házasság- és gyermekorientált, ezért ha-
tékony családpolitikával a jelenlegi negatív
helyzeten lehetne változtatni. Az elmúlt 16
évre a családtámogatási rendszer instabilitá-
sa, a kormányváltozásokkal összefüggõ cikli-
kussága jellemzõ és így a hitelét vesztett csa-
ládpolitika nem alkalmas arra, hogy a
demográfiai magatartásban csírájában jelen
levõ pozitív változásokat elindítsa/felerõsítse.

Kulcsszavak: házasságkötés, élettársi kapcsolat,
gyermekvállalás, családi értékek, családpolitika

Berényi Eszter
Ifjúság, iskola, oktatás

A magyar oktatásra az elmúlt évtizedben rá-
nyomta bélyegét az erõteljesen csökkenõ gye-
rekszám, miközben, elsõsorban a felsõfok
szintjén, látványos oktatási expanziónak va-
gyunk tanúi. A magyar oktatási rendszerbe

járók többsége a közoktatási intézményeket
veszi igénybe. Az általános iskolai szinten
elenyészõ a magán,- illetve egyházi szektorba
járók aránya, de középfokon is döntõ többség-
ben vannak az állami intézményekbe járók. A
felsõoktatásban az állami szféra ugyancsak
jóval nagyobb súllyal képviselteti magát. A
közoktatási rendszerre jellemzõ az erõteljes
decentralizáció és az oktatási intézmények
nagyfokú autonómiája, valamint a nem kör-
zetes, hanem szabad iskolaválasztáson alapu-
ló rendszer már az alapfokon is. Ugyanakkor,
részben ennek következtében, a jelenlegi ma-
gyar iskolarendszer nemcsak, hogy tovább-
örökíti, de fel is erõsíti a társadalmi egyenlõt-
lenségeket. 

Kulcsszavak: Demográfiai válság, szabad vá-
lasztás, szakképzés problémája, expanzió,
egyenlõtlenségek 

Varga László
Fiatalok és foglalkoztatás

Társadalmi problémák leképzõdnek a csalá-
dokban, hatásukra a fiatalok szocializációja
befejezetlen, felkészületlenek az önálló élet-
vezetésük megkezdésére, munkavállalásra.
Magas a fiatal munkanélküliség, mert önme-
nedzselési képességük gyenge, foglalkoztatás-
hoz szükséges kulcsképességeik fejletlenek,
praktikus tudásuk kevés, gyakorlatlanok. A
munkaügyi központok folyamatosan fejlesz-
tik szolgáltatásaikat – fõként aktív felkészítés-
sel és a munkáltatás gazdasági elõnyeivel. Az
OFA munkaerõ-piaci programok fejlesztésé-
vel (tranzitfoglalkoztatás, KID stb.), elterjesz-
tésével jelentõsen segíti a civil szervezetek
munkáját. Az EU – reagálva a növekvõ mun-
kanélküliségre – ifjúsági paktumot hoz létre.
A hatékony, egymásra épülõ intézményi és
civil együttmûködés a kulcsa a jelentõs javu-
lásnak, a valódi kétoldalú támogatási szerzõ-
dések keretében, a versenyszektor jelentõs
részvételével.

Kulcsszavak: személyre szabott, önmenedzselés,
piacképes tudás, együttmûködés, kétoldalú
szerzõdések.
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Bauer Béla
A fiatalok mûvelõdési szokásai

A tanulmány célja, hogy megpróbálja föltárni
azokat a pontokat, amelyek meghatározzák e
társadalmi csoport gondolkodásmódját, kul-
turális fogyasztását. A kulturális esélyegyen-
lõség ma már nem evidencia, a fiatalok több-
sége motiválatlan a kultúra befogadására. Ha
a teljes válaszhalmazt problémakörönként
szeretnénk értelmezni, az elkülönítést az
alábbiak szerint tehetjük meg: 

• tanulás (iskolai életút)
• szocializációs folyamatok (benne döntõen

a kultúra használata, az értékek szerepe)
• távolság a várostól (ezen belül különösen

Budapesttõl).

A kultúrafogyasztás helyszíneit tekintve a
társadalom kettészakítottsága – 2000-hez ké-
pest – tovább nõtt. A kulturális javak fogyasz-
tását tekintve kialakult egy, a javakban dúskáló
csoport, az ebbe tartozók elsõsorban az elit-
kultúra szegmensei közül választanak. Mások
viszont alig férnek bármiféle kulturális ter-
mékhez, s egy ponton túl már nem is ismerik
fel saját szükségleteiket, ezért kulturális akti-
vitásuk az „elitkultúra intézményeinek hasz-
nálatában” (színtere az art mozi, az opera, a
színház, a múzeum, illetve a kiállítások és a
hangversenyek) formális. Különösen feltûnõ
ebben az esetben Budapest és a községek el-
lentéte, mely lakóhelyek 15–29 éves korosztá-
lya élesen elkülönül egymástól a kulturális
fogyasztás jellegében és gyakoriságában. A fia-
talok többsége hét közben és a hétvégén alap-
vetõen otthon vagy a barátainál tartózkodik.
Elenyészõ kisebbséget képviselnek azok akik
beszédcselekvési helyszínekre (kocsma, kávé-
ház) vagy kulturális intézményekbe járnak
szabadidejükben. A kulturális tevékenységek
közötti válogatás, azok mélysége, intenzitása
meg sem közelíti azt a mértéket, mint amire
az elmúlt években készített kultúrszocioló-
giai vizsgálatok utaltak. Az a néhány, szabad-
idõben végzett – de akkor kevésbé tudatosnak,
mint inkább ötletszerûnek tûnõ választáson
alapuló – elfoglaltság, amirõl a fiatalok beszá-
molnak, jórészt egyéni aktivitást, elhatározást
tükröz. A társaság, a közösség hiányzik; más-
képpen megközelítve: csak itt-ott merül fel

ennek igénye, szinte eltûnt az igényes társas
cselekvés iránti vágy a fiatalok kulturális te-
vékenységébõl. Az ezredfordulón tovább
nyílt a „kulturális olló”, azaz romlott a kultu-
rális javakhoz való hozzájutás esélye. Elsõsor-
ban a gyermekekkel rendelkezõ családokban
figyelhetõek meg ezek a változások, amely ko-
moly kormányzati beavatkozást igényelnek.

Kulcsszavak: Kulturális esélyegyenlõtlenség,
társadalmi kettészakítottság, Elit-és tömeg-
kultúra fogyasztóinak szétválása, A kulturális
olló „kinyílása”

Molnár Zsuzsa–Máder Miklós–Pillók Péter
Fiatalok vagyoni helyzete

A tanulmány a 18-29 éves fiatalok, családjaik,
háztartásuk szubjektív és objektív anyagi hely-
zetét, fogyasztási és megtakarítási szokásait,
lehetõségeit vizsgálja. 

A mai fiatalok legtöbbje már a rendszerváltás
után nõtt föl, körükben így meghatározóvá vál-
hatott a nyugat-európai életforma és modell.
Mindez magával hozta a fogyasztás expanzió-
ját, a fiatalok megjelentek mint önálló fo-
gyasztók, akik rendelkeznek bizonyos (jól
meghatározható) igényekkel és rendelkeznek
bizonyos (jól meghatározható) jövedelemmel,
anyagi potenciállal. Ez a tanulmány az Ifjú-
ság2004 címû, 8000 fõs, a magyarországi 18–29
éves lakosságot reprezentáló mintán kérdõíves
adatfelvétel alapján igyekszik bemutatni a fia-
talok fogyasztását, illetve elsõsorban a fo-
gyasztást meghatározó feltételeket. Átlagos
ekvivalens jövedelmüket tekintve nincs kü-
lönbség a szülõkkel, illetve a már önállóan
élõ fiatalok között, a felhalmozott vagyont, il-
letve tartós fogyasztási cikkeket, valamint a
lakás minõségét illetõen azonban már elõny-
ben vannak – a hosszabb munkaerõ-piaci kar-
rierre visszatekintõ családfõnek köszönhetõen
– a szüleikkel élõk. A részleteket, különösen
a digitális javakkal való ellátottságot tekintve
ennél természetesen árnyaltabb a kép. Általá-
ban megfigyelhetõk az ország nyugati és kö-
zépsõ részének elõnyét mutató regionális kü-
lönbségek, valamint az urbanizációs lejtõ.
Világosan kitûnik az is, hogy nemcsak az
anyagi lehetõségek, de a kulturális jellemzõk
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is befolyásolják a fogyasztás mennyiségét és
minõségét.

Kulcsszavak: Fiatalok, fogyasztás, jövedelem,
területi egyenlõtlenségek

Susánszky Éva–Szántó Zsuzsa
Fiatalok és egészség

2005. január elsejei adatok szerint a lakosság
közel 40 százaléka harminc éven aluli fiatal volt.
A tanulmány, felhasználva a rendelkezésre
álló hazai és nemzetközi adatokat, ennek a
korcsoportnak az egészségi állapotát és egész-
ségmagatartását mutatja. Az egészségi állapot
indikátorait a csecsemõkor (0–1 év), kisgyer-
mekkor (1–10 év), serdülõkor (11–19 év), és a
fiatal felnõtt kor (20–29) korcsoportos bontá-
sában elemzi. Az egészségmagatartást a közép-
iskolásokra kiterjedõ nemzetközi összehason-
lító vizsgálatok adatai alapján közelíti meg:
egyrészt bemutatja a fizikai aktivitásra, illetve
a kockázati magatartásformákra (a dohány-
zásra, az alkohol- és drogfogyasztásra) vonat-
kozó legfrissebb adatokat, másrészt az elmúlt
években kirajzolódó tendenciákat. A tanul-
mány az adaptív megküzdési stratégiák kiala-
kítását és fejlesztését elõsegítõ intervenciós
programok támogatását javasolja.

Kulcsszavak: fiatalok, egészségi állapot, lelki
állapot, kockázati magatartás 

Nyitrai Imre
Peremhelyzetben

A stabil ellátórendszer hiánya a gyermekes
családok autonómiájának csökkenéséhez ve-
zet, növeli a gyermeket nevelõk és a gyermekek
kiszolgáltatottságát. A kedvezõtlen munka-
erõ-piaci folyamatok mellett az ellátások elér-
téktelenedése, az indexálás hiánya, sokszor
az ellátások folyósításának bizonytalansága, a
jogok érvényesítésének problémái, a segélytí-
pusú ellátások jelentõségének a tartós megol-
dásokkal szembeni növekedése, a családtá-
mogatásokon keresztüli kontroll-funkciók
erõsödése, az ellátások finanszírozhatóságá-
nak bizonytalansága, a szubszidiaritás háttérbe

szorulása jelentõsen korlátozza a gyermekes
családok szociális biztonságának garanciáit.
Jelenleg nem remélhetõ, hogy a gazdasági
helyzet drasztikus romlásának terhei mellett
megfékezhetõ lenne a marginalizálódás folya-
mata. Egyes kormányzati törekvések elisme-
rése mellett nem látható az sem, hogy a sze-
génységellenes, roma felemelkedést célul
tûzõ programok milyen keretek között, mek-
kora forrásokra támaszkodva, s mikor indul-
hatnak el. A változások arra utalnak, hogy az
elmúlt évszázad során fokozatosan kiterjedõ
állami szerepvállalás folyamatosan csökken,
így a gyermekek jóléte ismét egyre inkább a
szülõk munkaerõ-piaci helyzetének és a csa-
lád demográfiai jellemzõinek (családszerkezet
és gyerekszám) függvényévé válik, s a jóléti
ellátások szerepe csökken. 

Ez a tendencia fokozottan érinti a munkaerõ-
piacról részben vagy teljesen kiszoruló, a szo-
ciális transzferektõl erõsen függõ családokat.
A szociális, egészségügyi és oktatási szolgál-
tatások esetében is ezeket a csoportokat érin-
tik leghátrányosabban a piacosítási tendenciák,
az ingyenes szolgáltatások körének szûkülése.
A rendszerváltás óta kirajzolódó, társadalmi
kirekesztést mérsékelni kívánó, szociálpoliti-
kai megoldások fõ veszélye az, hogy egyre ki-
szolgáltatottabb helyzetbe hozzák a népesség
leszakadó részét és a minderrõl mit sem tehetõ
gyermekeket is.

Kulcsszavak: szegénység, marginalizálódás,
családpolitika, szociálpolitika, gyermekvédelem,
cigányság

Ságvári Bence
Fiatalok közösségben

Az ifjúságról szóló kutatások, a szakértõk véle-
ményei egyértelmûen negatív és lesújtó képet
mutatnak az ifjúság közéleti érdeklõdésérõl,
passzivitásáról. A fiatalok többsége egészen
egyszerûen nem látja értelmét annak, hogy in-
tézményesített formában fogalmazza meg szük-
ségleteit, véleményét, vagy éppen konstruktív
módon adjon hangot elképzeléseinek.

Ennek hátterében természetesen ott találjuk
az elmúlt néhány évtized történelmi terheit,
illetve a közelmúlt eseményeit is. A tanulmány
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rövid elméleti és empirikus áttekintést kíván
nyújtani a fenti témáról, kiemel néhány olyan
jellegzetes tendenciát, amelyek alapvetõen
jellemzõek a fiatalok közösségi szervezõdéseit,
az ezekben való részvételt. Ezen kívül részle-
tesebben szólunk magyarországi fiatalok poli-
tikai aktivitásáról.

Kulcsszavak: ifjúság, közösség, részvétel, po-
litikai érdeklõdés, 

Somody Bernadette
Ifjúság a jogban

A cikk bemutatja a hazai jogrendszernek a
gyermekekkel és ifjúsággal kapcsolatos szem-
léletmódját: a gyermek és az ifjúság jogi fogal-
mát, a gyermekjogok jellemzõit és az ifjúsággal
kapcsolatos állami feladatok jellegét. A jogvé-
delmi rendszer intézményei körébõl kiemelten
foglalkozik a gyermekjogi ombudsmannal, és
felhívja a figyelmet a gyermeki jogokhoz il-
leszkedõ, sajátos jogvédelmi eszközrendszer
fontosságára. Hosszabb múltra visszatekintõ,
de egyúttal 2005-ös vonatkozással is bíró jog-
alkotási, illetve jogalkalmazási események
felvillantását követõen a szerzõ megállapítja: a
gyermekek jogainak alapjait a magyar jogrend-
szer kielégítõen rendezi, a jog szemléletmódja
eleget tesz a gyermekjogi standardoknak. Nem
szûnõ feladat azonban a gyermekjogok érvé-
nyesülésének folyamatos figyelemmel kísérése,
a jogalkotási és jogalkalmazási hibák, hiá-
nyosságok korrigálása, továbbá a gyermekjogi
értékrendnek a jog mellett a társadalomban
történõ érvényre juttatása.

Kulcsszavak: gyermek jogi fogalma, gyermek-
jogok, gyermekjogi ombudsman

Herczog Mária
Ifjúságszakmai struktúrák

Az ifjúsági szakmai struktúrák többfélekép-
pen megközelíthetõ fogalom. A cikkben egy-
részt az életkori felosztás ellentmondásait,
másrészt a gyerekekkel és fiatalokkal foglal-
kozó ágazatok, intézmények, szakemberek
ugyancsak nem egyértelmû megközelítését,

felfogását mutatom be. Az elmúlt 10 évben
sem sikerült a kiemelten fontosnak tartott
gyermek- és ifjúságügyben elõrelépni az egysé-
ges szemlélet, frazeológia, értelmezés, de leg-
alább a különbségek és azok okainak feltárásá-
ban. A többféle ágazathoz, tárcához tartozó
0–29 éves korosztály számára még egy olyan
nyilvánvalóan a helyi forrás- és szakemberhiá-
nyos helyzetben sincs érdemi együttmûkö-
dés, mint például a gyermek- és ifjúságvédelmi
koordinátorok, és ifjúsági referensek. A jövõben
elsõdleges fontosságúak a tisztázó viták, egyez-
tetések, kutatás, értékelés, és egy közös munka
feltételeinek megteremtése az érintett korosz-
tályok és a szülõk aktív közremûködésével. 

Kulcsszavak: ifjúságszakmai struktúra, gyermek
és ifjúság, szakmai együttmûködés

Beke Márton
A gyermek és ifjúsági civil szektor

A dolgozat a gyermek és ifjúsági korosztály
élethelyzetével összefüggõ eseményeit, ten-
denciáit a korosztályi és a szakmai civil szer-
vezetek körében lezajlott folyamatok alapján
vizsgálja meg. Röviden bemutatásra kerülnek
a gyermek és ifjúsági közösségekre, szerveze-
tekre az elmúlt években ható folyamatok, a
2006. év jellemzõ eseményei, tendenciái, majd –
a kormányzat figyelmébe ajánlott – javaslatok
olvashatók. A fejezet keretében egyaránt be-
mutatásra kerülnek a korosztályi, azaz a jel-
lemzõen gyermekek és fiatalok által alapított,
illetve vezetett és a korosztály élethelyzetének
javításával, lehetõségeik bõvítésével foglalkozó
– gazdálkodásukat tekintve nonprofit – szak-
mai közösségekre, szervezetekre vonatkozó
tendenciák. A dolgozat – a szerzõ élethelyzete
okán – nem a civil szervezetek szemszögébõl,
de azok szempontjai alapján íródott.

Kulcsszavak: gyermek és ifjúsági korosztályi
szervezetek; gyermek és ifjúsági szakmai
szervezetek; érdekképviselet; érdekegyezte-
tés; ifjúsági szolgáltatások; ifjúsági részvétel
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Ditzendy Károly Arisztid–Nagy
Ádám–Wéber László
Ifjúsági kormányzat

A tanulmány az elmúlt másfél évtized ifjú-
ságpolitikájából kiindulva próbálja meg a
2005-ös évi kormányzati intézkedéseket
számba venni, azok folyamatait elemezni.
Szól a meg nem született „ifjúsági törvény”-
rõl, a határon túli ifjúsági intézményrendszer-
rõl, a kormány nemzetközi-európai ifjúsági
munkájáról, az ifjúsági célú intézményrend-
szerrõl, kiemelve a Nemzeti Gyermek és Ifjú-
sági Közalapítványt, a pályázati rendszerrõl
és a kormányzati-civil együttmûködésrõl.
Kilenc pontból álló cselekvési terv-szerû ja-
vaslatok zárják a fejezetet.

Kulcsszavak: kormányzat és ifjúság, állami
feladatok az ifjúságügyben

Kiss Lilla
Ifjúsági források

1999 óta, amióta az ifjúsági korosztállyal össze-
függõ tevékenységek koordinálása minisztériumi
szintre emelkedett, a korosztállyal összefüggõ
célokra fordítható források változatos képet és
összegeket mutatnak.

Egyrészt az éves központi költségvetésrõl
szóló törvényben biztosított forrásokat említ-
hetjük meg (kiemelve közülük a Gyermek és
Ifjúsági Alapprogramot, mely a gyermek- és
ifjúsági korosztályi, valamint a gyermekekért
és fiatalokért dolgozó társadalmi szervezetek és
intézmények munkáját támogatja), másrészt
az azokat kiegészítõ uniós pénzeket, melyeket
az Ifjúság2000–2006 Program keretében lehet

elnyerni pályázat útján. A hazai források ösz-
szegeit tekintve 2004-ig emelkedõ tendenciáról
számolhatunk be, az utóbbi két évben azonban
csökkenõrõl. Ugyanez érzékelhetõ az uniós
pénzek esetében is. 

A jövõben a költségvetés tervezése során –
a felnövekvõ generáció és az egész társadalom
érdekében – arra kell törekedni, hogy a költ-
ségvetési támogatások kiszámíthatóak legyenek,
az egyszer már meglévõ források ne tûnhes-
senek el, s – lehetõség szerint – mértékük ne
csökkenjen. Ez leginkább oly módon biztosít-
ható, ha törvényi szinten kerülnek rögzítésre
bizonyos garanciális szabályok. Törvényben
való kimondása kívánkozik például annak,
hogy a GYIA számára az éves költségvetési
törvényben meghatározott támogatás összege
nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelõ-
zõ évben biztosított költségvetési forrás. Egy,
az ifjúsági korosztállyal foglalkozó törvény
megalkotása egyébiránt nem csak forrásoldal-
ról indokolt és idõszerû. 

Nem eretnek gondolat annak felvetése sem,
hogy újabb források teremtõdjenek az ifjúság-
politikai célok megvalósítására, ugyanis többször
fontolgatták már azt a döntéshozók, hogy vala-
mely adónem meghatározott százaléka legyen
biztosított e célra. Az ilyen és ehhez hasonló
hullámokat meg kell lovagolni és megfelelõ
szakmai háttérrel, kiforrott szakmai koncep-
cióval és érvrendszerrel felvértezve sikerre le-
het jutni. 

Kulcsszavak: központi költségvetés, ifjúsági
célú pályázatok, Gyermek és Ifjúsági Alap-
program (GYIA), Nemzeti Civil Alapprogram
(NCA), Ifjúság2000–2006 Program, Turisztikai
célelõirányzat (TC), Önkormányzatok kiegé-
szítõ támogatása
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Szerzõink

Bauer Béla
Budapesten született 1961-ben. Tanító-nép-
mûvelõ, történész, szociológus, ifjúságkutató.
Az ifjúságsegítõ akkreditált felsõfokú szak-
képzés egyik kidolgozója. Az Ifjúság2000,
Ifjúság2004 valamint a Mozaik2001, Mozaik2006
kutatások vezetõ kutatója. A Mobilitás Ifjúság-
kutató Iroda vezetõje, az ELTE fõiskolai docense.
Szakterülete az értékek és a kultúra világa.

Beke Márton 
1979-ben született, Budapesten. Mûvelõdés-
szervezõként végzett. 1996–1997 között Beze-
nyén alakította ki az elsõ ifjúsági információs
pontot, illetve az ország második teleháza-
ként jegyzett Bezenyei Gyereházat. 1996-tõl a
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság
nemzetközi munkacsoportjának vezetõje, majd
az Európa Tanács ifjúsági civil tanácsadó testü-
letének tagja. Részt vett az országos integrált
ifjúsági érdekképviselet kialakításában. 1999-tõl
a Budapest-Káposztásmegyeri Ifjúsági Infor-
mációs és Tanácsadó Iroda munkatársa, majd
a Magyar Kultúra Alapítványnál, késõbb az
Agora határon túli ifjúsági információs és ta-
nácsadó irodahálózatnál dolgozott. 2002-2006
között az ifjúsági tárca (GYISM-ICSSZEM-
SZMM) munkatársa, jelenleg a Magyar Sze-
génységellenes Hálózat koordinátora, illetve a
Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program
szakértõje. Az ELTE Tanító-és Óvóképzõ Karán,
az ifjúságsegítõ felsõfokú szakképzés kereté-
ben óraadó tanár. 2006-tõl – miniszteri dele-
gáltként – a Nemzeti Civil Alapprogram Közép-
magyarországi Regionális Kollégiumának tagja,
jelenleg jelenleg a Pécsi Tudományegyetem ifjú-
sági szakirányú továbbképzésének hallgatója.

Berényi Eszter 
1975-ben született Budapesten. Az ELTE Társa-
dalomtudományi Karán diplomázott 2002-ben.
2003 és 2006. között az ELTE TÁTK Doktori Is-
kolájának ösztöndíjas hallgatója volt, jelenleg
doktori disszertációján dolgozik, illetve a Mobi-
litás Ifjúsági Iroda munkatársaként dolgozik.
Kutatási területei: oktatás- és ifjúságszociológia.

Ditzendy Károly Arisztid
1966-ban született Baján. Általános iskolai ta-
nító, népmûvelõ. A rendszerváltáskor Kecske-
mét ifjúságpolitikai fõelõadója, majd a HELPI
Kecskeméti Ifjúsági Információs és Tanácsadó
Iroda irodavezetõje. Késõbb 6 éven keresztül
a HAYICO – Magyarországi Ifjúsági Informá-
ciós és Tanácsadó Irodák Szövetségének elnöke.
A Hálózat az Ifjúságért Kht. ügyvezetõ igazga-
tójaként a HiRek ifjúsági szakmai elektronikus
hírlevél alapítója szerkesztõje, az ngo.hu por-
tál alapító szerkesztõje. Volt tanácsadója a
Miniszterelnöki Hivatal Gyermek és Ifjúsági
Kodifikációs és Deregulációs Bizottságának,
tagja a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Ta-
nácsának, a Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyez-
tetõ Tanács támogatói tárgyalócsoportjának.
Munkája elismeréseképp 2001-ben miniszteri
elismerõ oklevelet kapott.

Herczog Mária 
1954-ben született Budapesten, a szociológia
tudomány kandidátusa, Eredeti végzettsége
szerint közgazdász, tanár. Az Országos Krimi-
nológiai Intézet és a Nemzeti Család és Szoci-
álpolitikai Intézet tudományos fõmunkatársa.
Az ELTE óraadó tanára. 1993 óta alapító fõ-
szerkesztõje a Család, gyermek, ifjúság címû,
kéthavonta megjelenõ szakfolyóiratnak. Kuta-
tásokat, képzéseket végez, konferenciákat szer-
vez, mediátorként és szakmai konzulensként
mûködik. Az UNICEF, WHO, Európa Tanács
idõszakos tudományos szakértõje, az Európai
Unió ECOSOC Bizottságának tanácsosa 2004
óta civilként, a magyar GSZT Állandó Bizott-
ság elnöke. Batthyányi-Strattman László díjat
kapott 1995-ben, Belügyminiszteri dicséretet
2003-ban. Kutatási területe a gyermekjólét,
gyermekvédelem, ezen belül a családjukon
kívül nevelkedõ gyerekek, gyermekek elleni
erõszak, újszülöttgyilkosság, gyermek-és fia-
talkorú bûnözés háttere. 

Kiss Lilla 
1978-ban született Debrecenben. Egyetemi ta-
nulmányait Miskolcon folytatta, 2002-ben
szerzett jogi diplomát, majd 2005-ben jogász-
közgazdász egyetemi oklevelet gazdálkodási
szakon. 2004-ben kezdett dolgozni a Gyermek-,
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Ifjúsági és Sportminisztérium Gyermek- és Ifjú-
sági Ügyekért Felelõs Helyettes Államtitkárságán
a kormányzati kapcsolatok szakreferenseként,
majd jogutódánál, az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium-
ban ifjúsági szakreferensként. Az Ifjúsági Fõ-
osztály munkatársaként részt vett az ifjúsággal
kapcsolatos egyes állami feladatokról szóló
törvénytervezet elõkészítésében, az ifjúságpo-
litikát érintõ egyéb jogszabályok szakmai
koncepciójának kidolgozásában. Jelenleg a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénz-
beli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Fõosztályán
dolgozik, kötõdése azonban megmaradt az if-
júságpolitikához, elsõsorban jogi oldalról. Az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és
Óvóképzõ Fõiskolai Karán a Jogi ismeretek c.
tárgyat oktatja az ifjúságsegítõ képzésben
részt vevõ hallgatók számára második éve.

Máder Miklós Péter
1972-ben Pécsen született. Az ELTE Társada-
lomtudományi Karán 2002-ben szerzett szocio-
lógusi diplomát. Jelenleg az ELTE Társadalom-
tudományi Kar Doktori Iskolájának hallgatója.
Az Ifjúságkutató Intézet kutatója, elemzõje

2002–2005 között. Részt vett regionális, or-
szágos ifjúság,- és drogkutatásokban. Résztve-
võje a Mozaik2001, és Ifjúság2004 kutatásoknak,
kiemelt érdeklõdéssel fordult az ifjúságkuta-
tást érintõ nemzetközi összehasonlítások felé.
Számos publikációja jelent meg az Új Ifjúsági
Szemlében és a Statisztikai Szemlében. Szakte-
rülete a társadalomtudományos kutatás mód-
szertani anomáliái, az adathiányok kezelése.

Molnár Zsuzsanna
1978-ban született Budapesten. Diplomát
2004-ben szerzett az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Társadalomtudományi Karán
szociológiából. 2002 és 2004 között a Mobili-
tás Ifjúságkutatási Irodájának munkatársa volt,
részt vett a Mozaik2001 és az Ifjúság2004 ku-
tatásokban, valamint több kisebb, kvantitatív
és kvalitatív kutatásban. Vizsgálta többek kö-
zött a valóság-show-k, illetve az ún. kibeszélõ
show-k fogadtatását, lehetséges hatásait a
gyerekek és a fiatalok körében, részt vett to-
vábbá a Mobilitás pályázati rendszerérõl szóló

kutatás elemzésében, valamint az ifjúsági je-
lentések elkészítésében.

Nagy Ádám 
1972-ben született Budapesten. Villamosmérnök,
közgazdásági, politológiai, jogi és tanári szak-
oklevéllel. PhD. fokozatát neveléstudomány-
ból szerezte. Az Információs Társadalom és
Trendkutató Központ ügyvezetõje, az Új Ifjú-
sági Szemle társfõszekesztõje, a Civil Szemle
fõszerkesztõje. 

Nyitrai Imre 
1968-ban Budapesten született. Tanár, mûvelõ-
désszervezõ, szociológus és szociálpolitikus,
szociálpolitikai és gyermekvédelmi szakértõ.
Több civil szervezetnek is (alapító) tagja,
több társadalmi szervezet önkéntese, az Euro-
Régió Szociális Szakmai Közösség közhasznú
egyesület elnöke. A Magyarországi Cigányo-
kért Közalapítványnak öt éven át kurátora.
Dolgozott az oktatásügyben, az elmúlt évtized-
ben pedig a szociális ágazat különbözõ terein
(szociális ellátások, gyermekvédelem, szociá-
lis igazgatás), két évig annak legmagasabb
szintjén, államtitkárként. Több sikeres EU-s
és hazai fejlesztési pályázat kidolgozója, vala-
mint végrehajtója a humánerõforrás-fejlesztés
területén. Diplomamunkáit a szervezetszocio-
lógia területén készítette, s jelenleg stratégia-
tervezéssel, szervezetfejlesztéssel és vezetõi
képzésekkel foglalkozik az ország különbözõ
megyéiben. Az Új Ifjúsági Szemle munkatársa,
majd egyik rovatszerkesztõje („Ifjúság és tár-
sadalom” rovat). A szakértõi tevékenységének
középpontjában az önkormányzati szociális
szolgáltatások, ellátórendszerek és az egyházi
intézmények kiépítése szerepel, részt vett az
Ifjúság2004 kutatás szakmai elõkészítésében.
Publikációk fõként a szociológia, szociálpoli-
tika, a férfiak és nõk közötti esélyegyenlõség,
szolgáltatások minõségbiztosítása, fogyatékos
foglalkoztatás, valamint az emberi erõforrás-
menedzsment területén jelentek meg. 

Pillók Péter
1976-ban született Budapesten. Az ELTE Társa-
dalomtudományi Karán szociológus szakon
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2001-ben diplomázott. Jelenleg az ELTE Társa-
dalomtudományi Kar Doktori Iskolájának hall-
gatója. 2002 óta az Ifjúságkutatós Intézet kutatója,
Az Ifjúságkutató Intézet kutatója, elemzõje.
Részt vett több regionális összehasonlító vizsgá-
latban és ifjúságpolitikai koncepciót megalapozó
kutatásban, több tematikus ifjúságkutatást ter-
vezett és vezetett. Ugyancsak részt vett a Mozaik
2001 kutatás elemzésében, valamint az Ifjú-
ság2004 kutatás tervezésében és elemzésében.
Szakterülete a társadalomtudományi kutatás-
módszertan, új kutatási technikák.

Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta 
1944-ben született Budapesten. Közgazdász,
1975-ben egyetemi doktori, 1988-ban kandi-
dátusi címet szerzett. A KSH Népességtudo-
mányi Kutatóintézet tudományos fõmunka-
társa. Kutatási területei család, családpolitika,
családi értékek, gyermekvállalás, párkapcso-
latok, válás, keresõ tevékenység és anyaság
összeegyeztethetõsége, nemi szerepek válto-
zásai. Mintegy 130 magyar és idegen nyelvû
publikáció szerzõje.

Ságvári Bence 
1977-ben született Budapesten. Az Eötvös
Loránd Tudományegyetem szociológia sza-
kán 2001-ben szerzett diplomát, jelenleg az
egyetem doktori iskolájának PhD hallgatója.
Londonban, a University of Westminster, il-
letve Bloomingtonban az Indiana University
ösztöndíjas kutatója volt 2000-ben, illetve
2004-ben. A nemzetközi World Internet Project
(WIP) kutatócsoportjának tagja. Egyik alapítója
az ELTE Információs Társadalom- és Hálózat-
kutató Központjának (ELTE-ITHAKA), illetve a
Mobilitás Ifjúságkutató Iroda és a Magyar Tu-
dományos Akadémia Regionális Kutatások
Központjának (MTA-RKK) munkatársa. Kutatási
területei közé tartozik az információs technoló-
giák társadalmi-gazdasági hatásainak, illetve a

társadalmi-kulturális értékek, attitûdök gazda-
sági vonatkozásainak vizsgálata.
Somody Bernadette 
1976-ban született Budapesten. 2000-ben szer-
zett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2000
és 2003 között az Oktatási Jogok Biztosa Hiva-
talának munkatársa volt, majd 2003-2004-ben
gyermekjogi miniszteri megbízottként a Gyer-
mek-, Ifjúsági és Sportminisztériumban dol-
gozott. Jelenleg az ELTE ÁJTK Alkotmányjogi
Tanszékének oktatója.

Susánszky Éva
1951-ben született Budapesten. Szociológus,
epidemiológus, városgazdász. 12 évig dolgozott
az Országos Közegészségügyi Intézet WHO
„Örökletes Ártalmak Társadalmi Megelõzése”
Együttmûködési Központjában. 1994-tõl a Sem-
melweis Egyetem Magatartástudományi Inté-
zetének oktatója, egyetemi adjunktus. Fõ kuta-
tási szakterülete az egészségi állapot társadalmi
egyenlõtlenségeinek vizsgálata. Számos hazai
és nemzetközi kutatásban vett részt.

Szántó Zsuzsa
1953-ban született Budapesten. Szociológus.
1977-ben az ELTE Bölcsészkarán szociológus
és történelemtanári diplomát szerzett. 1982
óta dolgozik a Semmelweis Egyetem Magatar-
tástudományi Intézetében, ahol orvosi szocioló-
giát tanít. Számos egészségszociológiai kutatás-
ban vett részt: dolgozott az MTA Szociológiai
Kutatóintézetében a Losonczi Ágnes vezeté-
sével folytatott Zala megyei egészség-felmé-
résben, részt vett a veresegyházi irányított
betegellátási modell-kísérlet elõkészítésében,
valamint az MTA Szociológiai Kutatóintézete
és a SE Magatartástudományi Intézetének kö-
zös vizsgálataiban. Fõ szakterülete az egész-
ségmagatartás és a betegviselkedés.
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Varga László
1959-ben született Budapesten. Mûszaki szak-
oktató, marketing szakközgazdász, térség és
vállalkozásfejlesztési menedzser. 1993–1997
között – közösségi iskolai menedzserként -
közösségszervezéssel és az ifjúsági szabad-
idõs, szakmai és önismereti programok szer-
vezésével foglalkozott. 1997-tõl jelenleg is a
Vargabetû Klub-Mûhely Egyesület vezetõje-
ként feladata a hátrányos helyzetû fiatalok ér-
dekképviselete, számukra komplex munkaerõ-
piaci, drogprevenciós projektek kifejlesztése,
megvalósítása. 2002-tõl az Országos Tranzitfog-
lalkoztatási Egyesület alelnökeként tanácsadói
hálózatot fejleszt, módszertani problémákkal
foglalkozik. Nevéhez fûzõdik a Fõvárosi Ön-
kormányzat pályakezdõk számára nyújtott in-
tézményrendszeren kívüli szolgáltatások kon-
cepciójának és cselekvési tervének elkészítése.

Wéber László 
1968-ban született Veszprémben. Szociálpoli-
tikus. A magyarországi ifjúsági információs és
tanácsadó szolgáltatások minõsítési és minõ-
ségbiztosítási rendszerének kidolgozója, a
HAYICO – Magyarországi Ifjúsági Információs
és Tanácsadó Irodák Szövetségének elnöke.
2004-ben az ifjúsági területen végzett munkájá-
nak elismeréseként állami kitüntetésben (Minisz-
teri Elismerõ Oklevél) részesült.
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Civil ifjúsáki éves jelentés
Gyermek és Ifjúsági Konferencia

A Gyermek és Ifjúsági Konferenciát (GyIK) a gyermek és ifjúsági közösségeket
tömörítõ, a gyermek, fiatalok és közösségeik számára szolgáltatásokat nyújtó, az említett
korosztályok élethelyzetének feltárásával foglalkozó 278 szervezet 2003. december 7-én

alapította, azért, hogy megvalósulhasson a magyarországi gyermekek és fiatalok érdekeinek,
képviselt szervezeteink országos szintû, egységes és eredményes képviselete.

A szervezetek a GyIK keretei közt végzett munkájuk során az érintett korosztályok
társadalmi helyzetének jobbítása, az általuk igénybe vehetõ szolgáltatások bõvítése és azok

színvonalának emelése érdekében kívánnak dolgozni.

Elérhetõségek:

Iroda: 1134 Budapest, Lehel út 4.D.
Telefon / Fax.: 239-34-31

E-mail: 
Web: www.gyik.hu

UISZ jelentes.qxd  2006. 10. 21.  16:40  Page 122


