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I. Bevezetés 

 
Az állampolgárság fogalma a közelmúltban jelentős átalakuláson ment keresztül. A modern, 
jogi státuszként értelmezett állampolgár fogalmat új elemek (pl. környezettudatosság, 
vállalkozókészség, önkéntesség, stb.) egészítették ki. Ma már kissé másképp nézünk erre a 
fogalomra, mint korábban, bár a posztszocialista társadalmakban magát a kifejezést mindig is 
kíséri valamilyen szkepszis a történelmi hagyományokból adódóan. Ugyanakkor az Unió 
létrejöttével és bővülésével egyre inkább globalizálódik is a folyamat, de egyelőre úgy tűnik 
kevéssé tudjuk értelmezni azt a nemzettől függetlenül. Talán nem véletlen, hogy az aktív 
állampolgárságra nevelés az Unióban az egyik legfontosabb horizontális dimenzió. Ennek 
jeleként foghatjuk fel azt is, hogy 2009-et a kreativitás éve volt, 2011 pedig az önkéntesség 
éve lesz.  
Magyarország számára kulcskérdésnek tűnik több szempontból is, hogy sikerül-e 
konszenzusra jutni a fogalmat illetően és leginkább, hogy sikerül-e ennek megfelelően a 
társadalmi és fizikai környezetéért felelős, azért aktívan cselekvő fiatalokat felnevelni. Arról, 
hogy a fiatalok milyen állampolgári ismeretekkel rendelkeznek, viszonylag keveset tudunk. A 
14 évesek beható nemzetközi vizsgálatára utoljára 1999-ben került sor. A 2010-es második 
adatfelvételben sajnos Magyarország nem vesz részt, ami azért is nagyon sajnálatos, mivel 
2011-ben mi adjuk az elnökséget az Unióban és valószínűleg ez a téma akkor is kiemelkedő 
fontosságú lesz. A 99-es  vizsgálat eredményei szerint a hazai diákok a nemzetközi átlag körül 
teljesítettek az ismeretek tekintetében, de a nők és a kisebbségek iránti attitűdöket tekintve 
sikerült jelentősen alulmúlni a nemzetközi átlagot. Ugyanakkor azzal, hogy nem kutatjuk ezt a 
terepet, nem teszünk mást, minthogy homokba dugjuk a fejünket, viszont megfosztjuk 
magunkat attól a lehetőségtől, hogy a problémára tényeken alapuló szakmapolitikai választ 
találjunk. 
Jelen tanulmány arra vállalkozott, hogy az erre a területre fókuszáló nagyobb nemzetközi és 
hazai kutatások eredményeit összefoglaljuk, valamint a hazai oktatási gyakorlatot 
feltérképezzük. A tanulmány megrendelője az Aktív állampolgárságért Alapítvány, akik 
civilként azon tevékenykednek, hogy ezen a területen előbbre jussunk.  
A tanulmány első felében egy rövid fogalmi bevezető után az elérhető adatbázisok (ezek 
pontos leírását lásd a Mellékletben) másodelemzésével az aktív állampolgárságra vonatkozó 
indikátorokkal egy-két problématerületet járunk körbe, elsősorban arra keresve a választ, 
hogy hol is helyezkednek el a magyar fiatalok a nemzetközi palettán. A tanulmány második 
részében a gyengébb állampolgári aktivitás okaiként a civil társadalom gyengeségére, a 
magyar társadalom értékstruktúrájára és az állampolgári nevelés iskolai gyakorlatára 
vonatkozó kutatások és egyéb információk eredményeit foglaljuk össze.  
Tanulmányunk alapvetően adatbázisok másodelemzésére és dokumentumok elemzésére épül, 
de készítettünk néhány interjút kulcsszereplőkkel is.  
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II.  Az aktív demokratikus állampolgárság fogalmi háttere 

 
A következő fejezetben az állampolgárság fogalmát járjuk körül. Bemutatjuk a 

legfontosabb értelmezéseket és érzékeltetjük a fogalommal kapcsolatban felmerülő 
problematikákat. Az állampolgárság fogalmát Carr és Hartnett (idézi Veldhuis 1997) 
folyamatosan vitatott fogalomként jellemezte, utalva arra, hogy helyes használata mindig 
megkérdőjelezett, hiszen olyan fundamentális politikai dilemmáktól függ, amelyekre nincs 
racionális és végső megoldás. Az állampolgárság-fogalom e jellemzője rávilágít a fogalom 
kontextus-függőségére, hiszen az állampolgári szerepértelmezés sokat változott a történelem 
során. Az imént elmondottakból pedig az is következik, hogy az állampolgárság és különösen 
az aktív állampolgárság fogalma szükségképpen normatív fogalom, vagyis kötődik a helyes, 
a jó valamilyen adott korban és politikai berendezkedésben jelenlévő egy- vagy többféle 
elképzeléséhez.  

 A felsorolt három jellemző világossá teszi, hogy az állampolgárság fogalma a 
szociológiai szerepelméletek keretein belül is értelmezhető. A funkcionalista szerepértelmezés 
és a szimbolikus interakcionizmus szerepfelfogása között az a leglényegesebb különbség, 
hogy míg előbbiek szerint a viselkedés struktúrafenntartó funkciót tölt be, vagyis inkább 
kontextus-függő, addig az interakcionisták szerint a viselkedés és az egyéni cselekvés 
folyamatosan újraértelmeződik, állandóan mozgásban és változásban van. Az egyén ez utóbbi 
szerepfelfogásban konstruktív aktor, míg a funkcionális elméletben egy struktúra 
fenntartásában játszik szerepet. Az aktív állampolgári szerep, ahogy látni fogjuk, inkább az 
interakcionisták szerepértelmezéséhez áll közel. 

Az állampolgári szerep elemzésekor több megközelítés lehetséges. Egyrészt helyezhetjük 
a hangsúlyt a fogalom fejlődéstörténetére, másrészt fókuszálhatunk a szerep elemeire. Ez 
utóbbi főleg azért előnyös, mert hatékonyan alkalmazható az oktatás területén, a 
meghatározott elemekhez ugyanis könnyebben rendelhetők oktatási célok és így alkalmas 
kiindulópontjai lehetnek tantervi programok fejlesztésének.  

 

1. A fogalom fejlődéstörténete 
 

Az állampolgárság fogalmát politikaifilozófiai-történeti szempontból tárgyaló szerzők 
egyetértenek abban, hogy az állampolgárság modern fogalmának gyökerei a francia 
forradalom korszakában keresendők, jóllehet az állampolgárság koncepciója mint olyan, már 
az ókori görög városállamokban is értelmezhető volt. 

Az állampolgárságról szóló modern diskurzus a liberális eszmerendszerhez köthető. 
Faulks (2000) ugyanakkor megjegyzi, hogy a fogalom a jogok és kötelezettségek 
hangsúlyozása miatt nemcsak a liberális, hanem a konzervatív politikai gondolathoz is közel 
áll. A jogok és kötelességek az állampolgárság egymást támogató és nem pedig egymást 
kizáró elemei. A jogok gyakorlása ugyanis mindig valamilyen kontextusban történik, pont 
olyan helyeken, mint az iskola, a bíróságok, a parlament, vagy akár a kórház. Ahhoz, hogy ez 
a kontextus fennmaradjon és jogaink ezeken a „helyeken” gyakorolhatók legyenek, mindenki 
közös erőfeszítésére és áldozatára szükség van. A joggyakorlás kontextusának fenntartása 
tehát kötelezettségeket generál, így a jog és a kötelezettségek egymást feltételező 
fogalmakként értelmezhetők. 

Delanty (2000) szintén politikafilozófiai kategóriákhoz kapcsolva különbözteti meg az 
állampolgárság háromféle klasszikus fogalmát. A liberális felfogás középpontjában az állam 
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által az egyénnek biztosított jogok hangsúlyozása áll. A konzervatív irányzat a felelősségre és 
a kötelességekre helyezi a hangsúlyt, a kommunitárius megközelítés pedig az identitásra és a 
részvételre fókuszál.  

A nemzetközi integráció és a globalizáció hatására azonban mára már nem lehetséges az 
állampolgárság olyan koherens meghatározását adni, mint azt a liberálisok vagy a 
konzervatívok tették. Az állampolgárság mára elvált a nemzet és az állam fogalmától, 
másrészt az állam a nemzetközi integráció következtében nem rendelkezik többé abszolút 
szuverenitással, a politikai részvétel új formái és államhatárokon átnyúló jogok (pl. emberi 
jogok) jelentek meg. Mivel a globalizáció és a nemzetközi integráció hatására a nemzetállam 
egyre inkább egy egységes geopolitikai tér részévé válik, az állampolgárságnak többé nem 
egyetlen referenciapontja van. Az állampolgárság fogalma ezért leginkább egy ún. 
„kozmopolita modellben” értelmezhető. Painter (1998, 2003) érvelése szerint az európai 
komplexitás több szinten történő kormányzást jelent, ezért az állampolgárság fogalma, az 
állampolgári szerep is több szinten jelenik meg, illetve realizálódik. 

Derek Heater szintén a többszintű kormányzás dimenzióival ötvözte az állampolgári 
szerep elemeit, majd ehhez a hálóhoz kapcsolta a tanulás elemeit. Derek modellje nem említ 
régiókat, viszont az európai szinten túlmenve globális szinten is értelmezhetőnek véli az 
állampolgárság fogalmát (1. ábra). 
 
1. ábra „Heater állampolgárság kockája” 

 
 

2. A fogalom dimenziói, elemei 
 
A történelmi és eszmetörténeti megközelítések mellett fontos kitérnünk azokra az 

értelmezésekre is, melyek az állampolgárság fogalmának dimenzióit és elemeit igyekeznek 
megragadni. Ezeket úgy is tekinthetjük, mint az állampolgárság fogalmának 
konceptualizálásait, hiszen ezek bontják le a szerepfogalmat konkrét elemeire. A fogalom 
ilyen kibontásai alkalmasak arra is, hogy az állampolgárság elemeihez az állampolgári 
ismeretek és készségek oktatásában feladatokat rendeljenek.  

Veldhuis (1997) az állampolgárság politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági 
dimenzióit határozza meg,  Az egyes dimenziók közül Veldhuis szerint a politikai dimenzió a 
legdominánsabb, mivel a politikai döntések meghatározó keretet adnak a többi szférának is. 
Ebben a politikai alrendszerben a jogok és kötelességek ismerete és gyakorlásának képessége 
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a legfontosabb. A társadalmi alrendszerben az egyéni kapcsolatok ápolása a legfontosabb, 
melynek alapját olyan értékek képezik, mint a lojalitás és a szolidaritás. A kultúra területén a 
kulturális örökséggel és sokszínűséggel kapcsolatos ismeretek és azok elfogadása hangsúlyos. 
Végül a gazdasági alrendszer alapja a gazdasági alapismeretek elsajátítása, valamint a 
munkához és a minimális életszínvonalhoz való jog érvényesülése. 

A Kerr-féle aktív állampolgárság megújított fogalmának kulcselemei a szerepfogalom 
sajátosságait követik, hiszen a tudás, a készségek, az attitűdök, az értékek és az identitások a 
szerep megélésének különböző formáit takarják (1. táblázat).  

 
1. táblázat Az állampolgárság megújult fogalmának elemei 

Tudás 
emberi jogok és felelősségek, politikai kultúra, történelmi ismeretek, 
aktuális ügyek, kulturális örökség, jogi kérdések és az, hogy miként 
befolyásolja mindez a politikát és a társadalmat 

Készségek 

konfliktuskezelés, interkulturális kompetencia, tájékozottságon alapuló 
döntéshozatal, kreativitás, a társadalom és a politika befolyásolásának 
képessége, kutatási képességek, képviselet, autonómia, támogatás, 
kritikai gondolkodás, kommunikáció, vitakészség, aktív figyelem, 
problémamegoldó képesség, az ellentmondásos jelenségekkel való 
megbirkózás képessége, együttműködési készség, kockázat felismerése 

Attit űdök 

politikai bizalom, politikai érdeklődés, politikai hatékonyság, autonómia 
és függetlenség, rugalmasság, kulturális megértés, a más kultúrák 
tisztelete, a változásra, véleménykülönbségre való nyitottság, az aktív 
állampolgári részvétel iránti felelősség és nyitottság, a társadalom és 
politika befolyásolása 

Értékek 
emberi jogok, demokrácia, tolerancia, nemek közötti egyenlőség, 
fenntartható környezet, béke és erőszakmentesség, igazságosság és 
méltányosság, az aktív állampolgári részvétel elismerése 

Identitások személyes és közösségi identitás, nemzeti és globális identitás érzése 
Forrás: David Kerr: Hatást gyakorolni a világra; http://www.ofi.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle/david-kerr-
hatast#2  

 
Az állampolgársággal kapcsolatban aktív és passzív elemeket is megkülönböztetnek.  Az 

aktív komponensek az állampolgári cselekvéssel kapcsolatos dimenziókat tartalmazzák, a 
passzív komponensek pedig azokat az elemeket (kivétel a katonai szolgálat), amelyek az 
attitűdök szintjén támogatják az állampolgári szerep kibontakozását. Az aktív komponensek 
közé tartoznak a klasszikus állampolgári politikai tevékenységek, mint például a szavazás. 
Ugyancsak ide tartozik a politikával kapcsolatos véleménynyilvánítás is. Érdemes még 
megjegyezni, hogy Kennedy megfogalmazásában az aktív állampolgári szerep részét képezik 
olyan illegális cselekedetek is, mint az épületfoglalás vagy az útblokád (Nelson és Kerr, 2006) 

Hoskins és társai (2006) ugyanakkor leszögezik, hogy az aktív állampolgári szerep nem 
más, mint: 

 
Részvétel a civil társadalomban, a közösségi- és politikai életben, a kölcsönös tisztelet és 

erőszakmentesség jegyében, az emberi jogokkal és a demokráciával összhangban.1 
 

Hoskins megfogalmazásában tehát az aktív állampolgárság fogalmába nem tartozik bele a 
szélsőséges csoportokban való részvétel és egyéb illegális tevékenységek. 

                                                 
1 A szerző fordítása, az eredeti megfogalmazás a következő: „Participation in civil society, community and/or 
political life, characterised by mutual respect and non-violence and in accordance with human rights and 
democracy.” 
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Ebben a fejezetben az állampolgárság fogalmának, az állampolgári szerep különböző 
értelmezéseit vettük szemügyre. A fogalom fejlődése történelmi és eszmetörténeti 
szempontból is értelmezhető. Az állampolgárság fogalma a történelem során egyre 
inkluzívabbá vált, értelmezésében előtérbe került a jogok szerepe. Az állampolgárság 
fogalmának ezt a jogokkal telített értelmezését nevezik az állampolgárság modern 
szemléletének. Ennek a modern felfogásnak a megjelenése a francia forradalom és a 
nemzetállamok megalakulásához köthető. Nem mondhatjuk viszont, hogy azóta változatlan 
maradt a fogalom tartalma és értelmezése. A legújabb elméletek ugyanis a szerep aktív 
elemeinek hangsúlyosabbá válását, sőt bővülését emelik ki. A klasszikus állampolgári 
tevékenységek mellett olyan új típusú tevékenységek is az állampolgári szerep alkotói lettek, 
mint a környezetvédelem, a tudatos fogyasztás vagy az önkéntes tevékenység. Ugyancsak 
egyre fontosabbá válik a vállalkozókészség is, mint az aktív állampolgári szerep eleme. Az 
állampolgári szerep mai értelmezéseiben tehát a szerep elemei jóval többet jelentenek, mint a 
hagyományos állampolgári kötelezettségek (pl. szavazáson való részvétel) köre. Az aktív, 
demokratikus és felelős állampolgári szerep fontos eleme a tájékozottság és az érdeklődő 
attitűd. Fontos a demokratikus értékek iránti elkötelezettség és azok tiszteletben tartása. Az 
állampolgár nemcsak a politikában vesz részt, hanem az őt körülvevő közösség(ek) életében 
is. Nemcsak a saját boldogulásáért, hanem az őt körülvevő (akár tágabb értelemben vett) 
környezet jóllétéért is felelős, nemcsak a jelenben, hanem a jövőben is.  

Eszmeáramlatok mentén az állampolgárság modern fogalma a liberalizmushoz köthető, de 
tartalmaz a konzervatív irányzatban hangsúlyos elemeket, mint például a kötelesség. Fontos 
ugyanakkor megemlíteni, hogy vannak, akik szerint az állampolgárság fogalma már nem 
értelmezhető adekvátan eszmeáramlatok mentén. Az állampolgárság referenciapontja már 
nem a nemzet és az állam, hanem egy komplexebb, multikulturális, sőt globális kontextus. 
Bár többen is írnak arról, hogy az állampolgári szerep gyakorlásának szintjei is bővültek. Az 
állampolgári jogok és kötelességek nemcsak a helyi és az országos környezetben 
gyakorolhatók, hanem egyre inkább nemzetközi szinten is, nem sok szó esik arról, hogy mit is 
jelent konkrétan például az állampolgári szerep regionális szinten történő megélése. 

Úgy tűnik, hogy a „felelősség tényének felismerése” hamarabb megtörtént, mint a hozzá 
kapcsolódó gyakorlati megvalósulás lehetőségeinek feltárása. Ennek egyik legjobb példája, a 
környezetvédelem területén található. Egyre többször szembesülünk azzal, hogy egyéni 
cselekedeteink összessége miként járul hozzá például a globális felmelegedéshez. Annak 
formái azonban, hogy miként járulhatunk hozzá a megelőzéshez hatékonyan a személyes 
életünkön keresztül, még most vannak kialakulóban. Valószínűleg nem tévedés tehát azt 
mondani, hogy az állampolgári szerep aktív elemeinek kibontása egy útkereső szakaszában 
van. 
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III.  Az állampolgári szereppel és aktivitással kapcsolatos 
kutatások 

 
Az eddigiekben az állampolgári nevelés elméleti hátterét és hazai gyakorlatát mutattuk be. 

A következő fejezetben a legfontosabb nemzetközi és hazai, állampolgári szereppel és 
aktivitással foglalkozó, leginkább fiatalok körében végzett kutatások eredményeit foglaljuk 
össze. Először két nemzetközi felvételt mutatunk be, majd néhány hazai kutatás eredményeit 
ismertetjük.  

 

1. CIVED 1999, Hoskins és társai összetett aktív állampolgárság 
indikátora 

 
A CIVED kutatás első szakasza 
 
A fiatalok állampolgári ismereteit és készségeit vizsgáló legnagyobb szabású kutatás az 

IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievenment) által 1999-
ben folytatott CIVED volt, amely mintája 28 ország 14 éves fiataljai köréből került ki. A 
kutatás célja annak megértése volt, hogy „Mennyire felkészültek a fiatalok állampolgári 
feladataik teljesítésére” (Torney-Purta 2001, 25.o.).  

A kutatás előfeltevése, hogy a felnőttkori állampolgári szerepnek megvannak a megfelelői 
már a gyermekek életében is. A CIVED továbbá egy olyan állampolgári szerepfelfogásra 
épül, amely nem csak a részvételt helyezi középpontba, hanem az érték- és attitűdfaktornak, 
illetve az ismereteknek is jelentős szerepet tulajdonít. Ennek megfelelően a kutatás három fő – 
tartalmi, affektív és kognitív terület (domain), illetve további konkrét alterületek és azok 
aspektusai vizsgálatán keresztül kívánta megközelíteni a diákok állampolgári tudatosságát. A 
három fő terület a tartalmi, az érzelmi-viselkedési és a kognitív területek voltak (2. táblázat). 
 
2. táblázat– Az állampolgári szerepfogalom CIVED 1999 értelmezése 

Tartalmi terrénum – Content domain 
Civil társadalom és 

rendszerek 
Civil  

alapjogok/ 
értékek 

Civil részvétel Civil identitás 

Állampolgárok: 
- feladatok 
- jogok 
- kötelességek 
- képesség a civil 

társadalom 
építésére 

Egyenlő  
állampolgári  
jogok 

Döntéshozás: 
- állami szervezetben 

való részvétel 
- választási részvétel 

Civil imázselemek: 
- elképzelés a civilek 

közösségben elfoglalt 
helyéről 

- feladatok 
- értékek 
- mindezekkel kapcsolatos 

dilemmák és az azokhoz 
való hozzáállás 

Nem állami 
szervezetek: 
- vallási szervezetek 
- vállalatok, cégek 
- szakszervezetek 

Szabadság: 
- szólás 
- vélemény 
- vallás stb. 

Befolyásolás: 
- nyilvános vita 
- tüntetés 
- szakpolitika-

fejlesztés 

Kötődés: 
- közösséghez tartozás 

érzete 
- közösségen belüli és 

közösségek közötti 
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- pártok 
- civil szervezetek 
- lobbicsoportok 
- média 
- iskolák 
- kulturális és egyéb 

szervezetek 

- tudatos fogyasztás 
- korrupció 

toleranciával, 
diverzitással kapcsolatos 
hitek 

- az értékek 
különbözőségének 
megértése és elismerése 

Érzelmi-viselkedési terület - Affective-behavioral domain 
Hit  Attit űdök Részvételi 

hajlandóság 
Viselkedés 

Demokratikus 
értékekben 

Én-kép: 
- politikai 

érdeklődés 

- felkészültség 
tüntetésen való 
részvételre 

- felnőtt részvétel 

- diáktevékenységek 
gyakorisága 

- civil részvétel közösség, 
iskola életében 

Civil értékekben Másokkal 
kapcsolatos 
attitűdök: 
- kisebbségek 
- nők 
- bevándorlók 
- interakció 

emberekkel  

  

 Intézményekkel 
kapcsolatos 
attitűdök: 
- az intézmények 

válaszkészsége 
- bizalom 
- nemzethez való 

viszony 
- büszkeség 

  

Kognitív terület – Cognitive domain 
Tudás Érvelés, elemzőkészség 

- definíció 
- leírás 
- illusztráció példákkal 

- interpretáció 
- definíció alkalmazása 
- érvelés 
- integrált információrendszerezés 
- problémamegoldás 
- előrejelzés 
- motivációk értékelése 

Forrás: International Civic and Citizenship Education Study – Assessment Framework (2007) 
 

A diákok tudását és interpretációs képességeit felmérő feladatsor többválasztós 
tesztkérdésekből állt, melyeknek egy helyes megoldása volt. A lexikális tudást mérő 
feladatsor a diákok állampolgári ismereteit mérte fel, például olyan kérdésekkel hogy mit 
tartalmaz egy állam alkotmánya, kik irányítják a demokratikus berendezkedésű államokat, 
mik a politikai jogok. Ezeken túl bizonyos kérdésekben a diákoknak azonosítaniuk kellett 
bizonyos szituációkat, például fel kellett ismerniük, hogy négy felsorolt élethelyzet közül 
melyikben valósul meg diszkrimináció. Végül olyan feladatok is voltak, amelyek arra 
vonatkoztak, hogy a diákok le tudnak-e vonni bizonyos következtetéseket, pl. tudják-e, hogy 
mi történik, ha egy kézben monopolizálódik a sajtópiac. 
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Az interpretációs képességeket mérő skálát olyan feladatokból alakították ki, melyek 
többnyire interpretációs készségeket mértek. A gyerekeknek például egy politikai hirdetéssel 
kapcsolatban feltett kérdésekre kellett választ adniuk. Ezek a kérdések egyrészt olyan 
információkra vonatkoztak, melyek a hirdetés szövegében is benne voltak, bizonyos kérdések 
viszont a hirdetésben explicitté nem tett, mögöttes tartalmakra vonatkoztak. Ezen túlmenően 
felmérték azt is, hogy a gyerekek különbséget tudnak-e tenni tény- és véleményállítások 
között. 

Végül, a tudás- és készségskálákból egy összesített skála is készült. E skálák 
értelmezéséhez fontos tudni, hogy mindhárom skála, tehát a tudás, a képesség és az összesített 
skála esetében is a 100 pont jelenti a nemzetközi átlagot.  

Mivel az állampolgári szerep fontos eleme a tevékeny részvétel, ezért az iskolai, illetve a 
felnőttkori állampolgári részvétellel kapcsolatos attitűdök elemzése is fontos szempont volt. 
Az iskolai részvétel kapcsán a diákokat arról is kérdezte a kutatás, hogy mennyire látják 
értelmét, mennyire gondolják, hogy az iskola életében való tevékeny részvétel előbbre viszi 
az iskola ügyeit. A felnőttkori állampolgári részvételt értelemszerűen nem lehetett 
tényszerűen mérni, ezért a gyerekek „előrejelzéseit” vették számba, vagyis hogy mennyire 
valószínű, hogy felnőttként részt fognak venni bizonyos állampolgári tevékenységekben. 

A korábbiakban már szóltunk arról, hogy mennyire fontos az állampolgári nevelés 
szempontjából az iskola, az osztályterem demokratikus berendezése. A kutatás ezért nemcsak 
a gyerekek ismereteit és attitűdjeit mérte fel, hanem azt is, hogy milyen tantermi közegben 
folyik a tudás és az értékek, attitűdök átadása.  

 
A CIVED kutatás második szakasza 
 
Az IEA kutatása bizonyos újításokkal 2009/2010-ben megismétlődik. A kutatók szerint az 

elmúlt 10 év globális változásai, mint a terrorizmus kihívásai, a fejlődő világ 
demokratizálódása, a civil szervezetek jelentőségének növekeédse és az internet terjedése  
megkövetelik a kutatás kontextusának felülvizsgálatát is. A kutatás kerete, az állampolgári 
szerep területei, melyeket a 12. táblázatban bemutattunk ugyanazok maradnak, de a 
megközelítés idén a diákok tágabb környezetét is figyelembe veszi állampolgári attitűdjeik, 
szerepfelfogásuk alakulásában. Jobban megvizsgálják a családi környezetet, a család 
társadalmi státusát, és mivel a politikai szocializáció alapvetően fontos közege az otthon, ezért 
a szülők politikai érdeklődését is bevonják az elemzésbe. Az iskola környezetét is behatóbban 
vizsgálják, az új kutatásban azt is meg lehet majd tudni, hogy milyen közegben (pl. mekkora 
város stb.) van az iskola. Ezen túl minden résztvevő országban részletes elemzésnek vetik alá 
az oktatáspolitikai kontextust. A technikai modernizációra reflektálva pedig a diákok 
Internetes informálódását is vizsgálják majd.  

 
A CIVED adatainak felhasználásával 2008-ban készült egy ún. összetett aktív 

állampolgárság-indikátor (3. táblázat), amely mentén a kutatásban részt vevő országok 
összehasonlíthatók egymással (Hoskins et al. 2008).  

 
3. táblázat Az összesített aktív állampolgárság indikátor faktorai 

Állampolgári értékek 
a konvencionális állampolgárság fontossága, a mozgalom központú állampolgárság fontossága 
Társadalmi igazságossággal kapcsolatos értékek és attit űdök 
nőkkel, kisebbségekkel, iskolai részvétellel kapcsolatos attitűdök 
Részvétellel kapcsolatos attitűdök 
politikai tájékozottság és érdeklődés, közösségi tevékenységekben való részvételre való hajlandóság, 
iskolai részvételre való hajlandóság, felnőttkori politikai aktivitással kapcsolatos attitűdök, 
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felnőttkori szavazási hajlandóság 
Demokratikus intézményrendszerrel kapcsolatos ismeretek 
mi „tesz jót ill. rosszat” a demokráciának, jogok, demokratikus ismeretek, interpretációs képességek 
Forrás: Hoskins et al. (2008) 

 
Hoskinsék elemzése 28 országra terjedt ki. Az összesített indikátor2 tekintetében jól 

teljesítenek a déli mediterrán államok, különösen Ciprus és Görögország, de hasonló 
értékeket találunk néhány posztszocialista országban (Lengyelország, Szlovákia és Románia) 
is (2. ábra). Az északi államok közül a Norvégok szerepelnek a legjobban. A többi északi 
állam a rangsor középső tartományában helyezkedik el, a sort pedig két balti állam, Észt- és 
Lettország zárja, valamint Belgium francia nyelvű tartományai.  

                                                 
2 Az indikátorok kifejlesztéséhez új skálákat használtak. Minél nagyobb az értéke,annál inkább tekintheőt aktív 
állampolgárnak az illető. 
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2. ábra Az európai országok pozíciója a Hoskinsék által készített összesített aktív állampolgárság 
indikátor alapján 

 
Forrás: Hoskins et al. (2008) 

 
Az országok természetesen nemcsak az összesített indikátor, hanem a négy aldimenzió 

(állampolgári értékek, társadalmi igazságossággal kapcsolatos értékek és attitűdök, 
részvétellel kapcsolatos attitűdök, demokratikus intézményrendszerrel kapcsolatos ismeretek) 
alapján is összehasonlíthatók egymással (az országok eredményeit térképes formában 
szemléltetve a négy dimenzió mentén lásd a Függelékben).  

A demokratikus intézményekkel kapcsolatos ismeretek területén jól szerepel Ciprus, 
Olaszország és Görögország, az északiak közül a finnek, valamint a szlovákok és a lengyelek. 
Az e területen leggyengébben teljesítők a balti államok, Lettország és Litvánia. 

A részvételi attitűdöket tekintve ugyancsak a mediterrán államok és néhány 
posztszocialista ország éri el a legmagasabb eredményeket, az északi államok és néhány 
nyugat európai ország viszont a lista alján szerepel. 

A társadalmi igazságosság területén Ciprus, Portugália, Norvégia és Anglia éri el a legjobb 
eredményeket, a sereghajtók viszont mind a korábbi kommunista államok közül kerülnek ki 
(Oroszország, Magyarország, Bulgária és Lettország).  
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Végül az állampolgári értékeket tekintve Románia és Litvánia teljesít a legjobban, a sor 
végén pedig olyan államok találhatók, mint Dánia, Anglia, Belgium (francia nyelvű területek) 
Észt- és Finnország.  

 Hazánk a demokratikus intézményrendszer ismerete és az igazságosság dimenzió területén 
a középmezőny alján helyezkedik el. Mindkét esetben jobban teljesítenek hozzánk képest az 
északi államok, rosszabbul pedig néhány balti állam, Bulgária vagy Románia. A részvételi 
attitűdök és az állampolgári értékek tekintetében már jobb a helyzet, ezekben a középmezőny 
felső részéhez tartozunk, sőt az állampolgári értékek dimenziójában a magyar diákok az 
északi államok tanulóihoz képest is jobban szerepelnek.  

Tanulságos megnézni a hazai adatokat néhány környező, hasonlóan posztszocialista 
múlttal rendelkező országhoz viszonyítva is (4. táblázat). Magyarország az eredmények 
szerint minden dimenzióban rosszabb eredményeket ért el, mint Lengyelország és Szlovákia, 
Romániához képest is csak az ismeretek területén teljesítenek jobban a magyar gyerekek. A 
hazai eredmények minden dimenzióban a szlovén és a bolgár eredményekhez hasonlóak.  

 
4. táblázat Magyarország eredményei néhány posztszocialista állammal összevetve az összesített indikátor 
és egyes dimenziói tekintetében  

 Összetett 
indikátor3 Ismeretek4 Részvételi 

attitűdök5 
Társadalmi 

igazságosság6 
Állampolgári 

értékek7 
PL ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
SK ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
CZ ~ ~ ↑ ↓ ↑ 
SLV ~ ~ ~ ~ ~ 
RO ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ 
BG ~ ~ ~ ~ ~ 
Forrás: Hoskins et al. 2008 
~: nincs szignifikáns különbség 
↓: hazánk szignifikánsan alacsonyabb eredményt ért el 
↑: hazánk szignifikánsan magasabb eredményt ért el 

 

2. ESS – European Social Survey 
 

Az ESS8 kutatássorozat állampolgári aktivitással kapcsolatos eredményeit legbehatóbban 
elemző kutatás Hoskins és társai (2006) nevéhez fűződik, akik egy ún. aktív állampolgárság 
indikátort (ACCI=Active Citizenship Composite Indicator) hoztak létre és annak mentén 
hasonlították össze a kutatásban részt vevő 19 országot. Hoskinsék elemzésükben az aktív 
állampolgárság négy dimenzióját különböztették meg: (1) politika; (2) civil társadalom; (3) 
                                                 
3 Az összetett skála értékei 494 (Észtország) és 642 (Ciprus) között szóródtak, Magyarország (523) 
4 Az ismeretek skála értékei 494 (Észtország) és 642 (Ciprus) között szóródtak, Magyarország (512) 
5 A részvételi attitűdök skála értékei 443 (Csehország) és 613 (Ciprus) között szóródtak, Magyarország (493) 
6 A társadalmi igazságosság skála értékei 571 (Lettország) és 707 (Ciprus) között szóródtak, Magyarország (586) 
7 Az állampolgári értékek skála értékei 496 (Finnország) és 676 (Görögország) között szóródtak, Magyarország 
(567) 
8 Az ESS (European Social Survey) egy nemzetközi vizsgálat, amelyben a kérdőíveknek két modulja van: egy 
törzsmodul és egy rotációs modul, amely két-három blokkból áll. A törzsmodul célja a főbb társadalmi trendek 
monitorozása, beleértve az alábbi témaköröket: az intézmények iránti bizalom, a médiahasználat, a politikai 
elkötelezettség és részvétel, a társadalmi-politikai orientációk, a kormányzat megítélése, erkölcsi, társadalmi és 
politikai normák, etnikai és vallási hovatartozás, egészségi állapot, biztonság, pszichológiai jól-lét (well-being) 
és természetesen a társadalmi-demográfiai háttér információk. Az ESS felvételei a részt vevő országok felnőtt 
lakosságát vizsgálják, az egyes felvételekben több modul is tartalmazott állampolgársággal, állampolgári 
tudatossággal kapcsolatos kérdéseket. 
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közösségi életben való részvétel; (4) értékek. (Az ACCI index négy dimenziójának tartalmát 
lásd a Függelékben). Az összesített index alapján Hoskins az alábbi térképet rajzolta meg (3. 
ábra): 
 
3. ábra Hoskins aktív állampolgárság - térképe 

 
  

 
Az ábrán látható, hogy aktivitás tekintetében egy képzeletbeli átló mentén tagolódik 

Európa. Az északi és a nyugati államok magasabb indexértékekkel aktívabbnak, a déliek és a 
keletiek viszont kevésbé aktívnak számítanak. Ez a kép azonban némileg árnyaltabbá válik, 
amikor az egyes dimenziók tekintetében vizsgáljuk meg az országok rangsorát (6. ábra).  

Norvégia és Svédország minden dimenzió tekintetében a négy legjobban szereplő ország 
között van, Magyarország, Lengyelország és Portugália viszont meglehetősen masszívan 
tartják magukat az utolsó öt helyezett között. A lengyelek egyszer képeznek kivételt ez alól, 
értékek tekintetében ugyanis a legjobb öt között vannak.  

A skandináv államok leginkább a rangsorok első felében foglalnak helyet, az egyetlen 
kivétel Finnország, amely az értékdimenzión kívül minden más tekintetben a középmezőnybe 
tartozik. 

A mediterrán országok civil és közösségi dimenzió tekintetében is a rangsor végén 
szerepelnek, a politikai és értékdimenzió tekintetében viszont nagyobb a szórás. A görögök és 
a spanyolok politikai aktivitás, az olaszok és spanyolok pedig értékek tekintetében tartoznak a 
középmezőnybe. Figyelemre méltó továbbá, hogy a portugálok az értékek tekintetében a lista 
első felében, a hatodik helyen végeztek. 

A kelet-európai államok közül a lengyelek ismét kitűnnek az értékek tekintetében elért 
magas eredményükkel, a magyarok viszont minden dimenzió tekintetében gyenge 
eredményeket produkáltak. 

A civil társadalmi részvétel tiltakozással kapcsolatos tevékenységeiben minden országban 
magas részvételi arányokat találtak a kutatók, ami a megosztja az országokat, az a civil 
szervezetekben való részvétel. A szervezeti munkát végzők aránya itthon 3 százalék, a 
legjobban teljesítő északi államokban viszont 30 százalékos.  

A közösségi részvétel ugyancsak az északi országokban, Hollandiában és Angliában a 
legnépszerűbb. Az eredmények mögött főleg a sportklubokban és kulturális szervezetekben 
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való magas részvétel áll. A mediterrán országok, hazánk és Lengyelország azonban a lista 
végén szerepel.  

A politikai részvétel dimenzióban Ausztria jó eredménye a magas párttagsági aránynak 
köszönhető, Belgium szintén előkelő helye pedig a kötelező szavazás intézményének 
köszönhető. A leggyengébben teljesítők ebben a dimenzióban is mi vagyunk a lengyelekkel. 
Bár a hazai eredmények jónak számítanak a szavazási részvételt tekintve, a politikai részvétel 
egyéb formáiban (pl. politikai szervezetek anyagi támogatása) messze elmaradunk más 
országoktól.  

Az értékdimenzióban ismét az északi országok szerepelnek a legjobban, de csatlakozik 
hozzájuk Luxemburg és Lengyelország is. Belgium sereghajtó státusza az emberi jogok és a 
szavazással kapcsolatos attitűdöknek köszönhető. Hazánk ebben a dimenzióban is gyengén 
szerepelt.  

Az összesített aktív állampolgárság index értékeit tekintve a 4. ábrán látható térképnek 
megfelelően világosan különülnek el egymástól az „aktív észak- és nyugat-európai államok” 
és a mediterrán, illetve posztszocialista országok, ahol az aktív állampolgárság index alacsony 
értékeket vett fel. 
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4. ábra Civil Közösségi  Politikai Értékek    Összesített index 

 

 
Az ESS országok rangsora az egyes aktív állampolgárság-dimenziók tekintetében Hoskins elemzése 
nyomán 
Forrás: Hoskins et al. (2006) 

 
Hoskinsék az eredmények árnyalása céljából az összesített mutató és néhány makro adat 

összefüggését is megvizsgálta. Magas negatív korrelációt találtak például az aktivitás és a 
korrupciós index között. A korrupciós index értékei 0 és 10 közé esnek, minél jobban közelít 
egy ország értéke az 10-hez, annál kevésbé jellemző az, hogy az emberek korruptnak éreznék 
az adott országot.9 Az aktív állampolgárságot megragadó index és a korrupciós mutató között 
megfigyelt magas (0,84) korrelációs érték azt fejezi ki, hogy minél tisztábbnak érzik a 
közéletet egy adott ország lakói, annál inkább hajlandóak aktív állampolgárként viselkedni, 
nemcsak politikai, hanem civil tevékenységekben részt venni, illetve az aktív demokratikus 
állampolgári szerephez kapcsolódó értékeket vallani. A hazai korrupcióészlelés a WVS 
adatain is vizsgálható. Az eredmények tanúsága szerint a magyarok fele a kutatásban felsorolt 
négy terület közül (egészségügy, rendőrség, bíróság, politika) legalább kettőben jelentős 
mértékűnek érzi a korrupciót (Keller-Sik, 2008). 

Ugyancsak magas, pozitív korrelációt figyeltek meg az index és az adott országban egy 
főre jutó GDP, illetve a Human Development Index (HDI) között is. A HDI a jólét olyan, az 
ENSZ által is használt mérőszáma, amelyet az adott országra jellemző várható élettartam, az 
írástudás mértéke, az oktatás és az életszínvonal mérőszámainak figyelembe vételével 
készítenek el, értéke 0 és 1 közötti lehet. Az erős pozitív összefüggés azt jelenti, hogy minél 
jobb mutatókkal rendelkezik egy állam e fejlettséget mérő index elemei tekintetében, annál 
jellemzőbb rá az emberek aktívabb állampolgári részvétele. Ez összecseng azzal az Inglehart-
tól származó emberi fejlődés gondolattal, amely szerint a gazdasági- és életkörülmények 
fejlődése, az emberek forrásokkal való ellátottsága az ún. posztmateriális értékek fontosabbá 
válásával járnak együtt (Welzel et al. 2003). Ezek a posztmateriális értékek (pl. a közösség 
fontossága) pedig az aktív állampolgárság modern értelmezésében is hangsúlyosak.  

                                                 
9 A 2002-es korrupciós index Lengyelországban volt a legalacsonyabb (3,7) és Finnországban a legnagyobb 
(9,6). 
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Közepes erősségű összefüggést sikerült ezen kívül megállapítani az aktivitás, illetve a 
Global Gender Gap10 Index tekintetében is, mely a férfiak és nők közötti különbséget négy 
területen méri (munkahelyi, iskolai, egészségügyi és politikai). Az index értéke szintén 0 és 1 
közötti értéket vehet föl, a 0 a két nem közötti legnagyobb mértékű egyenlőtlenséget, az 1 
pedig a nemek teljes egyenlőségét jelentené. Az aktív állampolgárság indikátor és az index 
közötti pozitív kapcsolat azt jelenti, hogy azokban az országokban, ahol a két nem közötti 
különbségek kicsinek bizonyulnak a mért területeken, ott az aktív állampolgárság index is 
magasabb.  

Témánk szempontjából a fenti, felnőtt populáción végzett kutatás azért érdekes, mert 
eredményeit Hoskinsék a korábban már említett CIVED adatokon előállított, 14 évesekre 
vonatkozó összetett aktív állampolgárság indikátorral is összevetették (5. táblázat). 
Eredményeik alapján azokban az országokban, ahol a felnőttek az ESS mutató két szélén 
helyezkednek el, tehát egyáltalán nem vagy éppenséggel nagyon is aktívnak bizonyulnak (az 
előbbire példa Görögország, Portugália és Lengyelország, az utóbbira pedig Svédország), ott 
a fiatalok átlagos aktivitása nagyobb. Azokban az országokban viszont, amelyek az ESS index 
alapján közepes teljesítményt nyújtanak, például Finnország, Németország és Anglia, ott a 
fiatalok átlagosan alacsony aktivitás értékeket érnek el. Hazánk az egyetlen ország, ahol 
fiatalok és az idősebbek is hasonlóan alacsony mértékű aktivitást mutatnak mindkét index 
tekintetében. Az állampolgári aktivitás alacsony szintje tehát úgy tűnik, életkortól független, 
egyaránt jellemzi a fiatalabb és az idősebb korosztályt is. 

 
5. táblázat Az összesített indikátor és egyes dimenzióinak átlagértéke az egyes országokban 

 CIVED  
Összetett indikátor11 

ESS 2002 
Kompozit 

GR 623 ↑ 185 
PL 594 ↑ 176 
PT 565 215 

SWE 541 686 
FI 533 401 

UK 533 517 
HU 523 173 
DE 521 504 

Forrás: Hoskins et al. (2008) 
 

A mediterrán országok és Lengyelország tekintetében lehetséges, hogy az alacsony 
felnőttekre vonatkozó értékek egyfajta általános kiábrándulás jelei, a fiatalok átlagosan 
magasabb aktvitása pedig lehet egy erre adott válasz, de lehet a fiatal generációt jellemző 
általános optimizmus jele is. A svédek és a finnek esetében lehet, hogy egy Hoskins által is 
említett jelenséget látunk. Hoskins megjegyzi, hogy a jólét bizonyos fokán elképzelhető az 
aktív állampolgárság „stabilizálódása”, majd idővel, a gazdasági frusztráció és a 
globalizációtól való félelem hatására akár ennek csökkenése is bekövetkezhet. Bár időbeli 
sorok nem állnak rendelkezésre ennek a tételnek az igazolásához, elképzelhető, hogy a svédek 
a felvétel idején a magas fokon történő stabilizálódás állapotában, a finnek viszont már 
leszálló ágban voltak. A hazai adatok, melyek egyaránt a fiatalok és idősek közömbösségét 
mutatják, utalhatnak a felnőttek körében jelenlévő olyan általános kiábrándultságra, amely 
szocializáción keresztül átadódott a fiatalok generációjának is.  

                                                 
10 A Global Gender Gap reportot a Világgazdasági Fórum készíti el minden évben. A kutatás a nők 
esélyegyenlőségét helyezi középpontba. 
11 Az összetett skála értékei 494 (Észtország) és 642 (Ciprus) között szóródtak 
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3. A World Value Survey 
 
A World Value Study során a részt vevő országok értékberendezkedéseit vizsgálták, 

összevetve azt kulturális hagyományaikkal. Inglehart és társai az államokat alapvetően egy 
olyan koordináta rendszerben helyezték el, melynek egyik tengelyén a materiális és az 
önkifejezést ösztönző értékek, a másik tengelyén pedig a tradicionális és a szekuláris értékek 
szerint pozícionálták magukat az országok (5. ábra). 

A tradicionális és a szekuláris értékek dimenziója alapvetően azokat az államokat 
különbözteti meg egymástól, melyekben fontos a vallás, azoktól, melyekben nem annyira. E 
tradicionális értékrendben a család, a társadalmi rend értékeinek támogatása és az abortusz, 
válás, illetve eutanázia elutasítása áll. A másik oldalon, a szekuláris értékek csoportjában pont 
ezek ellenkezőjét favorizálják. Vagyis a közösséggel szemben fontosabbá válik az egyén és az 
egyéni teljesítmény, tolerált az abortusz és a válás.  

A materiális értékek és az önkifejezés értékei a másik dimenziót képezik. Itt a skála egyik 
oldalán a pénz és az anyagi javak fontosnak tartása, a másik végén pedig a szabad választás 
fontossága, az élettel való elégedettség áll.  
 

 
5. ábra Inglehart érték-térképe 

 
 
Ingleharték szerint, mivel az utóbbi évtizedekben a modernizáció és az indusztrializáció 

sosem látott gazdagságot és fejlődést hozott, generációk nőttek fel úgy, hogy a „túlélés” mint 
olyan, már nem volt kérdéses. Így a gazdagság növekedésével a népesség is egyre inkább az 
önkifejezés értékei felé tolódik el.  Ugyancsak igazolható, hogy az indusztrializálódó 
országok a tradicionális értékek felől a szekuláris értékek felé mozdultak el. A legnagyobb 
fordulat tehát a materiális értékek felől az ún. posztmateriális értékek felé való elmozdulás. A 
posztmateriális értékek között nagy jelentősége van például a környezetvédelemnek, a 
toleranciának, a felelős részvételnek a politikában és a gazdaági életben.  

A legújabb hullám adatain keresztül a következőképpen néz ki a világ értéktérképe (Keller 
2009). A térképen látszik, hogy hazánk értékrendje viszonylag szekularizált és nagy 
mértékben zárt, közelebb áll a Bolgárokéhoz, mint a szomszéd szlovénekéhez (6. ábra). Ez 
több kutatás szerint már évtizedek óta ilyen, Keller Füstös és Szakolczai kutatásait említi, 
akik kimutatták, hogy itthon 1978 és 98 között a béke és a biztonság volt a legfontosabb 
értéke a társadalom számára.  
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6. ábra A világ 44 társadalmának pozíciója a tradicionális-vallásos / világi racionális gondolkodás és a zárt 
gondolkodás / nyitott gondolkodás által kirajzolt értéktérben 

 
 

A térkép a fiatalabb, 35 év alatti korosztályra és az iskolázottsági szinteket figyelembe véve is 
megrajzolható. Az adatok mindkét esetben azt mutatják, hogy a fiatalabbak és a magasabb 
végzettségűek körében is nagyobb a világi-racionális és a nyitott gondolkodás, mint az egész 
népességben. Magyarország esetében viszont nem változtat, ugyanúgy távol esünk a nyugati 
államoktól értékrendszerünk, nyitottságunk tekintetében (7. ábra). Az országra jellemző 
zártság tehát minden valószínűség szerint nem a korösszetételből adódik.   
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7. ábra A 35 év alatti népességre számított pontszámok a tradicionálisvallásos / világi-racionális 
gondolkodás és a zárt gondolkodás / nyitott gondolkodás által kirajzolt értéktérben 

 
 
A WVS az egyedüli olyan nemzetközi felvétel, mely a vállalkozókészség mérésére jó 

esélyt ad. Lengyel (2009) a WVS legfrissebb, ötödik hullámán vizsgálta a potenciális 
vállalkozók társadalmi összetételét. Az unió 27 országára vonatkozva a potenciális 
vállalkozók felét a 34 év alattiak teszik ki. Iskolai végzettség szerint a potenciális több mint 
fele közép, több mint harmada pedig felsőfokú végzettségű. Lengyel eredményei szerint a 
diákok átlag fölött választották a vállalkozás lehetőségét, hiszen népességbeli arányukhoz 
(9%) képest kétszer akkora arányban vannak azok között, akik potenciálisan vállalkoznának. 
Ez azt jelenti, hogy az egyéni teljesítmény és önállóság vonzó a diákok számára. (ezt csak 
itthon is meg kell nézni) 

 
(Bővítés alatt) 
 

4. Eurobarométer a fiatalokról 
 

A 202-es Flash Eurobaronéter jelentőségét az adja, hogy ez az egyetlen, az unió minden 
országára kiterjedő, részlete, fiatalokkal foglalkozó felvétel, mely a fiatalok állampolgári 
tudatosságával foglalkozik.  

További előnye, hogy nemcsak arról kérdezte a fiatalokat, hogy végeznek-e bizonyos 
állampolgári tevékenységeket, szavaznak-e, önkénteskednek-e, hanem azt is, hogy mit 
gondolnak, mi segítene nekik leginkább abban, hogy aktív állampolgárok legyenek. Azt is 
megtudjuk tehát az adatokból, hogy maguk a fiatalok mit szeretnének, és az adatok 
beszédesek. 

A diákok szinte minden országban azt hiányolják, hogy nem szólhatnak bele a döntésekbe 
(8. ábra). Különösen igaz ez a posztszocialista államokra. Itthon a fiatalok 90 százaléka 
gondolja azt, hogy aktívabb lenne, ha megkérdeznék és meghallgatnák a véleményét. A 
rangsort e tényező tekintetében szinte kivétel nélkül a posztszocialista államok uralják, együtt 
néhány mediterrán országgal. Az északi és nyugati államok a lista második felét foglalják el, 
de mindenhol elég magas a döntéshozásban való részvételi igény. 
 



23 
 

 
8. ábra 

 
 

A következő, itthon a másodikként befutó jelölt a kötelező állampolgári ismeretek oktatás 
bevezetése (9. ábra). Itt már nem egyértelmű a posztszocialista államok igénydömpingje, 
nálunk és Bulgáriában a mutatkozik a legnagyobb igény a társadalomismeret oktatás iránt, a 
fiatalok háromnegyede! tartaná fontosnak, hogy legyen ilyen oktatás. A többi hasonló múltú 
állam a középmezőnyben, a nyugatiak és északiak pedig leginkább a lista második felében 
helyezkednek el. 
 
 
9. ábra 

 
 

Itthon az önkéntes lehetőségek elérhetőségét jelölték meg a fiatalok a harmadik 
legmagasabb arányban (10. ábra). A legtöbb országban ez a második helyet foglalja el, de 
itthon így is a diákok több mint 60 százaléka mondta, hogy ha elérhetőek lennének 
önkénteskedési lehetőségek, akkor aktívabb lenne. Itt a posztszocialista államok között hátul 
állunk, azonban a 60 százalékos arány a fiatalok aktuális részvételi arányát tekintve 
semmiképpen nem hagyható figyelem nélkül. A megkérdezet magyar fiatalok 20 százaléka 
végzett önkéntes munkát, ami azt jelenti, hogy legalább háromszor annyi potenciális 
önkénteskedőnk van, mint ahányan ma végeznek ilyen tevékenységet. A diákok érzékelik a 
civil szektor szereplőinek hiányát, és jó okkal feltételezhetjük, hogy vonzó, jól menedzselt 
szervezetek megjelenése ebből a 60 százaléknyi fiatalból akár egy tetemesebb csoportot is 
tudna aktivizálni.  
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10. ábra 

 
 

A fiatalok nem tartanak részt nagy arányban a szavazóképesség határának csökkentésére. 
A legnagyobb igény erre Luxemburgban, a legalacsonyabb pedig nálunk mutatkozott (11. 
ábra).  
 
11. ábra 

 
  

Úgy tűnik, hogy a diákok szerte Európában azt hiányolják a legjobban, hogy a döntésekbe 
beleszólásuk legyen. Különösen nagy erre az igény a volt szocialista országok fiataljainak a 
körében. Az is világosan látszik, hogy nem igazán a szavazás az, ami aktivizálná őket. Úgy 
tűnik, hogy a négyévente kinyilvánított véleményüknél többel szeretnének részt venni az 
életük alakításában. Az is mutatja ezt, hogy a legkevésbé a szavazóképesség korküszöbének 
csökkentését igénylik.  

Az unió országainak többségében a második legmagasabb arányt az önkéntes lehetőségek 
növekedése kapta, nálunk viszont az iskolai állampolgári nevelés kapta a második legtöbb 
„szavazatot”. Világosan látszik ebből, hogy a fiatalok információt és azokat a készségeket 
szeretnék megkapni, melyek aztán segítenek abban, hogy jogaikkal, lehetőségeikkel élni 
tudjanak.  

Nálunk a harmadik legnépszerűbb elem volt az önkéntes lehetőségek bővülése, a fiatalok 
több mint 60 százaléka jelölte meg, ami az aktuális aktivitást figyelembe véve mindenképpen 
jelentős. 

Az imént elmondottakkal egybecseng, hogy a fiatalok szerte Európában a verbális 
érdekérvényesítést tartják a leghatékonyabbnak annak elérésére, hogy a politikusok 
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figyelembe vegyék őket és az érdekeiket (12. ábra).12 Ez nálunk is így van, a régi uniós 
államokhoz és az unió egészéhez képest magasabb arányban gondolkodnak így a magyar 
fiatalok, a hasonló múltú országok fiataljaihoz képest viszont kevesebben.   

Amit szintén ki kell emelnünk, az az, hogy a fiatalok mind az uniós átlaghoz, mind a régi, 
mind az új tagállamok fiataljaihoz képest magasabb arányban gondolják azt, hogy a civil 
szervezetek segíthetnek az érdekérvényesítésben. Igaz, mindössze a fiatalok 20 százaléka 
mondta azt, hogy ez a legfontosabb eszköz. A harmadik legnépszerűbb forma a petíciózás 
volt, a legkevesebben a párttagságot, a szakszervezeteket és a demonstrációt jelölték meg, 
mint a legeredményesebb és legfontosabb érdekérvényesítő formát. 
 
12. ábra 

 
 

A fiatalok a kérdezése megelőző évben a legnagyobb arányban (15-20 százalék) online 
módon vagy petícióban fejezték ki véleményüket (13. ábra). Demonstrációban valamivel 
kevesebb, mint 10százalék vett részt, és kb. ugyanennyien voltak, akik civil szervezet 
tagjaként vagy civil szervezetet támogatva mondtak véleményt. 

A petíciós és az online véleménynyilvánítás is alacsonyabb mértékű, mint az össze-EU-s, a 
régi vagy akár az új tagállamok átlaga. A civil szervezet tagjaként vagy azt támogatva 
azonban valamivel magasabb arányban mondtak véleményt a hazai fiatalok, mint a többi kelet 
európai államban. A demonstrációban való részvétel jóval alacsonyabb a nyugati államokhoz 
képest és hasonló az új tagállamok arányához.  

 
 

                                                 
12 A lehetőségek közül egyet, a legfontosabbat kellett kiválasztani 
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13. ábra 

 
 
(még vannak érdekes adatok - bővítés alatt) 
 

5. Hazai kutatások a fiatalok körében 
 
A fiatalok politikai szocializációjával, érdeklődésével és állampolgári részvételével 
kapcsolatban itthon is készültek kutatások, amelyek az értékek és az intézményekbe vetett 
bizalmat, a politikával kapcsolatos ismereteket és attitűdöket mérték fel (IDEJÖJJÖN 
IRODALMI FELSOROLÁS). A következő részben ezek eredményeit mutatjuk be. 

 

a)  fiatalok általános közérzete, problémaérzékenysége, jövőképe 
 

Az állampolgári szerepfelfogást és a szerep megélését nagyban befolyásolhatja, hogy 
milyen a fiatalok „hangulata”. Hogy érzik magukat a társadalomban, mennyire elégedettek az 
életükkel és mire számítanak a jövőben. Az Ifjúság13 kutatássorozat több ízben is vizsgálta a 
fiatalok általános közérzetét, elégedettségét.  Az eredmények szerint 2004 óta nincs változás a 
baráti-, a partnerkapcsolatok, valamint a tanulási lehetőségekkel kapcsolatos elégedettség 
területén, a 15-29 éves fiatalok ezekkel voltak a legelégedettebbek mindkét felvétel 
alkalmával (14. ábra). Azonban az életszínvonallal, valamint a jövőbeni várakozásokkal való 
elégedettség és így az általános elégedettség mértéke is csökkent 2008-ra.  

 

                                                 
13 Az Ifjúság2008 kutatás immáron a harmadik a négyévente lefolytatott nagymintás ifjúságkutatások sorában. A 
15-29 éves korosztályt vizsgáló adatfelvétel célja, hogy rögzítse - az előzőekhez képest - az ifjúsági korosztályok 
iskoláztatását, elhelyezkedését, karrierjét, önállósodását és boldogulási esélyeit befolyásoló társadalmi tényezők 
változását. Bemutatja továbbá, hogy ezek a hatások hogyan tükröződnek a fiatalok életmódjában, szabadidős 
tevékenységében, kulturális fogyasztásában. (Infúság2008 Gyorsjelentés) 
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14. ábra 

 
Az élet különböző dimenzióival kapcsolatos elégedettség, 2004-2008 
(az érdemi válaszok ötfokú skálán mért átlagértékei) 
Forrás: Ifjúság 2008 Gyorsjelentés 

 
A 2000-es adatokat is figyelembe véve, úgy tűnik, hogy a fiatalok általános elégedettsége 

nem folyamatosan romló tendenciát mutat. A 2004-es felvétel idejére az életükkel 
túlnyomóan, illetve egyértelműen elégedett válaszadók aránya is megkétszereződött. 2008-ra 
azonban az egyértelműen elégedett válaszadók aránya 6 százalékkal csökkent, a túlnyomóan 
elégedetlen válaszadóké pedig 8 százalékkal nőtt (15. ábra). 2000-hez képest egyértelműen 
pozitívan értékelhető az eloszlás változása, a közelmúlthoz képest azonban negatív az 
elmozdulás. 

 
15. ábra 

 
15. ábra - „Mindent számításba véve, Ön mennyire elégedett azzal, ahogy most él?”, 2000-2008 (%) 
Forrás: Ifjúság 2008 Gyorsjelentés 

 



28 
 

A fiatalok közérzetének jellemző aspektusa problémaérzékelésük. A fiatalok számára 
leginkább problémás életterületeket ugyancsak az Ifjúság kutatássorozat tárta fel. 2000-ben 
15-29 éves korosztály szerint a munkanélküliség, pénztelenség és a lakáshelyzet voltak 
fiatalokat leginkább érintő problémák, 2004-re viszont a drogok terjedése vette át a vezető 
helyet és a céltalanság, a kilátástalan jövő, valamint az alkohol is bekerült a legfontosabb 
problémák közé (16. ábra). A 2008-as problémaérzékelés aztán újra a 2000-es állapothoz volt 
hasonló. 2008-ban újra a munkanélküliség, a pénztelenség és elszegényedés, valamint a 
létbizonytalanság volt a vezető problématerület, de továbbra is sok említést kapott a 
kilátástalan jövő.  

A problémaérzékenység természetesen életkor és lakhelyfüggő is. A 15–19 évesek az 
átlagosnál jóval magasabb arányban jelölték meg a drog és az alkohol elterjedését, míg a 
munkanélküliséget a 20–29 évesek említették inkább. Az önálló egzisztencia megteremtésével 
összefüggő problémák, a kilátástalanság, a céltalanság, a létbizonytalanság is az idősebb 
korosztály körében jelent meg nagyobb arányban. 2000 óta megfigyelhető, hogy a budapesti 
fiatalok körében a lakásproblémákat és az önálló egzisztencia megteremtését problémának 
érzékelők aránya, a községekben viszont a munkanélküliséget és a pénztelenséget megjelölők 
aránya az átlaghoz képest jóval magasabb. Az alkoholproblémák szintén a községben lakókat 
foglalkoztatják leginkább, a kábítószer elterjedése pedig hasonlóan oszlik meg településtípus 
alapján. 
16. ábra 

 
16. ábra - Az ifjúság legégetőbb problémái a fiatalok szerint 2000-2008 (%) 
Forrás: Ifjúság 2008 Gyorsjelentés 
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A fiatalok problémaérzékenysége a Sziget kutatásoknak is fontos eleme volt és a kutatás 

lehetőséget ad arra is, hogy a magyar szigetlakó fiatalokat külföldi társaikkal hasonlítsuk 
össze. 2007-ben a magyar és a külföldi fiatalok körében is a munkanélküliség és a 
drogfogyasztás volt a két leggyakrabban választott probléma, amely a fiatalok helyzetét 
érintette (6-7. táblázat). Míg a magyarok esetében ezt a két problémát az unalom, az 
egészséges életmód és a társas kapcsolatok hiánya követte, addig a külföldiek leginkább olyan 
problémákat neveztek meg, mint az etnikai konfliktusok vagy az emberi jogok tiszteletben 
nem tartása. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a külföldi szigetlakók zöme olyan 
államokból érkezett, ahol magas a bevándorlók aránya (Franciaország, Németország, 
Hollandia). A hazai fiatalok ugyancsak magasabb arányban érezték problémának a 
példaképek hiányát, mint a külföldiek. 

 
6. táblázat A fiatalok legégetőbb problémái -- az első három legfontosabb probléma említési arányai 
(magyarok, N=750) 
  1. 

helyen 
2. 

helyen 
3. 

helyen 
1-3. hely 
együtt 

munkanélküliség 36,7 7,6 4,4 48,7 

drogfogyasztás 8,4 11,9 9,9 30,1 
unalom 7,3 9,5 11,7 28,5 
az egészséges életmód hiánya 4,3 5,9 7,5 17,6 
magányosság/társas kapcsolatok hiánya 3,3 7,9 5,5 16,7 
bűnözés 3,1 7,5 5,7 16,3 
példaképek hiánya 3,1 6 6,8 15,9 
a fiataloknak kevés  a pénzük 4,9 6,1 4,3 15,3 
alkoholfogyasztás 4,3 5,5 4,3 14,1 
etnikai konfliktusok 4,3 4,5 3,5 12,4 
a szülők válása 1,6 3,1 6,4 11,1 
túlságosan magas iskolai-munkahelyi 
elvárások 

3,6 3,3 3,5 10,4 

emberi jogok tiszteletben nem tartása 1,9 2,5 5,5 9,9 

a fiatalok-felnőttek ellentétei 2,5 2,1 2,3 6,9 
a fiatalokat nem veszik komolyan 2,3 2,9 1,6 6,8 
környezetvédelmi problémák 1,6 2,5 2,5 6,7 
a nacionalizmus növekedése 1,9 2,3 1,7 5,9 
az idegenek kiszorítják a hazai fiatalokat a 
munkahelyekről 

1,1 2,1 1,9 5,1 

sok információ éri egyszerre az embert 0,8 1,3 1,7 3,9 

a globalizáció növekedése - 0,9 2,3 3,2 
nemek közötti konfliktusok 0,1 0,8 1,5 2,7 
Válaszhiány 2,9 3,8 5,6 - 

Forrás: EIKKA 2007. 
 



30 
 

  
7. táblázat A fiatalok legégetőbb problémái -- az első három legfontosabb probléma említési arányai 
(külföldiek, N=413) 
  1. 

helyen 
2. 

helyen 
3. 

helyen 
1-3. hely 
együtt 

munkanélküliség 20,6 7,7 8,7 37,0 
drogfogyasztás 6,5 10,9 8,7 26,1 
etnikai konfliktusok 9,0 8,0 7,5 24,5 
bűnözés 7,0 8,7 8,2 23,9 
az egészséges életmód hiánya 5,3 7,7 7,5 20,5 
alkoholfogyasztás 6,3 6,5 8,7 21,5 
emberi jogok tiszteletben nem tartása 5,3 5,1 5,3 15,7 
unalom 4,6 4,8 5,6 15,0 
környezetvédelmi problémák 5,1 4,4 5,1 14,6 
magányosság/társas kapcsolatok hiánya 2,4 6,1 4,6 13,1 
a fiatalokat nem veszik komolyan 3,1 4,1 4,4 11,6 
a szülők válása 2,4 2,7 6,5 11,6 
a fiatalok-felnőttek ellentétei 5,3 2,2 1,9 9,4 
a fiataloknak kevés a pénzük 2,7 3,4 1,9 8,0 
a nacionalizmus növekedése 1,5 4,6 1,9 8,0 
információhiány 1,9 2,2 3,1 7,2 
példaképek hiánya 1,9 1,0 3,1 6,0 
túlságosan magas iskolai/munkahelyi elvárások 2,4 2,2 1,2 5,8 
nemek közötti konfliktusok 1,2 1,0 3,1 5,3 
a globalizáció növekedése 0,2 1,9 2,2 4,3 
Válaszhiány 5,1 4,9 4,9 -  
Forrás: EIKKA 2007. 
 

A fiatalok közérzetének eddig bemutatott képét árnyalhatja a társadalomhoz és a 
szülőkhöz való viszonyuk. A Sziget kutatásokból kiderül, hogy a külföldi és hazai fiatalok 
egyaránt elismerik mindazt, amit a szüleik tettek értük, ugyanakkor lázadnak is a szülők ellen 
és nagymértékben támaszkodnak a kortárscsoportbeli barátaik véleményére. A társadalomhoz 
való viszonyulásban azonban nagyobb különbségek mutatkoznak. A magyar fiatalok kevésbé 
érzik úgy, hogy a társadalom sokat tesz értük, illetve hogy a felnőtt társadalom megérti őket 
(8. táblázat).  



8. táblázat A fiatalok viszonya a társadalomhoz, szüleikhez, magyarok és külföldiek (%) 
  egyáltalán nem 

igaz 
inkább nem 

igaz 
inkább igaz teljes mértékben igaz Válaszhiány átlagértékek* 

Az az igazság, hogy a 
társadalom sokat tesz a 
fiatalokért 

22,4 
 

8,5 

37,6 
 

24 

31,9 
 

54 

4,3 
 

10,2 

3,9 
 

3,4 

2,19 
 

2,68 

A fiatalok nem 
tűrhetnek el mindent, ha 
szükséges vissza kell 
vágniuk 

9,1 
 

29,8 

20,1 
 

25,9 

36,8 
 

29,5 

30,0 
 

9,2 

4,0 
 

5,6 

2,9 
 

2,19 

Tulajdonképpen sokat 
köszönhetek a 
szüleimnek 

2,8 
 

0,7 

7,2 
 

4,6 

16,4 
 

20,3 

72,0 
 

70,9 

1,6 
 

3,4 

3,6 
 

3,67 

A fiatalok problémáit 
valójában nagyon kevés 
felnőtt érti meg 

12,8 
 

16,7 

25,5 
 

30,5 

40,9 
 

38 

17,5 
 

11,6 

3,3 
 

3,1 

2,65 
 

2,46 

A hasonló korú 
barátaimtól többet 
tanulok és tapasztalok, 
mint a szüleimtől 

19,9 
 

22,8 

30,4 
 

26,6 

30,1 
 

35,8 

17,1 
 

11,1 

2,5 
 

3,6 

2,46 
 

2,37 

A szüleim állandóan 
beleszólnak olyan 
dolgokba, amelyek nem 
tartoznak rájuk 

38,4 
 

38 

29,2 
 

35,8 

19,3 
 

23,2 

10,7 
 

7,3 

2,4 
 

4,1 

2,0 
 

2,0 

    *1=egyáltalán nem igaz, 4=teljes mértékben igaz; magyarok / külföldiek   
Forrás: EIKKA 2007



A fiatalok általános elégedettsége és problémaérzékelése mellett a jövőre vonatkozó 
várakozások is fontos tényezői a fiatalok közérzetének, hiszen keretet adnak a fiatalok 
jövőbeli terveinek. Az Ifjúság kutatás felvételei szerint a fiatalok jövőt illető várakozásaiban 
romlás következett be 2004-hez képest. A kérdésre választ adó fiatalok közel fele vár 
kedvezőtlen változásokat a gazdaságban és az emberek életszínvonalában, közel 40 
százalékuk pedig a személyes helyzetével kapcsolatban is inkább pesszimista (17. ábra). A 
fiatalok közel egyharmada nem vár változást személyes helyzetében és 30 százalék körül van 
azok aránya is, akik az ország helyzetében és/vagy az emberek életszínvonalában sem várnak 
elmozdulást. A válaszadók közel, illetve több mint a negyede viszont negatív változásokra 
számít. Ezek az adatok nemcsak 2004-hez, de 2000-hez képest is romlásként értékelhetők. A 
jövőorientációt tekintve is igaz, hogy a fővárosiak és a magasabban iskolázott szülők 
diplomás gyermekei számítanak általában kedvező változásokra. 
 
17. ábra „Ha a jövőre gondol, mit tart valószínűnek, a következő években hogyan alakul a….?” – 
gazdasági várakozások 2004-2008 (%) 
 

 
Forrás: Ifjúság 2008 Gyorsjelentés 

 
A Sziget kutatás eredményei szerint a jövőre vonatkozóan mind a magyar, mind a külföldi 

fiatalokra igaz, hogy a saját jövőjüket a társadalom jövőjéhez képest kevésbé ítélik meg 
pesszimistán. Míg azonban a hazai szigetlakók a társadalom jövőjét egyértelműen negatívan 
látják, a külföldiek inkább pozitív változásokra számítanak. 
 

b) értékek 
 

A fiatalok értékrendjét szintén az Ifjúság kutatások vizsgálták 2000-ben és 2004-ben. 
Mindkét vizsgálat során arra kérték a fiatalokat, hogy néhány értéket osztályozzanak aszerint, 
hogy saját életükben mennyire fontosak ezek. A 2004-es eredmények szerint az ún. materiális 
értékcsoportban (pl. anyagi javak, jövedelem növekedése, karrier) fontosságcsökkenés, a 
posztmateriális értékek (pl. bensőséges emberi kapcsolatok, kulturális értékek, függetlenség, 
szabadság) tekintetében viszont fontosságnövekedés következett be. (9. táblázat).  

Az egzisztenciális biztonság értékei (békés világ, gazdagság, társadalmi rend) háttérbe 
szorultak, az olyan értékek pedig, mint a kreativitás, a tradíciók tisztelete, a szépség világa 
vagy az igaz barátság fontosabbakká váltak. A materiális elvek háttérbe kerülését a kutatók az 
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ország gazdasági helyzetének javulásával és társadalmi stabilitásának növekedésével 
magyarázták. Visszaemlékezhetünk, hogy a fiatalok általános elégedettségében is ez az 
időszak volt a felfelé ívelő változások intervalluma.  
 
9. táblázat Mennyire fontosak az alábbi értékek az Ön életében? 2000-2004 (az érdemi válaszok átlaga 
– egyáltalán nem fontos: 1, rendkívül fontos: 5)  
  Ifjúság 2000 Ifjúság 2004 
családi biztonság 4,84 4,81 
szerelem, boldogság 4,76 4,77 
igaz barátság 4,64 4,69 
békés világ 4,80 4,66 
belső harmónia 4,66 4,62 
szabadság 4,56 4,51 

kreativitás 3,94 4,04 
a tradíciók tisztelete 3,80 3,90 
érdekes élet 4,02 3,89 
változatos élet 3,98 3,89 

szépség 3,60 3,83 
társadalmi rend 4,13 3,75 
gazdagság 4,22 3,66 
nemzet szerepe 3,87 3,60 
vallásos hit 2,61 2,98 
hatalom 2,55 2,62 
2000-hez képest legalább két hellyel előrébb került 

2000-hez képest legalább két hellyel hátrébb került 

Forrás: Ifjúság 2004 Gyorsjelentés 
 

Az egyes értékek fontosságának mértéke nem konstans az egyes korcsoportokban. Míg a 
tizenévesek számára a kortárscsoport fontosságához szorosan köthető „igaz barátság”, 
valamint az „érdekes élet”, a „vezetésre és döntésre való jog” fontosabb, mint az idősebb 
korosztályokban, addig az olyan értékek, mint a „belső harmónia” és a „tradíciók tisztelete” 
az idősebbek számára fontosabb. A legtöbb érték (pl. a „családi biztonság”, a „békés világ”, a 
„szabadság”, az „egység a természettel”, a „változatos élet”, a „társadalmi rend” és a 
„hatalom”, valamint csekély mértékben „a nemzet szerepe”) fontossága szignifikánsan a 20–
24 és a 25–29 korcsoport esetében különbözik egymástól (ld. a Függelékben). Ezt a kutatók 
azzal magyarázták, hogy huszonéves korban válnak felnőtté a fiatalok és értékrendjük is 
ekkor alakul át. Az értékek fontosságában nemek szerint is vannak eltérések, a nők számára 
az érzelmi és hitbeli élet, valamint a személyes kapcsolatok értékei, a férfiak számára pedig a 
szabadsághoz, az élményszerzéshez és a hatalomhoz kapcsolódó értékek a legfontosabbak.  
 

Szabó és Örkény a szociális értékekkel kapcsolatban vizsgálták a középiskolások 
véleményét. Arról kérdezték a diákokat, hogy milyen okokat tulajdonítanak a szegénnyé, 
illetve gazdaggá válásnak. A válaszokból arra a következtetésre jutottak, hogy a minél 
polarizáltabban látja valaki a társadalmat, annál hajlandóbb külső okokkal magyarázni a 
szegénységet és a gazdagságot. Ezzel szemben, minél tagoltabbnak látja valaki a társadalmat, 
annál inkább felerősödnek az egyéni tényezők a szegénység és gazdagság magyarázatában. 
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A fiatalok 77 százaléka nem tartotta fontosnak a társadalmi felelősségvállalást a 
munkanélküliség kezelésében, sőt 62 százalékuk teljesen vagy inkább egyetértett azzal, hogy 
aki nem dolgozik, az nem is akar dolgozni. A társadalmi felelősségvállalással kapcsolatban a 
gimnazisták a legkevésbé elutasítóbbak, azonban minden iskolatípusban a lányok voltak azok, 
akik szociálisan érzéketlenebbnek bizonyultak.  

A fiatalok igazságosság érzetének teszteléséhez a diákoknak egy olyan szituációt kellett 
elképzelniük, amely szerint egy kórházban három szívbeteg közül kellett kiválasztaniuk, hogy 
kit műtsenek először. A felajánlott lehetőségek a következők voltak: sorsolás; az legyen az 
első, aki hasznosabb a társadalomnak; kövessék a kórházi szabályokat; az legyen az első, aki 
többet tud fizetni; az legyen az első, aki a legnagyobb családot tartja el. A fiatalok 
iskolatípustól függetlenül a szociális és a szabálykövető megoldást választották a 
legmagasabb arányban. A véleményekben egyedül a sorsolás kapcsán volt különbség, amit a 
gimnazisták választottak a legmagasabb, a szakmunkások pedig a legalacsonyabb arányban.  

A Sziget kutatások szerint értékek tekintetében nem tértek el egymástól markánsan a 
magyar és a külföldi szigetlakók. A felsorolt 19 érték közül, melyeket 1-től 5-ig lehetett 
osztályozni, mindkét csoport az igaz barátságot tartotta a legfontosabbnak. Voltak azonban 
olyan konzervatív értékek (pl. tradíciók tisztelete, családi biztonság, udvariasság, nemzet 
szerepe, vallásos hit), melyeket a magyar fiatalok fontosabbnak tartottak (10. táblázat). A 
gazdagság szintén olyan értéknek bizonyult, amit a hazai fiatalok tartottak fontosabbnak. Az 
Ifjúság 2004 adataival összevetve a szigetlakó magyarok értékvilágát, megfogalmazható, 
hogy az imént felsorolt tradicionális értékek fontosabbak az „átlag magyar fiatalnak”, mint a 
szigetlakóknak. Utóbbiaknak azonban fontosabbnak tűnnek az olyan értékek, mint a 
kreativitás és az érdekes, változatos élet. A sziget magyar fiataljai tehát közelebb állnak 
külföldi társaikhoz, mint a hazai átlaghoz.  



10. táblázat Értékek átlaga nemek szerint (ötfokozatú skálán 1 a legkisebb 5 a legnagyobb érték) 

Forrás:EIKKA 2007 
 

  Ifjúság 2004 (N=8000) Sziget 2007 magyarok (N=750) Sziget 2007 külföldiek (N=413) 
  Férfiak Nők Együtt Férfiak Nők Együtt Férfiak Nők Együtt 
igaz barátság 4,67 4,71 4,69 4,78 4,79 4,78 4,59 4,78 4,68 
szabadság 4,56 4,46 4,51 4,67 4,64 4,65 4,62 4,48 4,55 
szerelem, boldogság 4,72 4,81 4,77 4,50 4,73 4,60 4,59 4,69 4,64 
belső harmónia 4,50 4,74 4,62 4,33 4,70 4,50 4,49 4,61 4,55 
családi biztonság 4,78 4,85 4,81 4,38 4,63 4,49 4,26 4,36 4,31 
békés világ 4,60 4,72 4,66 4,02 4,39 4,19 4,29 4,50 4,39 
érdekes élet 4,00 3,78 3,89 4,36 4,44 4,39 4,41 4,47 4,44 
kreativitás 4,05 4,03 4,04 4,21 4,41 4,30 4,06 4,20 4,13 
változatos élet 3,96 3,82 3,89 4,27 4,43 4,34 4,18 4,27 4,23 
udvariasság 4,31 4,41 4,36 4,09 4,04 4,06 3,70 3,85 3,77 
vezetésre és döntésre való 
jog 

3,75 3,71 3,73 3,93 3,92 3,92 3,87 3,90 3,88 

egység a természettel 4,07 4,10 4,08 3,86 4,09 3,96 3,94 4,07 4,00 
szépség világa 3,82 3,84 3,83 3,51 3,61 3,56 3,40 3,18 3,30 
tradíciók tisztelete 3,87 3,94 3,90 3,64 3,68 3,66 3,23 3,43 3,33 
társadalmi rend 3,79 3,72 3,75 3,54 3,65 3,69 3,58 3,79 3,68 
gazdagság 3,74 3,58 3,66 3,56 3,47 3,52 3,24 3,25 3,25 
nemzet szerepe 3,64 3,57 3,60 3,37 3,14 3,27 2,79 2,91 2,84 
hatalom 2,78 2,46 2,62 2,83 2,56 2,71 2,73 2,87 2,80 



c) bizalom 
 

Az aktív állampolgárság szempontjából kiemelten fontos, hogy mekkora a bizalom az 
egyes közintézmények felé. A bizalomhiány és a túlzott bizalom is az állampolgári aktív 
szerep megélésének csökkenését eredményezheti. Előbbi azért, mert a bizalomhiány azt az 
érzést kelti az emberben, hogy úgy sincs értelme a közintézmények felé fordulni. Ez ahhoz 
vezet, hogy csak a legszükségesebb kapcsolatfelvétel történik meg, de arról szó sem lehet, 
hogy az illető esetleg megpróbáljon részt venni bármilyen köztevékenységben. A másik 
véglet esetén viszont a túlzott bizalom a kritikus megközelítés hiányával járhat együtt.  

A négyévente végzett Ifjúság vizsgálatok sorra az egyes köz- és civil intézmények iránti 
bizalmatlanságot rögzítették. 2004-ben az országgyűléssel és a kormánnyal szemben voltak a 
legbizalmatlanabbak a válaszadók (18. ábra). 2008-ban olyan intézményeket is bevontak a 
vizsgálatba, mint például a bankok, biztosítók vagy a köztársasági elnök. A tíz intézmény 
közül négy található a negatív, hat pedig a pozitív tartományban. 2004 óta a kormány 
megítélése romlott a legnagyobb mértékben, az egyházak és az Országgyűlés iránti bizalom 
pedig nem változott, mindkét utóbbi intézmény a negatív tartományban található, ami jelzi, 
hogy a válaszadók nem bíznak ezekben. A bankok és biztosítók szintén a negatív 
tartományban helyezkednek el.  

2004-hez képest egyedül a honvédség bizalmi indexe emelkedett, méghozzá igen 
jelentősen: 5,6 pontról 11,9 pontra. Ezt a kutatók annak tulajdonítják, hogy láthatóvá vált a 
katonák mind nemzetközi, mind hazai szerepvállalása. A honvédség missziói elismert módon 
állnak helyt külföldi missziókban, és itthon is, árvizek, belvizek, természeti katasztrófák 
esetén. Bár a rendőrség és a bíróságok korábban is a pozitív bizalmi tartományban 
helyezkedtek el, megítélésük romlott. 

A 2008-ban először vizsgált intézmények közül az Alkotmánybíróság megítélése a 
legpozitívabb, és érdekes módon a polgármesterekbe vetett bizalom is pozitív előjelű. Végül a 
köztársasági elnök bizalmi indexe valamivel elmarad a helyi polgármesterekétől és a 
honvédségétől is.  
 
18. ábra A köztársaság intézményeibe vetett bizalom 2004-2008, „Mennyire bízik az…..?” (±100 fokú 
skála átlagai) 

 
Forrás: Ifjúság 2008 Gyorsjelentés 
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d) a politika értelme, a politikával kapcsolatos érzelmek, érdeklődés 
 

Az Iskola és demokrácia című kutatásban a fiatalok „mindössze” harmada gondolta azt, 
hogy a politikának nincs semmi haszna, azonban a megkérdezettek közel kétszer akkora 
arányban mondták azt, hogy a politikai pártok csak arra jók, hogy a politikusok a maguk 
karrierjét építsék.  

Szabó és Örkény kutatásában a politikával kapcsolatos érzelmeket egy 35 kifejezésből 
álló lista segítségével vizsgálták, mely lista elemeiről a diákoknak azt kellett megmondaniuk, 
hogy az adott kifejezés kapcsán eszükbe jutó jelenséget szeretik-e vagy nem.14 A kifejezések 
a politika széles spektrumát átfogták, szerepeltek köztük intézmények, ideológiák, 
szimbólumok, tisztségek és tisztségeket betöltő személyek, politizálási formák, nemzetek és 
etnikumok.  

A diákok jó része esetenként nem tudta eldönteni, hogy az adott fogalmat hogyan 
értékelje, ami ismerethiány eredménye is lehet, de a bizonytalanságot is jelzi. A 35 fogalmat a 
kutatók hat tematikus egységbe rendezték (közhatalmi funkciók és szereplők; politikai 
alapintézmények; politikai pártok képviselői; politikai ideológiák és orientációk; szimbolikus 
és materiális értékek; kisebbségek). Az eredmények szerint a diákok szinte az összes 
tematikus egységhez negatívan viszonyultak, az egyedüli kivétel a materiális javak köre volt. 
Az eltérő iskolatípusokban tanuló diákok között csak a politikai pártok képviselőinek 
megítélésében nem volt különbség, azokhoz mindannyian azonos mértékben negatívan 
viszonyultak. A többi tematikával kapcsolatban a gimnazisták bizonyultak a legkevésbé 
negatívnak, a szakmunkástanulók a legelutasítóbbnak, a szakiskolások pedig a két csoport 
között helyezkedtek el . 

Az Ifjúság kutatás eredményei szintén alátámasztották a „politikát körüllengő” negatív 
érzelmeket a fiatalok körében. A 15-29 éves korosztály nagyjából háromnegyede úgy érzi, 
hogy a politikusokat nem érdekli igazán a fiatalok véleménye (19. ábra). Sőt azt gondolják, 
hogy az országos politikusok még a helyi politikusoknál is kevésbé figyelnek az ifjúság 
álláspontjára. Nem meglepő ezek után, hogy a megkérdezettek úgy érzik, nincs beleszólásuk a 
közügyekbe, különösen az országos ügyekbe.  

A közügyekbe való beleszólás lehetőségéről alkotott vélemény a kutatók várakozásaival 
ellentétben nem függött az állandó lakóhely településtípusától. A magasabb iskolai 
végzettségű kérdezettek azonban nagyobb valószínűséggel gondolják azt, hogy a fiataloknak 
van lehetőségük beleszólni az országos, illetve a helyi közügyekbe, igaz, még a 
diplomásoknak is csak kb. a negyede vélekedik így. Hasonlóképpen azok, akik tájékozódnak, 
kétszer akkora arányban vélekednek úgy, hogy van lehetőségük a politikába való beleszólásra 
és arról is pozitívabb a véleményük, hogy a politikusokat mennyire érdekli a 15–29 évesek 
véleménye. 

                                                 
14 A lista elemei a következők voltak: ide a könyvből 
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19. ábra Menyire van lehetősége a fiataloknak beleszólni a helyi és az országos közügyekbe? (%) 
Forrás: Ifjúság 2008 
 

 
 
A fiatalok politikával kapcsolatos vélekedéseiről eddig elmondottak tükrében nem 

meglepő, hogy a fiatal korosztályt nem igazán érdekli a politika. Szabó és Örkény kutatásában 
a vizsgált középiskolás diákok 62 százaléka mondta, hogy inkább nem vagy egyáltalán nem 
érdekli a politika. A politikai érdeklődést egy komplex modellben elemezve, melybe a 
politikai tudást, a politikai érzelmeket, a hírfogyasztást, a nemet és a családi hátteret is 
bevonták, azt találták, hogy míg a gimnáziumban és a szakközépiskolában a hírfogyasztás 
sűrűsége, addig a szakmunkásképzőben az érzelmi viszonyulás a politikai érdeklődés 
legbefolyásosabb tényezője. A politika legfontosabb céljának a vizsgálat alkalmával, 
iskolatípustól függetlenül legtöbben a rend fenntartását és az áremelkedés visszaszorítását 
tartották a diákok, az olyan posztmateriális értékeket, mint a szólásszabadság, sokkal 
kevesebben nevezték meg első helyen.  

Az Ifjúság kutatás szintén arra mutatott rá, hogy a fiatal korcsoportok politikai 
érdeklődése és aktivitása igen alacsony és szintje még a választási kampányok időszakára sem 
változott lényegesen. Bár a 2008-as vizsgálatban a kutatók azt várták, hogy a 2006-os és az 
azutáni politikai események hatására kimutatható lesz a fiatalok érdeklődésének és 
aktivitásának növekedése, ez a feltevés nem igazolódott be. A megkérdezetek 60 százalékát 
nem, vagy egyáltalán nem érdekelte a politika. Közepes intenzitású érdeklődés a válaszadók 
mintegy 30, intenzívebb érdeklődés 9 százalékukat jellemezte. Összességében az mondható, 
hogy a fiatalok politikai érdeklődése 2000 és 2008 között lényegében nem változott. A 
politikai érdeklődés és az iskolai végzettség összefüggése azonban mindhárom felvételben 
jelentősnek bizonyult, vagyis a magasabb végzettségű válaszadók nagyobb érdeklődést 
tanúsítanak a politika iránt, mint az alacsonyabb végzettségűek (ld. a Függelékben).  

 

e) politikával, közügyekkel kapcsolatos kommunikáció, tájékozódás 
 

Szabó és Örkény vizsgálata kísérletet tett a fiatalok kommunikációs struktúráinak 
feltárására és arra, hogy azon belül a politikai és gazdasági témák elhelyezkedését is 
megvizsgálja. A kutatásban felsorolt témák mindegyikéről inkább beszélgettek a fiatalok az 
iskolán kívül. Így a politikai pártokról és az ország gazdasági helyzetéről is általában a 
családban, illetve szüleikkel beszélgetnek a megkérdezettek  
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A szakmunkástanulók körében azonban a gimnazistákhoz és a szakközépiskolásokhoz 

képest is alacsonyabb a politikáról akár szülőkkel, akár családtagokkal beszélgetők aránya. A 
gimnazisták és a szakközépiskolások kommunikációs profilja közelebb állt egymáshoz, a 
szakmunkások nemcsak a politikáról, hanem más témákról is alacsonyabb arányban 
beszélgettek akár családban, akár barátokkal, akár a tanárokkal. A kommunikációelemzés fő 
tanulsága az volt, hogy az iskolai kommunikáció a szakmai tudás átadására, 
információközvetítésre korlátozódik és az oktatási intézmények nem igazán vállalják fel a 
politikai és erkölcsi szocializáció tevékenységét. 

Az Ifjúság felvételek eredményei szerint a 15−29 évesek majdnem háromnegyede 
beszélget rendszeresen vagy alkalmanként családjával helyi ügyekről (20. ábra). 60 
százalékuk legalább alkalmanként elolvassa a helyi újságot, vagy megnézi a helyi honlapot, 
közel felük pedig legalább alkalmanként belenéz, vagy belehallgat a helyi televízió, illetve 
rádió műsoraiba. Az alkalmankénti internetes véleménynyilvánítás viszont már csak a 
fiataloknak 15 százalékát jellemzi. Ennél is kevesebben, mindössze 12 százalék kerül legalább 
alkalmanként közvetlen kapcsolatba helyi politikusokkal. 6 százalék vesz részt legalább 
alkalmanként a települési diákönkormányzat vagy ifjúsági önkormányzat munkájában.  

A tájékozódás településméret és a korábbiakhoz hasonlóan iskolázottság függő. Minél 
kisebb a helyi közösség, és minél magasabb a kérdezett iskolai végzettsége, annál 
valószínűbb, hogy tájékozódik közügyekben és részt vesz azok alakításában. 

 
20. ábra Helyi közéleti tevékenység – „Milyen gyakran szokott, szokta Ön…?” (%) 
Forrás: Ifjúság 2008 Gyorsjelentés 

 
 

f) politikai ismeretek, a demokrácia elemei és észlelése 
 

Az Iskola és demokrácia című kutatás fontos eleme volt a diákok politikai ismereteinek 
felmérésére. A megkérdezetteknek első körben azonosítaniuk kellett a kormányon, illetve 
ellenzékben lévő pártokat, majd azt kellett megmondaniuk, hogy bizonyos intézmények a 
hatalommegosztás mely ágához tartoznak. Végül 10 hívószót kellett ideológiai irányzatokhoz 
sorolniuk, illetve az Alkotmány tartalmával, illetve az Alkotmánybíróság tevékenységével 
kapcsolatban kellett kérdésekre válaszolniuk.  
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Az egyes területeken találtakat összesítve az látszott, hogy a diákok ismeretei általában 
hasonló eloszlásúak az egyese iskolatípusokban, vagyis a pártviszonyokkal vannak a 
leginkább tisztában, a hatalmi ágakkal pedig a legkevésbé. A szakmunkás fiatalok annyiban 
térnek el ettől a tendenciától, hogy ők hasonló mértékben ismerik a pártviszonyokat és az 
Alkotmányt. Az ismeretek szintjében azonban már nagy különbségek vannak, általában a 
gimnazisták rendelkeznek a legtöbb ismerettel, a szakmunkások pedig a legkevesebbel. Míg a 
gimnazisták tudása három területen is 40 százalék fölött van, addig a szakmunkások 
ismeretszintje egyetlen területen sem haladja meg a 30 százalékot . 

A szakmunkásoknál 20, a szakközépiskolásoknál 50, a gimnazisták körében pedig 70 
százalék körül tetőzik az ismeretszint. Az ismeretekkel rendelkezők és nem rendelkezők a 
szakmunkásoknál vannak a legközelebb egymáshoz, vagyis ismeretszintben ez a két csoport 
nem különbözik nagyon egymástól. 

Bár a fiúk minden iskolatípusban jobban teljesítenek az ismeretek területén, mint a 
lányok, mégsem a nem, hanem az iskolatípus hatása meghatározóbb a politikai ismeretek 
szempontjából. Az érettségit adó középiskolákba járó lányok teljesítménye ugyanis 
meghaladja a szakmunkás fiúk tudásszintjét.  

A politikai ismereteket tágabb szociokulturális kontextusban értelmezve a kutatók azt a 
következtetést vonták le, hogy a politikai ismeretszint leginkább az iskolatípussal függ össze. 
A szülők társadalmi státusza az iskolaválasztáson és a nyelvtudáson keresztül befolyásolja az 
ismeretszintet. Az iskolatípus után a nem közvetlen hatása a legerősebb.  

A demokrácia elemeinek (11. táblázat) elemzése azt mutatta, hogy a diákok többsége 
számára a demokrácia személyes biztonságot jelent, konkrétan a magánélet tiszteletben 
tartását (65-75%) és a törvény előtti egyenlőséget (58-68%). A többpártrendszert (50%), a 
kisebbségek jogainak érvényesülését (<50%) már kevesebben tekintették a demokrácia 
alkotóelemének.  

  
11. táblázat Az összesített indikátor és egyes dimenzióinak átlagértéke az egyes országokban 

A demokrácia elemei 
a kisebbség jogainak érvényesülése 
a magánélet tiszteletben tartása 
a politikai választás lehetősége 
a társadalmi különbségek csökkentése 
a törvények betartása 
a politikába való beleszólás lehetősége 
az egyesülési szabadság; a szólásszabadság 
a szolidaritás a rászorulókkal 
a társadalmi igazságosság 
a többpártrendszer és a törvény előtti egyenlőség 
Forrás: Csákó (2007) 
A diákoknak 1-5-ig kellett értékelniük, hogy az adott elemeket mennyire tekintik a demokrácia részének 

 
A kutatók előzetes várakozása az volt, hogy a demokráciakép két fő elemcsoportból áll 

össze, melyek közül az egyik a politikai, a másik pedig a szociális elemeket tömöríti. A 
statisztikai elemzések azonban nem támasztották alá a demokráciafogalom ilyen 
strukturáltságát. A fiatalok közel 60 százaléka a politikai és a szociális elemeket egyformán a 
demokrácia részének tekinti, 20-20 százalék pedig vagy a politikai vagy a szociális dimenziót 
hangsúlyozza inkább. Ez az eredmény független a különböző iskolatípusoktól (gimnázium, 
szakközépiskola és szakiskola). A nem azonban differenciál, a lányok minden megyében 
magasabb arányban hangsúlyozták a demokrácia szociális elemeit, mint a fiúk. Életkor szerint 
a fővárosban és Fejér megyében mutatkoztak eltérések, a 9. évfolyamosok körében a szociális 
elemek, a 11. évfolyamosok körében viszont a politikai elemek voltak fontosabbak. 
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Baranyában és Szabolcsban nem volt eltérés az évfolyamok között, előbbiben azonban a 
szociális, utóbbiban viszont a politikai jegyek voltak egyformán hangsúlyosak.  

Az iskolatípus a demokrácia elemeinek személyes fontosságának megítélésében 
differenciál. A gimnazisták körében voltak a legtöbben azok, akik nagyon fontosnak tartják 
személyes életükben a demokrácia elemeit (45%), ugyanez azonban a szakiskolásoknak csak 
a negyedéről volt elmondható. A szakközépiskolások a gimnazisták és a szakiskolások között 
helyezkednek el.  

A kutatás legmeglepőbb és egyben legmegrázóbb eredménye egyrészt az volt, hogy a 
vezérelvet és az erőszakelvet is elfogadók aránya a magasabb presztízsű iskolákban, vagyis a 
gimnazisták és a szakközépiskolások körében volt a legmagasabb. Ennél már csak az volt 
meglepőbb, mikor kiderült, hogy a demokráciát fontosnak tartók körében minden típusban 
magasabb volt a vezér- és az erőszakelvet elfogadók aránya, mint azok körében, akik a 
demokráciát személyes életükben nem tartották fontosnak.  További háttérelemzések azt 
mutatták, hogy ez a jelenség nem az ismerethiányból fakad. A demokráciát fontosnak tartók 
és az antidemokratikus jelenségeket elfogadó csoport tagjai a leginformáltabbak közé 
tartoznak. 

A fiatalok általában hasonlóképpen értékelték a demokrácia egyes tényezőit, mint 2005-
ben, vagyis a demokrácia főleg a személyes szabadságot, a magánélet tiszteletben tartását 
jelentette, a második legfontosabb tényező viszont a törvények betartása volt. A demokrácia 
legkevésbé a kisebbségi jogok érvényesülését jelentette, a többpártrendszer viszont 2005-höz 
hasonlítva a demokrácia fontosabb alkotóelemévé vált (Konferenciaanyag 2009). A 9. és 11. 
évfolyamos diákok az egyes demokráciaelemeket közel azonos mértékben tartották fontosnak, 
a legnagyobb különbség a kisebbségek jogainak érvényesülése tekintetében volt, a 11. 
évfolyamosok számára kevésbé volt fontos ez az elem. 

A középiskola típusát figyelembe véve az egyes demokráciaelemek megítélésében a 
gimnazisták és a szakiskolások között van a legnagyobb különbség, az egyes elemeket a 
gimnazisták fontosabbnak tartják, mint a szakiskolások.  

A fiatalok közel háromnegyede (71-75 %-a) mindhárom iskolatípusban egyetért azzal az 
állítással, amely szerint az országnak olyan pártra van szüksége, amely nem csak beszél, 
hanem oda is üt, ha kell. A vezetőre vonatkozó kérdést 2008-ban úgy a következőképp tették 
fel: „Ennek az országnak nem annyira törvényekre van szüksége, mint inkább olyan vezetőre, 
akibe na nép megbízik.”. Ezzel az állítással szintén a fiatalok közel háromnegyede értett egyet 
(72-74%) mindhárom iskolatípusban.  

A kutatás az iskola demokratikus jellegét is igyekezett felmérni. A diákokat például 
megkérdezték arról, hogy milyen intézmények működnek az iskolában. Honlap és házirend a 
diákok 95 százaléka szerint volt az iskolájukban, diákönkormányzat pedig a diákok 89 
százaléka szerint létezett az oktatási intézményben. A második felvétel idején szinte az összes 
intézménnyel kapcsolatban (DÖK, házirend, iskolarádió, iskolaújság, sportkör, szakkör, 
SZMK) kevesebben nyilatkoztak úgy, hogy az létezik az iskolában, ahol tanulnak. Internetes 
fórum létezéséről a diákok közel azonos aránya számolt be, az internet terjedése azonban jól 
tükröződik a diákok válaszaiban. 2005-ben a megkérdezettek 83, 2008-ban viszont 95 
százaléka mondta azt, hogy iskolájának van weboldala.  

Azokban az iskolákban, ahol van diákönkormányzat, arról is megkérdezték a diákokat, 
hogy hogyan választják meg a képviselőket. Ez a legnagyobb arányban nyílt szavazással 
történik minden iskolatípusban. A szakiskolákban azonban a gimnazista válaszadókhoz képest 
a megkérdezettek magasabb arányban számoltak be arról, hogy az osztályfőnök jelöltjére 
lehet szavazni, vagy az osztályfőnök maga jelöli ki a képviselőt. Az egyes iskolatípusokban a 
diákok 17-19 százaléka nem tudta megmondani, hogy választanak-e egyáltalán képviselőt.  
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g) a jó állampolgár fogalma 
 

Hogy milyen kép és a fiatalok fejében az állampolgári szerepről, jól megvilágítják az 
Ifjúság felvételek eredményei (21. ábra). A megkérdezett fiatalok szerint ahhoz, hogy valaki 
jó állampolgár legyen, mindenekelőtt törvénytisztelőnek kell lennie, illetve fizetnie kell az 
adókat és járulékokat. E két szempont messze a jó állampolgár fogalmának legdominánsabb 
tényezője. A második csoportba az önálló véleményalkotásra való képesség és a szavazáson 
való részvétel tartozik. Itt azonban érdemes felhívni a figyelmet egy látszólagos 
ellentmondásra. A harmadik csoportot a tájékozottságot, illetve a közösségi tevékenységet 
tartalmazó szempontok alkotják, míg a legkevésbé fontos kritérium az aktív politizálás.  

 
21. ábra Mennyire fontos ahhoz, hogy valaki jó állampolgár legyen, az, hogy…” (0-tól 100-ig terjedő skála 
átlagértékei) 

 
Forrás: Ifjúság 2008 Gyorsjelentés 
 

h) politikai aktivitás - Szavazás 
 

Az Ifjúság kutatás a politikai aktivitást is vizsgálta. A korábban bemutatott alacsony 
politikai érdeklődés kiábrándultság tükrében nem meglepő, hogy a fiatalok nem igazán 
aktívak a politikai részvétel tekintetében. Egy a felvétel idején esedékes parlamenti 
választáson a megkérdezett 8000 fiatal harmada, 34 százaléka vett volna biztosan részt, 16 
százalékuk pedig semmiképp sem ment volna el szavazni. Bár a 18 éven felüli 
választópolgárok körében 2008-ban is közel annyian mentek volna el szavazni, mint a 2004-
es felvétel idején (37 százalék), az országos közvélemény-kutatási adatokkal összehasonlítva 
ez az eredmény a fiatalok nagyságrendileg alacsonyabb részvételi szándékát mutatja.  
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i) politikai aktivitás - Szervezeti tagság / aktivitás 
 

A politikai aktivitás egy másik vetülete a szervezethez való kapcsolódás. Szabó és Örkény 
kutatásának érdekes dimenziója volt a fiatalok társadalmi cselekvésmintáinak vizsgálata. 
Ennek keretében sor került a fiatalok szervezeti tagság iránti fogékonyságának vizsgálatára is. 
Az eredmények szerint a diákok közel fele utasította el ezt a részvételi formát, azok pedig, 
akik nem utasították el, átlagosan 3,69 szervezet működésében vennének részt szívesen. A 
kutatásban említett szervezetekhez (sportegyesület, diákönkormányzat, emberi jogi szervezet, 
jótékonysági szervezet, antirasszista szervezet, hagyományőrző egyesület, politikai párt) való 
viszonyulás tekintetében a gimnazisták bizonyultak a legaktívabbnak, aminek a magyarázata 
az lehet, hogy közöttük felülreprezentáltak a lányok. 

Az egyes szervezeti választásokat tekintve, a sport és a politikai szervezet kivételével a 
lányok minden egyéb szervezet iránt nyitottabbak voltak. Másrészt jellemző, hogy még a 
legkevésbé aktívabb lányok (a szakmunkások) is több szervezetet választottak, mint a 
legaktívabb fiúk (a szakmunkások).  

A szervezetek életében való részvételt az Ifjúság felvételsorozat is vizsgálta. A kutatók azt 
feltételezték, hogy 2000 óta megváltozott a fiatalok részvételi struktúrája, egyrészt mára nem 
a formális tagság, hanem a laza, informális kötődés a mérvadó, másrészt a fiatalok nem 
formális szervezetekhez kötődnek, hanem informális csoportokhoz, baráti és egyéb 
társaságokhoz. 2000-ben a fiatalok kevesebb mint hatoda, 2004-ben pedig 15 százaléka volt 
valamilyen módon tagja civil, társadalmi, politikai, vallási, jótékonysági, sport- vagy 
kulturális szervezetnek, közösségnek, klubnak, körnek. A legpreferáltabb szervezet a 
sportegyesület, sportklub és az egyházi szervezet volt.  

2008-ban 20 féle szervezettípust és négy kategóriát használtak a fiatalok szerveződésekhez 
való viszonyának feltárására (hagyományos, formális tagság; részvétel egy szervezet 
munkájában; egy-egy szervezet rendezvényének meglátogatása; kötődés nem bejegyzett 
közösséghez, mozgalomhoz). Az eredmények szerint a fiatalok formális tagsága egyértelműen 
visszaszorult, mindössze 6 százalékuk számolt be arról, hogy a felsorolt szervezettípusok 
közül valamelyiknek tagja lenne (22. ábra). 9 százalékuk vett részt valamilyen szervezet 
munkájában, és 7 százalék járt el a szervezetek rendezvényére. A válaszadók 5 százaléka 
legalább kétféle módon kötődött valamilyen szervezethez és két százalék kötődött valamilyen 
nem bejegyzetten működő csoporthoz, mozgalomhoz. Egy százalékot kizárólag informális 
mozgalmakhoz, közösségekhez kötődött, további két százalék pedig mind formális, mind 
informális módon kötődött közösséghez.  
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22. ábra A szervezetekhez való kapcsolódás jellegzetességei (%) 

 
Forrás:  

 
Mivel a politikai szervezeti tagság mértéke 2000-ben és 2004-ben sem haladta meg az egy 

százalékot 2008-ban több direkt politikai, vagy politikához erősen kötődő szervezetet soroltak 
fel, annak reményében, jobban feltárható lesz a fiatalok direkt politikai szervezetekhez való 
kötődése. Az eredmények szerint a 15−29 évesek 1-1 százaléka kötődött politikai ifjúsági 
szervezethez, párthoz, illetve polgári körhöz, a különböző politikai szervezetek között 
azonban tagság tekintetében nagy az átfedés. 

A korábbi vizsgálatok eredményeivel összecseng, hogy a fiatalok továbbra is 
sportklubokhoz vagy sportegyesületekhez kapcsolódnak a legtöbben (15%). A következő 
legnépszerűbb csoportot a diák és hallgatói szervezetek, valamint a szabadidős szervezetek 
alkotják mintegy 10-10 százalékkal. Az is hasonló eredmény, hogy a férfiakat (32%), a 
legfiatalabb korcsoportba tartozókat (36%), a magas iskolai végzettségű és a jó státusú szülők 
jól képzett gyermekeit magasabb szervezeti kötődés jellemzi. Ez azonban annak is lehet az 
eredménye, hogy ezek a rétegek rendelkeznek a legtöbb szabadidővel. Ugyancsak igaz, hogy 
a politika iránti intenzív érdeklődés nagyobb valószínűséggel jár együtt a szervezeti 
kötődéssel. A nagyon érdeklődők több mint a fele, az egyáltalán nem érdeklődőknek azonban 
kevesebb, mint a negyede kapcsolódott valamilyen szervezethez. A politikai bal jobb skála 
két széle felé is magasabb kötődés regisztrálható, mint a magukat középre pozicionálók 
körében, a radikálisok esetében azonban viszonylag magas a többféle, így a formális és 
informális kötődést felvállalók aránya. 

Végül a fiatalok szervezeti kötődéseit a Sziget kutatásokban is vizsgálták. 2007-es 
eredményeik szerint mind a magyar, mind a külföldi fiatalok sportklubokkal (21-22%) és 
kulturális egyesületekkel (16-16%) álltak leginkább kapcsolatban (23. ábra). A legnagyobb 
eltérés az emberjogi mozgalmakhoz és a hobbicsoportokhoz való kötődésben található. Míg a 
hazai fiatalok 15 százaléka állította, hogy hobbival kapcsolatos szervezetekkel ápolt 
kapcsolatot, ugyanez a külföldi fiatalok 9 százalékára volt igaz. Emberjogi szervezetekhez 
való kapcsolódás területén viszont a külföldi fiatalok közel háromszor annyian számoltak be 
kapcsolatról, mint a hazai fiatalok (11 vs. 4 százalék).  
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23. ábra Kapcsolat civil szervezetekkel, magyarok és külföldiek (%) 

 
Forrás: EIKKA 2007. 
 

j)  politikai aktivitás – tiltakozásban való részvétel 
 

A Szabó-Örkény féle vizsgálat a társadalmi cselekvésformák kapcsán vizsgálta a diákok 
petícióban való részvétel iránti hajlandóságát is. A kutatásban ötféle céllal (atomerőművek 
bezárása, diákönkormányzatok alapítása minden nagyobb településen, nők megfelelő arányú 
képviselete a parlamentben, általános hadkötelezettség eltörlése, cigányellenesség szigorúbb 
büntetése) kapcsolatban négy magatartástípust (nem venne részt benne, mert nem érdekli / 
nem ért egyet; aláírná; maga is gyűjtene aláírást) ajánlottak fel a kérdezetteknek. Míg a 
szervezeti aktivitást a diákok fele, az aláírásgyűjtésben való részvételt csak negyedük 
utasítaná el. 

Az eredmények szerint a középiskolások leginkább a környezetvédelemmel és a 
diákönkormányzattal kapcsolatos célokkal azonosulnak leginkább. A diákönkormányzatok 
létrehozását 70 százalék támogatná, a környezetvédelmet pedig 61 százalék. Bár a 
környezetvédelem érdekében lennének hajlandóak a legtöbben maguk is aláírást gyűjteni, ez 
az a téma is, amivel a diákok negyede nem ért egyet. A feminista kezdeményezés nem 
aktivizálja látványosan a fiatalokat, de nem is vált ki heves elutasítást. A legelutasítottabb a 
katonai szolgálat eltörlése és a cigányellenesség szigorúbb büntetése érdekében 
kezdeményezett aláírásgyűjtés volt. A környezetvédelem a szakképző iskolákban volt a 
legnépszerűbb, a cigányszervezetek akciója viszont az érettségit adó iskolákat jobban 
megosztotta, mint a szakmunkás tanulókat. Előbbiek, bár többen írták volna alá a petíciót, 
köztük magas azok aránya is, akik nem értenének egyet a kezdeményezéssel. A 
szakmunkástanulók viszont gyakrabban választották a „nem érdekel” válaszlehetőséget.  

Végül a cselekvésformák vizsgálatát egy olyan kérdéssel zárták, melyben a diákokat egy 
olyan szituációval szembesítették, amelyben egy iskolában az egyik tanár megütött egy fiút, 
aki a tanár felszólítása ellenére sem vette ki a fülbevalóját. A diákoknak arról kellett 
nyilatkozniuk, hogy mit tennének, ha a fiú osztálytársai lennének.  

Az iskolai konfliktusban való aktív részvételt a diákok 27 százaléka utasítaná el. Azok, 
akik úgy nyilatkoztak, hogy tennének valamit, többségükben az egyéni cselekvési formákat 
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választották (elmenne az igazgatóhoz; felszólítaná a tanárt, hogy kérjen bocsánatot), majd a 
szervezett, demokratikus formákat (a tanár következő órájára nem mennének be; levélben 
kérnék, hogy ne tanítsa őket tovább; ülősztrájk). Az erőszakos tiltakozási forma a sor végére 
került (a tanár éjszakai zaklatása). A levélben tiltakozás és az igazgató megkeresése 
kivételével a gimnazisták választották a legalacsonyabb arányban az összes tiltakozási formát, 
a legaktívabbak pedig a szakmunkástanulók voltak. A radikális cselekvési módok 
elfogadottsága gimnáziumtól a szakmunkásképző felé haladva nő. A tárgyalásos megoldások 
minden iskolatípusban a lányok körében voltak népszerűtlenek. 

A különböző társadalmi cselekvési formák támogatottsága mentén a kutatók a diákok 
négy csoportját azonosították (12. táblázat). 
  
12. táblázat A fiatalok társadalmi cselekvési mintái 

Lázadók 
(26%) 

Demokratikus 
mintákat követők 

(25%) 

Formálisan aktívak 
(25%) 

Passzív szembenállók 
(21%) 

- legradikálisabbak 
- szemben állnak a 

társadalommal 
- elutasítják a politikát 

és intézményeit 
- formális szervezetek 

iránt közömbösek 
- nem hívei a 

demokratikus 
eljárásoknak 

- nem csatlakoznak 
aláíráshoz 

- iskolai konfliktusban 
robbanékonyak 

- nagy arányban 
vannak köztük 
szakmunkás fiúk és 
lányok 

- legelkötelezettebbek 
a demokratikus 
viselkedésformák 
iránt 

- nem utasítják el a 
politikát, de nem is 
értékelik nagyra 

- formális szervezetek 
iránt nyitottak 

- aktív társadalmi 
részvétel 

- elutasítják az 
anarchikus 
viselkedést 

- az átlagosnál több 
szakmunkás és 
gimnazista fiú van 
köztük 

- a formális 
állampolgári 
viselkedés mintáit 
követik, nem akarnak 
kitűnni 

- nyitottak a szervezetek 
felé, de semmiféle 
konkrét cselekvéssel 
nem rokonszenveznek 

- viszonylag magas 
politikai 
ismeretszinttel 
rendelkeznek 

- a politikával és 
intézményeivel 
kapcsolatban pozitív 
érzelmeik vannak 

- főként gimnazisták 

- az első csoporthoz 
hasonlóan szemben 
állnak a 
társadalommal, de 
passzívak 

- teljes elutasítás 
jellemzi őket a 
szervezetek és az 
aktivitás területén is 

- az átlagosnál 
magasabb arányban 
vannak köztük 
gimnazista fiúk 

Forrás: Szabó-Örkény (1998) 
 

Az Ifjúság kutatássorozatban a direkt politikai részvételi formákat három csoportba 
sorolták: kampányaktivitás, legális tiltakozási formák és illegális repertoár. A 2004-es 
eredményekhez hasonlóan a kérdezettek közel 30 százaléka vett részt valamilyen direkt 
politikai aktivitásban (24. ábra). A kérdezettek kicsivel több mint tizede valamilyen legális 
tiltakozásban vett részt, majd a kampányaktivitás volt a legnépszerűbb, amit a kérdezettek hét 
százaléka jelölt meg. Ugyanennyien voltak azok is, akik mind a legális tiltakozásban, mind a 
kampánytevékenységben aktívak voltak. Illegális tiltakozásban való részvételt mindössze egy 
százalék jelölt meg. Azok aránya, akik mindhárom féle tevékenységben részt vettek, 3 
százalék volt. 

A 2008-as felvétel alkalmával külön rákérdeztek az utcai zavargásban való részvételre is. 
Az adatok elsődleges elemzése alapján megállapították, hogy 2004-hez képest növekedett 
azok aránya, akik mobilizálhatók valamilyen illegális eseményhez (kb. 6%), és érzékelhető 
csoportot képeznek az utcai zavargásokban részt vevő fiatalok (2 százalék) is. A adatok 
szerint e csoportok tagjai között az átlagosnál jóval nagyobb arányban találhatók jobboldali 
fiatalok (egy 1-től 7-ig terjedő skálán 6-ost vagy 7-est adnak). 

A jövőre vonatkozó tiltakozási potenciál a fiatalok körében jóval magasabb, mint a valós 
részvétel, hiszen a válaszadók 40 százaléka venne részt a jövőben tiltakozásokban. 14 
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százalékuk legális tiltakozásokban, 11 százalékuk tiltakozásban és kampányeseményben, 5 
százalékuk csak kampányeseményben, és további 5 százalékuk minden politikai aktivitási 
forma iránt érez affinitást. Legtöbben aláírásgyűjtésben, politikai nyilatkozatok aláírásában, 
valamint szórólapterjesztésben és sztrájkban vennének részt.  

 
24. ábra Kampánytevékenységben, valamint tiltakozásban való potenciális és tényleges részvétel 

 
Forrás:  
 

A Sziget kutatások is vizsgálták a fiatalok tiltakozási tapasztalatait és potenciálját. Arra 
kérték a válaszadókat, hogy mondják meg, hogy részt vettek-e, illetve részt vennének-e a 
jövőben bizonyos tiltakozási formákban, melyek az engedélyezett formáktól (pl. 
aláírásgyűjtés) az illegális formákig (hivatalos személyek elleni erőszak) terjedtek.  

A tiltakozásban való részvétel tapasztalatát illetően a külföldi fiatalok tapasztaltabbnak 
tűnnek, mint a magyarok (25. ábra). Az egyes tiltakozó tevékenységek mindegyikében a 
külföldi fiatalok vettek részt magasabb arányban. A legkiegyenlítettebb százalékok az 
aláírásgyűjtésben, a köz- vagy magántulajdont sértő kártételekben, illetve a hivatalos személy 
elleni erőszak alkalmazásában látható. Sokkal magasabb arányban vettek azonban részt a 
külföldi fiatalok sztrájkban és tiltakozó akcióban, polgári kezdeményezésekben, jelszavak 
falra festésében. Az internetes technológia használata is magasabb arányban fordult elő a 
külföldiek körében, míg a magyar fiatalok másfél, addig a külföldiek közel hat százaléka vett 
részt politikai tartalmú weboldalak készítésében. 
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25. ábra 

 
Forrás: EIKKA 2007  

 
A részvételi szándék tekintetében azonban a magyar fiatalok sokkal hasonlóbbak a 

külföldiekhez, a legtöbb tiltakozási formában általában hasonló arányban fejezik ki részvételi 
szándékukat, amennyiben fontos ügyről lenne szó (26-27. ábra). A magyarok egyedül az 
aláírásgyűjtésben vennének részt magasabb arányban, mint a külföldiek (30 vs. 24%), az 
engedélyezett demonstrációt, jelszavak falra festését, illetve gyárak foglalását azonban ismét a 
külföldiek jelölték meg magasabb arányban.  
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26. ábra 

 
Forrás: EIKKA 2007.   

 
27. ábra 

 
Forrás: EIKKA 2007.  
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k) előítéletek, tolerancia 
 

A tolerancia és egymás megértése olyan értékek, melyek az állampolgári szerep alapját 
képezik. Szabó és Örkény kutatása a középiskolásokat magyar identitás koncepciójuk és 
toleránsságuk alapján öt klaszterbe csoportosították a kutatók (13. táblázat).  
  
13. táblázat A fiatalok csoportjai magyar identitás és tolerancia alapján 

I. 
(25%) 

II. 
(22%) 

III. 
(19%) 

IV. 
(9%) 

V. 
(25%) 

- gondolkodásuka
t kultúrnemzeti 
fogalmak 
határozzák meg, 
az államnemzeti 
felfogást 
elutasítják 

- mérsékelt 
etnocentrizmus, 
erős intolerancia 
és xenofóbia 
jellemzi őket 

- 52% 
szakmunkás, 
35% 
szakközépiskolá
s, 13% 
gimnazista 

- nincs jellegzetes 
felfogásuk a 
magyarságról 

- különösen a 
kultúrnemzeti 
modellek állnak 
távol tőlük 

- nem különösen 
xenofóbok vagy 
etnocentrikusok 

- 39% 
szakközépiskolás, 
37% szakmunkás, 
25% gimnazista 

- a magyarság számukra 
jogi, államnemzeti 
kategória 

- elutasítják a 
hagyományos, 
történelmi és nyelvi 
elemeken nyugvó 
kultúrnemzeti felfogást 

- nem jellemző rájuk az a 
fajta nemzeti büszkeség, 
ami az etnocentrizmust 
jellemzi 

- más csoportokkal, 
idegenekkel szemben 
nyitottabbak 

- 42% gimnazista, 32% 
szakközépiskolás, 26% 
szakmunkás 

- elutasítják a 
nemzet 
kategorizálását 

- 57% 
szakmunkás, 
31% 
szakközépiskolá
s, 11% 
gimnazista 

- mindennel 
egyetértenek, 
egyszerre jellemzi 
őket az állam- és 
kultúrnemzeti 
felfogás 

- egyszerre 
nyitottak, de 
intoleránsak is 

- mindez jól megfér 
nemzeti 
büszkeségükkel 

- 31% szakmunkás, 
40% 
szakközépiskolás, 
28% gimnazista 

 

Forrás: Szabó-Örkény (1998) 
 

Az Iskola és demokrácia című kutatás eredményei szerint az előítéletesség 2005-ben és 
2008-ban is a romák, a románok és a zsidók ellen volt a legnagyobb mértékű. 2005-ben a 
diákok 44, 2008-ban viszont 51 százalékát zavarta volna, ha roma lett volna a padtársa. A 
románokkal szembeni előítéletesség a két mért évben 29-34 százalék, a zsidókkal szembeni 
pedig 26 illetve 31 százalékos volt. Míg a roma padtársat leginkább a gimnazisták utasították 
el, a zsidó padtárs elutasítása a szakiskolások körében volt a legnagyobb.  

A Sziget kutatások is hasonló eredményre jutottak, eredményeik szerint a romák a 
legelutasítottabb népcsoport, a legelfogadottabbak pedig a határon túli magyarok. A 
szigetlakók toleránsabbak a magyar fiatalok egészéhez képeset, ami azzal is magyarázható, 
hogy a szigeten részt vevő fiatalok többsége a középosztályba tartozóként határozta meg 
magát. Míg a fiatalok toleranciája nem volt eltérő az egyes nemek és korcsoportok között, ez 
nem mondható el az iskolázottsági csoportokról. A legalacsonyabb iskolázottsági csoportba 
tartozó résztvevők elutasítóbbak voltak, mint a képzettebbek. A külföldi fiatalok a magyar 
szigetlakókhoz képest toleránsabbak voltak (14. táblázat). 

A fiatalok úgy tűnik, hogy bizonyos mértékig maguk is tudatában vannak a 
diszkriminációnak. A hazai kutatások ugyan nem érintették azt a kérdést, hogy milyen a 
fiatalok percepciója a diszkriminációról, a 269-es Special Eurobarometer megtette ezt. Az 
imént említett kutatás szerint a magyar fiatalok leginkább az etnikai alapú diszkriminációt 
tartják elharapózottnak (28%), majd ezt követi a fogyatékosok diszkriminációja (19%) és a 
kor alapján történő megkülönböztetés (18%). A nemi és szexuális orientáció alapján történő 
diszkriminációt a fiatalok 10-10 százaléka tartotta nagy problémának. A posztszocialista 
országok csoportjában az etnikai diszkrimináció érzékelése nálunk a legmagasabb.  
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14. táblázat Hogyan fogadnád, ha melléd költözne…? (2005-2007) 
  2005 

(N=624) 
2006 

(N=1040) 
2007 

(N=750) 
külföldiek 

2007 
(N=413) 

sokgyerekes roma/cigány család 26,8 25,6 - - 
sokgyerekes magyar család 53,8 54,1 - - 
sokgyerekes család - - 50,8 51,3 
roma csalás - - 29,9 48,5 
kínai család 38,4 38,3 40,8 53,6 
arab család - - 41,6 52,4 
azonos nemű pár (férfiak, nők) 48,1 47,5 - 56,1 
azonos nemű pár (nők) - - 56,3 - 
azonos nemű pár (férfiak) - - 44,5 - 
zsidó család 48,1 46,3 46,8 55,1 
szociális segélyből élő (magyar) család 48,8 45,3 43,7 52,5 
fogyatékos gyereket nevelő család 52,3 53,5 51,5 54,2 
határon túli magyarok 59,2 58,6 58,2 58,7 
német család 48,2 47,6 - - 
Forrás: EIKKA 2007. 
 

Végül hadd jegyezzük meg, hogy nemcsak a fiatalok előítéletességének mérése fontos, 
hanem annak vizsgálata is, hogy ők maguk tudják-e, hogy mit tehetnek ha például 
diszkrimináció áldozatai lesznek. Ennek vizsgálatára itthon külön nem, az Eurobarométer 
(Speciális Eurobarométer 269) felmérés keretében viszont sor került. Az adatok szerint a 
hazai fiatalok negyven százaléka tudja, hogy milyen jogai vannak és mit tehet diszkrimináció 
esetén, de közel ennyien vannak azok is, akik nincsenek tisztában a lehetőségeikkel. Bár a 
finnek eredményeit meg sem közelítjük (ott a fiatalok 69 százaléka vallotta azt, hogy tudja 
mik a jogai), a hazai arányok hasonlóak a szlovén fiatalok körében mértekhez és jobbak a 
szlovákokhoz, csehekhez és a lengyelekhez, illetve észtekkel összehasonlítva. Az 
idősebbekhez képest a fiatalabbak mindenképpen tájékozottabbnak mondhatók, a lányok 
viszont általában kevésbé vannak tisztában a jogorvoslati lehetőségekkel, mint a fiúk. 

 

l) globalizáció, unióhoz való viszony 
 

A Sziget kutatások szerint a globalizáció hatását az országra a magyarok 
kedvezőtlenebbül ítélik meg, mint a külföldiek, hiszen alig negyedük (24%) gondolja azt, 
hogy a globalizáció előnyökkel jár, szemben a külföldiekkel, akik körében 42 százalék a 
hasonlóan válaszolók aránya. Bár a globalizáció hatását saját helyzetükre kedvezőbben ítélik 
meg a magyar fiatalok, hiszen 32 százalékuk tartja azt előnyösnek, ezzel még mindig 
elmaradunk a külföldiekhez képeset, akik körében 46 százalékos az így válaszolók aránya.  

A magyar fiatalok számára a globalizáció hatása leginkább a külföldi tanulás 
lehetőségének kiszélesedését jelentette, majd az amerikai kultúra térhódítását. Sokan 
említették a globalizáció hatásaként az olcsó munkahelyek távozását az országból és hogy a 
nagy multik játszanak meghatározó szerepet az ország életében. A külföldiekhez képeset a 
magyar fiatalok alacsonyabb aránya gondolja azt, hogy a globalizáció hatására érdekesebb 
lesz az életünk, illetve hogy egyre jobb és olcsó termékek lesznek elérhetők az országban. 

Az unióval kapcsolatosan mind a magyar, mind a külföldi résztvevők számára fontosak a 
szabad mozgásra (tanulás, munkavállalás, utazás) vonatkozó elvárások, de a külföldiek 
részéről ezek markánsabban fogalmazódnak meg. A legmarkánsabb különbség a más 
tagországban nem ottani állampolgárként gyakorolható szavazati joggal kapcsolatban van (15. 
táblázat).  



 15. táblázat EU állampolgárként mennyire fontos – magyarok, külföldiek (%) 
 magyarok egyáltalán nem 

fontos 
kevésbé 
fontos 

fontos nagyon 
fontos 

válaszhiány átlagértékek* 

Tanulási lehetőség bárhol az EU területén 2,3 3,3 34,9 58,3 1,2 3,51 
Az orvosi ellátás és a szociális 
szervezetekhez való szabad hozzáférés 

1,5 5,1 40,9 51,2 1,3 3,44 

Szabad munkavállalás joga bármelyik EU 
tagállamban 

2,0 5,7 43,2 48,0 1,1 3,39 

Az EU-s tagállamok közti szabad 
átjárhatóság 

2,4 7,6 48,3 40,7 1,1 3,29 

A kultúrák és a nemzetek sokfélesége 4,3 13,9 39,2 40,4 2,3 3,18 
Szavazati jog a helyi választásokon abban 
a tagországban, aemyben élsz 

12,8 33,5 34,0 17,9 1,9 2,58 

 külföldiek egyáltalán nem 
fontos 

kevésbé 
fontos 

fontos nagyon 
fontos 

válaszhiány átlagértékek* 

Az EU-s tagállamok közti szabad 
átjárhatóság 

1,7 4,4 18,9 73,4 1,7 3,67 

Tanulási lehetőség bárhol az EU területén 1,9 4,6 22,0 68,8 2,6 3,62 
Szabad munkavállalás joga bármelyik EU 
tagállamban 

1,2 5,8 26,4 63,7 2,9 3,57 

Az orvosi ellátás és a szociális 
szervezetekhez való szabad hozzáférés 

1,7 4,4 27,8 63,2 2,9 3,57 

Szavazati jog a helyi választásokon abban 
a tagországban, aemyben élsz 

4,1 16,0 40,7 34,4 4,8 3,11 

Forrás: EIKKA 2007. 



Az unió hatását illetően mind a külföldiek, mind a hazai résztvevők a tanulási és 
munkavállalási lehetőségek könnyebbé válását hangsúlyozzák. Míg azonban a külföldiek 
általában egy jobb jövő képét és a nemek közötti egyenlőtlenség csökkenését vizionálják, 
addig a hazai fiatalok hasonló mértékben prognosztizálják a jobb jövőt, de a társadalmi 
problémák növekedését is. Sem a külföldi, sem a magyar résztvevők nem gondolják, hogy 
eltűnnek a nemzeti sajátosságok az unió hatására, de a magyarok „jobban számítanak” a 
nacionalizmus erősödésére. A hazai fiatalok a külföldiekhez képest kevésbé gondolják, hogy 
felerősödnek a tagállamok ellentétei és azt is, hogy az unió működésképtelenné válna (16. 
táblázat). 

 



16. táblázat Az Európai Unió hatása – magyarok, külföldiek (%) 
  biztosan 

nem 
következik 

be 

valószínűleg 
nem 

következik 
be 

valószínűleg 
bekövetkezik 

biztosan 
bekövetkezik 

válaszhiány pontértékek* 

könnyebb tanulási és 
munkavállalási lehetőség az EU-
ban 

2,7 1,5 7,6 10,9 44,1 45,5 42,1 37,5 3,5 4,4 79,9 78,0 

a nők és a férfiak közötti 
egyenlőtlenségek csökkentése 

8,9 3,9 27,9 21,3 44,0 60,0 12,1 9,7 7,1 5,1 56,2 63,3 

társadalmi, politikai problémák 
növekedése 

6,4 7,5 35,2 23,7 37,6 50,4 14,7 13,1 6,1 5,3 55,1 60,5 

jobb, szebb jövő a polgárok 
többségének 

10,7 2,2 26,5 41,2 49,3 37,3 8,7 13,6 4,8 5,8 55,1 55,0 

növekszik a nacionalizmus 7,2 8,2 35,9 32,7 35,6 42,9 12,4 10,7 8,9 5,6 52,9 54,1 

nagyobb tolerancia az idegenekkel 
és a kisebbségekkel szemben 

13,1 3,4 33,5 42,4 39,1 34,4 9,6 12,6 4,8 7,2 50,0 52,8 

az EU-n belül felerősödnek a régi 
és új tagországok ellentétei 

8,7 7,0 43,7 38,5 28,5 37,3 11,5 11,4 7,6 5,8 47,5 52,1 

a nemzeti kultúrák, nemzeti 
sajátosságok eltűnnek 

15,1 10,4 37,9 42,4 30,4 30,5 11,1 10,7 5,6 6,1 46,1 47,1 

működésképtelenség a tagországok 
között 

12,9 18,6 46,1 43,6 25,9 25,2 7,6 6,8 7,5 5,8 41,8 39,0 

Forrás: EIKKA 2007.  
 
 
 
 



Az ötödik fejezetben az fiatalok állampolgári tudatosságára és aktivitására vonatkozó 
nemzetközi és hazai kutatások eredményeit összegeztük. A nemzetközi vizsgálatok 
eredményei általában a hazai fiatalok állampolgári tudatosságának és aktivitásának alacsony 
szintjét mutatták. Megjegyzendő továbbá, hogy a 14 éves fiatalok az állampolgári ismeretek, 
részvételi attitűdök és értékek tekintetében is általában rosszabbul teljesítenek, mint a térség 
többi, hasonló múltú országának hasonló korú diákjai. A szintén állampolgári értékeket és 
attitűdöket, valamint aktivitást vizsgáló egyéb kutatások a felnőttek körében is inkább az 
inaktivitást és az állampolgári szerep érték, illetve attitűd dimenzióiban alacsony teljesítményt 
diagnosztizáltak. Érdekes eredmény, hogy míg a felnőttek inaktivitása a fiatalok körében 
nagyobb aktivitással és tudatosabb állampolgári magatartással járt együtt, nálunk mindkét 
korcsoportot hasonlóan alacsony aktivitás és tudatosság jellemzi. 

A hazai vizsgálatok eredményei tovább árnyalják a magyar fiatalok állampolgári 
tudatosságáról és aktivitásáról kialakult képünket. A 15-29 éves fiatalok általános közérzete 
az elmúlt 5 évben romlott, jövőbeli kilátásaikkal kevésbé elégedettek, mint 4 éve. Jó hír 
viszont, hogy személyes kapcsolataikkal a korábbiakhoz hasonlóan nagymértékben 
elégedettek. A korosztályt leginkább a munkanélküliség és az anyagi problémák aggasztják és 
a jövőben körülbelül 40 százalékuk személyes élethelyzetének romlását vizionálja.  

A 15-29 évesek értékrendszerében 2000 és 2004 között előtérbe kerültek a posztmateriális 
értékek, ami minden bizonnyal egybeesett azzal, hogy ebben az időszakban a fiatalok 
általában optimistábbak, elégedettebbek voltak.  

Egyértelműnek tűnik, hogy a politikával kapcsolatban a fiataloknak inkább negatív 
érzéseik vannak, függetlenül attól, hogy melyik hazai vizsgálat eredményeit tekintjük. A 
fiatalok nagy része úgy érzi, hogy nincs beleszólása a közügyekbe, de még ha lenne is, a 
politikusokat akkor sem érdekelné a mondanivalója. Az alacsony politikai érdeklődéssel a 
közintézmények iránti magas fokú bizalmatlanság jár együtt. Némi pozitívum ugyanakkor, 
hogy az országos politika képviselőinek egyre negatívabb megítélése mellett a helyi 
polgármestereket bizalom övezi.  

Az állampolgári ismereteket a középiskolások körében vizsgáló kutatások a középiskolás 
diákok megosztottságát mutatta. A szakadék a szakiskolások, illetve a szakközépiskolába 
vagy gimnáziumba járók között húzódik. Előbbiek ismeretszintje jóval elmarad az 
utóbbiakétól, ráadásul a szakiskolások tudáseloszlása meglehetősen homogén, tehát azt 
mondhatjuk, hogy még a legtájékozottabbak is viszonylag keveset tudnak a demokrácia 
intézményeiről, működéséről.  

Ugyanezen kutatás mutatta ki azt a megdöbbentő eredményt, hogy a jobb státuszú 
iskolákba járók körében nemcsak nagyobb a hajlandóság a vezérelv és az erőszakelv 
elfogadására, de mindez jól megfér azzal együtt, hogy a demokráciát személyes életükben 
fontosnak tartók aránya pont ezekben az iskolákban a legmagasabb.  

Érdekes paradoxon az, hogy míg a 15-29 éves fiatalok jó állampolgár fogalmában 
viszonylag fontos a szavazáson való részvétel, ők maguk úgy tűnik, nem igyekeznek 
gyakorolni ezt az „állampolgári erényt”. Ez minden bizonnyal összefüggésbe hozható az 
általános és egyre növekvő bizalomhiánnyal és a politikából való kiábrándultsággal.  

Az Ifjúság felvétel során megkérdezett fiatalok szervezeti tagsága alacsony szintűnek 
mondható, 70 százalékuk semmilyen szervezettel nem áll kapcsolatban még informálisan 
(tehát nem tagként) sem. Akik kapcsolatban állnak szervezetekkel, azok leginkább 
sportklubokhoz, diák, illetve hallgatói szervezetekhez csatlakoznak.  

Az egyéb állampolgári részvételi formákat tekintve, melyek általában tiltakozó jellegűek, 
azt mondhatjuk, hogy a potenciális részvétel jóval nagyobb mértékű, mint az aktuális.  

A fiatalokat jellemző tolerancia mértékét jellemző eredményeket is bemutattuk. A 
leginkább elutasított csoport a romák csoportja, a velük szembeni elutasítás számottevő, és 
jellemző mind a középiskolásokra, mind az idősebbekre. 
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IV.  A fiatalok állampolgári tudatossága és aktivitása 
néhány nemzetközi adatfelvétel tükrében saját számítások 
alapján 

 
Ebben a fejezetben a már bemutatott nemzetiözi adatbázisok másodelemzésével mutatjuk 

be a hazai fiatalok állampolgári tudatosságát és aktivitását. Elemzésünkhöz több nemzetközi 
adatbázist is felhasználunk, például a korábban is bemutatott ESS-t, az ISSP-t (International 
Social Survey Program) és a Special Eurobarométer felvételeit. Mivel ezek a kutatások a részt 
vevő országok felnőtt lakosságát reprezentálják, ezért ifjúsági almintákat vettünk belőlük. Az 
ESS esetében a 15-25 éves, az ISSP és a Special Eurobarometer esetében pedig a 29 év alatti 
korcsoport képezi elemzésünk alapját.  

A CIVED 1999 adatfelvétel az akkor 14 éves populáció mintáján sajátos módon mérte fel 
az állampolgári ismereteket és kompetenciákat, attitűdöket. Ezért ezzel az adatbázissal 
részletesebben is foglalkozunk.  

Hogy nemzetközi összehasonlításban is érzékeltessük a hazai eredményeket, ezért a 
magyar adatok mellett más országokat is bevonunk az elemzésbe. Mivel nem volt arra 
lehetőség, hogy minden felvétel esetében azonos országokat vonjunk be, ezért igyekeztünk 
úgy kiválasztani a résztvevőket, hogy legyenek köztük észak-európai, angolszász, közép- és 
dél-európai országok is. Ezzel reményeink szerint valamelyest sikerül hazánkat egy kvázi 
összeurópai keretbe helyezni. 

Elemzésünk tárgyát képezik a jó állampolgár szerepével kapcsolatos elképzelések, a 
fiatalok értékkészlete, a politikával kapcsolatos attitűdök, a politikai részvétel és 
médiafogyasztás, valamint a szervezeti tagság. Néhány esetben a fiatalok eredményeit 
összevetjük az idősebb korosztály körében mért eredményekkel is. 

 
 

1. A jó állampolgár fogalma 
 

A jó állampolgár fogalma jó kiinduló pontot kínál ahhoz, hogy a fiatalok megélt 
állampolgári szerepét tanulmányozzuk. Az ISSP feltett olyan kérdéseket, melyek arra 
vonatkoztak, hogy a válaszadók mit gondolnak, milyen a jó állampolgár. A listán a következő 
tulajdonságok szerepeltek: mindig szavaz, soha nem próbálja elkerülni az adófizetést, mindig 
betartja a törvényeket, tájékozódik a kormány intézkedéseiről, aktívan részt vesz szervezetek 
munkájában, megérti mások véleményét, környezetbarát termékeket vásárol, segíti a 
hátrányos helyzetűeket a világban, segíti a hátrányos helyzetűeket az országban, szolgál a 
hadseregben.  

Az adatokon két elemzést végeztünk a faktoranalízis módszerével. Az egyiket a fiatalok 
teljes (tehát az összes elemzett országot magába foglaló) mintájára, a másikat pedig az 
idősebbek mintájára. A faktorelemzés olyan adatredukciós eljárás, amely nagyszámú 
itemhalmaz esetén meghatározza azokat a komponenseket, amelyek mentén az itemhalmaz 
csoportosul. Jelen esetben azt segít meghatározni, hogy milyen struktúra szerint épül fel a 
fiatalok és az idősebbek jó állampolgár-képe, és azt is megmutatja, hogy melyek a fogalom 
legsúlyosabb elemei. 

A fiatalok jó állampolgár képzete három fő komponens mentén szerveződik (17. táblázat). 
A szerep egyik fő eleme a hátrányos helyzetűek számára nyújtott segítségnyújtás és mások 
megértése, nevezzük ezt szociális faktornak. A másik a tradicionális politikai részvétel és az 
aktív szervezeti tagság, a harmadik pedig a szabálykövető magatartás. A két első komponens 
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közel azonos súlyú, a variancia negyedét magyarázzák külön-külön. A harmadik ennél 
valamivel kevesebbet magyaráz, de együtt is a válaszok varianciájának közel 70 százalékát 
magyarázza meg ez a hármas struktúra. 

A 29 év felettiek jó állampolgárságról alkotott fogalma két fő komponens mentén látszik 
alakulni, az egyik a szabálykövetés és a szavazáson való részvétel, a másik pedig a fiataloknál 
is megjelenő segítségnyújtás faktora. Faktorelemzésünk az idősebbek esetében is a variancia 
70 százalékát magyarázza.  
  
17. táblázat Értékpreferenciák, értékfaktorok a fiatalok és az idősebbek körében 

29 év alattiak Variancia Variancia 
összesen 

Segíti a hátrányos helyzetűeket az országban 
Segíti a hátrányos helyzetűeket a világban 
Megérti mások véleményét 

26 

Tájékozódik a kormány intézkedéseiről 
Mindig szavaz 

24 

Szervezetekben aktív szerepet vállal 
Törvénytisztelő 

20 

Sosem kerüli el az adófizetést 
 

 

70 

29 év felettiek Variancia Variancia 
összesen 

Sosem kerüli el az adófizetést 
 Törvénytisztelő 
Mindig szavaz 

37 

Segíti a hátrányos helyzetűeket a világban 
Segíti a hátrányos helyzetűeket az országban 

33 

70 

Forrás: ISSP (2004) 
 

A szociális és politikai faktorok azonban eltérő súlyt kapnak az egyes országok fiataljainak 
körében. Mindkét faktor a portugálok körében volt a legfontosabb. A szociális faktor azután 
egy sor posztszocialista államok körében és Cipruson volt a legfontosabb, majd a nyugati és 
északi államok körében tovább csökkent a fontossága. A legkevésbé fontos aztán ismét 
néhány posztszocialista államban, a lettek, a csehek és a hazai fiatalok körében volt.  

A politikai részvétel és a szervezeti aktivitás a portugálok mellett a lengyelek és a svédek 
számára volt fontos. A többi országban, főleg Szlovákiában, Bulgáriában és Csehországban, 
valamint Finnországban már sokkal kevésbé (28. ábra).  

 
28. ábra A szociális és politikai faktorok az egyes országokban 

 
Forrás: ISSP 2004 
 



58 
 

A faktorelemzéssel kapcsolatos célunk arra irányult, hogy kiderítsük, hogy megjelenik-e 
hangsúlyosan a fiatalok jó-állampolgár fogalmában a civil tevékenységekkel, illetve zöld 
értékekkel összefüggő faktor. Eredményeink szerint a zöld értékek nem részei a fiatalok jó 
állampolgárról alkotott képének, a segítségnyújtással és a szervezeti részvétellel kapcsolatos 
elemek viszont a tradicionális politikai részvételi formákhoz hasonló súllyal vesznek részt a 
fogalom struktúrájának alakításában, igaz, országonként más súllyal. 

Az idősebbekhez hasonlítva azt látjuk, hogy míg a fiataloknál a szabálykövetés a harmadik 
faktort alkotta, az idősek körében ez a jó állampolgár legfontosabb jellemzője.  
 

2. Politikával kapcsolatos attitűdök  
 

A jó állampolgár a fiatalok szerint tájékozódik a kormányzat munkájáról és részt vesz a 
választásokon is. A politikával való foglalkozás a politika területén való informáltság az 
állampolgári szerep egyik hagyományos eleme. Ezért mi is megvizsgáljuk, hogy a fiataloknak 
milyen attitűdjeik vannak a politikával kapcsolatban és milyen forrásból tájékozódnak a 
politikával kapcsolatos kérdésekben.  

 

a) politikai érdekl ődés, a politika megértése és a politikával kapcsolatos 
véleményalkotás 

 
Az ESS adatfelvételeikor a politikai érdeklődést egy négy fokozatú skálán mérték, 

amelynek 1-es értéke magas fokú érdeklődést, 4-es értéke pedig teljes érdektelenséget fejezett 
ki. Érdekességként a változó eloszlását minden – az ESS első (2001) és harmadik/negyedik 
(2006/2008) felvételében részt vevő – országra vonatkozóan bemutatjuk (18. táblázat).  

A válaszokból első ránézésre kitűnik, hogy a fiatalok körében a politika iránt közömbösek 
aránya mindkét mért évben a válaszadók közel egy tizedét teszi ki a vizsgált országokban, és 
az arányok igen széles sávban szóródnak, hiszen a közömbösek legmagasabb arányai elérik a 
41 (Spanyolország 2001) és 49 százalékot (Csehország 2006).  

Míg a nem érdeklődők az első évben feltűnően magas arányban voltak jelen a mediterrán 
országokban és az íreknél, 2006/2008-ra Cseh- és Magyarország is beérte őket. Sőt, míg a 
korábban legrosszabb eredményekkel rendelkező spanyoloknál és az olaszoknál csökkent az 
érdektelenek aránya, addig a cseh fiatalok az „élre törtek”, hiszen közel felük nem mutat 
érdeklődést a politika iránt.  

A legkevésbé érdeklődők aránya általában az északi és néhány nyugat európai országban a 
legalacsonyabb mindegyik felvétel esetében. Hollandia és Svédország esetében ugyan nőtt az 
érdektelenek aránya, de a többi északi és nyugati ország általában a korábbiakhoz hasonló 
eredményeket mutatott, illetve néhány országban (pl. Németország, Franciaország, Egyesült 
Királyság és Belgium) az érdektelenek arányának csökkenése látszik.  

Ugyancsak érdemes felfigyelni arra, hogy a két mért év néhány ország esetében az uniós 
csatlakozás előtti, illetve utáni időszakra esik. A mindkét évre adatokkal rendelkező új uniós 
tagállamok esetében jól látszik a politikával kapcsolatos érdektelenség növekedése a fiatalok 
körében. A cseh fiataloknál az érdektelenek aránya több mint kétszeresére (22-ről 49 
százalékra) nőtt, és hazánkban is majdnem megduplázódott (23-36 százalék). A legkisebb 
növekedés Szlovéniában figyelhető meg. Fontos azonban megjegyezni, hogy elhamarkodott 
lenne ezeket az aránycsökkenéseket (teljes mértékben) az uniós csatlakozással, illetve annak 
következményeivel való esetleges elégedetlenséggel magyarázni. Ennek bizonyításához nem 
áll rendelkezésre elég adat, az viszont szembe tűnő, hogy a többi országban nem találkozunk a 
fiatalok hasonló mértékű kiábrándulásával. A régi tagállamok közül négy esetében nem 
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történt számottevő változás, a fennmaradó országok felében csökkent, felében pedig nőtt az 
érdektelenek aránya,  
 

18. táblázat Mennyire érdekli Önt a politika? A fiatalok válaszainak megoszlásai az egyes országokban, 4 
– nagyon vagy egyáltalán nem érdekel (%) 

 2001 2006/2008* 

 1 2 3 4 N 1 2 3 4 N 
Csehország 1 17 60 22 145 1 6 44 49 470 
Görögország 5 17 39 39 348 6 14 37 43 312 
Írország 5 29 32 34 338 2 27 30 41 286 
Portugália 10 26 35 29 287 3 28 29 41 346* 
Magyarország 4 27 46 23 281 3 16 45 36 243* 
Olaszország 5 17 39 39 158 2 22 41 35 246 
Spanyolország 4 15 40 41 304 5 17 44 34 385* 
Szlovénia 2 23 49 26 294 4 31 36 30 216* 
Lengyelország 2 25 53 20 497 2 23 47 27 342* 
Luxemburg 6 22 39 33 351 3 25 46 26 363 
Szlovákia - - - - - 3 15 57 25 240* 
Norvégia 7 22 57 14 255 4 15 59 22 226* 
Ukrajna - - - - - 2 23 53 22 279 
Belgium 3 29 43 25 323 4 34 41 21 299* 
Egyesült Kir. 5 38 33 24 303 8 38 35 19 339* 
Franciaország 8 24 43 25 205 7 33 42 18 350* 
Hollandia 10 44 36 10 329 4 51 28 18 242* 
Észtország - - - - - 5 25 53 17 271* 
Svájc 4 40 40 16 327 12 30 42 16 263* 
Svédország 10 38 39 13 310 8 40 35 16 285* 
Ausztria 10 38 36 16 342 11 29 45 15 599 
Finnország 1 30 55 14 369 5 35 47 14 335* 
Dánia 7 41 43 9 197 15 39 36 10 191* 
Németország 7 37 44 12 385 6 34 53 7 329* 
Forrás: ESS (2001; 2006/2008) 
-Az ország nem vett részt a kutatásban 

 
Ahogy említettük, néhány országot bővebb elemzésnek is alávetünk. A kiválasztott 

országok között szerepelnek északi, déli és nyugat európai, valamint nagyobb számban 
posztszocialista államok is. Ez lehetőséget ad arra, hogy hazánk teljesítményét valamelyest 
összeurópai kontextusban is szemügyre vegyük, másként megállapítsuk, hogy a hasonló 
múltú környező államokhoz képest milyenek a hazai eredmények.  

A fiatalok eredményeit esetenként az idősebb korosztály eredményeivel is összevetjük. A 
politikai érdeklődés tekintetében Portugália kivételével az idősebbek mindenütt magasabb 
arányban érdeklődnek a politika iránt, mint a fiatalabbak, és alacsonyabb körükben az inkább 
nem érdeklődők, illetve teljesen érdektelenek aránya is (19. táblázat). A politikai érdeklődés 
hiánya lehet generációs jelenség, hiszen az idősebb korosztályokat közvetlenebbül érintik a 
politikai döntések, ugyanakkor az a tény, hogy a fiatalok körében a kiábrándulás 
növekedésének jelei mutatkoztak, figyelmet érdemel. E folyamat összefügghet a politikusok 
iránti bizalom csökkenésével, az érdektelenség fennmaradása vagy további növekedése pedig 
pont a demokrácia azon védvonalát gyengíti, amely alapja a kritikus, az állam döntéseit 
figyelemmel kísérő állampolgár. 
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19. táblázat Mennyire érdekli Önt a politika? A fiatalok és az idősebbek válaszainak megoszlásai, 4 – 
nagyon vagy egyáltalán nem érdekel (%)  

2001 2008 
 1 2 3 4 1 2 3 4  

CZ 1 17 60 22 1 6 44 49 CZ 
 5 28 51 16 4 17 58 21  

DE 7 37 44 12 6 34 53 7 DE 
 23 44 28 5 20 45 30 5  

EE 3 23 55 20 5 25 53 17 EE 
 7 33 45 16 9 39 40 12  

FI 1 30 55 14 5 35 47 14 FI 
 9 41 39 11 9 41 40 10  

GR 5 18 39 39 6 14 37 43 GR 
 10 23 34 33 10 25 36 29  

HU 4 27 46 23 3 16 45 36 HU 
 9 40 35 16 9 32 36 24  

PL 1 25 53 20 2 23 47 27 PL 
 6 38 40 16 8 38 37 17  

PT 10 26 35 29 3 28 29 41 PT 
 8 28 32 32 4 24 33 39  

SE 10 38 39 13 8 40 35 16 SE 
 13 47 32 9 14 47 32 7  

SI 2 22 49 26 4 31 36 30 SI 
 7 38 34 20 8 44 35 13  

SK 4 18 57 22 3 15 57 25 SK 
 7 33 47 13 9 36 42 13  

UA 5 38 43 14 2 23 53 22 UA 
 23 45 26 6 12 38 36 13  

UK 5 38 33 24 8 38 35 19 UK 
 11 42 31 16 14 45 27 14  

Forrás: ESS (2001; 2008) 
25 év alatti válaszadók arányai; 25 év fölötti válaszadók arányai 

 
Feltételeztük, hogy a jelenség hátterében szerepet játszhat az, hogy mennyire értik a 

válaszadók a politikát, ezért vetettünk egy pillantást az ezt megragadó változóra is. A kérdés 
itt arra vonatkozott, hogy egy öt fokozatú skálán (1-soha; 5-mindig) értékelje a válaszadó, 
hogy milyen gyakran érzi nehéznek a politika megértését. Az egyszerűség kedvéért az eredeti 
skálát három fokúvá alakítottuk, amelynek 1-es értéke azt jelzi, hogy a válaszadónak szinte 
soha, vagy egyáltalán nem okoz nehézséget a politika megértése, 3-as értéke pedig gyakori 
vagy rendszeres megértésbeli nehézségekre utal. 

Mint látható, mindkét évben a vizsgált államok fiatal válaszadóinak kicsivel kevesebb, 
mint a harmada találkozott gyakran vagy rendszeresen a politika megértésének nehézségével, 
legkevesebben Észtországban és Szlovákiában. A legmagasabb arányok pedig mindkét 
felvétel alkalmával az 50 százalékot is jócskán meghaladják. Eredményeink szerint a finnek 
és a görögök körében voltak a legtöbben, akiknek gyakran okozott nehézséget a politika 
megértése (20. táblázat). A politika megértésével rendszeresen küzdők aránya tehát nem 
feltétlenül azokban az országokban lesz a legmagasabb, ahol a politika iránt nem érdeklődők 
tábora is tetemes. Előzőleg láttuk, hogy a finneknél elég alacsony a politikával kapcsolatban 
érdektelenek aránya, viszont úgy tűnik, hogy sokaknak okoz gondot a politika megértése. 
Görögországban viszont mind az érdektelenek, mind a politika megértésével küszködők igen 
magas arányban vannak, jóllehet utóbbiak tábora 2008-ra 10 százalékkal csökkent.  

A két mért év között Ukrajnában és hazánkban emelkedett jelentős mértékben a politika 
megértésével küzdők aránya, 9 és 16 százalékkal. Az új tagállamok közül Lengyel- és 
Észtországban csökkent a politikát nem értők aránya, Csehországban viszont változatlanul a 
fiatalok fele nyilatkozott úgy, hogy nem érti a politikát. A többi általunk kiemelt 
posztszocialista államban viszont egyértelműen romlottak az eredmények.  
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20. táblázat Milyen gyakran tartja bonyolultnak a politika megértését? A fiatalok és az idősebbek 
válaszainak megoszlásai (%) 

2001 2008 
 1 2 3 1 2 3  

CZ 16 37 47 19 33 49 CZ 
 24 45 32 20 40 40  

DE 24 42 34 19 43 38 DE 
 35 41 25 30 42 28  

EE 25 42 33 24 48 28 EE 
 24 37 39 27 42 31  

FI 13 38 49 14 36 50 FI 
 21 30 48 25 32 43  

GR 18 17 65 18 27 55 GR 
 18 19 63 32 26 43  

HU 29 36 35 18 31 51 HU 
 29 33 38 24 30 46  

PL 19 34 47 23 36 41 PL 
 23 33 44 24 31 44  

PT 31 31 38 17 42 41 PT 
 23 36 41 22 36 43  

SE 29 33 38 26 35 39 SE 
 34 40 26 36 38 26  

SI 21 43 37 20 39 41 SI 
 28 36 35 26 40 34  

SK 26 44 31 26 40 34 SK 
 29 43 28 33 37 30  

UA 28 36 36 19 37 45 UA 
 33 38 28 26 27 47  

UK 13 41 46 16 38 46 UK 
 25 35 40 27 35 38  

Forrás: ESS (2001; 2006/2008) 
25 év alatti válaszadók arányai; 25 év fölötti válaszadók arányai 

 
A vizsgált országokban a fiatalok és idősebbek eredményeinek összevetéséből az derül ki, 

hogy a két korcsoport között 2001-ben Görög-, Lengyel- és Magyarország, illetve Szlovákia 
kivételével mindenhol, 2006/2008-ban viszont mindenhol szignifikáns volt a különbség. Míg 
2001-ben a különbségek leginkább a politikát könnyen megértők kategóriában volt a fiatalok 
és az idősek között utóbbiak javára és a politikát nehezen értők a fiatalok és az idősebbek 
között is közel azonos arányban voltak jelen több országban is (pl. Görög-, Lengyel, 
Magyarország és Portugália), addig a legfrissebb adatok szerint több országban is nagy 
különbségek mutatkoztak a fiatalok és idősek között a politika megértésével nehezen 
megbirkózók arányában.  

Az állampolgári szerep politikai vetületének fontos eleme a politikával kapcsolatos 
véleményformálás, amire vonatkozóan szintén szerepel kérdés az ESS-ben. A válaszadók egy 
ötfokú skálán értékelhettek, amelynek magasabb értékei a véleményformálási nehézségek 
egyre ritkább előfordulását jelölik. A skálát ebben az esetben is háromfokúvá konvertáltuk, 
ahol az egyes érték a gyakran nehéz, a hármas pedig a könnyű véleményalkotást jelenti.  

A politikai véleményalkotás mindkét felvétel alkalmával a portugál, svéd, ukrán és angol 
válaszadóknak ment a legnehezebben, a legkönnyebben pedig a német és a magyar 
válaszadóknak. Megjegyzendő azonban, hogy a közelmúltban Lengyelország kivételével 
minden vizsgált országban nőtt azon fiatalok aránya, akik nehezen alkotnak véleményt.  

A fiatalok és az idősebbek közötti különbségek az első felvétel alkalmával Portugália és 
Lengyelország, a második alkalommal pedig Lengyel- és Csehország, valamint Portugália 
kivételével minden egyéb államban szignifikánsnak bizonyultak (21. táblázat). Megfigyelhető 
azonban, hogy bár szinte minden alkalommal az látszik, hogy a fiatalok alkotnak nehezebben 
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véleményt, vannak kivételek. 2001-ben a svédek, észtek és szlovének esetében tapasztaltuk 
azt, hogy a véleményalkotási nehézségekkel küzdők magasabb arányban vannak az idősebb 
korosztályban. Igaz, ezek a tendenciák megfordultak, 2008-ra ezekben az államokban is a 
fiatalok alkottak nehezebben véleményt.  

Az eredmények mindenképp figyelmet érdemelnek, főleg ha belegondolunk, hogy a 
politikai ügyekkel kapcsolatos véleményformálással kapcsolatos nehézségek összefügghetnek 
például az alacsony választási részvételi arányokkal, de a bizonytalanság érzetén keresztül 
magát a demokratikus politikai érdekérvényesítő képességet és készséget is csökkentik. 

 
21. táblázat Mennyire tartja nehéznek a politikával kapcsolatos véleményformálást? A fiatalok 
válaszainak megoszlásai az egyes országokban (%) 

 2001 2008  
 1 2 3 1 2 3  

CZ 34 50 16 37 40 24 CZ 
 31 44 25 35 43 22  
DE 18 39 43 25 46 29 DE 
 15 36 49 20 37 43  
EE 34 46 20 34 51 15 EE 
 40 39 21 33 44 23  
FI 29 45 26 35 40 25 FI 
 28 36 36 25 37 38  
GR 36 32 32 33 37 30 GR 
 31 27 42 24 31 45  
HU 21 38 41 31 37 31 HU 
 15 39 46 30 29 41  
PL 37 37 26 33 37 30 PL 
 35 35 30 34 33 34  
PT 53 24 24 56 28 16 PT 
 52 25 24 55 27 19  
SE 34 37 29 46 39 15 SE 
 41 29 29 39 32 30  
SI 27 46 26 34 45 22 SI 
 34 38 29 29 43 28  
SK 29 51 20 32 39 29 SK 
 31 43 25 27 40 33  
UA 39 46 16 43 39 19 UA 
 36 42 23 49 32 19  
UK 38 38 24 37 37 26 UK 
 28 31 41 31 29 40  
Forrás: ESS (2001; 2008) 

 
Feltételezésünk szerint a politikai érdeklődés, politikaértés és véleményalkotás 

összefügg egymással, ezért együtt járásukat megragadandó, az adatokon korrelációs elemzést 
is végeztünk (22. táblázat).  

Elsőként azt néztük meg, hogy mennyire szoros az együtt járás a politikai érdeklődés és 
a politika megértése között. Várakozásainknak megfelelően az összefüggés pozitív volt, ami a 
változóink kódolását figyelembe véve azt jelenti, hogy a politika nem értése a politikával 
kapcsolatos közömbösséggel jár együtt. Az összefüggés azonban – bár minden esetben 
szignifikáns volt – egyetlen állam esetében sem mondható erősnek, ami arra utal, hogy több 
tényezőt (pl. intézmények iránti bizalom stb.) is érdemes figyelembe venni a politikai 
közömbösség vagy a politika nem értésének esetleges okait keresve.   

A vizsgálatunk tárgyává tett országokat tekintve azt mondhatjuk, hogy a politika nem 
értése és a politikai iránti érdektelenség a legfrissebb adatok szerint az északi államokban, 
Svéd- és Finnországban jár együtt leginkább, a mediterrán országokban pedig a legkevésbé. A 
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két csoport között helyezkednek el a posztszocialista államok. Az együtt járás tendenciájáról 
azt mondhatjuk, hogy a vizsgált országok többségében 2001 óta nőtt a két változó 
összefüggése, vagyis a politika nem értése határozottabban párosul a politika iránti 
érdektelenséggel.  

Ugyancsak várakozásainknak megfelelően alakult a kapcsolat a politika megértése és a 
politikával kapcsolatos véleményalkotás között, hiszen itt azt vártuk, hogy a politika 
megértésével kapcsolatos nehézségek a véleménynyilvánítás nehézségeivel, vagyis a politikai 
ügyekben való megnyilatkozás nehézségeivel járnak együtt. A korrelációs együtthatók 
minden esetben szignifikánsan negatívak lettek, ami azt jelenti, hogy minél gyakoribbak a 
politika megértésével kapcsolatos nehézségek, annál valószínűbbi, hogy a politikával 
kapcsolatos véleményformálás is nehezen megy. Az összefüggések azonban ebben az esetben 
is maximum közepesnek mondhatók. 
 
22. táblázat Korrelációk 

 Általában milyen gyakran tartja 
bonyolultnak a politika megértését 

/ Mennyire érdekli a politika 

Mennyire tartja nehéznek a politikával 
kapcsolatos véleményformálást / Általában 

milyen gyakran tartja bonyolultnak a 
politika megértését 

 2001 2008 2001 2008 
CZ ,308** ,318** -,369** -,435** 

DE ,289** ,387** -,354** -,341** 

EE ,236** ,309** -,427** -,440** 

FI ,276** ,405** -,303** -,407** 

UK ,223** ,398** -,277** -,226** 

GR ,314** ,262** -,333** -,411** 

HU ,343** ,319** -,291** -,232** 

PL ,339** ,319** -,277** -,306** 

PT ,394** ,273** -,461** -,340** 

SE ,361** ,385** -,305** -,229** 

SI ,287** ,332** -,317** -,432** 

SK ,156** ,369** -,227** -,598** 

UA ,320** ,294** -,448** -,531** 

Forrás: ESS (2001; 2008) 
 

b) pártokhoz kötődés 
 
A párthoz kötődés szintén az állampolgári tudatosság politikai vetületének egyik 

lehetséges indikátora. Az ESS-ben feltett kérdés a párthoz való kötődés fokozataira nem 
kérdez rá, ráadásul a párthoz való kötődés mértéke összefüggésben állhat a választási 
ciklusokkal, tehát lehetséges, hogy a kötődés választások közeledtével erősödik, majd 
csökken. A válaszok bemutatását ezért jelen tanulmány keretei között inkább illusztratívnak 
szánjuk (23. táblázat).  

A párthoz kötődés mindkét felvétel alkalmával a svéd fiatalok körében volt a legmagasabb 
arányú, mindkét évben 50 százalékot is meghaladó mértékkel. A svédek kimagasló adatai 
után az első évben a portugálok és a magyarok, 2008-ban pedig a görögök és a finnek érték el 
a legmagasabb eredményeket. A párthoz kötődők legalacsonyabb arányait mindkét 
kérdezéskor a lengyel fiatalok körében figyeltük meg (15 illetve 11 %), de meglehetősen 
alacsony a kötődők aránya más térségbeli országban, így Szlovéniában és Szlovákiában is. A 
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két mért év között a legnagyobb „veszteséget” a magyarok és a portugálok szenvedték el, 
hiszen a valamilyen párthoz húzók aránya megfeleződött, a görögöknél azonban 36-ról 44 
százalékra emelkedett a párthoz közel álló fiatalok aránya. 

 
23. táblázat Van olyan párt, amelyet magához közel állónak érez? Igen válaszok aránya (%) 
 2001 2008 

SE 66 51 

PT 50 28 

HU 49 22 

FI 42 48 

UA 42 32 

GR 36 44 

DE 34 36 

CZ 31 20 

SK 30 26 

UK 27 29 

SI 24 26 

EE 23 30 

PL 15 11 

Forrás: ESS (2001; 2008) 
 

c) politikai tartalmú médiafogyasztás 
 
Az ESS kérdéssorában kiemelt figyelmet kaptak a médiával kapcsolatos kérdések, ezeken 

belül pedig arra is rákérdeztek, hogy a válaszadók mennyi időt töltenek egy átlagos 
hétköznapon kifejezetten politikai tartalmú, illetve a közélet kérdéseivel foglalkozó 
médiatermékek (televízión, rádión és írott sajtón keresztüli) fogyasztásával.  

A fiatalok szinte mindenhol a maximum fél órás napi fogyasztást jelölték meg 
legmagasabb arányban az összes médium esetében (24. táblázat). Ez alól csupán két kivételt 
említhetünk 2001-ből, Portugáliát, ahol a televíziós politikafogyasztás kapcsán a válaszadók 
lényegesen többen jelölték meg a fél-egy órás sávot, mint a maximum fél órás időtartamot, 
valamint az Egyesült Királyságot és Ukrajnát, ahol az imént említett két kategóriába a 
válaszadók közel azonos arányban pozícionálták magukat.  

Minden médium esetében a görög fiatalok körében volt a legmagasabb azok aránya, akik 
az adott csatornán keresztül egyáltalán nem fogyasztanak politikai, illetve közéleti 
sajtóterméket. Televízión keresztül harmaduk, rádión keresztül pedig háromnegyedük nem 
fogyaszt politikai és közéleti jellegű sajtóterméket, ugyancsak harmaduk pedig az írott sajtón 
keresztül nem informálódik egyáltalán. A portugálokról ennek pont az ellenkezője mondható 
el, vagyis ők általában azon államok közé sorolhatók, ahol a legmagasabb arányokat mérték 
az egy óránál hosszabb tartamú televíziós és rádiós politikafogyasztás kategóriájában.  

 
24. táblázat Mennyi időt tölt egy átlagos hétköznapon politikával kapcsolatos informálódással? (%) 

 2001 2008 

 TV 

 0 0-0,5 0,5 –1 1- 0 0-0,5 0,5 –1 1- 

CZ 14 44 31 11 22 50 23 5 

DE 9 59 25 7 11 62 22 5 
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EE 10 47 34 9 7 42 38 13 

FI 5 54 35 6 10 61 27 3 

UK 14 38 36 12 26 38 26 10 

GR 30 33 26 11 33 42 19 5 

HU 14 53 28 6 17 50 27 6 

PL 8 46 35 10 14 52 26 7 

PT 6 28 40 25 16 44 23 17 

SE 10 54 28 8 20 56 20 5 

SI 16 50 28 7 18 50 28 5 

SK 16 47 32 6 24 41 25 11 

UA 15 32 34 18 23 48 16 13 

 RÁDIÓ 

CZ 28 43 23 6 38 43 13 6 

DE 15 59 17 9 16 65 14 5 

EE 23 51 18 9 21 52 17 11 

FI 29 51 15 5 24 57 14 5 

UK 33 42 20 5 33 46 13 8 

GR 77 17 4 3 86 11 3 0 

HU 22 58 13 7 36 51 10 3 

PL 16 47 23 14 21 49 21 9 

PT 31 37 18 15 36 41 12 11 

SE 32 43 18 7 27 51 15 9 

SI 43 43 10 4 33 48 11 9 

SK 28 42 22 7 28 53 16 4 

UA 25 42 25 8 36 40 11 14 

 ÚJSÁG  

CZ 24 68 8 0 31 61 6 1 

DE 15 70 11 4 17 74 9 0 

EE 17 70 10 3 13 63 19 5 

FI 17 75 8 1 16 71 12 1 

UK 31 59 7 3 30 58 7 5 

GR 36 55 4 6 55 36 10 0 

HU 35 56 5 4 39 53 8 0 

PL 35 55 9 1 37 54 9 0 

PT 26 50 21 4 20 60 17 3 

SE 21 68 10 2 21 66 12 2 

SI 41 52 6 1 38 56 5 1 

SK 34 56 8 2 28 68 3 1 

UA 27 61 9 4 29 65 6 1 

Forrás: ESS (2001; 2008) 
*0,05 szinten szignifikáns különbség 2001 és 2008 között  
 

Nem meglepő módon, az egyes médiumok közül a televízió a legnépszerűbb, majd a rádió 
következik, végül pedig az írott sajtó, amennyiben a népszerűséget azzal mérjük, hogy melyik 
médium esetében a legalacsonyabb az adott csatornán politikát egyáltalán nem fogyasztók 
aránya. A két felvétel eredményei közötti eltérés a lengyel, a szlovén és a magyar adatok 



66 
 

kivételével az összes többi ország esetében szignifikánsan különbözött, a tendencia pedig 
szinte mindenütt az volt, hogy 2006-ra tágabb lett a tévében politikát nem fogyasztók tábora. 
A politikai tévéműsorokat hosszan nézők 2008-ban a portugál és ukrán fiatalok körében 
voltak jelen a legmagasabb arányban.  

A rádióhallgatás tekintetében a görögök kiugró adatai után a szlovénok, portugálok, britek 
és svédek körében volt a legmagasabb az e médiumon keresztül nem informálódók aránya, 
bár az utóbbi országok értékei mindössze feleakkorák, mint amekkorát a görög fiatalok 
körében tapasztaltunk. A rádión keresztül legtöbbet informálódók a televízió esetében 
tapasztalthoz hasonlóan az ukrán és a portugál fiatalok között vannak a legtöbben. A két 
felvétel közötti a rádiós politikahallgatás népszerűsége általában csökkent a vizsgált 
országokban.  

Végül az írott sajtóról is szót kell ejtenünk. Ebben a kategóriában a másik két médiumhoz 
képest jóval többen „célozták be” maguknak a 0-fél órás fogyasztási sávot. A nem fogyasztók 
aránya itt mindkét felvétel esetében a görögök mellett a britek, a magyar és a lengyel fiatalok 
körében a legnagyobb. A legintenzívebben fogyasztóknak 2001-ben a portugálok, 2008-ban 
viszont az észtek számítanak. A két felvétel között nem voltak jelentős elmozdulások az írott 
sajtón keresztül politikát nem fogyasztók arányában, az egyetlen kivétel Görögország, ahol 
nőtt az írott politikai sajtót nem olvasók aránya. Igaz, a görögöknél azok aránya is nőtt, akik 
viszonylag huzamosabb ideig, fél-egy órát olvastak naponta politikai sajtót.  

 Az itthoni médiafogyasztásban nem következett be nagy változás a 2001-es felvétel 
eredményeihez képest, egyedül a rádió esetében látszik azok táborának növekedése, akik nem 
hallgatnak rádiós politikai műsorokat.  

 

3. Tiltakozás és egyéb részvételi formák a fiatalok körében  
 

A politikai, illetve civil részvétel formáira nemcsak az ESS, hanem az ISSP 2004-es 
felvétele is rákérdezett. A következőkben a különböző tiltakozási formákban való részvételt, a 
részvéteki potenciált vizsgáljuk meg. A civil jellegű tevékenységek közül a nem politikai 
szervezetek számára végzett munkát, a termék bojkott gyakorlását, a média felkeresését 
tárgyaljuk. Végül vannak olyan részvételi formák is, melyekről nem derül ki pontosan, hogy 
civil, illetve politikai jellegűek-e, ezek a törvényes demonstráción való részvétel, illetve a 
petíció aláírása. A fiatalok adatait most is összehasonlítjuk az idősebbek eredményeivel.  

 

a) tiltakozási és egyéb civil részvételi formák népszerűsége a fiatalok körében 
 

Az ESS különböző tiltakozási formákra vonatkozó kérdései nem a tevékenységek 
gyakoriságára kérdeztek rá, hanem arra, hogy az elmúlt egy évben részt vett-e valamelyikben 
a válaszadó. A legnépszerűbb tiltakozási forma mindegyik vizsgált országban a petíciózás 
volt, ám ennek népszerűsége is csökken, ahogy az északi és nyugati országok felől dél és kelet 
felé haladunk (29. ábra). A nyilvános, csoportos tiltakozás, a demonstráció viszont messze 
alacsonyabb arányban jellemezte a fiatalok tiltakozó tevékenységét. A vizsgált országok 
között kivételt egyedül Ukrajna képez, ahol a fiatalok inkább a demonstrációs aktivitást 
választották magas arányban. Németországban és Csehországban a 2001-es adatok szintén 
viszonylag magas demonstrációs részvételről árulkodtak, de az ilyen tiltakozásban résztvevő 
fiatalok aránya a legfrissebb adatok szerint csökkent. A petíció népszerűsége a vezető északi 
államokban nőtt 2008-ra, a többi államban viszont általában stagnált vagy csökkent az ilyen 
tevékenységben részt vevő fiatalok aránya.  
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29. ábra Előfordult-e, hogy petíciót írt alá / demonstrált az elmúlt egy évben? 
 (Igen válaszok  aránya a fiatalok körében) (forrás: ESS 2001/2008) 

 
 

A különböző szervezetek számára végzett munka kapcsán a fiatalok legmagasabb arányban 
nem politikai jellegű szervezetek részére végeztek munkát (30. ábra). A politika pártok 
számára történő tevékenykedés tehát távol áll a fiataloktól. Itt is azt látjuk azonban, hogy a 
legaktívabbnak az északi és a német fiatalok bizonyulnak, majd ahogy dél és kelet felé 
haladunk, csökken a bármilyen szervezeti munkába bekapcsolódók aránya. Csehországban a 
2001-es adatok az északi országokéhoz részvételi arányról tanúskodnak, de 2008-ra náluk is 
alig 5 százalék volt a szervezeti munkát végzők aránya. Az országok többségében a 
szervezetek munkájában résztvevők aránya nem haladta meg a 10 százalékot sem. 

 
30. ábra A 35 év alatti népességre számított pontszámok a tradicionálisvallásos / világi-racionális 
gondolkodás és a zárt gondolkodás / nyitott gondolkodás által kirajzolt értéktérben 

 
 (forrás: ESS 2001/2008) 

 
Ahogyan azt korábban említettük, az ISSP 2004-es felvétele szintén vizsgálja a részvétel 

bizonyos formáit. Kérdései azonban az ESS-szel ellentétben nem arra vonatkoztak, hogy az 
illető a megkérdezés előtti egy évben részt vett-e a sorolt tevékenységekben, hanem arra, hogy 
valaha életében részt vett-e. A tevékenységek között itt is szerepelt a petíció és a 
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demonstráció, szerepelt a bojkott, a pénzadomány, politikus és média felkeresése, valamint 
véleménymondás internetes fórumon.  

A 31. és 32. ábra 29 év alattiak és 30 év fölöttiek részvételét mutatja a különböző 
tevékenységekben. A nyugati és északi országok általában tapasztaltabbnak tűnnek az egyes 
részvételi formák tekintetében, mint a posztszocialista államok fiataljai. Igaz, petíció 
aláírásában már a szlovák, szlovén és cseh fiatalok viszonylag magas aránya is részt vett. A 
ciprusi fiatalok minden más országhoz képest magasabb arányban vettek már részt 
demonstráción és Portugáliával együtt a pénzadományozás tekintetében hasonló részvételi 
arányokat mutatnak, mint a nyugati és északi államok. A posztszocialista államok között a 
magyar és a bolgár fiatalok számítanak a legtapasztalatlanabbnak, mindkét esetben egy 
részvételi forma esetén ütötte meg a részvételi arány a 10 százalékot. Itthon ez a tevékenység 
a petíció, a bolgároknál pedig a pénzadományozás volt. a többi térségbeli államban a 10 
százalékos küszöb legalább három tevékenységben megvan. 

A fiatalok és idősebbek részvételi tapasztalatát összehasonlítva a legszembetűnőbb 
eredmény, hogy a fiatalok szinte minden államban nagyobb arányban fejezték ki 
véleményüket az interneten, mint az idősebbek és alacsonyabb arányban jellemzi őket, hogy 
kerestek már fel politikust. Ennek hátterében minden bizonnyal az életkori különbségek 
állnak. Általánosan alacsony mindkét korosztályban a média felkeresése is. 

További eredményeink szerint az északi országokban a fiatalok közel azonos arányban 
vettek részt a legtöbb tevékenységben, mint az idősebb korosztály, a modern tiltakozási 
formákban pedig, mint például a bojkott, magasabb arányban vettek részt a fiatalok mind 
Svéd, mind Finnországban. 

Angliában a fiatalok vagy azonos arányban vettek részt az egyes tevékenységekben, vagy 
alacsonyabb arányban, mint az idősebbek. A német fiatalok demonstrációkban vettek már 
részt nagyobb arányban, de pénzadományt is magasabb százalékuk adott már, mint az 
idősebbek.  

A posztszocialista államok fiataljainak részvételprofilja Lengyelországban és hazánkban 
hasonlít leginkább az idősebbekére, a lett fiatalok viszont számos tevékenységben 
alacsonyabb arányban vettek részt, mint az idősebbek és ugyanez jellemzi a cseh és a bolgár 
fiatalokat is.  

Végül a két mediterrán országban azt látjuk, hogy míg a ciprusi fiatalok hasonló vagy 
alacsonyabb arányban vettek részt az egyes tevékenységekben, addig a portugál fiatalok 
szinte minden részvételi formát magasabb arányban gyakoroltak már, mint az idősebbek. 

 
 
 
 
 
 
 
 



31. ábra 29 év alattiak részvétele - ISSP 2004 

 
 
32. ábra 30 év fölöttiek részvétele - ISSP 2004 

 



b) részvételi potenciál a fiatalok körében 
 

Az ISSP kérdőívében az is szerepelt, hogy azok a válaszadók, akik még nem vettek részt a 
felsorolt tevékenységekben, azok részt vennének-e a jövőben. Ez szűk keretek között lehetővé 
teszi, hogy megvizsgáljuk az egyes országokban a részvételi potenciált.  

A feltűnően alacsony magyar arányok szemet szúrnak (33. ábra). Itthon, bármely részvételi 
formát tekintve az látszik, hogy az azokat még sosem gyakorlók kevesebb mint harmada 
gondolja azt, hogy valaha is részt fog venni ilyen tevékenységben. A magyar fiatalok 
részvételi potenciálja tehát minden más ország fiataljainak hasonló arányát alulmúlja. 
Releváns kérdés lehet, hogy minek köszönhető ez az érdektelenség, egyáltalán nem tűnik 
egyfajta „poszt-szocialista” sajátosságnak, ugyanis a lengyelek, szlovének, szlovákok és lettek 
is aktívabb jövőt jósolnak saját maguknak több részvételi forma tekintetében is. 

A különböző részvételi formákat még sosem gyakorlók körében a potenciális résztvevők 
aránya az aktuális részvételhez hasonlóan igen magas az északi államokban, viszont a 
portugál fiatalok szinte minden tevékenység esetében egyformán magas (70-75 százalékos) 
részvételt jósolnak. A legtöbb országban a petícióban való részvételt prognosztizálják a 
fiatalok a legmagasabb arányban, de a mediterrán államokban a pénzadományozásra is 
vállalkoznának a jövőben a fiatalok.  

 
33. ábra Részvételi potenciál azon fiatalok körében, akik még nem vettek részt (%) ISSP 

 
 
A pénzadományozáshoz kapcsolódva a hazai alacsony arány fakadhat a már korábban 

említett bizalmatlanságból és a hagyományok hiányából, de a poszt-szocialista államok civil 
társadalmainak állapotáról korábban elmondottak szerint az is elképzelhető, hogy itthon nem 
ismertek a fiatalok előtt sem a szervezetek, sem azok a megbízható csatornák, amelyeken 
keresztül anyagilag is hozzájárulhatnának a közjóhoz. 

Tiltakozó akciókban való alacsony részvételi potenciálunk talán annak az eredménye, hogy 
a fiatalok a többi ország hasonló korosztályaihoz képest kevésbé tartják hatékony eszköznek a 
bojkottot, a petíciózást vagy a tüntetésen való részvételt, az internet iránti érdektelenség 
azonban több mint meglepő. Az a legfejlettebb információs technológia, amely főleg a 
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fiatalok körében népszerű, a hazai fiatalokat nem készteti arra, hogy ezt a csatornát politikai 
véleményük kifejtésére használják fel. 

 
A részvétel – ahogyan korábban is utaltunk rá - annak függvénye is, hogy a cselekvők 

milyen lehetőséget látnak arra, hogy fellépésüknek eredménye lesz. Az ISSP-ben szerepelt 
egy olyan kérdés, amely arra irányult, hogy a válaszadók részt vennének-e egy általuk 
igazságtalannak tartott törvény elleni tiltakozásban. Ezen túl arra is megkérték a válaszadókat, 
hogy mondják meg, szerintük az illetékesek meghallgatnák-e őket vagy nem.  

Eredményeink szerint (25. táblázat) Portugáliában a legmagasabb (41 százalékos) az 
igazságtalan törvény ellen fellépni készek aránya, őket pedig a britek követik 36 százalékkal. 
A többi államban a fiatalok harmada vagy annál is kevesebben próbálnának meg tenni valamit 
a feltételezett szituációban. A mért értékek ismét itthon a legalacsonyabbak, nálunk 100 
fiatalból 14 venne részt tiltakozó megmozdulásban, érdekes azonban, hogy a számok tükrében 
a két északi állam fiataljai is kifejezetten alacsony arányban mennének el egy ilyen 
megmozdulásra. 

A várakozások tekintetében a legoptimistábbnak a lengyel fiatalok tűnnek, akik 30 
százaléka szerint az illetékesek figyelmet fordítanának a tiltakozásra, a legkevésbé pedig a 
bolgárok, szlovének, magyarok, németek és a portugálok hisznek ebben. Ez arra a már 
korábban említett lehetséges okra hívja fel a figyelmet, mely szerint az általánosan alacsony 
hazai részvételeredmények hátterében talán részben az eredményességgel kapcsolatos 
kételyek állhatnak. Végül azok körében, akik hisznek a fellépés eredményességében, a 
részvétel előrejelzése is magasabb arányú, mint azok között, akik szerint a döntéshozók nem 
figyelnének fel a tiltakozásra.  

 
25. táblázat Igazságtalan törvénnyel szembeni tiltakozásra való hajlandóság, illetve az ilyen akcióban 
való részvétel szándéka a fellépés lehetséges sikere függvényében 

 
Tiltakozna 

igazságtalan 
törvény ellen 

Figyelnének a 
tiltakozásra 

Részvétel (Nem 
figyelnének rá) 

Részvétel 
(Figyelnének rá) 

DE 33 10 32 47 

GB 36 18 29 70 

HU 14 9 10 65 

SE 17 18 10 54 

CZ 28 16 18 75 

SI 34 9 30 71 

PL 28 30 NA NA 

BG 24 6 22 77 

LV 27 22 14 70 

SK 33 13 26 83 

CY 18 14 11 70 

PT 42 10 38 81 

FI 18 16 11 50 

Forrás: ISSP (2004) 
na – a lengyel kérdőívben az eredményességre vonatkozó kérdést csak azoknak tették föl, akik részvételi 
szándékukat jelezték 
 

c) tagság  
 

Az állampolgári és civil tudatosság fejlődésének és erősödésének terepe a közösség, a 
közösséghez való tartozáson keresztül a tagok értéket és normákat sajátítanak el, aktív 
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szerepvállalás esetén megtanulják a véleménykifejtés és érdekérvényesítés módjait. Az ISSP 
2004 egyik kérdése a válaszadók közösséghez tartozását vizsgálta. A kérdezetteknek arra 
kellett válaszolniuk, hogy tagjai-e politikai pártnak, szakszervezetnek, egyháznak, 
sportklubnak vagy egyéb önkéntes szervezetnek.  

A fiatalok legmagasabb arányban a vizsgált országok többségében valamilyen 
sportklubhoz tartoznak (26. táblázat). Az egyházhoz tartozás hat államban volt a 
legnépszerűbb. A legalacsonyabb értékeket nem meglepő módon a párthoz tartozás kapcsán 
tapasztalhatjuk, egyetlen olyan ország sem volt, ahol a valamilyen párthoz tartozó fiatalok 
aránya meghaladt a 10 százalékot.  

A skandináv államok fiataljai az öt szervezetből négy esetében 25 százalékos, vagy annál 
is magasabb tagsági rátát mutatnak. A németek esetében a sportklubhoz és az egyházhoz való 
tartozás hasonló mértékben jellemzi a fiatalokat, a briteknél és a ciprusiaknál is a sportklub, a 
portugáloknál viszont az egyház a „legnépszerűbb”.  

A posztszocialista államok közül Szlovéniára és a lettekre igaz, hogy ott négy szervezetnek 
is több mint 10 százalékos a fiatalok körében a tagsága, a cseheknél és a szlovákoknál 
ugyanez három szervezetre igaz, nálunk és a lengyeleknél pedig mindössze kettőre, az 
egyházra és a sportklubokra. Végül Bulgáriában egyenletesen alacsony szintűnek tűnik a 
fiatalok szervezeti tagsága.  

Az önkéntes szervezethez való tartozás a hazai, a bolgár és a lengyel fiatalok körében 
szinte elhanyagolható mértékű, de a mediterrán államok fiataljai is legfeljebb 10 százalékban 
jelölték meg ezt a tagsági formát. Az önkéntesség a skandináv, szlovén és brit fiatalok 
körében a legmagasabb mértékű, ahol a fiatalok közel, illetve kicsivel több, mint negyede 
jelölte meg az önkéntes szervezeti tagságot. 

Ahol szignifikáns különbség van a korcsoportok között, ott szinte minden esetben ugyanaz 
az eltérés iránya. Így például a politikai párthoz való tartozás nem meglepő módon az idősebb 
korosztályban van jelen magasabb mértékben, de ugyanez mondható el a szakszervezeti 
tagságról és az egyházhoz való tartozásról is. A sportklubos tagság ezzel szemben a fiatalok 
körében gyakoribb. Önkéntes szervezetben szinte mindenhol azonos mértékben képviseltetik 
magukat a fiatalok és az idősebbek, a kivételt a finnek képezik, ahol az idősebb korcsoport 
aktívabb az önkéntes szervezeti tagság tekintetében. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy a tagság és a tevékenységekben való részvétel között 
nincs feltétlenül összefüggés. Erre abból is következtethetünk, hogy hazánk és a lengyelek 
között a tagság tekintetében az egyházhoz való tartozást kivéve nincs különbség, miközben a 
korábban látott részvételi formák esetében több alkalommal is magasabb arányokat találtunk a 
lengyel fiatalok körében. 

 
26. táblázat Tagja-e valamely szervezetnek az alábbiak közül? (Igen %) 
  

Párt Szakszervezet Egyház Sportklub Önkéntes szervezet 

DE 2 7 43 46 10 
  5 20 53 40 13 

GB 8 17 29 44 22 
  11 23 36 27 16 

HU 0 8 25 13 2 
  2 11 30 5 4 

SE 4 53 58 48 25 
  11 67 61 50 24 

CZ 3 5 15 35 12 
  10 13 22 19 15 

SI 3 14 34 46 24 
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  6 29 35 32 20 
PL 0 3 64 14 4 

  1 10 65 6 5 
BG 2 4 2 5 2 

  7 13 4 4 2 
LV 1 10 27 35 14 

  2 16 37 14 9 
SK 1 6 13 27 18 

  8 12 26 14 13 
CY 9 13 1 21 7 

  19 34 2 12 7 
PT 6 10 25 19 10 

  6 13 32 12 9 
FI 3 35 72 39 29 

  11 62 67 41 38 
Forrás: ISSP (2004) 
Fiatalok; Idősebbek 

 

d) a fiatalok értékkészlete 
 
Az aktív és felelős állampolgári szerep kibontakozásához és megéléséhez 

nélkülözhetetlenek a demokratikus és szociális értékek. Mivel az ESS minden hulláma 
megpróbálta feltérképezni a fiatalok értékkészletét, adatai jó lehetőséget adnak arra, hogy 
kiderítésére, hogy vajon fellelhető-e valamilyen a civil értékekkel, felelősségvállalással 
kapcsolatos értékfaktor jelenléte a fiatalok értékfelfogásában. Elemzésünk módszere ebben az 
esetben is a faktormódszer volt, melyet az összes vizsgált ország fiataljait egy mintába vonva 
végeztünk el. 

Faktorelemzésünket az ESS minden hullámát összevonva végeztük el a fiatalok almintáján. 
Mivel az értékstruktúra nagy valószínűséggel nem változik kétévente, ezért az összevonás 
megalapozott lehet, a nagyobb elemszám pedig növeli eredményeink megbízhatóságát. 
Elemzésünk három faktort különített el a fiatalok értékkészletében (27. táblázat).15 Az első a 
társadalmi, szociális faktor, mely az emberek jólétéért való munkálkodást, más emberek 
megértését, a barátok iránti lojalitást, az egyenlőség mint érték fontosságát és a környezet 
védelmét tartalmazza.  

A második faktort hedonista faktornak is nevezhetnénk, mivel ebben az életkori 
sajátosságokból adódóan a fiatalok új iránti vágya, a felfedezés igénye jelenik meg. Végül van 
egy konzervatív faktor is, melybe a szabálykövető magatartás elemei, a tradíciók és a 
biztonság igénye épül be.  

Az értékek ilyen elrendeződése a fiatalok értékstruktúra változataiban fellelhető eltérések 
felét magyarázza.  

 
27. táblázat Értékpreferenciák, értékfaktorok 

 2001-2008 Variancia Összes 
variancia 

Fontos az emberek segítése és mások jóllétének 
előmozdítása 
Fontos más emberek megértése 

Társadalmi-
szociális 

Fontos az egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyek 

18 50 

                                                 
15 Illusztrációként néhány értékitem alapmegoszlását a 4. sz. Függelékben mutatjuk be 
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Fontos a barátokhoz való lojalitás 
Fontos a környezet 
Fontos a jókedvre és a kellemes dolgokra törekedni 
Fontosak az újdonságok keresése és az izgalmas élet 
Fontos hogy jól érezzem magam 

Hedonista 

Fontos új dolgokat kipróbálni 

17 

Fontos a helyes viselkedés 
Fontos a szabályok betartása 
Fontos a tradíciók és a szokások követése 

Konzervatív 

Fontos a biztonság 

16 

Forrás: ESS (2001-2008) 
 

Faktorelemzésünk második lépéseként megvizsgáltuk a társadalmi-szociális értékekkel 
kapcsolatos faktor átlagértékeit az egyes országokban és a legfontosabb demográfiai-
társadalmi csoportokban. A hátrányos helyzetűek segítése, az egyenlőség a lojalitás és a 
környezetvédelem faktora a görögöknél a legfontosabb, őket követik a németek, a finnek és a 
britek. Jó eredménynek számít, hogy a többi, főleg posztszocialista államhoz képest a magyar 
fiatalok is fontosnak tartják ezeket az értékeket (34. ábra). 

  
34. ábra A társadalmi-szociális faktor pontszámainak átlagértéke az egyes országokban 

 
Forrás: ESS (2001-2008) 

 
A társadalmi faktor elemei szinte minden országban a lányok körében számítanak 

fontosabbnak (35. ábra). Az egyik kivétel ez alól Ukrajna, ahol a két nem azonosan negatívan 
értékeli ezt a faktort, a másik pedig Görögország, ahol a fiúk és a lányok számára is 
egyformán fontosak a társadalmi és civil faktor értékei. 
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35. ábra A faktorpontszámok átlagértékei nemek szerint az egyes országokban 

 
Forrás: ESS (2001-2008) 

 
Az iskolázottság tekintetében az látszik, hogy a magasabban képzettek számára 

fontosabbak a társadalmi felelősségvállalás és a civil, illetve demokratikus értékek, mint az 
alacsonyan képzettek számára (36. ábra). A kivételek között van Anglia, ahol az alacsonyan 
képzettek körében a legfontosabbak ezek az értékek, Szlovákiában és Ukrajnában pedig úgy 
tűnik, hogy a magasabb végzettségűeknek éppenséggel kevésbé fontosak ezek az értékek. 

 
  

36. ábra A faktorpontszámok átlagértékei iskolai szerint az egyes országokban 

 
Forrás: ESS (2001-2008) 

 
Az értékek fontossága nem mutat egyértelmű tendenciát a szubjektív jövedelmi helyzet 

kategóriáin belül. Általában a nehezebb körülmények között élők számára fontosak ezek az 
értékek, ami a hátrányos helyzetűek esetében az egyenlő esélyek és a társadalmi 
segítségnyújtás fontosabbnak értékelésével állhat összefüggésben (37. ábra). A német, 
magyar, görög és szlovák fiatalok esetében viszont a jobb helyzetben élők tekintik a 
társadalmi és szociális, illetve környezeti értékeket fontosabbnak.  
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37. ábra A faktorpontszámok átlagértékei szubjektív jövedelmi helyzet szerint az egyes országokban 

 
Forrás: ESS (2001-2008) 

 
Végül lakóhelytípus szerint azt tapasztaltuk, hogy a társadalmi és civil értékek leginkább a 

nagyvárosi fiatalok körében fontosak, a kisebb településtípusok felé haladva jelentőségük 
csökken (38. ábra).  
  
38. ábra A faktorpontszámok átlagértékei lakóhelytípus szerint az egyes országokban 

 
Forrás: ESS (2001-2008) 

e) a demokrácia érzékelése fiatalok körében  
 

Az ISSP 2004 adatai lehetőséget adnak a fiatalok demokráciaészlelésének elemzésére is. A 
felvétel során megkérdezték a válaszadókat, hogy véleményük szerint hogyan alakult a 
demokrácia az országukban az elmúlt 10 évben, és hogyan fog alakulni az elkövetkezendő 
egy évtizedben. E két adat nemcsak önmagában lehet érdekes számunkra, de lehetőséget ad az 
ún. „alagúthatás” alapvető tesztelésére. Egyszerűen megfogalmazva alagúthatásról jelen 
esetben akkor beszélünk például, amikor valaki a múlt negatív megítélése következtében a 
jövőt is sötétnek látja. 
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A vizsgált országok között kitűnnek a demokráciával kapcsolatos várakozásaik 
tekintetében a posztszocialista államok fiataljai és a ciprusiak, akik elsöprő többsége 2004-
ben a demokrácia növekedésére számított (28. táblázat). Nálunk és a bolgároknál is a fiatalok 
közel háromnegyede várt pozitív változásokat. A nyugati és északi országok fiataljai már 
szkeptikusabbak voltak, sőt, a németek már szinte pesszimisták voltak, hiszen válaszadóik 
fele arra számított, hogy a demokrácia állapota romlani fog. Az angolok és a finnek azonos 
arányban számítottak romlásra és stagnálásra, a svédek pedig legnagyobb arányban nem 
váltak változást.  

 
28. táblázat Az alagúthatás jelenségének tesztelése fiatalok körében (%) 

 romlani fog nem fog változni nőni fog 
HU 9 17 74 

BG 9 18 74 

CY 3 24 74 

LV 4 24 72 

PL 8 23 69 

SK 9 36 55 

CZ 25 26 49 

PT 25 29 46 

SI 29 27 44 

FI 34 40 26 

GB 34 40 25 

SE 38 41 21 

DE 46 39 15 

Forrás: ISSP (2004) 
A „nem tudom” válaszok aránya 9-26 százalék között ingadozott  
 

A 29. táblázat az alagúthatás jelenségét hivatott bemutatni. Az egyes cellákban egymás 
alatt szereplő három érték a romlást, a stagnálást és a javulást prognosztizálók aránya, 
melyeket a múlt megítélésének függvényében tüntettünk fel. A finn fiatalok esetében tehát az 
elmúlt 10 évben a demokrácia hanyatlását érzékelők körében 85 százalék volt a jövőre nézve 
is negatív tendenciát várók aránya, 5 a stagnálást prognosztizálóké, és 10 azoké, akik 
javulásra számítanak. 

A skandináv államok, Németország és a britek esetében valóban úgy tűnik, hogy az 
alagúthatás definíciójának megfelelően, a romlást tapasztalók valóban magasabb arányban 
várnak romlást a jövőre nézve is, mint akik stagnálást vagy épp javulást tapasztaltak a 
kérdezést megelőző évtizedben. És bár a többi állam, vagyis a két mediterrán és a szlovének 
kivételével a poszt-szocialista államok fiataljai körében is igaz ugyanez, ezekben az 
államokban a romlást várók körében a legmagasabb arányban javulást várnak a válaszadók.   

Az alagúthatás pozitív irányban is érvényesülni látszik, hiszen több országban, például a 
svédeknél és a posztszocialista államokban is megfigyelhető, hogy a javulást tapasztalók 
magasabb arányban várnak a jövőben is pozitív fejleményeket, azokhoz képest, akik 
stagnálást vagy romlást érzékeltek. A legszembetűnőbb kivételt a német fiatalok képezik, akik 
körében a javulást érzékelők körében a válaszadók kicsivel több mint a fele romlást várt a 
jövőre nézve a kérdezés idején. 
 
29. táblázat Az alagúthatás 
    Hogyan fog változni a demokrácia? 

    romlani fog nem változik javulni fog 

DE romlott 64 16 20 

  nem változott 30 64 5 
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  nőtt 52 40 8 

GB romlott 67 17 17 

  nem változott 13 83 3 
  nőtt 23 19 58 

HU romlott 24 12 64 

  nem változott 6 50 44 

  nőtt 2 11 87 

SE romlott 58 23 20 

  nem változott 31 61 8 

  nőtt 23 36 41 

CZ romlott 38 12 50 

  nem változott 25 48 27 

  nőtt 19 20 61 

SI romlott 54 19 27 

  nem változott 32 32 37 

  nőtt 15 27 58 

PL romlott 7 13 80 

  nem változott 8 46 46 

  nőtt 8 13 79 

BG romlott 22 19 59 

  nem változott 7 37 56 

  nőtt 8 12 81 

LV romlott 5 11 84 

  nem változott 0 58 42 

  nőtt 5 17 79 

SK romlott 22 40 38 

  nem változott 3 80 17 

  nőtt 3 21 76 

CY romlott 20 10 70 

    nem változott 1 37 62 

  nőtt 3 19 78 

PT romlott 37 14 49 

  
 

nem változott 16 45 38 

  nőtt 24 36 41 

FI romlott 85 5 10 

  nem változott 27 62 11 

  nőtt 30 33 37 

Forrás: ISSP (2004) 
 

Ebben a fejezetben a fiatalok állampolgári tudatosságát, attitűdjeit, értékeit vizsgáltuk meg 
az ESS és az ISSP felvételek alapján.  

Elemzésünk nagyjából ugyanazt mutatta ki, amit más hazai vizsgálatok is. A fiatalok több 
mint harmada egyáltalán nem érdeklődik a politika iránt és 2001-hez képest nálunk 
nemzetközi összehasonlításban is számottevő a romlás. Jelentősen nőtt azok aránya is, akik 
nem értik a politikát és nehezen formálnak véleményt, bár meg kell jegyeznünk, hogy utóbbi 
esetében nem állunk rossz helyen a nemzetközi összehasonlításban. 

Valószínűleg a lankadó érdeklődésnek is köszönhető, hogy a fiatalok politikai 
médiafogyasztása szintén csökkent az utóbbi években. A televízión, rádión és írott sajtón 
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keresztül politikáról nem informálódók aránya szinte minden országban nőtt, vagy legalábbis 
stagnált. Az is igaz ugyanakkor, hogy a kutatások nem vizsgálták az internetes informálódást.  

A magyar fiatalokhoz képest az észak- és nyugat-európai, valamint a mediterrán államok 
hasonló korú fiataljai is tapasztaltabbnak tűnnek a tiltakozásban való részvétel tekintetében, és 
az is igaz, hogy a hasonló múltú államok többségében is a fiatalok magasabb aránya vett már 
részt bizonyos tiltakozási formákban, mint nálunk vagy Bulgáriában. Míg az északi 
országokban és Portugáliában az is megfigyelhető, hogy a fiatalok esetenként már 
tapasztaltabbak bizonyos részvételi formákat tekintve (tehát magasabb arányban vettek már 
részt életükben legalább egyszer demonstráción, bojkottban stb., mint az idősek), addig 
nálunk és a lengyeleknél is szinte hasonló a fiatalok és az idősebbek részvételi aránya. 
Általában hasonlóan alacsony.  

Nem jobb azonban a helyzet akkor sem, amikor a potenciális részvételt vizsgáljuk. Itt 
szintén a hazai arányok a legalacsonyabbak, míg például a portugál fiatalok 70-80 százaléka 
prognosztizált részvételt magának. A potenciális aktivitás alacsony szintje nem tűnik régiós 
jelenségnek, hiszen a környékünkön szinte minden egyéb állam fiataljai magasabb arányban 
állítják, hogy részt vennének a felsorolt tiltakozási formákban.  

Az imént elmondottak minden bizonnyal kapcsolatban állnak azzal, hogy a fiatalok nem 
érzik azt, hogy fellépésüknek eredménye lenne, hogy figyelnének rájuk. Ezt mutatja az is, 
hogy egy igazságtalan törvény elleni megmozdulásra csak kevesen mennének el és azt is 
kevesen gondolják, hogy ezzel elérnének valamit.  

A szervezeti tagság itthon az aktivitáshoz hasonlóan alakul. Míg Európa északi felén és a 
mediterrán országokban, sőt néhány posztszocialista országban (pl. Szlovéniában és 
Észtországban is) a fiatalok több mint tizedét mozgatja meg egyenként legalább három 
szervezet, nálunk leginkább két szervezethez, egyházhoz vagy sportklubhoz tartoznak a 
fiatalok, az önkéntes szervezetekhez való csatlakozás nem jellemző. 

Pozitívum ugyanakkor, hogy a fiatalok értékrendszerében a többi posztszocialista államhoz 
képest nálunk hangsúlyosabban jelenik meg a társadalmi és szociális értékek együttes, ami a 
társadalmi felelősségvállalást, az egyenlő esélyeket, a lojalitást és a környezetvédelmet jelenti. 
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V. A CIVED 1999 adatainak elemzése 

1. A CIVED skálái 
 
A CIVED kutatói – ahogyan korábban már leírtuk - 11 olyan skálát fejlesztettek ki az 

adatok alapján, amelyek a diákok állampolgári készségeit és attitűdjeit ragadják meg. Ezen túl 
két skálán értékelhető a diákok állampolgári tudása és interpretációs készségei, sőt ezek 
együttesen is mérhetők egy összesített skála segítségével. Jelen fejezetben hazánkat a 
középpontban helyezve arra keressük a választ, hogy mennyire térnek el a magyar fiatalok 
más országok hasonló korú fiataljaitól a skálaeredmények tekintetében, majd a magyar 
eredmények magyarázó elemzésére is sor kerül. A CIVED adatok elemzésébe hazánk mellett 
Portugáliát, az Egyesült Királyságok, Svédországot, Görögországot, Finnországot és 
Lengyelországot vontuk be.  

 

a) ismeretek és készségek 
 
Az ismeretekre és készségekre vonatkozó eredmények értelmezése előtt emlékeztetni 

szeretnénk arra, hogy ezeken a skálákon a 100-as érték jelenti a nemzetközi átlagot.  
Ismeretek tekintetében először is azt állapíthatjuk meg, hogy a magyar diákok ismereteket 

érintő teljesítménye nem tér el szignifikánsan a német gyerekek eredményétől (30. táblázat). 
A vizsgált országok közül három (Portugália, Egyesült Királyság és Svédország) gyengébben, 
három (Görögország, Finnország és Lengyelország) pedig jobban teljesít. 

A készségek területén csak a portugálok eredményei rosszabbak a mienknél, a görögök, 
finnek és lengyelek viszont felettünk teljesítenek. 

Végül az összesített eredmények szerint az ismeretdimenzióban látott tendencia látszik, 
vagyis a portugálok, svédek és britek a magyarokhoz képest gyengébben, a görögök, finnek és 
lengyelek viszont jobban teljesítenek. A németek eredményei nem térnek el jelentős 
mértékben a magyar eredményektől. 
 
30. táblázat Az ismeret-, készség- és összesített skálákon elért eredmények 
 Tudás Interpretációs készségek Összesített skála 
UK 96  ↓ 105  ↑ 99  ↓ 
SWE 97  ↓ 102   99  ↓ 
PT 97  ↓ 95  ↓ 96  ↓ 
PL 112  ↑ 106  ↑ 111  ↑ 
FI 108  ↑ 110  ↑ 109  ↑ 
GR 109  ↑ 105  ↑ 108 ↑ 
HU 102 101 102 
DE 99 101 100 
Forrás: CIVED 1999 
↓ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan alacsonyabb eredmény 
↑ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan magasabb eredmény 
 

Hogy részleteiben is lássuk, hogy az imént bemutatott számok milyen tudáselemeket és 
interpretációs készségeket értékelő feladatok megoldásaiból állnak össze, néhányat 



81 
 

kiválogattunk és azok tekintetében is összehasonlítottuk a vizsgált országok diákjainak 
teljesítményét.  

A kiválasztott tíz tudáselemet két csoportra bonthatjuk. Az első csoportba olyan kérdések 
kerültek, amelyek lexikális tudás-t mérnek, vagyis arra kíváncsiak, hogy tudnak-e a gyerekek 
bizonyos definíciókat; a második csoportba olyan itemek kerültek, amelyek tárgya az, hogy a 
gyerekek tudják-e lexikális ismereteiket a gyakorlati életre vonatkoztatni, akár közvetlen 
környezetükben. A tudás- és ismeretelemek közül azokat az itemeket választottuk, amelyek 
arra vonatkoztak, hogy a gyerekek tudják-e, hogy mi egy ország alkotmányának a tartalma, 
több állítás közül ki tudják-e választani, hogy melyik vonatkozik a törvényekre. Tudják-e, 
hogy mi a törvények, és a többpártrendszer funkciója a demokráciákban, mire jók a 
szakszervezetek és mi az ENSZ feladata. Ezekre a kérdésekre miden item esetében egy helyes 
válasz volt, tehát valaki vagy eltalálta azt, vagy helytelen választ adott a kérdésre.  

Fontos megjegyezni, hogy az országok összehasonlításai csak az ábrázolt kérdések 
tekintetében érvényesek. A diákok tudását jóval több kérdéssel mérték, ha az összes, tudásra 
vonatkozó kérdés eredményét hasonlóképpen ábrázolnánk, más eredményre is juthatnánk. 

A szemléltetés céljából kiválasztott itemek közül több esetben is a középmezőnyt foglaltuk 
el, vagyis voltak nálunk jobban és rosszabbul teljesítők is (31. táblázat). A hazai diákok 
számára a kiválasztott kérdések közül az alkotmányra és a szakszervezetek funkciójára 
vonatkozó kérdések tűntek a legnehezebbnek, az ENSZ-re vonatkozó pedig a 
legkönnyebbnek. Teljesítményünk több esetben is hasonlónak bizonyult az skandináv államok 
diákjainak eredményeihez, és ahol eltérések voltak, ott a finnek rendre jobban, a svédek 
viszont gyengébben teljesítettek.  

Legtöbb esetben (összesen négy kérdés tekintetében) a brit fiatalok múlták alul a magyar 
eredményeket, a lengyelek viszont négy esetben teljesítettek jobban, mint a magyar gyerekek. 

 
31. táblázat A ismeret-itemekre adott helyes válaszok aránya (%) 
 Alkotmány 

tartalma 
Törvényre 
vonatkozó, 
igaz állítás 

Mi a 
törvények 
funkciója 

Több párt 
funkciója a 

demokr-ban? 

Az ENSZ 
feladata? 

Szakszervezetek 
funkciója? 

GR 80  ↑ 73  ↓ 81 85  ↑ 89 82  ↑ 
PL 78  ↑ 81 84  ↑ 82  ↑ 89 83  ↑ 
SWE 70 82 59  ↓ 75 91 57  ↓ 
FI 68 84 78 80  ↑ 95  ↑ 73  ↑ 
HU 67 81 77 75 88 68 
DE 60  ↓ 84  ↑ 69  ↓ 84  ↑ 85 44  ↓ 
PT 60  ↓ 72  ↓ 60  ↓ 84  ↑ 88 75  ↑ 
UK 37  ↓ 83 69  ↓ 78 79  ↓ 49  ↓ 
Forrás: CIVED 1999 
↓ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan alacsonyabb eredmény 
↑ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan magasabb eredmény 

 
Az alkalmazott tudást mérő négy példakérdés közül a magyar gyerekek számára az 

antidemokratikus kormányzás felismerése ment a legnehezebben, legtöbben pedig a 
diszkrimináló szituációt ismerték fel helyesen (32. táblázat). Némileg árnyalja azonban ezt a 
képet, hogy a diszkrimináció felismerésében elért „jó eredmény” nemzetközi tekintetben még 
így is a leggyengébbek közé tartozik, jóllehet ebben osztoznak velünk a svédek, németek, 
görögök és portugálok is. 

A nem demokratikus kormányzás jelét a britek körében is hozzánk hasonló mértékben 
ismerték fel a fiatalok, a többi ország diákjai mind jobb arányokat értek el. 
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A gyerekek közel fele ismerte fel helyesen, hogy mi a következménye annak, ha egy 
országban egy kézben összpontosul a sajtótermékek nagy része, és itt a többi ország 
teljesítménye is változóbb képet mutat, legkevésbé a portugál (34 százalék), legnagyobb 
mértékben pedig a lengyel gyerekek (78 százalék) adtak e kérdésre helyes választ.  

Végül a korrupció felismerése tekintetében is szinte mindenki jobban teljesített hozzánk 
képest, a hazai 54 százalékhoz képest csak a svédek teljesítettek gyengébben (41 százalék).  
 
32. táblázat Az ismeret-itemekre adott helyes válaszok aránya (%) 
 Antidemokratikus 

kormány 
Mi történik, ha egy kézbe kerül 

a sajtópiac nagy része? 
Korrupció – 

példa 
Diszkrimináció - 

példa 
GR 67  ↑ 71  ↑ 72  ↑ 67 
SWE 66  ↑ 69  ↑ 41  ↓ 63 
PL 65  ↑ 78  ↑ 83  ↑ 75  ↑ 
FI 63  ↑ 48  ↓ 78  ↑ 71  ↑ 
DE 56  ↑ 62  ↑ 78  ↑ 66 
PT 55  ↑ 34  ↓ 64  ↑ 68 
HU 45 54 54 64 
UK 45 49 64  ↑ 78  ↑ 
Forrás: CIVED 1999 
↓ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan alacsonyabb eredmény 
↑ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan magasabb eredmény 
 

A kutatás részét képezték olyan feladatok is, amelyekben bizonyos információkat kellett 
értelmezniük a diákoknak. Az egyik típusfeladat arra vonatkozott, hogy a diákok el tudják-e 
különíteni egymástól a tény- és véleményállításokat. A másik feladatcsoportban egy politikai 
hirdetést kellett értelmezniük a gyerekeknek. Meg kellett mondaniuk, hogy ki adta ki a 
hirdetést és mit gondol az adott párt a hirdetésben is említet adókról stb.  

Az eredmények szerint (33. táblázat) a diákok a véleményállításokhoz képest valamivel 
alacsonyabb arányban tudták azonosítani a tényállításokat. Mindkét feladat kapcsán a 
portugálok teljesítettek nálunk gyengébben, a görögök és a finnek pedig mindként esetben 
jobb eredményeket értek el. 

Az interpretációs feladatban általában a svéd, a portugál és a brit diákokhoz hasonlóan 
teljesítettünk. A részfeladatok közül azok mentek a legkönnyebben, amelyekben olyan 
információra vonatkoztak a kérdések, amelyek a szövegből is nyilvánvalóak voltak. A 
harmadik kérdés arra vonatkozott, hogy a politikai hirdetés alapján mit lehet tudni a párt, 
állam és gazdaság viszonyát illető véleményéről. Ez a kérdés, már a hirdetés 
„továbbgondolását” követelte meg, a helyes választ nem lehetett a hirdetés szövegéből 
visszakeresni. Ez a két előző kérdéshez képest nagyobb nehézséget okozott, a magyar 
gyerekek fele nem is tudott rá helyesen válaszolni.  
 
33. táblázat A interpretációs kérdésekre adott helyese válaszok aránya (%) 

Interpretáció  
Vélemény Tény Kitől származik 

az információ 
Mit gondolnak az írók 

a magas adókról? 
Mi mellett áll a 
hirdető párt? 

GR 69  ↑ 53  ↑ 73  ↓ 71  ↓ 61  ↑ 
UK 64  ↑ 54 75 78 58  ↑ 
FI 62  ↑ 68  ↑ 85  ↑ 84  ↑ 52 
PL 61  ↑ 50 58  ↓ 81 71  ↑ 
SWE 58 54  ↑ 73 75 62  ↑ 
HU 53 48 78 77 49 
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PT 45  ↓ 25  ↓ 55  ↓ 77 51 
DE 42  ↓ 53 81  ↑ 77 48 
Forrás: CIVED 1999 
↓ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan alacsonyabb eredmény 
↑ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan magasabb eredmény 
 
 

b) a jó állampolgár fogalma 
 
A diákokat arról is megkérdezték, hogy szerintük milyen a jó állampolgár, milyen 

tevékenységek azok, amelyekben részt vesz, milyen attitűdökkel rendelkezik. Ezek alapján a 
CIVED kutatói két skálát hoztak létre, egyik az ún. konvencionális állampolgári szerepelemek 
fontosságát, a másik a társadalmi mozgalom típusú állampolgári szerep fontosságát fejezi ki.  

Az összesített eredmények alapján (34. táblázat) az látszik, hogy a tradicionális elemek a 
hazai diákokhoz képest csak a mediterrán országokban és Lengyelországban fontosabbak a 
diákok számára. A társadalmi mozgalmi elemek szintén fontosabbnak bizonyultak a két 
mediterrán államban megkérdezett diákok számára, a lengyelek viszont ebben a tekintetben 
„mögöttünk” maradtak, vagyis nem ítélték annyira fontosnak ezt a dimenziót. 

 
34. táblázat A konvencionális és a mozgalmi állampolgárság dimenziók fontossága16 
 Konvencionális elemek Társadalmi mozgalmi elemek 
GR 11,23  ↑ 11,39  ↑ 
PL 10,89  ↑ 10,06 
PT 10,13  ↑ 10,56  ↑ 
HU 9,89 9,9 
DE 9,59  ↓ 9,9 
SWE 9,38  ↓ 9,78 
UK 9,24 ↓ 9,24  ↓ 
FI 9,06  ↓ 8,88  ↓ 
Forrás: CIVED 1999 
↓ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan alacsonyabb eredmény 
↑ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan magasabb eredmény 

 
A konvencionális elemek indexének megfelelően, a szavazás és a tájékozottság a hazai 

eredményekhez képest csak a lengyelek és a görögök számára fontosabb, a többiek általában 
kevésbé hangsúlyozzák ezeknek az elemeknek a fontosságát (35. táblázat). A társadalmi 
mozgalmi tevékenységek tekintetében nem ennyire egyértelműek a tendenciák, ami a két 
választott item sajátosságából is adódik. Az első item arra vonatkozik, hogy a jó állampolgár 
tiltakozik az igazságtalan törvény ellen, a másik viszont a közösség érdekében végzett munka 
fontosságára kérdez rá. 

Eredményeink szerint a britek körében a magyarokéval azonos, a finnek körében viszont 
alacsonyabb (közel feleakkora) a demonstrációs potenciál. A többi országban mind jóval 
többen fejezték ki tiltakozási szándékukat, legtöbben a két mediterrán országban.  

A közösség javára végzett tevékenységek a skandináv és brit gyerekek számára kevésbé 
fontos összetevői az állampolgári szerepnek, a mediterrán és a lengyel diákok viszont hozzánk 
képest jobban hangsúlyozták ezt a civil elemet. A skandináv diákok „gyenge” szereplése 
ellentmondásosnak tűnik, hiszen korábban, az ESS és az ISSP adataiban is azt láttuk, hogy 

                                                 
16 E skálák esetében a 10-es érték jelöli a nemzetközi átlagot 
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éppen ezek az országok teljesítenek a legjobban a civil szervezetekben való részvétel vagy a 
közösségi tevékenységek tekintetében. Lehetséges azonban, hogy a különbség az eltérő 
kérdésfeltevésből adódik. Az ESS és az ISSP kérdései a tagságra vonatkoznak, illetve arra, 
részt vettek-e már bizonyos tevékenységekben. A CIVED kérdése viszont arra vonatkozik, 
hogy a közösségért való cselekvés mennyire fontos eleme a jó állampolgár szerepének. Az 
ESS és ISSP adatai nem adnak információt a részvétel intenzitásáról. Az, hogy a fiatalok 
nagyobb arányban vettek részt önkéntes tevékenységekben, lehet jó kampányok vagy iskolai 
programok eredménye, de nem biztos, hogy együtt jár a fiatalok elkötelezettséggel is. 

Egy további magyarázat lehet az, hogy még ha a skandináv diákok intenzívebben is 
vesznek részt közösségi- és civil tevékenységekben, ezeket leginkább baráti alkalmakként 
fogják fel, és nem reflektálnak tevékenységük közjót teremtő funkciójára. 
 
35. táblázat A konvencionális és társadalmi mozgalmi állampolgárság néhány indikátora (%) (4-es skálán 
a 4-es értéket adók aránya:  „nagyon fontos”) 
 A jó állampolgár… 
 …szavaz …követi a politikai- és 

közéleti eseményeket 
…tiltakozik igazságtalan 

törvény ellen 
…a közösség javára 

tevékenykedik 
GR 71  ↑ 35  ↑ 55  ↑ 56  ↑ 
PL 48  ↑ 37  ↑ 26  ↑ 41  ↑ 
HU 34 24 15 33 
SWE 30 12  ↓ 28  ↑ 26  ↓ 
PT 27  ↓ 26 34  ↑ 46  ↑ 
DE 26  ↓ 22 23  ↑ 31 
UK 23  ↓ 9  ↓ 15 21  ↓ 
FI 13  ↓ 13  ↓ 7  ↓ 10  ↓ 
Forrás: CIVED 1999 
↓ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan alacsonyabb eredmény 
↑ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan magasabb eredmény 

 

c) a kormány szerepvállalása 
 

A kutatás arra is választ keresett, hogy a diákok milyen mértékben tartják fontosnak a 
kormány gazdasági és társadalmi jellegű feladatvállalását. Az adatok tükrében (36. táblázat) a 
gazdasági feladatvállalás fontosságát illetően nagyjából egységes képet mutatnak az országok, 
a magyar fiatalokhoz képest a görögök és a németek is kevésbé hangsúlyozzák a gazdasági 
szerepvállalást. 

Társadalmi feladatok tekintetében a németek valamivel kevesebbet, a svédek kivételével 
azonban mindenki többet vár el a mindenkori kormánytól, mint a magyar diákok.  

A táblázat további érdekes eredménye, hogy a gazdasági és társadalmi dimenziót 
összevetve a magyar, portugál és svéd diákok körében a gazdasági, a brit, görög és lengyel 
gyerekek körében viszont a társadalmi szerepvállalás a hangsúlyosabb. A finn és német 
diákok a két szerepkört közel azonos fontosságúnak ítélték. 

  
36. táblázat A kormány gazdasági- és társadalmi szerepvállalásának fontossága a fiatalok körében17 
  A kormány gazdasági feladatai  A kormány társadalmi feladatai 
FI 10,4 10,4  ↑ 
PL 10,38 10,8  ↑ 

                                                 
17 E skálák esetében a 10-es érték jelöli a nemzetközi átlagot 
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SWE 10,38 9,92 
PT 10,25 10,49  ↑ 
HU 10,23 9,85 
UK 10,07 10,77  ↑ 
GR 9,84  ↓ 10,76  ↑ 
DE 9,49  ↓ 9,38  ↓ 
Forrás: CIVED 1999 
↓ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan alacsonyabb eredmény 
↑ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan magasabb eredmény 
vastagított értékek: az adott országban a két dimenzió közül szignifikánsan fontosabb 
 

A kormányzati szerepvállalást illusztrálandó, itt is kiválasztottunk két itemet. A gazdasági 
dimenziót illetően a kormány jövedelmi egyenlőtlenségeket csökkentő szerepét választottuk, a 
társadalmi dimenzióban pedig azt, hogy a kormány mindenkinek garantálja az alapfokú 
egészségügyi ellátást. A két item közül a fiatalok mindenhol az utóbbit hangsúlyozták 
magasabb arányban, minden országban közel kétszer annyian mondták, hogy ez a feladat a 
kormány kifejezetten fontos feladata, mint ahányan a jövedelemkülönbségek csökkentésével 
kapcsolatban vélekedtek hasonlóképpen (37. táblázat).  

A magyar fiatalok kicsivel több, mint harmada gondolja azt, hogy a kormánynak nagyon 
fontos szerepe az egyenlőtlenségek csökkentése és hasonló arányban vélekednek így a 
portugál vagy svéd fiatalok is. A görögök nálunk jobban hangsúlyozzák ezt a szerepet, a 
többiek viszont mind kevésbé tartják fontosnak. 

Az alapvető egészségügyi ellátást illetően a portugálokkal és a lengyelekkel együtt 65-68 
százalékos arányban gondolták azt a magyar fiatalok, hogy ez a kormány feladata, a 
németeken kívül pedig az összes többi állam fiataljai magasabb arányban vélekedtek 
ugyanígy. 
  
37. táblázat A gazdasági- és társadalmi kormányzati szerepvállalás dimenzióinak két eleme (%) (4-es 
skálán a 4-es értéket adók aránya: „nagyon fontos”) 
 Jövedelemkülönbségek csökkentése Alapvető egészségügyi ellátás mindenkinek 
GR 47 ↑ 81  ↑ 
HU 36 65 
PT 35 68 
SWE 34 77  ↑ 
UK 31  ↓ 85  ↑ 
FI 31  ↓ 76  ↑ 
PL 30  ↓ 66 
DE 21  ↓ 49  ↓ 
Forrás: CIVED 1999 
↓ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan alacsonyabb eredmény 
↑ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan magasabb eredmény 
 

d) bizalom és a hazával kapcsolatos pozitív attitűdök 
 

A bizalomskála tekintetében nagyjából azonos szintű eredményeket mutatnak az egyes 
országok, a görögöknél a magyar fiatalokéhoz képest magasabb, a portugáloknál viszont 
alacsonyabb szintű bizalom figyelhető meg (38. táblázat). 

A hazával kapcsolatos pozitív érzelmeket kifejező skálán a vizsgált országok közül a 
németek, britek és svédek értek el a magyar fiatalokénál alacsonyabb eredményt, a többiek 
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pedig magasabbat. Az alacsonyabb pontszámokat elérő országokban tehát a diákok a 
magyarokhoz képest általában kevésbé gondolják azt, hogy az országuknak kifejezetten 
büszkének kellene lennie az elért eredményeire és azzal is kevésbé értenek egyet, hogy 
életüket csak saját országukban akarnák leélni vagy nagyon fontos lenne számukra a nemzeti 
lobogó. 

 
38. táblázat A bizalom és a nemzeti identitás skálák eredményei az egyes országokban18 
 Bizalom Hazával kapcsolatos pozitív attitűdök 
GR 10,4  ↑ 11,4  ↑ 
SWE 10,16 9,3  ↓ 
FI 10,08 10,47  ↑ 
HU 10,05 10,05 
UK 9,99 9,38  ↓ 
DE 9,98 8,97  ↓ 
PL 9,9 11,08  ↑ 
PT 9,64  ↓ 10,72  ↑ 
Forrás: CIVED 1999 
↓ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan alacsonyabb eredmény 
↑ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan magasabb eredmény 
 

e) nőkkel és bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök 
 

A nőkkel kapcsolatos attitűdök tekintetében a hazai eredmények a leggyengébbek, és a 
bevándorlókkal kapcsolatos attitűdökben is csak a német és a brit fiatalok teljesítenek nálunk 
rosszabbul (39. táblázat) (A nőkkel és bevándorlókkal kapcsolatos kérdésekre vonatkozó 
eredményeket részletes lásd a függelékben).  

 
39. táblázat A nőkkel és a bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök skálaeredményei az egyes országokban19 
 Nők Bevándorlók 
UK 10,7  ↑ 8,73  ↓ 
DE 10,54  ↑ 9,23  ↓ 
FI 10,48  ↑ 9,84  ↑ 
SWE 10,4  ↑ 10,74  ↑ 
PT 10,09  ↑ 10,33  ↑ 
PL 10,08  ↑ 10,55  ↑ 
GR 9,98  ↑ 10,57  ↑ 
HU 9,75 9,47 
Forrás: CIVED 1999 
↓ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan alacsonyabb eredmény 
↑ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan magasabb eredmény 
 

A szemléltetésül választott itemek tekintetében azt tapasztaltuk, hogy a magyar gyerekek 
között vannak a legalacsonyabb arányban azok, akik egyetértenek a férfiak és nők 
béregyenlőségével, a bevándorlók saját kultúrájukhoz való jogával, illetve azzal, hogy a 
kisebbségekhez tartozóknak is ugyanolyan esélyük legyen jó állást kapni, mint a többségi 
társadalomhoz tartozó jelentkezőknek (40. táblázat).  

                                                 
18 E skálák esetében a 10-es érték jelöli a nemzetközi átlagot 
19 E skálák esetében a 10-es érték jelöli a nemzetközi átlagot 
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Az antidemokratikus csoportokkal kapcsolatos attitűdök összegzésére nem készült skála, 
de fontosnak tartjuk néhány ilyen indikátor bemutatását is. Ezek közül az egyik arra 
vonatkozik, hogy megtiltsák-e az ilyen csoportok nyilvános szereplését, a másik pedig arra, 
hogy megtiltsák-e választásokon való jelöltségüket.  

Az állítások szövegezését figyelembe véve az antidemokratikus csoportokra vonatkozó 
állításokkal való határozott egyetértés e csoportok határozott elutasításával egyenértékű. Az 
ilyen csoportok nyilvános szereplését itthon a fiatalok 12 százaléka utasította el, és az adatok 
szerint nálunk alacsonyabb mértékben ellenzik határozottan a brit, finn, német és portugál 
fiatalok. 

E csoportok választásokon való indulását közel azonos arányban utasították el a magyar 
diákok, mint a nyilvános szereplés lehetőségét, míg ebben a tekintetben a görögök és a 
lengyelek is „szigorúbbnak” bizonyultak, közel 20 százalékuk utasította el az 
antidemokratikus csoportok választásokon való indulását. 

Végül érdemes megjegyezni, hogy a magyar, finn és brit fiatalok kivételével minden egyéb 
országban nagyobb elutasítást váltott ki az antidemokratikus csoportok választásokon való 
indulása, mint nyilvános szereplésük.  
 
40. táblázat Nőkkel, bevándorlókkal és kisebbségekkel kapcsolatos attit űdök a fiatalok körében (%) (4-es 
skálán a 4-es értéket adók aránya: „nagyon fontos”) 
 Nők – 

azonos 
pozícióban 
azonos bér 

Bevándorlók- 
tarthassák meg 

saját 
kultúrájukat 

Kisebbségek- 
ugyanolyan 

esély jó 
munkára 

Antidemokratikus 
csoportok –  

ne beszélhessenek 
nyilvánosan 

Antidemokratikus 
csoportok –  

ne indulhassanak 
választásokon 

UK 70 ↑ 24  ↑ 49  ↑ 6  ↓ 9  ↓ 
SWE 69  ↑ 36  ↑ 38  ↑ 9 14 
DE 66  ↑ 14  ↓ 27 9  ↓ 13 
GR 63  ↑ 42  ↑ 41  ↑ 15 19  ↑ 
PT 63  ↑ 29  ↑ 48  ↑ 6  ↓ 9 
FI 61  ↑ 22  ↑ 46  ↑ 6  ↓ 8  ↓ 
PL 61  ↑ 41 ↑ 49  ↑ 12 18  ↑ 
HU 49 18 28 12 11 
Forrás: CIVED 1999 
↓ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan alacsonyabb eredmény 
↑ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan magasabb eredmény 
vastagított értékek: az antidemokratikus csoportok választásokon való indulása jelentősen nagyobb 
elutasítást vált ki, mint nyilvános szereplésük 

 

f) iskolai részvétellel kapcsolatos attitűdök, a tantermi klíma, jövőbeli 
politikai részvétel 

 
A kutatás részét képezte az is, hogy a kutatók felmérjék az állampolgári ismeretek 

oktatásának körülményeit is. A diákokat arról kérdezték, hogy mennyire ösztönzik őket 
tanáraik saját véleményük felvállalására, mennyire van egyáltalán lehetőségük nézőpontjuk 
kifejtésére stb. Ezen túl azt is megkérdezték a diákoktól, hogy véleményük szerint mennyire 
hatékony a diákok csoportos együttműködése. Végül néhány kérdés arra vonatkozott, hogy a 
felnőttként részt fognak-e venni bizonyos állampolgári tevékenységek gyakorlásában. 

Nem meglepő módon a diákok szinte minden országban magasabb eredményeket értek el a 
nyitott osztálylégkört és az iskolai részvétellel kapcsolatos attitűdöket mérő skálákon, mint a 
magyarok (41. táblázat). A diákok tehát nálunk érzik a legkevésbé, hogy a tanárok vitákra 
ösztönzik őket, hogy kíváncsiak a véleményükre stb. A diákok továbbá iskolai részvételük 
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hatékonyságáról sincsenek itthon meggyőződve, nem gondolják, hogy a diákok szerveződései 
segíthetnének az iskolai problémák megoldásában és a csoportos fellépés eredményességében 
sem hisznek.  

A jövőbeli politikai részvételt illetően a középmezőnybe tartozunk, a lengyelek és 
portugálok nagyobb jövőbeli aktivitást, a németek, britek és finnek viszont alacsonyabbat 
prognosztizálnak. 
 
41. táblázat Az osztálylégkört, az iskolai- és jövőbeli részvétellel kapcsolatos attitűdök skáláinak 
eredményei20 
 Nyitott légkörű osztály Iskolai részvétellel 

kapcsolatos attitűdök 
Politikai részvétel a jövőben 

GR 10,5  ↑ 10,81  ↑ 9,88 
PL 10,38  ↑ 10,54  ↑ 10,49  ↑ 
DE 10,36  ↑ 9,24 9,62  ↓ 
SWE 10,23  ↑ 10,21  ↑ 9,76 
UK 10,02  ↑ 9,91  ↑ 9,67  ↓ 
FI 10  ↑ 9,74  ↑ 9,69  ↓ 
PT 9,65  ↑ 10,84  ↑ 10,39  ↑ 
HU 9,38 9,38 9,87 
Forrás: CIVED 1999 
↓ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan alacsonyabb eredmény 
↑ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan magasabb eredmény 
 

Hogy az olyan nehezen megfogható fogalmakat mint a „nyitott osztályklíma” 
szemléltessük, bemutatunk néhány erre vonatkozó kérdést is. A 42. táblázat azok arányát 
mutatja az egyes országokban, akik teljesen egyetértettek a következő kijelentésekkel: (1) Az 
órákon a tanárok ösztönöznek minket arra, hogy olyan politikai és társadalmi kérdéseket 
vitassunk meg, amelyekről eltér a véleményünk; (2) A diákok bátran vállalják véleményüket 
az órán meg akkor is, ha az eltér a többiekétől; (3) A történelemórán a tanárok nagy hangsúlyt 
fektetnek a tényekre és évszámokra.  

Az eredmények szerint a német, görög és lengyel diákok mindkét osztálylégkörrel 
kapcsolatos állítás esetében magasabb arányban fejezték ki egyetértésüket, a finn és portugál 
diákok közül azonban kevesebben érezték úgy, hogy a tanár vitára ösztönzi őket a tanórákon. 
A tanítás módszere tekintetében viszont magasan vezetnek a magyar eredmények, nálunk a 
diákok 61 százaléka mondja azt, hogy a történelemórákon a tanárok az évszámokra és a 
tényekre helyezik a hangsúlyt.  

Az adatok azt mutatják, hogy a kutatásban részt vevő iskolákban a társadalomismeret 
oktatása nagy valószínűséggel nem olyan légkörben történik, ami az aktív, tudatos és kritikus 
állampolgárok nevelését segítené elő.  
 
42. táblázat Tantermi klímával kapcsolatos attitűdök a fiatalok körében (%) (4-es skálán a 4-es értéket 
adók aránya: „nagyon fontos”) 
 A tanár ösztönöz a 

vitára 
A diákok bátran vállalják 

véleményüket 
Évszámok, tények a 

lényeg 
PL 25  ↑ 43  ↑ 47  ↓ 
GR 23  ↑ 57  ↑ 43  ↓ 
DE 22  ↑ 50  ↑ 49  ↓ 
SWE 15 36 32  ↓ 
HU 14 32 61 

                                                 
20 E skálák esetében a 10-es érték jelöli a nemzetközi átlagot 
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UK 13 33 33  ↓ 
FI 10  ↓ 31 17  ↓ 
PT 7  ↓ 30 41  ↓ 
Forrás: CIVED 1999 
↓ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan alacsonyabb eredmény 
↑ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan magasabb eredmény 

 
Az iskolai részvétellel kapcsolatos attitűdök tekintetében az egyik választott item azzal 

kapcsolatos, hogy a diákok mennyire értenek egyet azzal, hogy diákok által alapított 
képviseleti szervezetek segíteni tudnának az iskola problémáinak megoldásában. 

Nálunk a diákok 16 százaléka értett egyet ezzel az állítással, és hasonló arányokat mutatott 
Finn- és Németország is (43. táblázat). A többi államban a gyerekek mind magasabb arányban 
érezték jelentősnek a diákszervezetek iskolai problémák megoldásában játszott szerepét. 

Másodikként egy olyan indikátort választottunk, amely azt fejezi ki, hogy a diákok 
mennyire hisznek a közös fellépés erejében, mennyire gondolják azt, hogy a diákok együttes 
fellépése nagyobb hatást ér el, mint az egyéni. Ezzel a kijelentéssel itthon a diákok közel 30 
százaléka értett egyet, hasonlóan a finn, német és svéd gyerekek eredményeihez. A többieknél 
a kijelentéssel határozottan egyetértők aránya még magasabb, a portugál és lengyel fiatalok 
körében közel 50 százalék hisz kifejezetten a közös cselekvés erejében. 

Sajnos mindkét mutató tekintetében azt látjuk, hogy a magyar diákok körében születnek a 
legalacsonyabb eredmények, ami arra enged következtetni, hogy a fiatalok valószínűleg 
értelmét sem látják annak, hogy érdekeiket képviseljék vagy részt vegyenek az iskolai 
problémák megoldásában, sőt, az is lehet, hogy egyáltalán nem is érzik azt, hogy mindez az ő 
feladatuk lenne. Ha abból a feltételezésből indulunk ki, hogy az iskola egy „miniállam” a 
társadalomban, amelynek megvannak a saját szabályai és ahol a diákok elvileg meghatározó 
tapasztalatokat szereznek arról, hogy milyen az élet a családon kívül, a tágabb társadalomban, 
akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy a felnőttkori érdektelenség gyökerei esetleg részben 
nem annak tudható-e be, hogy az emberek egyszerűen nem szocializálódtak arra, hogy 
tevékeny, aktív állampolgárok legyenek. 
 
43. táblázat Iskolai részvétellel kapcsolatos attitűdök a fiatalok körében (%) (4-es skálán a 4-es értéket 
adók aránya: „nagyon fontos”) 
 Diákképviseletek segíthetnek megoldani az 

iskolai problémákat 
A diákok csoportos fellépése 

eredményesebb, mint az egyéni 
GR 43  ↑ 47  ↑ 
PL 42  ↑ 51  ↑ 
PT 41  ↑ 50  ↑ 
SWE 27  ↑ 34 
UK 26  ↑ 41  ↑ 
DE 19 29 
FI 17 30 
HU 16 28 
Forrás: CIVED 1999 
↓ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan alacsonyabb eredmény 
↑ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan magasabb eredmény 
 

Végül e leíró fejezet végén a diákok jövőbeli politikai részvételét megragadó itemek közül 
mutatunk be néhányat (44. táblázat). Az eredmények szerint a hazai és a lengyel diákok igen 
magas arányban (53 százalék) jelzik, hogy felnőttként biztosan részt vesznek majd 
szavazáson, ebben a tekintetben csak a görögök bizonyulnak nálunk potenciálisan 
aktívabbnak. A többiek mind jóval alacsonyabb arányban vannak azonos véleményen. Ezek a 
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számok nem okoznak meglepetést, főleg azért, mert a magas szavazási hajlandóságot mutató 
államokban a diákok a konvencionális szerepelemeket is fontosnak tartották a jó állampolgár 
szerepkészletében. 

A tudatos állampolgárság fontos eleme a tájékozottság, ezért azt is megkérdezték a 
diákoktól, hogy mennyire valószínűsítik, hogy szavazás előtt informálódni fognak a 
jelöltekről. Ezzel a kijelentéssel teljes mértékben közel azonos mértékben értettek egyet a 
diákok szinte minden országokban, mint amennyien azzal, hogy elmennek szavazni. Nálunk, 
a görögöknél és a portugáloknál viszont a potenciális szavazókhoz képest 9-21 százalékkal 
kevesebben voltak biztosak abban, hogy tájékozódni fognak a választás előtt. 

A békés tüntetésben való részvételt legmagasabb arányban a görög fiatalok jelölték meg, 
egyharmaduk akkor biztosra vette, hogy részt fog venni ilyesmiben. Ugyancsak náluk volt a 
legmagasabb azok aránya is, akik részt kívántak venni illegális tiltakozási formákban (pl. 
úttorlasz). A potenciálisan második legaktívabb nemzet a portugáloké volt, bár 12 százalékos 
aránya csak közel harmada a görögök eredményének.  

A számok tanúsága szerint a magyar diákok csupán 5 százaléka mondta azt, hogy részt 
venne békés demonstráción, az illegális úttorlasz viszont úgy tűnik, távol áll a hazai 
fiataloktól, hiszen csupán 2 százalékuk jelezte, hogy rész venne a tiltakozás ilyen formájában.  
 
44. táblázat Potenciális politikai részvétellel kapcsolatos attitűdök a fiatalok körében (%) (4-es skálán a 4-
es értéket adók aránya: „nagyon fontos”) 
 Szavaz Tájékozódik Békés tüntetés  Úttorlaszolás 
GR 59  ↑ 48  ↑ 33  ↑ 15  ↑ 
HU 53 32 5 2 
PL 53 44  ↑ 12  ↑ 6  ↑ 
PT 35  ↓ 39  ↑ 7 3 
UK 33  ↓ 28  ↓ 7 4  ↑ 
FI 31  ↓ 32 4 3 
DE 30  ↓ 33 8  ↑ 6  ↑ 
SWE 30  ↓ 29 8 4  ↑ 
Forrás: CIVED 1999 
↓ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan alacsonyabb eredmény 
↑ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan magasabb eredmény 

g) nemek közötti különbségek 
 

Azt is megvizsgáltuk, hogy vannak-e itthon különbségek a nemek között az egyes skálákon 
elért eredményekben. A kormány gazdasági szerepvállalását a lányok hangsúlyozták jobban 
és a nőkkel kapcsolatos pozitív attitűdök – nem meglepő módon – ugyancsak fontosabbak 
voltak a lányok, mint a fiúk számára (45. táblázat).  

A bevándorlókkal kapcsolatos pozitív attitűdök a fiúk körében alacsonyabb szintűnek 
bizonyultak, viszont ők voltak azok, is, akik nagyobb mértékű felnőttkori politikai részvételt 
prognosztizáltak maguknak.  

A tantermi légkört ugyancsak jelentősebb mértékben ítélték nyitottnak a lányok, mint a 
fiúk. 
 
45. táblázat A kormány szerepvállalásainak preferenciái a fiúk és lányok körében Magyarországon 
 Lányok Fiúk  
Nőkkel kapcsolatos attitűdök 10,4 9,1 
A kormány gazdasági szerepvállalása 10,38 10,08 
Felnőtt politikai részvétel 9,76 9,99 
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Bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök 9,68 9,26 
Nyitott tantermi légkör 9,59 9,17 
Forrás: CIVED 1999 
 
 

2. A diákok szervezetekben való tagsága 
 

A CIVED diákoknak szánt kérdőíve 15 kérdést tartalmazott a diákok szervezeti tagságára 
vonatkozóan. A szervezetek között nemcsak iskolai csoportok voltak, hanem vallási és egyéb 
civil szerveződések is.  

Eredményeinkből (46. táblázat) azt állapíthatjuk meg, hogy a gyerekek minden államban a 
politikai, UNESCO, emberi jogi, illetve etnikai alapon szerveződő kulturális csoportokban 
vesznek részt a legalacsonyabb arányban, a legtöbben pedig valamilyen sportklub tagjai. 

Az itthoni gyerekek az egyes szervezetekhez való tartozást illetően általában a 
középmezőnyben vagy annál jobb pozíciókban végeznek.  

A diáktanácsban való részvétel például a gyerekek harmadára jellemző, ebben a 
tekintetben csak a görögök és a svédek végeznek előttünk. Bár a politikai jellegű szerveződés 
Európa szerte inkább alacsonynak mondható a diákok körében, hazánk 4 százalékos arányával 
a többiekhez hasonlítva a középmezőnyben végez. 

Itthon a diákok 20 százaléka vett részt újság szerkesztésében, ebben a tekintetben is csak a 
mediterrán államok és a britek előznek meg minket. 

Környezetvédelmi csoportok tekintetében a görögökkel és a portugálokkal együtt az 
élbolyba tartozunk, hiszen ez eredmények tanúsága szerint a diákok közel 30 százaléka vesz 
részt ilyen szervezet tevékenységében. Hasonló a hazai gyerekek részvétele a számítógépes 
csoportokban is. 

Az UNESCO-hoz köthető szerveződésben mindössze a magyar gyerekek 2 százaléka tag, 
de ez szintén olyan szervezeti forma, amelyhez a vizsgált országok körében sehol sem 
tartoznak 5 százaléknál magasabb arányban a diákok. 

Hasonlóan alacsony arányt mutattak a magyar gyerekek emberi jogi szervezetek 
tekintetében is, a két mediterrán ország diákjai viszont hozzánk képest legalább háromszor 
annyian tagok ilyen jellegű csoportokban. 

20 százalék körüli a magyar diákok részvétele csereprogramokban, illetve testvériskolai 
együttműködésekben, de a pénzadományok gyűjtésében is közel ennyien vettek már részt. 

Cserkészetben és vallási csoportban egyaránt a gyerek 10-15 százaléka vett részt, általában 
kevesebben, mint a többi vizsgált országban. 

Művészeti csoportokban itthon a diákok 43 százaléka vesz részt és az országok 
többségében is hasonló arányokat találunk, alacsonyabb értékeket csak a portugálok és a 
lengyelek körében figyelhetünk meg. 

Végül a magyar diákok 70 százalékos sportköri részvétele a vizsgált országok tekintetében 
a középmezőnybe sorolható. 
 
46. táblázat Diákok részvételi aránya iskolai- és civil csoportokban (%) 
 Diák-

tanács 
Ifj. csop. 
(polit-i) 

Újság-
szerk. 

Körny. 
véd 

UNESCO Diákcsere Emberi jogi 

GR 59 ↑ 9 ↑ 47 ↑ 32 5 ↑ 30 ↑ 16 ↑ 
SWE 49 ↑ 7 ↑ 41 ↑ 15 ↓ 2 8 ↓ 5 
HU 32 4 20 28 2 18 3 
PT 25 ↓ 2 ↓ 26 ↑ 25 2 24 ↑ 10 ↑ 
FI 22 ↓ 2 14 6 ↓ 1 14 2 
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UK 19 ↓ 6 ↑ 26 ↑ 13 ↓ 3 ↑ 14 ↓ 5 ↑ 
PL 19 ↓ 1 ↓ 8 ↓ 14 ↓ 1 4 ↓ 3 
DE 13 ↓ 5 14 10 ↓ 1 16 2 
 Önkéntes 

munka 
Pénzadomány 

gyűjtése 
Cserké

szet 
Kult. 
csop. 

(etnikai) 

Számító-
gépes 
klub 

Műv. 
csop. 

Sport Vallási 

GR 29 ↑ 53 ↑ 15 10 ↑ 23 ↓ 48 75 ↑ 22 ↑ 
UK 25 55 ↑ 43 ↑ 5 20 ↓ 39 68 13 
HU 23 18 11 4 29 43 69 15 
DE 16 ↓ 23 ↑ 7 ↓ 5 18 ↓ 47 79 ↑ 24 ↑ 
PT 9 ↓ 20 20 ↑ 3 32 36 ↓ 61 ↓ 26 ↑ 
SWE 8 ↓ 25 ↑ 47 ↑ 5 21 ↓ 52 ↑ 82 ↑ 23 ↑ 
FI 6 ↓ 24 ↑ 25 ↑ 2 ↓ 12 ↓ 40 66 12 ↓ 
PL 5 ↓ 9 ↓ 10 2 ↓ 15 ↓ 20 ↓ 34 ↓ 11 ↓ 
Forrás: CIVED 1999 
↓ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan alacsonyabb eredmény 
↑ a magyar eredményekhez képest szignifikánsan magasabb eredmény 
 

A részvételi adatok tekintetében a vártnál jobb eredményeket értek el a magyar gyerekek, 
sőt egyes dimenziókban ki is tűntek magas arányaikkal. Ilyenek a környezetvédelmi 
szervezetek, a diáktanács, de még az önkéntes munkában való részvétel is szép számban 
jelölték meg a gyerekek. Ezek mindenképpen olyan fórumok lehetnek, amelyekre érdemes 
építeni az aktív állampolgárságra nevelés területén.  

Felmerülhet a kérdés, hogy ha a magyar diákok nem is szerepelnek annyira rosszul az 
iskolai és egyéb civil szerveződések tekintetében, akkor miért van az, hogy az iskolai 
érdekérvényesítésnek és szervezkedésnek szinte semmi értelmét nem látják. Ez fakadhat az 
iskolával kapcsolatos attitűdökhöz. Elképzelhető, hogy a hazai gyereke olyan autoritásként 
tekintek az iskolára, amelynek életébe, történéseibe a tanórákon kívül nincs beleszólásuk. 
 
 

3. A tanárok szerepe a diákok állampolgári kompetencia-
eredményeinek alakulásában 

 
Elemzésünk utolsó fázisában azt vizsgáltuk meg, hogy a tanárok és az iskola milyen 

hatással vannak a diákok kompetenciaeredményeire. Ennek megítéléséhez két lineáris 
regresszió elemzést végeztünk az adatokon. Az első modellben a diákokat és a tanárokat 
jellemző változókat vontuk be, a másodikba pedig beemeltük az iskola két változóját is. Az 
elemzésbe bevont változók a következők voltak (47. táblázat): 
 
47. táblázat A lineáris regressziós elemzésekbe bevont változók 
 DIÁKOK  

nem 
könyvek száma otthon 
a barátokkal, házon kívül töltött alkalmak gyakorisága 
híradó nézésének gyakorisága 
jár-e napilap a háztartásnak 
továbbtanulási szándék (évek) 
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anya iskolai végzettsége középfok (ref. alapfok vagy alacsonyabb) 
anya iskolai végzettsége felsőfok (ref. alapfok vagy alacsonyabb) 
3-4 fős háztartás (ref. 2 fős) 
5 vagy több fős háztartás (ref. 2 fős) 
Nyitott tantermi klíma 

 TANÁROK  
nő (ref. férfi) 
kor (40 év feletti) 
van-e társadalomtudományos végzettsége 
tanítási tapasztalat (években) 
tanári pályafutásának mekkora hányadában oktatott társadalomismeretet (%) 

ISKOLA  
magániskola (ref. állami) 
az átlagosnál alacsonyabb társadalmi státusú gyerekek aránya az iskolában 

Forrás: CIVED 1999 
 
A regressziós elemzésben a függő változónk mindkét esetben az állampolgári tudást mérő 

összesített skála volt.  
Az általunk épített első modell, tehát az, amely a diákok és a tanárok jellemzőit vonja be az 

elemzésbe, az eredmények szerint a magyar eredmények tekintetében bír a legnagyobb 
magyarázóerővel (R2), a variancia 34 százalékát magyarázza (48. táblázat). 

A bevont változók közül ugyanakkor nagyrészt a diákok jellegzetességei tűnnek 
jelentősnek. A tanárokra vonatkozó változók közül csak kevés bizonyult szignifikánsnak, sőt, 
a két skandináv államban és a görögöknél – úgy tűnik - egyetlen tanári változó sem okoz 
szignifikáns különbséget a diákok kompetenciaeredményeiben.  

Eredményeink szerint a fiúk – Németország kivételével - minden vizsgált országban 
jobban teljesítenek társadalomismeret területén, mint a lányok, a legnagyobb különbség 
Svédországban és Portugáliában mutatkozott. 

A kutatásokban az otthoni kulturális tőke mérőjeként bevont változó, amely a háztartásban 
elérhető könyvek számát jelöli, mindenhol pozitív összefüggést mutatott a diákok 
eredményeivel. Változóink kódolását tekintve ez azt jelenti, hogy például azon magyar diákok 
esetében, akiknek az otthonában 51-100 könyv található (ezt a változónk 3. kategóriája 
jelentette), ez átlagosan körülbelül 7,5 pontos (3-szor 2,47) eredménynövekedést jelentett. 

A barátokkal, házon kívül töltött alkalmak gyakorisága ugyancsak szignifikáns értékeket 
eredményezett minden országban, a hatás viszont negatív, vagyis minél több időt tölt a diák 
házon kívül a barátaival, annál alacsonyabb eredményeket ér el a társadalomismereteket- és 
készségeket mérő skálán. Azoknál a magyar gyerekeknél tehát, akik szinte minden nap 
töltöttek barátaikkal valamennyi időt együtt az iskolán és az otthonukon kívül is (változónk 3. 
kategóriája), ez a tevékenység kicsivel több, mint 5 pontos (3-szor -1,76) 
eredménycsökkenéssel járt együtt. 

A híradó nézésének gyakorisága hazánk és Svédország kivételével mindenütt pozitív 
összefüggésben állt a kompetenciaeredményekkel, a napilap otthoni elérhetősége azonban 
eltérő hatást váltott ki az egyes országokban. Németországban a hatás pozitívnak, a briteknél 
és a portugáloknál viszont negatív összefüggést eredményezett. 

A továbbtanulási intenciók mindenhol jelentős mértékben emelték a diákok 
kompetenciaeredményeit. Egy olyan magyar diáknak például, aki azt nyilatkozta, hogy még 
négy évet szeretne továbbtanulni (változónk 2. kategóriája), tehát mondjuk tervei között 
szerepelt valamilyen középfokú végzettség megszerzése, az több mint 12 ponttal teljesített 
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jobban (2-szer 6,13) a kompetenciamérő skálán, mint az a diák, akinek nem volt 
továbbtanulási szándéka. Azok pedig, akik 10 évnél is hosszabb időre tervezték iskolai 
pályafutásukat, azoknál az eredménynövekedés majdnem 37 pontos (6-szor 6,13). 

A diákok otthoni környezetének kontrollálására bevontuk a háztartásméret változót is, ami 
azokban az országokban, ahol szignifikánsnak bizonyult (Egyesült Királyság, Finnország és 
Portugália), mindenhol negatív hatással volt az eredményekre. Megjegyzendő ugyanakkor, 
hogy míg az két előbbi államban az 5 főnél nagyobb létszámú háztartásokban élő diákok 
teljesítménye volt alacsonyabb a kétfős háztartásban élőkéhez képest, Portugáliában a 3 vagy 
4 főből álló háztartásokban élő diákok is szignifikánsan alacsonyabb eredményt mutattak a 2 
fős háztartásokban élőkhöz képest. 

Az anya közép- és felsőfokú végzettsége ugyancsak pozitív befolyást jelentett a diákok 
eredményeire, szinte minden országban. Finnország abban a tekintetben kivétel, hogy ott a 
középfokú végzettségű anyák gyermekei az alacsony vagy formális végzettség nélküli anyák 
gyermekeihez képest rosszabbul teljesítettek. Nálunk és a svédeknél pedig csak a felsőfokú 
anyák változója szignifikáns. Hazánk abból a szempontból is figyelemre méltó, hogy nálunk a 
legkisebb az anyák iskolázottságának pozitív hozadéka. Gondolhatnánk, hogy a magasan 
képzett anyák pozitív hatása inkább a gyerekek továbbtanulási törekvéseiben csapódnak le, de 
még így is szembetűnő az anya iskolázottságának alacsony együtthatója, hiszen a többi 
államban a gyerekek továbbtanulási hajlandóságának jelentős hatása mellett is erősebbnek 
bizonyul az iskolázott anyák hatása. 

A nyitott tantermi klíma érzékelése Finnország kivételével minden országban pozitív 
összefüggést mutatott a tanulók kompetencia eredményeivel, vagyis minél inkább érezték azt 
a diákok, hogy a tanárok beszélgetésre, vitára ösztönzik őket, hogy a történelemórákon 
nemcsak az évszámokra és a tényekre helyezik a hangsúlyt, és hogy a diákok bátran vállalják 
véleményüket, annál jobban teljesítenek az állampolgári ismereteket mérő skálán. E skála 
értékei 2,5-től 15,5-ig terjedtek. Ha például egy diák minden szempontból nagyon nyitott 
légkörről számolt be, ez majdnem 10 pontos eredménytöbbletet jelentett számára, míg annak 
a diáknak, aki a másik végletet képviselte, csak kicsivel több, mint 1 pontot. 
 
48. táblázat A lineáris regressziós elemzésbe bevont diák- és tanár változók (szignifikáns eredmények) 

 DE UK FI GR HU PL PT SWE 
 R2 0,27 0,3 0,21 0,3 0,34 0,27 0,27 0,23 

Diákok         
lány (ref. fiú) ns -2,64 -1,99 -1,61 -1,74 -1,39 -3,78 -3,38 
könyvek száma otthon 3,09 3,78 1,74 1,57 2,47 1,55 1,63 3,21 
barátokkal, házon kívül töltött 
alkalmak gyakorisága -2,32 -3,02 -2,57 -1,88 -1,76 -1,33 -1,82 -1,52 

híradó nézése 1,42 3,22 2,34 0,87 ns 2,53 1,33 ns 
napilap  2,00 -1,83 ns ns ns ns -2,74 ns 
továbbtanulási hajlandóság 3,14 3,05 6,15 6,30 6,13 5,91 2,27 4,63 
anya iskolázottsága középfok (ref. 
alap vagy kevesebb) 2,62 2,27 -4,13 3,27 ns 3,45 3,53 ns 

anya iskolázottsága felsőfok (ref. 
alap vagy kevesebb) 3,70 3,12 3,55 6,90 2,20 5,14 12,45 5,58 

3-4 személyes háztartás (ref. 2 
szem.) ns ns ns ns ns ns -3,35 ns 

5 vagy több személyes háztartás 
(ref. 2 szem.) ns -5,15 -4,44 ns ns ns -4,80 ns 

nyitott tantermi klíma 0,86 1,27 ns 1,14 0,65 0,47 1,29 1,50 
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Tanárok         
társadalomtudományi végzettség ns ns ns ns 2,21 ns ns ns 
40 év fölötti (ref. fiatalabb) ns ns ns ns ns ns ns ns 
nő (ref. férfi) ns ns ns ns ns -3,80 ns ns 
tanári tapasztalat ns ns ns ns ns ns 0,14 ns 
társadalomismeret tanítási tapasztat 4,68 4,28 ns ns ns ns ns ns 
Konstans 67,76 68,28 82,67 71,01 66,40 70,14 75,75 58,75 
Forrás: CIVED 1999 
ns – nem szignifikáns eredmény 

 
Ahogy korábban említettük, a tanárok jellegzetességeit megragadó változók között kevés 

bizonyult szignifikánsnak, nálunk például egyedül az tűnik némileg pozitív hatásúnak, ha a 
tanárnak társadalomtudományi végzettsége is van.  

Az életkor sehol sem játszott szerepet a kompetenciaeredmények alakításában, és a legtöbb 
helyen a tanár neme sem mutatott összefüggést a diákok skálaeredményeivel. Az egyetlen 
kivétel Portugália volt, ahol azok a diákok, akiket nők tanítottak, majdnem 4 ponttal értek el 
alacsonyabb pontszámot, mint azok, akiket férfiak. 

Portugáliában elemzésünk azt mutatta, hogy években számolva minél nagyobb tanári 
múlttal rendelkezik egy tanár, annál jobb eredményeket érnek el az általa tanított gyerekek, 
függetlenül attól, hogy teljes addigi pályafutása során mennyi ideig tanított 
társadalomismeretet. A németeknél és a briteknél pedig az látszik, hogy százalékban mérve 
minél nagyobb hányadát teszi ki egy tanár teljes oktatói tapasztalatának a társadalomismeret 
oktatás, annál jobb eredményeket érnek el a diákjai, függetlenül attól, hogy összességében 
mekkora tanári múlttal rendelkezik. 

 
A tanulmány bevezető részében már utaltunk a PISA adatfelvételek azon tanulságára, hogy 

bizonyos országokban, így például hazánkban is nagy az összefüggés az iskola társadalmi 
összetétele és a család társadalmi státusza között, és ez igen nagy mértékben magyarázza a 
diákok teljesítménybeli különbségeit. Az iskola változói közül az iskolatípust és az átlagosnál 
alacsonyabb társadalmi státusú gyermekek iskolai arányát emeltük be az eredeti modellünkbe. 

E két változó bevonása után több változó eredeti hatása is megváltozott (49. táblázat). A 
nemek közötti különbség eltűnt Lengyelországban, de a korábban nem szignifikáns eredmény 
a németeknél is a többi országhoz hasonlóan negatív lett, vagyis a lányok ott is valamivel 
gyengébben teljesítenek, mint a fiúk. 

A napilapok elérhetőségének negatív hatása a briteknél is eltűnt, itthon viszont a korábbi 
negatív hatás ebben a második modellben szignifikánssá vált. 

A háztartás méretét megragadó változóink közül a második modellben is maradt a 3-4 fős 
háztartások negatív együtthatója, de a görögöknél egy ellentétes irányú hatás mutatkozott 
meg, vagyis ott a 3-4 fős háztartásban élők jobban teljesítenek, mint a csupán kétfős 
háztartásban lakó diákok.  

Az ötnél több főt számláló háztartások negatív koefficiensei maradtak a finneknél és a 
portugáloknál, a briteknél viszont eltűnt a negatív hatás. 

A tanári tapasztalat pozitív hatása szignifikáns volt Görögországban, de nem bizonyult 
annak Portugáliában, a társadalomismeret oktatói tapasztalat pedig immár csak a német 
diákok esetében bizonyult jótékony hatásúnak. 

Az iskolát reprezentáló két változó esetében azt találtuk, hogy az állami- és magániskolák 
diákjai a többi változó hatását kontrollálva, szinte minden országban azonos teljesítményt 
nyújtanak. Az egyetlen kivétel Portugália, ahol a nem állami iskolák diákjai több mint hat 
pontos előnyre tesznek szert az állami iskolák diákjaival szemben. 
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Végül, de nem utolsó sorban, várakozásunknak megfelelően, minél magasabb az átlagosnál 
alacsonyabb státusú gyerekek aránya az iskolában, annál rosszabbak a tanulók eredményei. 
 
49. táblázat A lineáris regressziós elemzésbe bevont diák-, tanár-, és iskola változók (szignifikáns 
eredmények) 
  DE FI GR HU PL PT SWE 
 R2 0,31 0,21 0,31 0,34 0,28 0,3 0,24 

Diákok        
lány (ref. fiú) -2,58 -1,91 -1,77 -1,75 ns -3,46 -4,16 
könyvek száma otthon 2,45 1,65 1,76 2,23 1,12 1,56 2,95 
barátokkal, házon kívül töltött alkalmak 
gyakorisága -2,26 -2,79 -1,59 -1,73 -1,04 -1,59 -1,45 

híradó nézése 1,87 2,46 1,58 ns 2,65 0,84 ns 
napilap  2,19 ns ns -3,30 ns -3,05 ns 
továbbtanulási hajlandóság 3,29 6,13 6,38 6,02 6,01 2,25 4,90 
anya iskolázottsága középfok (ref. alap 
vagy kevesebb) 3,23 -4,11 4,59 ns 3,99 3,02 ns 

anya iskolázottsága felsőfok (ref. alap 
vagy kevesebb) 3,50 4,03 7,06 1,92 4,86 10,59 3,62 

3-4 személyes háztartás (ref. 2 szem.) ns ns 8,25 ns ns -4,13 ns 
5 vagy több személyes háztartás (ref. 2 
szem.) ns -4,89 ns ns ns -5,27 ns 

nyitott tantermi klíma 0,81 ns 1,22 0,64 0,55 1,20 1,48 
Tanárok        

társadalomtudományi végzettség ns ns ns ns ns ns ns 
40 év fölötti (ref. fiatalabb) ns ns ns ns ns ns ns 
nő (ref. férfi) ns ns ns ns -4,52 ns ns 
tanári tapasztalat ns ns 0,18 ns ns ns ns 
társadalomismeret tanítási tapasztat 9,21 ns ns ns ns ns ns 

Iskola        

magániskola (ref. állami) ns ns ns ns ns 6,32 ns 
átlagosnál rosszabb társadalmi státuszú 
gyerekek aránya az iskolában -0,19 ns ns -0,09 ns -0,04 -0,14 

Konstans 70,06 90,28 63,81 70,01 73,50 73,96 65,95 
Forrás: CIVED 1999 
ns – nem szignifikáns eredmény 
 
 

a) nemek közötti különbségek 
 

Azt is megvizsgáltuk, hogy vannak-e itthon különbségek a nemek között az egyes skálákon 
elért eredményekben. A kormány gazdasági szerepvállalását a lányok hangsúlyozták jobban 
és a nőkkel kapcsolatos pozitív attitűdök – nem meglepő módon – ugyancsak fontosabbak 
voltak a lányok, mint a fiúk számára (50. táblázat).  



97 
 

A bevándorlókkal kapcsolatos pozitív attitűdök a fiúk körében alacsonyabb szintűnek 
bizonyultak, viszont ők voltak azok, is, akik nagyobb mértékű felnőttkori politikai részvételt 
prognosztizáltak maguknak.  

A tantermi légkört ugyancsak jelentősebb mértékben ítélték nyitottnak a lányok, mint a 
fiúk. 
 
50. táblázat A kormány szerepvállalásainak preferenciái a fiúk és lányok körében Magyarországon 
 Lányok Fiúk  
Nőkkel kapcsolatos attitűdök 10,4 9,1 
A kormány gazdasági szerepvállalása 10,38 10,08 
Felnőtt politikai részvétel 9,76 9,99 
Bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök 9,68 9,26 
Nyitott tantermi légkör 9,59 9,17 
Forrás: CIVED 1999 
 

A régiónkban az aktív állampolgárság kisebb intenzitása részben betudható a civil 
társadalom gyengeségének, valamint az aktív állampolgárságra nevelés területén az iskolák 
nem igazán eredményes működésének. Ezért a továbbiakban e két területet vesszük górcső alá 
az elérhető adatok alapján. 
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VI.  A civil társadalom és környezete 

 
Az állampolgári szerep akkor tud működni, akkor élhető meg, ha van terepe. Az aktív és 

felelős állampolgári szerep kibontakozásának egyik legfontosabb terepe a civil szektor. Az 
állampolgárság fogalmának átalakulása kapcsán láttuk, hogy a modern megközelítésekben 
számos olyan aktivitás is a felelős állampolgári szereppaletta eleme, mely túlmutat a 
konvencionális részvételi elemeken. Ilyen lehet a környezetvédelem, de akár a 
vállalkozókészség stb. is. Ezek a civil szektor szervezeteinek kereteiben vagy az ő 
segítségükkel is megvalósíthatók. Ebben a fejezetben röviden ismertetünk két olyan kutatást, 
melyek a civil szektor állapotát hasonlítják össze nemzetközi adatok segítségével. 

A CIVICUS21 2000-ben készült nemzetközi kutatása keretében néhány országban a civil 
társadalom minőségét úgy vizsgálták meg, hogy a környezeti tényezőket is figyelembe vették 
(CIVICUS 2000). Kifejlesztették az ún. Civil Társadalom Indikátort (Civil Society Indicator), 
melynek az volt a célja, hogy mérhetővé, összehasonlíthatóvá tegyék a civil szféra állapotát az 
egyes államokban, ne csupán teljesítményorientált kritériumokat alkalmazva, hanem a helyi 
sajátosságokat is figyelembe véve.  

Az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Hivatal „Demokrácia, Kormányzás és Társadalmi 
változások” osztálya által készített ún. NGO Sustainability Index pedig évente hét szempontot 
tömörítve ad képet az NGO szektor helyzetéről az egyes országokban és régiókban. 
Vizsgálják a jogi környezet, szervezeti kapacitást, finanszírozhatóságot, képviseletet, 
szolgáltatásokat, infrastruktúrát és hogy milyen kép él az emberek fejében az NGO szektorról 
és szervezeteiről.  

 

1.  Civicus 
 
A Civicus kutatói négy pilléren keresztül vizsgálták a civil társadalmakat: struktúra; 

környezet; értékek; kifejtett hatás. E pillérek mindegyike számtalan dimenzióból áll (51. 
táblázat). A struktúra dimenziója a civil társadalom méretét, tagoltságát, a civil társadalom 
kapcsolathálózatát ragadja meg, a környezet pedig azt a társadalmi és politikai kontextust, 
amelyben a civil szervezetek tevékenykednek. Itt olyan tényezők fontosak, mint a civil 
társadalmak létezését és működését segítő jogi környezet, az alapvető demokratikus jogok 
érvénye, a gazdasági környezet, valamint a civilek és a politikai döntéshozók, illetve a 
magánszféra kapcsolatának jellemzői. 

A civil társadalom életképességéhez elengedhetetlen a demokratikus értékek tiszteletben 
tartása a társadalomban, de itt hangsúlyozottan nemcsak a toleranciáról vagy az 
erőszakmentességről van szó. A szegénység elleni küzdelem, vagy a környezeti értékek 
ugyancsak a társadalom számára fontos értékek kell, hogy legyenek. Végül, ebben a 
dimenzióban fontos az is, hogy az átláthatóság és elszámoltathatóság ne csak törvényi szinten 
létezzen egy országban, hanem az állampolgárok számára is fontos érték legyen. 

A negyedik dimenzió a civil társadalom hatását méri, azt, hogy milyen hatással van a 
döntéshozókra, illetve mennyire sikeresen „őrködik” az állami- és magánszektor 
elszámoltathatóságán.  
 
 

                                                 
21 A CIVICUS egy 1993-ban alakult, nemzetközi, civil szervezetek által életre hívott szervezet, amely célja a 
civil társadalom erősítése és az állampolgárok aktivitásának előmozdítása 
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51. táblázat A Civil Társadalom Indikátor dimenziói 

Struktúra 
- a civil részvétel elterjedtsége a társadalomban (hányan?) 
- a részvétel gyakorisága (hányszor?) 
- a civil társadalom tagoltsága, diverzifikáltsága (kik? hol? stb.) 
- a szervezettség foka (milyen szervezeti szintek vannak, vannak-e külföldi kapcsolatok) 
- civil szervezetek kapcsolata 
- források 

Környezet 
- politikai kontextus (pártrendszerek, korrupció stb.) 
- alapvető jogok (biztosítottak-e ezek?) 
- társadalmi-gazdasági kontextus 
- jogi kontextus 
- az állam/magánszektor és a civil szféra kapcsolata 

Értékek 
- demokrácia 
- átláthatóság 
- tolerancia 
- erőszakmentesség 
- nemek egyenlősége 
- szegénység elleni küzdelem 
- környezeti értékek 

Kifejtett hatás 
- a politikai intézkedésekre kifejtett hatás 
- az állam és a magánszektor elszámoltathatóságára kifejtett hatás 
- társadalmi igények kielégítése 
- állampolgárok civil aktivizálása 

 
Forrás: CIVICUS (2000) 

 
Bár hazánk nem vett részt ebben a kutatásban, készült egy összefoglaló, amely a részt 

vevő poszt-szocialista államok civil társadalmaira vonatkozó eredményeket foglalja össze, így 
azt bizonyos szempontból tekinthetjük kiindulópontnak a hazai civil társadalom tekintetében 
is (Fioramonti és Heinrich, 2007). 

A vizsgálat eredményei szerint a poszt-szocialista államokban általánosan alacsony a civil 
részvétel szintje, nagyon kevés olyan szervezet van, amely széles állampolgári bázist tudna a 
háta mögött. A szervezetek ráadásul leginkább donorok igényeire reagálva, konkrét projektek 
megvalósítására jönnek létre és nem állampolgári, „alulról jövő” kezdeményezés eredményei. 
Ez azt is jelenti, hogy elvétve jutnak el civil szerveződések addig, hogy létezésük rögzüljön a 
köztudatban, nem válnak transzparenssé a társadalom számára. 

A szervezetek anyagi fenntarthatósága is kétséges, többségük külföldi adományokból él, 
alacsony az állami támogatás és ezekben a társadalmakban nem jellemző az adományozás 
egyéb formája (pl. nagyvállalatok anyagi támogatása). 

A tanulmány ugyancsak felhívta a figyelmet arra, hogy a civil szervezetek egy részének 
olyan kontaktja volt az állami szervek felé, akitől hasznos információkat kapott pályázatokkal 
kapcsolatosan. Ez sok esetben aláásta a pénzügyi átláthatóságot, sőt bizonyos esetekben 
kifejezetten támogatások megszerzése érdekében létrehozott szervezetek megalakulását 
segítette elő.  

További fontos megállapítás volt az is, hogy a civil szervezeteknek ezekben az 
országokban csekély befolyásuk van a politikai döntéshozásra, ami azonban nemcsak az 
együttműködni nem akaró politikusoknak köszönhető, hanem annak is, hogy a szervezeteknek 
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nincsenek tapasztalataik ezen a téren és hatékony érdekérvényesítő képességeknek is sok 
esetben a híján vannak. 

Végül a tanulmány érdekes konklúziója, hogy az eredmények arra engednek utalni, hogy 
ezekben az országokban még jelen van „a kommunizmus egyfajta legalitása”. A civil 
szervezetek például nem érzik saját feladatuknak a szegénység problémájának középpontba 
állítását és kezelését, leginkább azt gondolják, hogy az az állam feladata. A civil szféra 
erősödésének pedig további komoly gátja az emberek általánosan nagy bizalmatlansága az 
állami intézmények irányában. 

Az elmondottakból látszik, hogy a poszt-szocialista államokban a civil társadalom 
gyengesége részben anyagi korlátokból fakad. Az állami támogatás kevés, de ez önmagában 
nem is lenne baj, hiszen a civil szféra egyik fő jellemvonása éppen az államtól való 
függetlenség. A probléma az, hogy ezekben az országokban nincsenek hagyományai a 
szervezetek részére történő adakozásnak. Egyfelől anyagi korlátok miatt, másfelől a 
szervezetek iránti bizalmatlanság miatt, ami tegyük hozzá, nem feltétlenül konkrét 
tapasztalatokból táplálkozik, hanem valószínűleg a politikai szférában látott korrupció negatív 
lecsapódásának lehet a következménye.  

A civil szervezetek, amelyek sok helyen olyan társadalmi célokért küzdenek, mint a 
hátrányos helyzetűek életkörülményeinek és életlehetőségeinek javítása, a poszt-szocialista 
társadalmakban azért nem nyerik el legitimitásukat, mert e csoportok felkarolását a 
társadalom nem saját, hanem az állam feladatának tekinti. Sőt, az emberek többsége 
valószínűleg úgy gondolja, hogy az olyan állam felé lerótt kötelességeivel mint az adó 
befizetése, eleget tett a köz érdekében.  

Végül, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a poszt-szocialista országokban a 
rendszerváltás a társadalmi struktúra jelentős mértékű átrendeződésével, az egyenlőtlenségek 
ugrásszerű növekedésével járt együtt. Bár hazánkban a rendszerváltás előtt is komoly 
hagyományai voltak a segítségnyújtásnak (pl. kaláka) és a közösségi csoportokban való 
tevékenykedésnek is, az ezekben részt vevő, mára középkorú vagy idősebb éveiben járó 
korcsoport jelentős része az egész rendszerváltozást negatívan élte meg, úgy tűnhet számukra, 
hogy a korábbi tevékeny részvétel mind hiábavaló volt. Ez ugyancsak negatív hatással lehet a 
civil szféra közösségeiben való részvételi hajlandóságra. 
 

2. A 2008-as NGO Sustainability Index 
 

Az NGO Sustainability Index22 kutatássorozat évente vizsgálja az NGO szervezeti szektort 
hét szempontból: jogi környezet, szervezeti kapacitás, finanszírozhatóság, képviselet, 
szolgáltatás, infrastruktúra, image (52. táblázat). Nemcsak azt veszik figyelembe, hogy az 
egyes dimenziók mentén mi jellemzi az NGO szektort a vizsgált országban, hanem azt is, 
hogy mik okoznak számukra problémát, felismerik-e a kihívásokat és tudnak-e a stratégiával 
szolgálni a kihívásokra való válaszokhoz. Az összesített index alapján az egyes országok 
NGO szektora három különböző fázisban lehet, a fejlődés korai és középső szakaszában, 
valamint a konszolidáció állapotában. Az NGO-k működésének legoptimálisabb feltételei a 
konszolidáció állapotában vannak jelen mind a hét vizsgált dimenzióban.  
 

                                                 
22 Az NGO Sustainablilty Index számítása 12 éve folyik. A kutatás hét szempont alapján hasonlítja össze az 
európai, eurázsiai és amerikai országok civil szektorainak jellegzetességeit, kimutatva erősségeiket és 
gyengeségeiket. Az index alakulása alapján az is megállapítható, hogy az egyes országok és például Európa  
egyes régiói hol tartanak az NGO szervezeti kultúra fejlődésében. 
www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex 
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52. táblázat Az NGO Sustainability Index dimenziói 
Dimenziók és kérdések - példák 

Jogi környezet 
- Létezik-e NGO szabályozás (alapításra, tevékenységre, pénzügyi jelentésre, megszüntetésre 

vonatkozó szabályokkal) 
- Vannak-e helyi ügyvédek, akik tisztában vannak ezekkel a szabályokkal? 
- Kapnak-e a szervezetek/támogatók bármilyen adójóváírást? 

Szervezeti kapacitás 
- Törekszenek-e az NGO-k a kapacitásbővítésre? 
- Van-e világosan megfogalmazott céljuk? 
- Világos-e az NGO-k menedzsmentjének struktúrája, világosak-e a szerepel és kötelességek, jogok? 
- Vannak-e fizetett vezetők, elkötelezettek-e az önkéntesek? 

Finanszírozhatóság 
- Helyi forrásokból származik-e az NGO-k bevételének jelentős része? 
- Mennyire állnak több lábon támogatás szempontjából? 
- Vannak-e stabil támogatók? 
- Szerződnek-e a kormányzatok, illetve a helyi vezetés a szervezetekkel szolgáltatások nyújtására? 

Képviselet 
- Vannak-e kommunikációs csatornák az NGO-k és a döntéshozók között? 
- Vannak-e lobbiszövetségek? 
- Megvannak-e a szakmapolitikai döntéshozásba való beleszólás kidolgozott lehetőségei, keretei? 
- Tudnak-e az NGO-k ezekről a lehetőségekről, élnek-e velük? 

Szolgáltatás 
- Milyen széles területen nyújtanak szolgáltatásokat? 
- Szükségesek ezek a szolgáltatások? 
- Ingyenesek vagy pénzbe kerülnek? 
- Elismeri-e a kormányzat az NGO-k ilyen tevékenységét, támogatja-e ezeket? 

Infrastruktúra 
- Vannak-e olyan központok, amelyek támogatják az NGO-k információhoz jutását, oktatásokat 

szerveznek, technikai támogatást, tanácsadást nyújtanak? 
- Vannak-e NGO networkok? 

Image 
- Pozitív-e az NGO-k sajtóreprezentációja? 
- Pozitív-e az emberek benyomása? 
- Pozitív-e az üzleti szektor, a helyi vezetők NGO képe? 
- Publikálnak-e a legnagyobb NGO-k éves beszámolókat? 

Forrás: The 2008 NGO Sustainability Index (2009) 
 

Magyarország Csehországgal, Lettországgal, Észtországgal, Litvániával, Lengyelországgal, 
Szlovákiával és Szlovéniával alkot egy regionális csoportot. Bár Szlovénia kivételével 
mindegyik ország a konszolidáció szakaszában van, ebben a fázisban is van mit javítani. A 
vizsgált országok közül csak az észteknek és a lengyeleknek sikerült az összesített index 
tekintetében javulást elérniük a 2008-as év folyamán (39. ábra, a részletes adatokat lásd a 
Függelékben).  
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39. ábra 

 
Forrás: The 2008 NGO Sustainability Index (2009) 

 
A jogi környezet mindegyik országban alapvetően támogató, egyedül a szlovákok 

tapasztaltak visszalépést, ahol leállt a civil szervezetekkel kapcsolatos törvényi szabályozás 
kidolgozása. A szervezeti kapacitás területén Szlovákiában és Litvániában is rányomta a 
bélyegét a szervezetfejlesztésre az anyagi támogatások elapadása. Előbbi esetében főleg a 
nemzetközi támogatások csökkenése volt számottevő. Szlovéniában azonban több lehetőség 
nyílt a szervezetfejlesztésre például egy újonnan indított kormányzati program segítségével. A 
cseh NGO szektor szervezeti fejlesztéséhez pedig leginkább az EU-s alapok nyújtottak 
segítséget. 

A finanszírozhatóság területén az általános kép nem változott 2008 során. Magyarország, 
Szlovénia és Észtország viszont jelentős támogatásokban részesült az unió Strukturális 
Alapjaiból és jelentős segítség érkezett Norvégiából is (European Economic Area Funds). Az 
észteknél a külső források mellett jelentősen nőtt a magánszemélyek adományozási 
hajlandósága is, ami a fenntarthatóság szempontjából bíztató. Azokban az országokban, ahol a 
finanszírozhatóság index csökkent (Cseh- és Lettország), ott a háttérben egyrészt az EU-s 
támogatások késedelmes elosztása áll (Csehország), másrészt a gazdasági helyzet, a növekvő 
infláció olyan mértékben megugrasztja a költségeket, melyek nehézzé teszik a működés 
fenntartását (Lettország). 

Az NGO szervezetek képviselete a döntéshozásban Lengyel- és Magyarországon is nőtt, 
főleg a kormányzatok nyitásának köszönhetően. Szlovákiában, ahol maga a miniszterelnök is 
negatív megjegyzéseket tett az NGO-k szerepvállalásával és tevékenységével kapcsolatban 
azonban korántsem lehet ilyenről beszélni.  

A szolgáltatások nyújtása területén problémákat okoznak a késedelmes kormányzati 
kifizetések, melyek a magyar és a szlovák szervezeteknek okoztak leginkább gondot. A 
letteknél az uniós programok végével számos szolgáltatási tevékenység nem folytatódott. A 
litván javuló tendencia mögött viszont az áll, hogy tisztábbak, átláthatóbbak lettek a 
szerződési szabályok. 

Az infrastrukturális feltételek Litvánia kivételével, ahol a kormányzati és egyéb alapok 
támogatásának csökkenése következett be, mindenhol máshol javultak. Lettországban például 
egy NGO-kat támogató szervezet memorandumot írt alá városi vezetőkkel, melyben utóbbiak 
garantálták, hogy több lehetőséget biztosítanak a szervezeteknek a helyi döntéshozatalban. 
Szlovéniában hét olyan ernyőszervezetet hoztak létre, melyek infrastruktúrával, tanácsokkal, 
oktatással támogatják a szervezeteket. Az észteknek pedig egy illegális hulladéklerakókat 
felszámoló országos kampány keretében soha nem látott összefogást sikerült megvalósítaniuk 
különböző civil szervezetek és állampolgárok között, sőt, még az üzleti szféra bizonyos 
képviselőit is bevonták.  
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Az NGO-k médiaszereplése és image-e sajnos itthon és a letteknél is romlott 2008 
folyamán. Magyarországon sokat lehetett hallani a támogatások jogosulatlan felhasználásáról, 
a letteknél pedig magas árat kér a média a szervezetek szerepléséért.  

Összefoglalva három nagyobb problémakör látszik kirajzolódni a régió országaiban. Az 
egyik a kiszolgáltatottság a nem magánszemélyektől származó anyagi forrásoknak. A régió 
számos országa részesült tetemes mennyiségű nemzetközi támogatásból, főleg uniós 
forrásokból. Miközben ezek célja az lenne, hogy a kezdeti időszakban biztosítsák a szervezet 
fenntarthatóságát és garantálják azt az időt, amely ahhoz kell, hogy a szervezetek a saját 
lábukra álljanak, számos esetben hallható, hogy egy szervezet tevékenysége megszűnik, 
mihelyst elapadnak ezek a források. Egyrészt lehetséges, hogy a nemzetközi támogatás és a 
„betanulási időszak” biztosítása nem teszi érdekeltté a szervezeteket abban, hogy valóban 
tanuljanak. Lehetséges, hogy nem azok a fajta menedzsmentkészségek fejlődnek ki ebben az 
időszakban, amelyek ahhoz segítenék hozzá a szervezeteket, hogy önfenntartók legyenek, 
hanem inkább az a hit erősödik meg, hogy ha az egyik alap kimerül, majd lesz másik. Így 
aztán a szervezetek nem lesznek motiváltak abban, hogy stabil támogatói kör kiépítésére 
törekedjenek és valóban hosszú távon is fenntarthatók legyenek a szervezetek.  

Azt sem szabad ugyanakkor elfelejtenünk, hogy a kapacitások fejlesztéséhez 
háttérintézmények és támogató szervezetek is szükségesek, melyek például megfelelő 
képzéseket, tanácsadást nyújtanak. Ezek a hálózatok a régióban nem elterjedtek.  

A harmadik probléma a kormányzatok fel való kiszolgáltatottság. Az átláthatatlan 
szerződési szabályozás, a szövevényes bürokratikus szervezeteken keresztül hosszú idő alatt 
átfolyó támogatások sok esetben sem a bizalom, sem a partnerség kiépüléséhez nem járulnak 
hozzá. 

 

3. A hazai nonprofit szektor 
 
A hazai nonprofit szektor23 adatairól 1993 óta kétévente a KSH készít kimutatásokat. Az 

1993 óta eltelt időszakban a szervezetek száma és a bevételek reálértéke is nőtt, 87, illetve 90 
százalékkal. A nonprofit szer A nonprofit szektorban foglalkoztatottak száma is nőtt, 2008-
ban már háromszor annyi munkavállalót foglalkoztattak, mint 1993-ban (40. ábra).  

 
 

40. ábra A hazai nonprofit szektor fejlődése (1993=100%) 

 
Forrás: Statisztikai Tükör, KSH, III. évfolyam, 192. szám 
 

                                                 
23 A nonprofit szervezeteket jellegük szerint három típusba soroljuk: klasszikus civil szervezetnek tekintjük a 
magánalapítványokat és az egyesületeket; az érdekképviseletek csoportjába tartoznak a köztestületek, a 
szakszervezetek, a szakmai munkáltatói érdekképviseletek és az egyesülések; az egyéb nonprofit szervezetekhez 
soroljuk a közalapítványokat és a nonprofit vállalkozásokat. (Forrás: KSH) 



104 
 

Formájukat tekintve a 2008-ban működő 64 925 szervezet kétötöde (24 096) alapítványi 
formában, 40 829 pedig társas nonprofit szervezetként működött. Az alapítványok 61 
százaléka három tevékenységi területen, az oktatás (31%), a szociális ellátás (16%) és a 
kultúra (14%) területén tevékenykedett. A társas nonprofit szervezetek körében a szabadidős 
(26%) és a sportegyesületek (17%), valamint a szakmai érdekképviseletek (11%) aránya a 
legmagasabb (41. ábra).  
 
41. ábra A nonprofit szervezetek és összes bevételük megoszlása tevékenységcsoportok szerint, 2008 

 
Forrás: Statisztikai Tükör, KSH, III. évfolyam, 192. szám 
 

A bevételek összege 2008-ban megközelítette az 1094 milliárd forintot – a 2000. évi 495 
milliárd forinthoz képest több mint 120 százalékkal nőtt. Ez azzal áll összefüggésben, hogy az 
elmúlt években folyamatosan erősödött a nonprofit szektor szolgáltatói szerepe. 
Megjegyzendő azonban, hogy a szervezetek 44 százalékának 500 ezer forintnál kisebb 
bevétele van. A bevételek területi eloszlását tekintve továbbra is igaz, hogy a bevételek közel 
60 százaléka a fővárosban koncentrálódik és diszkrepanciák vannak a különböző 
tevékenységcsoportok között is. Míg a nagyszámú sport- és szabadidős szervezet súlyánál 
sokkal kisebb arányban részesedik a forrásokból, a gazdaságfejlesztés területén működő 
szervezetek pénzügyi helyzete az átlagnál sokkal kedvezőbb.  

2000-hez képest jelentősen emelkedett az állami támogatásokból származó források aránya, 
az akkori 28 százalékhoz képest 2008-ban a források több mint 44 százaléka származott 
állami vagy önkormányzati költségvetésből (42. ábra).  
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42. ábra A nonprofit szervetek bevételeinek megoszlása források szerint, 2008 

 
Forrás: Statisztikai Tükör, KSH, III. évfolyam, 192. szám 
 

Szomorú fejlemény azonban, hogy a magántámogatások aránya 16-ról 11 százalékra 
csökkent. A majdnem 485 milliárdos állami hozzájárulás megoszlását jellemzi, hogy 65 
százalékát a szervezetek alig 6 százalékát képező nonprofit vállalkozások és közalapítványok 
kapták. A (magán)alapítványok és egyesületek esetében a központi állami támogatás csupán 
az összes bevétel 35 százalékát jelenti.  

2004 és 2008 között több mint tizedével (13%) nőtt a pályázati úton nyert bevétellel 
rendelkező szervezetek száma és közel 57 százalékkal emelkedett a szektor által megszerzett 
pályázati összeg. Ennek hátterében az elérhetővé váló uniós források és a Nemzeti Civil 
Alapprogram beindulása állt. A pályázati forrásokban részesülők több mint 90 százaléka a 
klasszikus civil szervezetek közé sorolható, a megnyert összeg pedig átlagosan bevételeik 
több mint 11 százalékát tette ki.  

2008-ban 13 ezer szervezet juttatott el pénzbeli vagy természetbeni adományt a lakosság, 
illetve különféle szervezetek részére 144 milliárd forintnyi értékben, ennek döntő hányada 
(133 milliárd forint) anyagi támogatás volt. Az adományok 81 százaléka szervezeteknek, 19 
százaléka pedig magánszemélyeknek jutott. 

A nonprofit szervezeteknél foglalkoztatottak létszáma közel 120 ezer fő, akik több mint 
fele (kb. 78 ezer fő) teljes munkaidőben foglalkoztatott. A fizetett alkalmazottak 
háromnegyede fővárosi vagy megyeszékhelyen működő szervezetnél dolgozik, községben 
mindössze 8 százalék áll alkalmazásban. A szektort jellemző átlagos 2 millió forintos éves 
bruttó bér 2007 óta majdnem 10 százalékkal emelkedett és jelenleg a hazai átlagkereset 83 
százalékát teszi ki.  

A 2008-ban a nonprofit szervezeteket segítő kb. 402 ezer fő munkájának becsült értéke 
közel 53 milliárd forintot tett ki. Az önkéntesek jellemzően az egyesületeknél és 
magánalapítványoknál segítettek és munkájuk különösen jelentős volt a kis szervezetek 
számára. Az 50 ezer forint alatti bevétellel rendelkező szervezeteknél az önkéntes munka 
értéke a bevétel 23-szorosát is meghaladta, de a félmillió forint alatti bevétellel rendelkező 
szervezetek esetében is a bevétel kétszeresét érte az önkéntesek munkája.  

A társas nonprofit szervezetekben nyilvántartott tagok száma közel 4 és fél millió fő volt, 
beleértve az érdekképviseletek 1,3 millió fős létszámát is.   
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VII.  Az állampolgári szerep formálódása  

 

1. Oktatás vagy nevelés? 
 
Az állampolgári ismeretek kapcsán felmerül a kérdés, hogy lehet-e, egyáltalán kell-e azt 

oktatni? Az állampolgári szerep kapcsán minden bizonnyal érdemes az oktatás helyett a 
nevelés kifejezést használni, hisz az állampolgári szerep fejlesztésének nem kizárólagos helye 
az iskola. Az állampolgári szerep gyökerei az otthoni környezetben keresendők. A gyerekek 
közösségről alkotott első tapasztalataikat ugyanis a családban alakítják ki. Dynesson & Gross 
(1987) 6 lépcsős egyéni fejlődéselmélete az egyéni személyiségfejlődés és szocializáció 
folyamatába ágyazva értelmezi az állampolgári szerep fejlődését (53. táblázat). A szerzők 
feltételezése szerint az állampolgári szerep az egyén emberi kapcsolatainak megtapasztalásán 
és fejlődésén keresztül, azokra reflektálva alakul ki. Az egyén első tapasztalása a 
társadalomról a szüleivel való kapcsolatban realizálódik és az életkor előrehaladásával az 
egyre bővülő és diverzifikálódó kapcsolati háló ezt az eredeti, társadalomról alkotott képet és 
benyomást tovább alakítja. Míg az életkor kezdeti szakaszaiban a család, legfőképpen a 
szülők szerepe fontos, az iskoláskorban a tanárok és a kortárscsoport is hatást gyakorol. A 
családon kívüli formális és informális kapcsolatokban és közösségekben érvényesülő értékek 
ellentétbe kerülhetnek a családból hozottakkal. Ennek az ellentétnek a feloldása a 
szocializáció fontos folyamata.  
 
53. táblázat Az állampolgári szerep alakulásának legfontosabb életkori állomásai Dynesson és Gross 
szerint 

 Meghatározó 
kapcsolat 

Mi történik 

1 
Biológiai 

állampolgárság - 
anyafüggőség 
(3 éves korig) 

Anya/ gondviselő, 
kialakulóban vannak 
kapcsolatok más 
családtagokkal 

Az anyával való kapcsolaton keresztül létrejönnek az 
első általános benyomások a társadalomról, a 
helyes/helytelen viselkedés kritériumait kizárólag a 
családi normák határozzák meg, kialakul egy nagyon 
alapvető elvárás-rendszer, ami minden további 
kapcsolat alapja lesz 

2 
Családi 

állampolgárság – 
családi befolyás 
kiszélesedése 

(3-4 év) 

Az anya/ 
gondviselő 
elsődleges, más 
családtagok egyre 
meghatározóbbak 

A gyermek elsajátítja a családi élet értékeit, szabályait. 
A családtagokkal való érintkezés során kialakulnak a 
csoportos együttélés alapvető standardjai, a szerep, 
státusz, helyes/helytelen viselkedés, kompromisszum, 
reciprocitás, engedelmeskedés kezdetleges fogalmai. A 
gyermek felismeri, hogy egyéni szükségletei indirekt 
módon, csoportos interakciók keretében is kielégíthetők 

3 
Formatív 
társadalmi 

állampolgárság – 
nem-biológiai 

függések 
megjelenése 

(5-9 év) 

A család a 
legmeghatározóbb, 
védelmi szerepet is 
betölt, osztálytársak, 
kortársak, tanárok 

Beilleszkedés családon kívüli környezetbe, az iskola 
szabályainak, normáinak elfogadása, azok alkalmazása. 
Az iskola és a család esetleges normakonfliktusainak 
feloldása. A gyermek megtanulja, hogy egyes 
helyzetekben mi számít helyes/helytelen viselkedésnek, 
együttműködést tanul és megtapasztalja, hogy 
esetenként egyéni érdekeit háttérbe kell szorítania a 
csoport érdekében. 

4 
Stratifikációs 

Csatlakozás családon 
kívüli formális és 

A gyermek képes a különböző csoportokat fontosságuk 
szerint rangsorolni. A csoport értékei (lojalitás, státusz, 
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állampolgárság – 
társadalmi 

kategóriák és 
csoportviselkedés 

fejlődése 
(10-12 év) 

informális 
csoportokba 

jogok, kötelességek, privilégiumok, önfeláldozás) 
kivételes jelentőségűek lehetnek az állampolgári szerep 
alakulásában. Ezek a csoportok fektetik le az 
igazságosság és a fair-play képzeteit, meghatározzák a 
helyes/helytelen viselkedés kritériumait. A csoportok 
ugyancsak fontos szerepet játszanak az én-kép 
alakításában.  

5 
Korcsoportos 

állampolgárság – 
horizontális 
kapcsolatok 
korcsoporton 
belül és kívül 

(13-15 év) 

Kortárs csoportok 
hatásának erősödése 

Az előző szakasz értékeinek „elmélyülése”, a 
csoportban való elfogadottság, elismerés 
megszilárdítása, korábbi viselkedésmintákra való 
reflexió a csoporthoz tartozás fényében. A csoport 
magas fokú, nem feltétlenül helyes viselkedéssel 
egybekötött konformitást várhat el, ami konfliktust 
eredményezhet a családi és társadalmi normákkal. A 
biológiai érés kapcsán a nemi identitás is formálódik.  

6 
Komplex 
társadalmi 

állampolgárság – 
identitáskeresés 

(16-) 

Csatlakozás új, 
komplex 
csoportokhoz – 
munkahelyi, hobbi, 
gazdasági politikai, 
társadalmi stb. 

Az egyénnek az új, komplex (a korábbiakhoz képest 
diverzifikáltabb) csoportok értékeinek és elvárásainak 
esetleges konfliktusait fel kell oldania, szélesebb 
értéktoleranciát kell kifejlesztenie. Az egyén elkezdi 
kialakítani saját státuszát és meghatározni saját értékét 
ezekben a komplex csoportokban, céljai elérése 
érdekében viselkedését a társadalmi elvárásokhoz 
igazítja. 

Forrás: Dynesson & Gross (1987) 
 
Az állampolgári szerepfejlődés ezen értelmezése rámutat arra, hogy „nem születünk 

állampolgárnak”. A társas érintkezés és az állampolgári szerep gyökerei a családban vannak, 
majd ez a szerep az egyre szélesedő környezetben (iskola, egyéb kortárs és munkahelyi 
csoportok) formálódik tovább.  

A formális oktatás hatásait illetően azonban nehéz állást foglalni, hiszen az oktatás „tiszta 
hatása” nehezen különböztethető meg más hatásoktól (Hoskins et al, 2008). Feltehető 
ugyanis, hogy az oktatásra és az állampolgári aktivitásra is hasonló háttértényezők hatnak, 
ami az oktatás hatásának torz becsléséhez vezet. Hoskins és társai ugyanakkor ESS adatokat 
használva, amelyek sok háttértényező kontrollálására adnak lehetőséget, az iskolázottság 
szignifikánsan pozitív hatását mutatták ki.  

A formális oktatás mindenképpen olyan terep, ahol a felelős állampolgári szerep átadására 
és gyakorlására is sor kerülhet. Hazánkban pedig úgy tűnik, az iskola felé komoly elvárások 
fogalmaznak meg. Szabó és Falus több kutatást is idéz, melyekben a válaszadókat arról 
kérdezték, hogy mekkora szerepe van az iskolának abban, hogy milyen felnőtt válik a 
gyerekekből, illetve mekkora kellene, hogy legyen az iskola felelőssége a gyermekek 
személyes és társadalmi fejlődésében (Szabó-Falus, 2000). Egy 1996-os nemzetközi kutatás 
eredményei szerint pedig hazánkban volt a legmagasabb (28 százalék) azok aránya, akik 
szerint az iskola felelőssége a család felelősségénél nagyobb kellene, hogy legyen a gyermek 
személyes és társadalmi fejlődését illetően. Összehasonlításul, az OECD átlag 5 százalék volt, 
és még a többi ország közül a legmagasabb eredményt elért Portugáliában is feleannyian, 
vagyis a válaszadók 14 százaléka gondolkodott hasonlóképpen. Egy 1999-es vizsgálat szerint 
pedig a felnőttek egy 100 pontos skálán 78 és 77 pontra értékelték a tanárok, illetve az iskola 
szerepét abban, hogy milyen felnőtté válik a gyermek.  

Nemcsak a felnőttek körében tapasztalt igény mutatja az állampolgári oktatás 
szükségességét, hanem az is, hogy a fiatalok körében is az iskola az az intézmény, ahonnan a 
fiatalok legnagyobb aránya információhoz jut civil és politikai részvételi lehetőségeivel 
kapcsolatban. Egy 2003-ban az akkor csatlakozásra váró uniós tagállamok körében végzett 
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Eurobarometer (Eurobarometer 2003.1, Youth in New Europe) felmérés eredményei szerint a 
fiatalok 26 százaléka elsőnek, további 20 százaléka pedig második legfontosabb csatornaként 
említette az iskolát, ahonnan információt szerez a fiatalok civil és politikai részvételével 
kapcsolatban. Magyarországon az iskola (25 százalék jelölte meg) ugyanolyan fontos csatorna 
a fiatalok számára, mint a család vagy a barátok (26 százalék).24 

 

2. Állampolgári ismeretek és készségek fejlesztése a kompetencia 
alapú oktatásban 

 
Az állampolgári ismeretek és készségek elsajátítására alkalmas közegnek bizonyulhat a 

kompetenciaalapú oktatás, melyről manapság egyre többet lehet hallani. A kompetencia alapú 
oktatás alapjainak kidolgozása uniós kezdeményezésre indult meg a bevezetőben is említett 
2000. márciusában, Lisszabonban megrendezetett uniós csúcs után. A társadalmi és gazdasági 
téren jelentkező kihívásokra adott válasz első lépéseként, a foglalkoztathatóság elősegítése 
érdekében az unió arra kötelezte a tagállamokat, a Tanácsot és s Bizottságot, hogy dolgozzák 
ki az egész életen át tartó tanulás során elsajátítandó alapkészségek referenciakeretét.  

A kompetenciák – amik készségek, ismeretek, adottságok és attitűdök, valamint a 
tanulásra való képesség együttesére utalnak – meghatározásában és kidolgozásában több 
munkacsoport vett részt, amelyek munkája eredményeképp a kulcskompetenciák fogalmát a 
következőképp határozhatjuk meg (Halász, 2006): 

 
„A kulcskompetencia az ismerek, készségek, attitűdök transzferábilis, többfunkciós 

egysége, amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és 
fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba és foglalkoztatható legyen. A 

kulcskompetenciákat, a kötelező oktatás illetve képzés időszaka alatt kell elsajátítani. A 
későbbiekben, az egész életen át tartó tanulás során mindenféle tanulás alapját ezek a 

kompetenciák képezik.” 
 
A középpontba helyezett nyolc kulcskompetencia a következő: anyanyelvi 

kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai, természettudományi és 
technológiai kompetenciák, digitális kompetencia, a tanulásra való képesség, személyközi és 
állampolgári kompetenciák, vállalkozói kompetencia, kulturális kompetencia. 

Miközben a felsorolt kompetenciák a foglalkoztathatóság és az integráció szempontjából 
kiemelt fontosságúak, azt hangsúlyozva is értelmezhetjük ezt a listát, hogy a személyközi és 
állampolgári kompetencia kibontakozásához miképpen járul hozzá a többi kompetencia (43. 
ábra). Bár az egyes kompetenciák állampolgári kompetenciához való hozzájárulásának 
lehetősége igen tág, itt most csak szemléltetésként utalunk jelentőségükre. 

                                                 
24 Legfontosabb jelölések aránya 
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43. ábra A személyközi és állampolgári kompetenciák és a többi kompetenciaterület összefüggése 

Személyközi- és állampolgári
kompetenciák

Tanulásra való
képesség

Anyanyelvi 
kommunikáció

Digitális kompetencia

Matematika, 
természettudomány, 

technológia

Idegen nyelvi
kommunikáció

Kulturális 
kompetencia

Vállalkozói 
kompetencia

 
 
A 15 évesek körében végzett PISA vizsgálatban utoljára 2000-ben volt a szövegértés a 

prioritás. Ez azt jelenti, hogy abban az évben nagyobb hangsúlyt fektettek e kompetencia 
mérésére. A diákokat eredményeik alapján öt képességszintre sorolták be. Az alábbi táblázat a 
2000 és 2006 évi mérések hazai és nemzetközi szinteredményeit szemlélteti. A számok 
tanúsága szerint eredményeik nem rosszabbak az OECD átlagnál, ugyanakkor mindkét évben 
majdnem identikus adatsoraink vannak, ami azt jelenti, hogy a két felvétel között eltelt hat 
évben lényegében nem történt változás. Mindkét mért évben a gyerekek közel negyede éri el 
maximum az 1. képességszintet, ami nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem tudnak olvasni, 
hanem, azt, hogy az olvasott szöveget nem tudják értelmezni, nem tudják információként 
hasznosítani. Sőt, ezeknek a gyerekek a 7 százaléka még az első szintet sem éri el (54. 
táblázat).  

Összehasonlításként megemlítjük, hogy a briteknél az első képességszinten lévők aránya 
majdnem feleakkora, 13 százalék, a svédeknél 12, a finneknél pedig 7 százalék. A hazai 
eredmények a német, a görög, és a lengyel adatokhoz hasonlóak, a Portugáloknál pedig 27 
százalék a legfeljebb az első képességszintet elérők aránya. 
 
54. táblázat A magyar diákok eloszlása képességszintek szerint a PISA 2000 és 2006 szövegértés 
eredményei alapján, illetve az OECD országok diákjainak képességszintek szerinti eloszlása a 
PISA 2006 szövegértés eredményei alapján (%) 
 Magyarország OECD 

A képességszint jellemzése 2000 2006 2006  
(5) Hipotézisalkotásra képes, Képes kritikai megítélésre, 
Képes a szereplők cselekedeteit objektív-szubjektív 
szempontok alapján értelmezni 

5 5 10 

(4) Megtalál beágyazott információt, Képes kritikai 
megítélésre, A történetek szereplőinek érzelmei és 
cselekedetei között kapcsolatot tud találni, Motivációkat tud 
értelmezni, stiláris jellegzetességekről véleményt tud 
alkotni 

23 24 29 

(3) Képes a szöveg alapján mindennapi élete összefüggéseit 
felismerni, Kb. ez a szint szükséges a sikeres 
középiskolához 

52 54 57 
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(2) Gyenge, Képes információ visszakeresésére és felismer 
egyszerű szövegbeli összefüggéseket, de új és szokatlan 
szöveget nem nagyon tud önállóan feldolgozni 

77 79 80 

(1) Szövegértési képességeiket nem tudják 
információszerzésre használni 

23 (7)25 21 (7) 20 (7) 

Forrás: Vári 2003, PISA 2006 
 
A fiatalabb, 4. osztályos gyermekek körében végzett PIRLS vizsgálat eddigi két 

felvételében (2001, 2006) hazánk is részt vett (PIRLS 2006). Ebben a vizsgálatban a 
gyermekek olyan készségeit teszik próbára, mint a konkrét információk felismerése, 
visszakeresése, egyenes következtetések levonása, adatok és gondolatok értelmezése, 
összefoglalása, a szöveg nyelvi, tartalmi és szerkesztésbeli elemeinek mérlegelése, értékelése. 

A kutatások eredményei szerint a hazai diákok nemcsak hogy az átlagnál jobban 
teljesítettek, hiszen az átlagos 500 helyett átlag 551 pontot értek el, de azt is tapasztalhattuk, 
hogy az eredmények 2006-ban jelentős mértékben jobbak voltak, mint 2001-ben. Sőt a 
legutóbbi méréskor többen ütötték meg a kiváló képességszintet, mint az első felvétel 
alkalmával. A tapasztalat azt mutatja, hogy hazai diákok könnyebben birkóznak meg az 
értelmezést, összefoglalást igénylő feladatokkal, az információ-visszakeresés és a 
következtetések levonása viszont már nehezebben megy. A kutatók sem tisztázták eddig, 
hogy a kétféle mérés esetében mutatkozó teljesítmény eltérésnek mi az oka, de sokan látják 
ezt az eltérő kérdésfeltevésben és még inkább abban, hogy a negyedik évfolyamon a gyerekek 
még egy egységesebb iskolastruktúrában vannak, a szelekció még nem annyira feltűnő mint a 
későbbi szakaszokban. 

A kompetencia alapú oktatás jó lehetőséget nyújt arra, hogy az állampolgári készségek 
fejlesztésére több tanóra keretében, egyéb kompetenciákkal összefüggésben is sor kerüljön. 
Különös figyelmet kell szentelni azoknak a diákoknak, akik szövegértési készségei nem 
megfelelőek. A 2006-os PISA felmérés szerint a diákok ötöde a legalacsonyabb szövegértési 
képességszinten vagy az alatt van. Ezeknek a diákoknak az állampolgári készségek 
kifejlesztése és gyakorlása nehézségekbe fog ütközni.  

Az állampolgári szerep nemcsak ismeretekből áll, melyeket a tanórák keretei között kell 
átadni, hanem attitűdökből és értékekből is, melyek gyakorlására az iskola mindennapi 
életvitelét és környezetét is alkalmassá kell tenni. A demokratikus értékek tisztelete és a 
demokratikus részvétel ugyanis a gyakorlatban sajátítató el a leginkább. Ezért tartják az 
állampolgári nevelést ún. „whole school” projektnek, ami azt jelenti, hogy az állampolgári 
nevelés nem kizárólag, vagy esetleg egyáltalán nem egy tanóra keretében történik meg, 
hanem az iskola mindennapi életén keresztül. Ennek megfelelően lehetőséget kell adni a 
diákoknak arra, hogy részt vegyenek az iskola életének alakításában, véleményüket 
elmondhassák. Ez történhet diákok önszerveződő csoportjaiban vagy akár iskolai sajtón, 
diákönkormányzaton stb. keresztül is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Zárójelben azok aránya, akik az 1. képességszintet sem érik el  
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VIII.  Állampolgári nevelés az iskolában 

 
Az alábbi fejezetben bemutatjuk az állampolgári ismeretek oktatásának néhány nemzetközi 

példáját, majd a hazai gyakorlat történelmi előzményeit ismertetjük. Kitérünk az itthoni 
oktatás tartalmi jellemzőire és foglalkozunk azzal is, hogy a tanárképzésben jelen van-e az 
állampolgári nevelésre való felkészítés. Végül olyan alternatív programokat mutatunk be, 
melyek az állampolgári nevelés segédeszközei lehetnek. 
 

1. A társadalomismeret oktatásának nemzetközi előzményei 
 
A társadalom- és állampolgári ismeretek oktatásának minden európai államban vannak 

előzményei, azonban a tárgy státusza szinte minden országban különböző (Falus 2000).  
Az Európa Tanács által szervezett EDC (Demokratikus állampolgár nevelése) projekt 

megállapítása szerint az európai országok általában kétféle modell szerint integrálják a 
társadalom- és állampolgári ismeretek oktatását a közoktatás rendszerébe. Vannak, akiknél 
külön tantárgy keretében tanítható, ilyen például Albánia, Francia-belga Közösség, 
Horvátország, Lettország, Románia, Szlovákia. Máshol viszont egymást metsző tárgyak 
keretében tanulhatók. Ez utóbbi modellt képviselik a Flamand-belga Közösség, Finnország, 
Magyarország, Írország, Hollandia, Portugália, Svédország, Svájc. Természetesen attól, hogy 
valahol kötelezővé teszik mint tantárgyat, még távolról sem mondható, hogy a feladat 
megoldott lenne. 

Írországban az állampolgári ismereteket külön tárgyként 1966-ban ismerték el, és ekkor 
vezették be az első állampolgári ismeretek tantervet is. Azelőtt az egyház szerint a téma 
nagyon közel állt a valláshoz, ezért az állampolgári ismereteket a vallásoktatás rendszerébe 
integrálták. A bevezetett tanterv kb. 1996-ig változatlan is maradt, ám a tantárgy ennek 
ellenére marginális státuszú maradt, mivel az egyház szocializációs befolyása sokkal 
súlyosabb volt. A curriculum középpontjában a nemzeti állampolgárság, a struktúrák és 
intézmények ismerete volt a leghangsúlyosabb elem, a felelős és aktív részvételre nevelés 
azonban háttérbe szorult.  

Vannak azonban jó példák, ahol ez a feladat valóban hangsúlyos szerepet kapott. Az 
Egyesült Királyságban a 80-as évek végéig nem volt külön állampolgári ismeretek tantárgy, 
sőt az első Nemzeti Alaptanterv is kereszttantervi témaként határozta meg azt. Ez azt 
jelentette, hogy több tantárgyat (pl. történelem, földrajz stb.) is fedő elemei az adott, 
hagyományos tantárgy keretei között taníthatók voltak, de nem kötelező jelleggel. A 90-es 
évek társadalmi problémái azonban arra késztették az oktatás területén döntést hozókat, hogy 
megfontolják a társadalomismeret tantárgy kötelezővé tételét. Ez meg is valósult, 2002 
szeptembere óta a 11 és 16 év közöttiek számára kötelezővé tették az állampolgári ismeretek 
oktatását, az oktatás hatékonyságát pedig longitudinális kutatások segítségével értékelik.26  

Albániában az állampolgári ismeretek a hivatalos tananyag része, elsőtől tizedik osztályig 
önálló tananyag. Bulgáriában 2003 óta az állampolgári ismeretek kötelező érettségi tantárgy.  

Szlovéniában a kilenc osztályos általános iskolákban hetedik és nyolcadikban heti egy 
órában kötelező az állampolgári ismeretek és etika tárgy oktatása, sőt ez kiegészül egy három 
hetes, szintén kötelező gyakorlati foglalkozással (kulturális, tudományos napok, közösségi 
munka, sportnapok stb.) 

 

                                                 
26 Ld. Citizenship Education Longitudinal Study: Second Cross-Sectional Survey 2004 Listening to Young  
People: Citizenship Education in England  
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2. Állampolgári nevelés Magyarországon a rendszerváltás után 
 
Az oktatási rendszerbe való beavatkozás a rendszerváltás előtti néhány évben és a 

rendszerváltás után abban a szellemben indult meg, hogy a döntéshozók a modern igényeknek 
megfelelően alakítsák át a hazai közoktatást. A hagyományosan ismeretközpontú oktatás 
rendszerében lehetőséget kellett adni modern témák beépülésére, új tantárgyak megjelenésére. 
A 90-es évek elején induló Nemzeti Alaptanterv az iskolai követelményrendszert a 
korábbiakhoz képest tágabb formában, ún. műveltségi területek segítségével határozta meg, 
így megindítva a hagyományos tantárgyi keretek feloldását és elvben lehetőséget adva a 
modern elemek beépítésére (Jakab 2004). Ez annál is inkább volt lehetséges, mivel a NAT a 
közoktatás során általánosan kötelező érvényű célokat fekteti le, valamint összefoglalja az 
adott műveltségi terület oktatásának céljait, és a műveltségi területenként meghatározott ún. 
tartalmi szakaszokban megvalósítandó fejlesztési feladatokat. Az 1995. évi NAT a 10. 
évfolyamig minden képzési szakaszra előírta a társadalom- és állampolgári ismereti 
műveltségi részterület oktatását (Szekszárdi 2006). 

A jelenleg érvényes NAT (2003) kiemelt területként jelöli meg az állampolgári 
kompetencia és ismeretek oktatását, az állampolgári kompetenciát pedig a szociális 
kompetenciával együtt következőképp határozza meg:  
 

„A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári 
kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti 

elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az 
egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre 

sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az 
állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, 
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a 

közügyekben.” 
  
A NAT további részében a társadalomismeret oktatása és az aktív állampolgárrá nevelés 

az „ember és társadalom” műveltségi terület egy aspektusaként kerül kifejtésre. Az oktatás 
legfontosabb céljai a következők: ismeretek átadása, készségek fejlesztése, attitűdök 
fejlesztése és értékek átadása. 

Ezen túl a NAT kiemelt fejlesztési célként jelöli meg az aktív állampolgárságra való 
nevelést, vagyis fontosnak tartja, hogy a közoktatás minél több formális, nem formális és 
informális lehetőséget adjon a részvételi készségek oktatására és fontosnak tartja, hogy a 
demokratikus iskolai légkör kialakításával az iskolák maguk váljanak e készségek 
gyakorlóterepévé.  

A cél tehát megvan, a megvalósítás azonban már korántsem történt, illetve történik 
zökkenőmentesen, a kerettanterv bevezetése ugyanis a modernizációs területek számára 
feszültséget teremtett. A kerettantervek arra hivatottak, hogy „meghatározzák a tantárgyak 
rendszerét, az egyes tantárgyak időkeretét (óraszámát), a tananyag felépítését és felosztását az 
egyes évfolyamok között, továbbá az adott szakasz befejező évfolyamának kimeneti 
követelményeit” (NAT 2003). A feszültség abból adódott, hogy a hagyományos tantárgyi 
struktúrában nehéz volt helyet találni a modern tartalomnak és módszereknek. 

A konfliktus feloldására született meg a ’modultantárgy’ fogalma. Ezek a tárgyak a 
hagyományos tantárgyakhoz képest kisebb óraszámú (kevesebb, mint heti egy, illetve évente 
18 órás) résztantárgyat jelentenek, melyek szervezésben szabad kezet kap az iskola (Jakab 
2004). A 2001-től életbeléptetett kerettantervi szabályozás a társadalom- és állampolgári 
ismereteket is modultárgyként határozza meg, melyek oktatását leginkább úgy oldják meg, 
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hogy azokat a hagyományosan nagyobb óraszámú tantárgyak keretei közé integrálják, vagy 
tömbösítik (epocha, projekt, témahét stb.) (Szekszárdi 2006). 

2000-ben elkezdődött az ún. jelenismereti tárgyak rendszerszerű fejlesztése az Országos 
Közoktatási Intézetben. Elsőként az Emberismeret és etika, majd a Társadalomismeret 
fejlesztése indult meg. Jelenleg a kettő összeolvadásából létrejött teljes óraszámú komplex 
tárgy, az Ember- és társadalomismeret, etika fejlesztése tart (Falus-Jakab 2006). 

Ezzel párhozamosan 2004-ben oktatási programcsomagok fejlesztése is elindult 1-6, 
illetve 7-12. évfolyamok számára, a Sulinova Kht. Programfejlesztés Központja által 
megbízott munkacsoportok körében. A strukturális alapokból finanszírozott tartalmi fejlesztés 
célja az volt, hogy újfajta alapokra helyezze a pedagógiai kultúrát és módszertant. 
Kutatásokra alapozva, rövid idő alatt sok csúszással, heroikus küzdelemben kifejlesztették 
ezeket a programcsomagokat, amelyeket teszteltek iskolákban és utána kialakítottak egy 
követő hálózatot. Ugyanakkor a fejlesztés vége fele több probléma is világossá vált. Egyrészt 
maga ez a műfaj annyira új volt, hogy maga a szabályozás sem tudta követni. A 
tankönyvkiadók sérelmezték is, hogy miután ez sem taneszköznek, sem tankönyvnek nem 
minősült, nem vetették alá az akkreditációs eljárásnak. A fejlesztés menete alatt fogadta el 
Magyarország a szerzői jogokra vonatkozó uniós szabályozást, ami miatt az addig oktatásra 
ingyen használt anyagok jogdíjasak lettek. Miután a fejlesztés során a pénz és piaci 
szempontok nem játszottak szerepet, ezért maga a termék is igen drágára sikeredett.  

Az anyagokat végül feltették a honlapra, de nem intelligens formában digitalizált 
tananyagként. Egyszerre merült fel az a probléma, hogy a programcsomag nem felel meg sem 
a NAT-nak, sem az óratervnek, sem a pedagógusok képzettségének, másik oldalról pedig a 
tankönyvkiadók nehezményezték, hogy az állami pénzen létrehozott nagy mennyiségű 
anyagok kiszorítják őket a piacról. Fennállt az a veszély, hogy a többéves fejlesztési munka 
vagy elvész, vagy tönkreteszi a tankönyvpiacot. Létrejött ugyan egy kompetencia 
konzorcium, akik akkreditáltatták ezeket a csomagokat és így azok egy része felkerült a 
tankönyvlistára, de annak drágasága miatt is, kevés iskola élt a lehetőséggel. Ma már többen 
úgy látják, hogy hiba volt a piac bevonása nélkül végigvinni a fejlesztést, és ezért most 
pályázati formában próbálják a tankönyvpiac szereplőit involválni a programcsomagok 
terjesztésének, továbbfejlesztésének folyamatába. 

Mindennek köszönhető, hogy ezeknek a programcsomagoknak a használata nem valósul 
meg széleskörűen az iskolák körében. A Tárki-Tudok iskolai erőszakról készített 
kutatásában27 megkérdezték a pedagógusokat, hogy használnak-e szociális 
kompetenciafejlesztő programcsomagot. Az eredmények szerint azonban a csomagok 
használata csak az iskolák egyötödére volt jellemző, jóllehet sokkal nagyobb igény lenne 
iránta, az intézmények 43 százaléka használná, ha tehetné.  

A kutatáson kívül az oktatásstatisztika is alátámasztja ezt az állításunkat (44. ábra). A 
2008-as évben mindössze 44 intézmény rendelt összesen 219 darab programcsomagot. 

                                                 
27 http://www.tarki-tudok.hu/hu/index.php?page=aktualitasok&article_id=79  
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44. ábra A társadalomismeret oktatásban használt akkreditált tankönyvek és kompetenciafejlesztő 
programcsomagok rendelési adatai, darabszám és rendelő intézmények száma (2008) 

11526

8171

8031

5679

2018

219

131

3

143

140

145

96

55

44

2

2

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Forgács-Győrfi: Társadalmi és állampolgári ismeretek

középiskolásoknak

ZávodszkTörténelem és társadalomismeret a szakiskolák 9. o.

Száray-Kaposi: Történelem és társadalomismeret a

szakiskolák 10. o.

Balázs-Jakab: Történelem és társadalomismeret a szakiskolák

10. o.

Gönczöl: Én és a többiek. Társadalomismeret 13 - 15

éveseknek

Programcsomag eleme

Fazekas-Juhász: Történelem és társadalomismeret 9.

Szakiskolák részére

Fazekas-Juhász: Történelem- és társadalomismeret

munkafüzet 9. Szakiskolák részére

Intézmény

Darab
 

 
A társadalomismeret oktatás körülményeiről kifejezetten nincsenek adataink, azonban 

modultantárgyról lévén szó, az Országos Közoktatási Intézet kutatása alapján némi 
kiindulópontra tehetünk szert, amennyiben a modultantárgyak oktatásával kapcsolatos 
pedagógusi véleményeket vesszük alapul. A modultantárgyakat oktatók szerint a tantárgy 
tanítása során felmerülő legnagyobb probléma a kevés óraszám. Ezt a megkérdezett tanárok 
negyede jelölte meg problémaként. A tanárok ötöde a képzettség hiányát, 15 százaléka pedig 
az eszközhiányt tartja a hatékony tanítás hátráltatójának. A tankönyvhiányt minden tizedik 
megkérdezett jelölte meg problémaként. Ennek megfelelően a pedagógusok ötöde az 
eszközellátás javításával oldaná meg a problémákat, minden tizedik pedig magasabb 
óraszámban tartaná hatékonynak a tantárgy oktatását. Ugyanennyien a továbbképzések 
fontosságát hangsúlyozták (Jakab 2006).  
 

3. Az állampolgári ismeretek oktatása néhány tankönyv tükrében 
 
Az állampolgári ismeretek oktatásának helyzetére vonatkozóan érdekes megközelítés 

lehet az oktatás során használt tankönyvek tartalmi elemzése. Egy 1999-ben publikált 
jelentés28 Magyarország állampolgáriismeret-oktatását mutatja be, két olyan tankönyv 
tematikáját elemezve, amelyek a rendelési statisztikák alapján akkor a legnépszerűbbnek 
mutatkoztak az iskolákban, a könyvek tartalmát pedig összehasonlítja a NAT-ban 
megfogalmazott tematikával. Az egyik tankönyv, a magánkiadású Balla-Szebenyi-féle 
állampolgári ismeretek tankönyv a 8. osztályban volt használatos, a másik pedig az állami 
kiadó által publikált Péli-Bozóki-Jakab-féle társadalmi tanulmány tankönyv volt, amelyből a 
középiskola 9-10. osztályában tanítottak. 
                                                 
28 Mátrai Zsuzsa az Országos Közoktatási Intézetben működő Értékelési és Érettségi Vizsga Központ egykori 
vezetője az IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Amsterdam) 
Állampolgári Nevelés Projektje számára írt a magyar helyzetről, az 1990-es években. Beszámolója egy 24 
országot összehasonlító esettanulmány kötetben jelent meg 1999-ben. In Transit: Civic Education in Hungary. 
In: Civic Education Across Countries: Twenty-four National Case Studies from the IEA Civic Education Project. 
(Ed. By Judith Torney-Purta, John Schwille and Jo-Ann Amadeo) IEA, Amsterdam, 1999. 341- 371. oldal. 
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Az állampolgáriismeret-oktatás a nemzetközi gyakorlatban két nagyobb tematika köré 
épül. Az egyik a jogi-politikai tartalmakat egyesítő, a másik pedig a társadalmi-szociális 
ismereteket magába foglaló egység. Azon túl, hogy ez a két átfogó részterület különíthető el a 
tárgyban, a témakör további elemekre bontható, amelyek megjelenhetnek az oktatásban is. Az 
1993-as NAT-ban (NAT 1996) az Ember és társadalom műveltségi területen az elsőtől 
hatodik évfolyamig tartó képzés fókusza a társadalmi-szociális ismeretek terület volt, 
hetedikben és nyolcadikban ez bővült a politikai-jogi tartalmakkal. A kilencedik és tizedik 
évfolyamosok számára a hangsúly a politikai és jogi, valamint a gazdasági ismereteken volt. 
Mátrai beszámolója29 négy nagyobb témacsoport szempontjából vizsgálja az állampolgári 
oktatás megjelenését az alaptantervben és a két tankönyvben. A vizsgált négy szempont: a 
demokratikus értékek megjelenése, a nemzeti identitás kérdése, a társadalmi összetartozás és 
sokféleség és a közgazdaságtan beépülése a tananyagba. Az elemzés módszere az volt, hogy 
megnézték, hány oldalon foglalkozik az adott tankönyv a meghatározott témával.  

A demokratikus nevelés kapcsán Mátrai szerint a legnagyobb probléma, hogy a diákok 
nem kapnak lehetőséget arra, hogy demokratikus jogaikat gyakorolhassák. Nem ösztönzik a 
diákokat az iskolában arra, hogy vegyenek részt aktívan az iskola életének szervezésében, és 
ez az iskolák számára rendelkezésre álló alternatív programok esetében sincs másként. Ennek 
magyarázata Mátrai szerint az lehet, hogy a rendszerváltás után alakult diákszerveződések 
igen megosztottak, kiforratlanok és anyagilag kiszolgáltatottak voltak. 

A nemzeti identitás kapcsán sem a tankönyvekben, sem az alternatív programokban nem 
jelennek meg alternatív nézőpontok. A diákok például nem ismerkednek meg a keresztény-
nemzeti, illetve a szociálliberális identitáskoncepciók különbségével. Ennek az oka nagy 
valószínűséggel az, hogy tanárok próbálják minél homogénebb környezetben és a lehető 
legnagyobb mértékben értékmentesen oktatni ezt a témakört.  

A társadalmi összetartozás és sokszínűség tárgyalására mindkét tankönyvben sor kerül 
valamilyen mértékben. Az általános iskolás könyv a családi és kisközösségek jellemzőiről, de 
figyelmen kívül hagyja a roma kisebbséget vagy a nemi szerepeket. A középiskolás tankönyv 
a társadalmat mint a szociális sokszínűség terepét mutatja be, de kimarad belőle a vallási 
különbözőségek, a külföldiek vagy a nemzetiségi kérdés. Az alternatív programok közül e 
tekintetben a Civitas és a World Bank Project említhető, melyek foglalkoznak ezekkel a 
témákkal.  

Végül fontos megemlíteni a gazdasági ismeretek témakört is. A társadalomismeret oktatás 
keretein belül leginkább a rendszerváltás utáni magyar gazdaság jellemzésére került sor. Az 
összehasonlító szemlélet hiánya nemcsak ahhoz vezet, hogy a diákok nem tudják, mi áll a 
különféle gazdasági berendezkedések hátterében, de a rendszerváltás megítélését is nehezebbé 
teszi számukra. A gazdasági átmenet ismertetése ugyanis szintén kimaradt a 
társadalomismeret tankönyvekből. A gazdasági ismeretek oktatásával kapcsolatos nehézségek 
hátterében azonban leginkább az állt, hogy a tanárok nem kaptak megfelelő felkészítést ennek 
a témakörnek a tanítására.  

A jelentésben közölt tankönyvi elemzések tehát rávilágítottak a magyar közoktatás 
legégetőbb problémáira. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy az iskola tabuként kezeli az 
érzékeny, vitás, indulatokat felkavaró fontos társadalmi kérdések megtárgyalását. A magyar 
iskolarendszer a normatív, előre meghatározott kérdésekben és válaszokban gondolkodó 
tananyag mentén szerveződik. Így sem tudásanyagában, sem módszereiben nincs felkészülve 
arra, hogy nyitott kérdésekkel, vélemények és értékek megjelenésének adjon terepet. Az 
oktatásból hiányzik a fejlett vitakultúrára nevelés, amely a tudatos és aktív állampolgári 
részvétel alapja.  A diákok nem tanulják meg, hogy miként formáljanak véleményt, és mit 
kezdjenek a sajátjukkal ellenkező véleményekkel. Sőt jellemző, hogy sérelemként élik meg a 

                                                 
29 U.o. 
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velük vitatkozó véleményformálását. Ennek oka nagyrészt a pedagógusképzésben 
gyökeredzik, ahol az ilyen készségeket fejlesztő módszerek háttérbe szorulnak, vagy ha meg 
is jelennek, ez leginkább elméleti formában történik.  

A pedagógusok kerülik az érzékeny témákat és általában az állampolgári vagy társadalmi 
kérdésekkel kapcsolatos oktatást. Sokan közülük félnek érinteni olyan kényes társadalmi 
kérdéseket, amelyek éppen az aktuálpolitika és jelen legfontosabb, ugyanakkor 
legmegosztóbb problémái. Ennek egyik egyszerű magyarázata a pártállami rendszerben 
gyökerező állampolgáriismeret-oktatás pártos, ideologikus volta, s egy új közmegegyezés 
hiánya arról, hogy mit is értünk állampolgár alatt. Szintén súlyosan nehezíti a tanárok 
helyzetét, hogy nincs meg sem a tudásuk, sem a megfelelő módszertani bázisuk e tudás 
átadásához.  

 

4. A vállalkozói készségek oktatása 
 
Az állampolgári szerep napjainkban fontossá váló eleme a vállalkozókészség. A 

vállalkozási ismeretek oktatásának hazai tapasztalatait Horváth és társai (2008) összegzik a 
legátfogóbban. A gazdasági ismeretek és vállalkozói kompetenciák oktatásának kérdése a 
2000 utáni időszakban főleg a gazdaság szereplőinek nyomására kezdett el a hazai 
képzésekbe integrálódni.  

A gazdasági ismeretek témaköre kezdettől fogva jelen volt a NAT-ban. Az 1995-ös NAT-
ban a 10 műveltségi terület közül az „Ember és társadalom: társadalmi, állampolgári és 
gazdasági ismeretek, emberismeret, történelem” terület tartalmazta a gazdasággal és 
vállalkozással kapcsolatos ismerteket.  

2007-ben aztán sor került a 2003-as NAT módosítására, mely eredményeként 
hangsúlyosabb szerepű lett a tantervben a Gazdasági ismeretek témaköre. Ezt szakemberek 
üdvözölték, azonban sokan kételyekkel éltek a megvalósulással kapcsolatban, mivel a 
témakör oktatásához nem rendeltek külön órakeretet.  

Mivel a NAT nem írta elő a konkrétan megtanítandó ismereteket, ezért 
programcsomagokat fejlesztettek az oktatás segítésére. A vállalkozáskészség fejlesztése 
ezekben a programcsomagokban kapott helyet. A programcsomagok elterjesztése azonban 
még most sem tekinthető megoldottnak (lásd előző fejezet). 

A vállalkozáskészség fejlesztése már a kisgyermekkori nevelés részévé is válhat, hiszen 
az óvodai foglalkozások során játszott játékokba már sok esetben beépül a vásárlás 
tapasztalata. Néhány óvodában kísérleteztek is A Junior Achievement Magyarország (JAM) 
által fejlesztett program elemeivel, például a mesék köré épülő ismeretterjesztő anyagokkal, 
de az óvodapedagógusok meglehetősen szkeptikusak voltak azzal kapcsolatban, hogy van-e 
értelme, szabad-e és jó-e egyáltalán kisgyermekkorban ilyen ismertekkel terhelni a 
gyermekeket.  

Az általános iskolákban általában a szakos tanárok (pl. technika, földrajz, történelem) 
oktatnak gazdasági ismereteket, leginkább saját szakjukhoz kapcsolódva. Bizonyos 
iskolákban a diákvállalkozások (pl. Young Enterprise) is megjelentek és ezekkel kapcsolatban 
egyre nagyobb az érdeklődés, viszont a civil kezdeményezések csak nagyon kevés diákot 
érnek el.  

A középfokú képzésben megvalósuló Gazdasági ismeretek oktatásról szintén kevés adat 
áll rendelkezésre. Utoljára 2004-ben került sor egy empirikus vizsgálatra 200 fővárosi 
iskolában, mely általános tapasztalata az volt, hogy az iskolák nagy részében az előírások 
ellenére sem oktattak ilyen ismereteket. Az iskolákban a gazdasági ismeretek oktatásáért 
lobbizó tanárok általában gyenge csoportot alkottak, a gimnáziumok mindössze 5 
százalékában oktatták külön tárgyként a gazdasági ismereteket, 72 százalékában más 
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tárgyakba integráltan folyt az oktatás, a gimnáziumok ötödében viszont egyáltalán nem 
oktattak ilyen ismereteket. A szakközépiskolák 44 százalékában volt külön, 12 százalékukban 
pedig integrált tantárgy, 38 százalékukban viszont nem volt ilyen ismeretátadás. Végül a 
vizsgált fővárosi szakiskolák mindegyike külön tárgyként oktatta a gazdasági ismereteket. 
Összességében a gazdasági ismeretek oktatása kiforratlan, inkább nagyszámú egyedi 
megoldásról lehet beszélni.   

A középfokú szakmai képzésben a 2006 óta működő OKJ-s képzési rendszerben a 
gazdasági és vállalkozási ismeretek nem tantárgyakba integráltan, hanem önálló modulokként 
vannak jelen. A modulok tartalma a vállalkozási formák, a vállalkozások indításával és 
működésével, illetve megszűnésével kapcsolatos jogszabályok, az engedélyek és speciális 
hatósági előírások megismertetését foglalta magába.  

A leginkább gyakorlatorientált képzés a közgazdasági szakközépiskolákban történik. A 
korábbi hagyományoknak megfelelően 1990-ben éledt újra az a szokás, hogy az ilyen iskolák 
tanulói cégekhez járnak gyakorlatra. 2002 óta működik a gyakorlócégek Cégszolgálati 
Központja, melyben 140 iskola és 800 cég van regisztrálva. Az EUROPEN pedig egy 
nemzetközi gyakorlócég hálózat, mely nemzetközi üzleti tapasztalatok megszerzésére ad 
lehetőséget.  

 

5. Az állampolgári nevelésre való felkészítés a tanárképzésben 
 

Az iskolai állampolgári nevelés minősége és sikeressége azon is múlik, hogy milyen 
tanárok oktatják, mennyire felkészültek és rendelkeznek-e azokkal az attitűdökkel, melyek az 
állampolgári szerep hiteles példájává teszik őket. A tanárképzés számára kifejezetten nagy 
kihívás, hogy az állampolgárság koncepciója jelentősen megváltozott az elmúlt évtizedekben. 
Nemcsak jól informáltságot jelent, hanem aktivitást és felelősséget is. Az oktatás tradicionális 
keretei viszont több okból kifolyólag nem nyújtanak az új állampolgári készségek 
elsajátításához megfelelő keretet.  

A hazai oktatás példáján keresztül szemléltettük, hogy az iskola nem támogatja, hogy a 
diákok érzékeny problémákat vitassanak meg. A tanítás folyamatában a tanár és a diák között 
a „tankönyv közvetít”, vagyis az információátadáson van a hangsúly és nem azon, hogy a 
diákok véleményt tudjanak formálni, értékelni és vitatni. A tanórán átadott és a 
tankönyvekben található információk ideáltípusokat írnak le; a diákok például megtanulják, 
hogy mik a demokratikus kormányzás feltételei, de nem kerül sor az ezzel összefüggő 
lehetséges problémák megvitatására. A legnagyobb probléma azonban talán az, hogy a tanulás 
folyamata nem kapcsolódik a diákok mindennapi tapasztalataihoz. Az iskola maga sem 
szolgál a demokratikus intézmény példaképeként.  
Az utóbbi évtizedben az unió is szorgalmazta a tanárképzés fejlesztése kapcsán az 
állampolgári nevelésre való felkészítés minőségi javítását. 2000-ben az aktív 
állampolgárságra nevelés a Lisszaboni stratégiai célok egyike lett, a Tanács (Council) 
azonban már korábban is lépéseket tett annak érdekében, hogy a tanárképzés fejlesztését a 
figyelem középpontjába helyezze (Education For Democratic Citizenship 2001-2004: Tool on 
Teacher Training for Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education, 
Council of Europe, DGIV/EDU/CIT (2004) 44rev5, Rev (Sept 2007). 

 
Az állampolgári nevelés minőségének javítását a tanárképzés oldalán számos tényező 

befolyásolja, melyek két nagyobb csoportba tömöríthetők. Bizonyos tényezők a demokratikus 
nevelés, mások a tanárképzés struktúrájának sajátosságaiból erednek.  

Az állampolgári nevelés egyrészt formális keretek között, tantárgyi formában valósulhat 
meg. Fontos ugyanakkor, hogy az állampolgári nevelés egy, az egész iskolára kiterjedő 
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program legyen. A megfelelően képzett tanárok mellett fontos bevonni az iskolaigazgatókat, 
hogy elérhető legyen az iskola mindennapi életének demokratikus megszervezése. Éppen 
ezért az állampolgári nevelés sok esetben „alulról jövő kezdeményezésként” valósul meg. 
Azokban az országokban, melyekben decentralizált oktatási rendszerek vannak és viszonylag 
nagymértékű a tanári autonómia, ott sok egyedi kezdeményezés születik. Az aktív 
állampolgárságra nevelés fontos eleme az egyéni kezdeményezések értékelése, az egyéni, 
aktív közreműködés a közösség életében. A demokratikus állampolgárságra való nevelés 
elemeinek megvalósítása az iskola falain belül (például egy diákönkormányzat létrehozása, 
iskolaújság indítása stb.) mindenképpen változásokat eredményez a mindennapi iskolai 
életben. 

A tanárképzés szervezése ugyancsak befolyásolja az állampolgári nevelés iskolai 
kivitelezésének lehetőségeit és minőségét. A tanráképzés szervezésébe sok szereplő 
bevonható: kormányzati szervek, NGO-k, oktatási intézmények, szakmai közösségek, 
magáncégek. Ez gyakran ahhoz vezet, hogy a tanárképzés fragmentált, nem összehangolt. 
Fontos figyelembe venni azt is, hogy a szakos és nem szakos tanárok más tréninget 
igényelnek. A nem szakos iskolai tanárok esetében célszerű az állampolgári nevelés elemeit 
az iskola mindennapi életére kiható nevelési elemekként átadni. A szaktanárok esetében pedig 
fontos, hogy megtanulják, miként építhetők be ezek az elemek saját szaktantárgyuk kereteibe. 

Az EDC program kereteiben sor került az állampolgári nevelés tanári kompetenciáinak 
kidolgozására is. Első körben a kompetenciák általános megfogalmazására, majd egy részletes 
kompetencia-térkép kidolgozására került sor.  
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Az első megfogalmazás szerint az állampolgári neveléshez szükséges tanári kompetenciák öt nagyobb csoportba 
sorolhatók. 
 

(1) A cél tudása 
A tanárnak tisztában kell lennie azzal, hogy mi a tantárgy és az állampolgári nevelés célja. Mi a tárgy és a 
demokratikus iskolai élet megszervezésének relevanciája 

(2) Tárgyi tudás 
A tanároknak rendelkezniük kellenek azokkal a konkrét társadalmi, politika, gazdasági és értékekre vonatkozó 
ismeretekkel, melyeket át kell adniuk a diákoknak.  

(3) Tanítás-módszertani tudás 
Az állampolgári nevelés egyik legfontosabb eleme azoknak a tanítási módszereknek a magabiztos használata, 
melyek támogatják a diákok aktív órai részvételét, véleményük kifejtését, megvitatását. 
Ilyen tanulási módok lehetnek a következők:  

 
• Induktív : Az induktív tanítás során a diákok nem a fogalmakkal ismerkednek meg először, hanem konkrét 

problémákkal szembesülnek, melyekkel kapcsolatban döntéseket kell hozniuk. A döntés fényében általános 
tanulságok levonására kerül sor.  

• Aktív : A diákok nem előadásokból tanulnak, hanem gyakorlati példákon keresztül; ennek egy eleme lehet 
például a szerepjátékok alkalmazása a tanórán. 

• Relevancia központú: A diákok nem kitalált szituációkkal, hanem az osztály, az iskola vagy a tágabb 
közösség aktuális problémáival foglalkoznak.  

• Kollaboratív : A diákok csoportokban vitatják meg a tanultakat, közösen készítenek házi feladatot, 
prezentációkat, dolgoznak ki javaslatokat felvetett problémák megoldására 

• Interaktív : A diákok az interaktív tanulás során nem a tanár által tolmácsolt véleményt hallják kizárólag, 
hanem viták keretében pro-contra érveket vázolnak fel és vitatkoznak. 

• Kritika központú : E tanulási mód során a diákok megtanulják saját maguk kifejezni a véleményüket és 
megtanulnak érveket felhozni álláspontjuk mellett. Ugyancsak megtanulják azt is, hogy az ellenérveket hogyan 
ítéljék meg. 

• Részvétel központú: A tanár nemcsak az általa megtervezett órai munka menetébe vonja be a diákokat, hanem 
a diákoknak abba is van beleszólásuk, hogy milyen témákat dolgozzanak fel.  

 
(4) Emberek, csoportok menedzselése 
A társadalomismeret órán alkalmazott tanítási technikák feltételezik, hogy a tanár kezelni tudja a vitás 
szituációkat, be tudja tölteni a moderátor szerepét. Azonban, mivel az állampolgári nevelés nemcsak a tantárgy 
keretei között valósul meg, fontos, hogy a mindennapi iskolai élet demokratikus szervezéséhez szükséges 
kompetenciákkal is rendelkezzenek a tanárok. Ilyen lehet például a diákönkormányzat vezetése, az iskolaújság 
koordinálása, közvetítés a diákok és az iskolavezetés között stb..  
 
A tanár személyes kompetenciái hatékonnyá teszik az állampolgári szerep attitűdjeinek és ismereteinek átadását: 
 
• korrektség: a diákokkal való fair bánásmód 
• nyitottság: a diákok véleménye iránti kíváncsiság 
• pártatlanság: a diákok hozzászólásainak, véleményeinek egyenlőként kezelése 
• magabiztosság, tudatosság: az előítéletes és agresszív viselkedés kezelésére való képesség 
• érzékenység: a társadalmilag érzékenynek tekinthető témák megtárgyalására való képesség 
• tisztelet: a kulturális és társadalmi különbségek elfogadása 
• hitelesség: saját nézőpont megosztása, amikor annak helye van 
• önkorlátozás: saját előítéletek kezelésére való képesség 
• elkötelezettség a dialógus mellett 
 
(5) Reflexió 

 
Az állampolgári ismeretek és kompetenciák a mindennapi élet részei kell hogy legyenek, ezért a naprakészség 
elengedhetetlen és fontos, hogy az oktatás a közösség életére való reflexió figyelembe vételével történjen. Az 
állampolgári ismeretek óra például fontos terepe az aktuális társadalmi vagy közösségi problémák 
megbeszélésének és megoldási javaslatok alkotásának 
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A Tanács 2008-ra kidolgoztatott egy részletesebb kompetencia-térképet, melyhez egy 
önértékelési útmutatót is adott. (EDC/HRE/HRE Programme 2006-2009 „Learning and living 
democracy for all” Empowering teachers: Core competences for Education for Democratic 
citizenship, Draft 3, Council of Europe, 2008. Minden kompetencia esetében meghatározható, 
hogy az adott kompetenciával való rendelkezés mit jelent konkrétan.: 

Minden kompetencia esetében lehetőség van arra, hogy a tanár beazonosítsa, hogy 
mennyire van az adott kompetencia birtokában és ez alapján „személyre szabott” tanácsokat 
kap. A tanárképzés fejlesztését illetően azonban nemcsak a tanács ajánlásai, hanem a 
különböző országokban fellelhető jó gyakorlatok is segíthetnek.  

Dániában nincs külön állampolgári nevelés tantárgy. A tanárképzés arra fókuszál, hogy a 
tanárok minél demokratikusabb módszereket alkalmazzanak a tanteremben és minél jobban 
be tudják vonni a diákokat az órai és az iskolai munkába. 2005 szeptemberétől a Dán 
Pedagógiai Egyetem és a Syddansk Egyetem közösen indított egy állampolgári nevelés 
master programot, mely a következő elemekből épül fel:  
 

• Az állampolgárság elmélete: az állampolgárság történeti, politikai, filozófiai 
meghatározásai, pedagógiai dimenziói. A társadalmi együttélés elméletei, az egyén 
fejlődése a társadalom kereti között. 

• Az állampolgárság etikai perspektívái 
• Az állampolgári nevelés: módszertani, pedagógiai problémák és lehetőségek, 

konfliktuskezelés, befolyásolás stb. 
• Tézis: a diákok olyan állampolgársággal kapcsolatos problémákról írnak, melyek 

saját munkahelyükhöz, közösségükhöz kapcsolódnak 
 

Írországban az 1966-ban bevezetett, információ központú állampolgári ismeretek oktatást a 
90-es években kezdte el felváltani egy kompetenciaközpontú szemlélet. A 90-es években egy 
három éves pilóta projekt során formálódott az a tananyag, amire a 12-18 éveseknek szánt 
állampolgári ismeretek oktatás épült. Végül az új tantárgyat „Állampolgári, társadalmi és 
politikai oktatás” néven 1997-ben vezették be az írországi iskolákban. Az új tárgy 
bevezetéséhez a tanárok részére egy támogató szolgálatot hoztak létre, mely regionális alapon 
szerveződött. Rendszeres segítséget nyújtott a tanároknak a tananyaggal, a tanítási 
módszerekkel kapcsolatban és a tapasztalatcserére is lehetőséget biztosított. 

Horvátországban az egyetemeken képzett tanárok számára dolgoztak ki emberjogi és 
demokratikus állampolgári nevelés tananyagot, mely minden tanárképzésben résztvevő diák 
számára kötelező. A tananyag alkalmazásának pilótafázisa 2005-ben kezdődött. A tananyag 
tartalma: bevezetés az emberi jogokba; az emberi jogok rendszere; az emberi jogok 
Horvátországban; civil és politikai jogok; gazdasági és társadalmi jogok; kulturális 
különbségek és kollektív jogok; nők, gender kérdések; gyermekek és fiatalok jogai; emberi 
jogok a harmadik világ országaiban; emberi jogok és az orvostudomány; szólás és 
véleményszabadság, a média és az emberi jogok; a tudományos és technológiai világ 
kihívása; az oktatáshoz való jog, jogok az oktatásban; az emberi jogok és a demokratikus 
állampolgárság tanulása; konfliktuskezelés, interkulturális kompetenciák; emberi jogok 
érvényesülésének monitorozása, népszerűsítése. 

Romániában egy olyan programot indítottak a Holland Nagykövetség támogatásával, 
amely azt segítette elő, hogy az iskolákban demokratikus légkör épüljön ki. A program 
érdekessége volt, hogy az iskolákra és az iskolák környezetére is koncentrált. Minden 
iskolában felállítottak egy projekt csoportot, melybe a helyi közösség képviselőit is meghívták 
(pl. a helyi politika képviselői, szülők stb.). A csoportok számára szemináriumokat is 
terveztek, melyek céljai a következőkben foglalhatók össze: az iskola szervezetének és 
mindennapi életének demokratikusabb szervezése; a diákok és tanárok motiválása; a 
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tanításhoz való reflexív, értékelő attitűd kialakítása; prezentációs készségek fejlesztése; a 
diákok és a helyi közösség együttműködésének elősegítése. A projekt csoportoknak minden 
iskolában két projektet jellett megszervezniük, melyek közül az egyik az iskolai élethez, a 
másik viszont a tágabb helyi közösséghez kellett hogy kapcsolódjon. Az első típusú projekt 
leggyakoribb példája az iskolaújság beindítása volt, de volt olyan iskola is, amelyet sokkal 
környezetbarátabbá tettek a diákok. A helyi közösségek körében megindított projektek közül 
az egyik egy egészségtudatossággal kapcsolatos kampány megszervezése volt. Volt olyan 
iskola, ahol a diákok sérült gyerekek segítését valósították meg. Végül volt olyan iskola, 
amely diákjai a helyi park szépítésében és rendezésében vettek részt. A projekt végén a 
tapasztalatok megosztására került sor, a jó gyakorlatokat pedig országszerte népszerűsítették 
az iskolákban. 

A hazai tanárképzéssel kapcsolatban az mondható el, hogy az állampolgári neveléssel 
kapcsolatos elemek esetlegesen jelennek meg a hazai tanárképzésben. A hagyományos 
tanárképzésben voltak olyan, főleg pedagógiai és pszichológiai elemek (pl. neveléselmélet, 
illetve nevelési feladatokra való felkészítés kapcsán), melyek az állampolgári nevelés 
szempontjából is fontosak, de ezek nem voltak hangsúlyosak. Az aktív állampolgárrá nevelés 
pedig egyáltalán nem jelent meg. Az, hogy a tanárokat oktatók mennyire teszik az 
állampolgári nevelés hangsúlyossá, azt ők maguk döntik el. Ennek következtében viszont nem 
is értékelhető, hogy hogyan és milyen minőségű képzést kapnak a tanárjelöltek ezen a 
területen. 

Az új, MA tanárképzésben már valamivel hangsúlyosabbak az állampolgári nevelés 
elemei, de ott sem explicitek. Ennek az az oka, hogy a tanári kompetencialistában nem 
szerepel külön elemként az állampolgári kompetenciákra való felkészítés. A hazai 
kompetencialista kidolgozásakor nemzetközi példákat vettek figyelembe, nem pedig EU-s 
vagy OECD ajánlásokat. Ráadásul a hazai lista kidolgozása idején még nem volt elérhető az 
uniós kulcskompetenciák listája.  

A tanárképzés gyakorlatára az állampolgári nevelés szempontjából két probléma is 
nehezedik. Az egyik az, hogy a tanárjelöltekben sokszor olyan kompetenciákat kellene 
kialakítani, melyek az állampolgári nevelés feltételei. A szelektív iskolarendszer 
következtében a tanárjelöltek nagy része olyan iskolából jön, ahol nem találkozott más 
társadalmi csoportokkal. Hasonlóan nagy probléma sokszor az is, hogy maguk a tanárjelöltek 
sem hisznek abban, hogy aktivitással, részvétellel ráhatásuk lehet a társadalmi folyamatokra.  

Másik nehézség az, hogy esetenként a tanárokat képzők kompetenciái is hiányosak. Ezen 
segíthetnének segédanyagok, de mivel az állampolgári nevelés nem külön tárgy, nincs hozzá 
segédanyag, az uniós forrásokból fejlesztett programcsomagok pedig szerzői jogi problémák 
miatt nem jutnak el az iskolákba. 
 

6. Az állampolgári ismeretek oktatását célzó alternatív programok 
a rendszerváltozás után 

 
Az állampolgári ismeretek és kompetenciák oktatására alternatív programok is 

rendelkezésre álltak a rendszerváltás után, melyek forrás szerint három nagyobb kategóriába 
sorolhatóak. Egyrészt léteznek központi, a NAT műveltségterületeit kiegészítő, illetve 
kereszttantervi és extracurriculáris tananyagokat tartalmazó programok, mint a Sulinova Kht. 
HEFOP pályázati kerettanterve. A minisztérium háttérintézményeként működő OFI 
(korábban OKI) szakemberei szintén részt vesznek tananyagfejlesztésekben.  

Léteznek alapítványi és egyesületi programok az aktív demokratikus állampolgári 
részvétel népszerűsítéséért. Ilyen a Pillar Alapítvány, amely európai mintára 2007-ben 
létrehozta az Ifjúsági Parlamentet vagy a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, amely szintén 
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központi jelentőségűnek tartja a fiatalok demokráciaismeretének bővítését és az önkéntesség 
elterjesztését a fiatalok körében. 

A programok harmadik forrását az egyes egyéni iskolai gyakorlatok adják, amelyek jó 
gyakorlatként elterjedhetnek más intézményekben is, erre példa az AKG programja. 
(összefoglalásként lásd a Mellékletet) 
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IX.  Összefoglalás 

 
Az állampolgárság fogalma a közelmúltban jelentős átalakuláson ment keresztül. A 

modern, jogi státuszként értelmezett állampolgár fogalmat új elemek (pl. a környezeti 
tudatosság, vállalkozókészség stb.) egészítették ki az aktivitás és a felelősségvállalás 
területén. Tanulmányunk célja annak vizsgálata, hogy a hazai fiatalok körében hogyan 
értelmeződik és képeződik le az állampolgári szerep, milyen formában valósul meg és 
megalapozott-e olyan értékekben, melyek a demokratikus cselekvést támogatják. Az aktív és 
felelős állampolgári tudatosság alatt tehát az ismereteket, az attitűdöket és a különböző 
társadalmi részvételi formák széles palettáját értjük.  

Már több hazai kutatás is készült, melyek érintőlegesen, vagy célzottan foglalkoztak az 
állampolgári szerep vizsgálatával. Eredményeik szerint a fiatalokat körében állandósulni 
látszik a politikából való kiábrándultság, ami bizalomhiányban, érdeklődéshiányban és a 
cselekvőképesség érzetének, valamint cselekvéhiányban manifesztálódik. Az általunk vizsgált 
nemzetközi felvételek (ISSP, ESS) adatai azonban még a hazai eredményeknél is 
vészjóslóbbak, aminek az lehet az oka, hogy ezeknél az adatbázisoknál kis elemszámú 
almintákkal kellett dolgozunk.   A 2007-es, kifejezetten fiatalok körében készült, 
reprezentatív Eurobarométer néhány ponton megerősíti az Ifjúság felvételek eredményeit a 
fiatalok aktivitását tekintve (pl. szervezeti tagság), de bizonyos elemeknél (pl. petíció, 
demonstráció) valamivel magasabbra becsüli a fiatalok aktivitását.  

Bár az aktív és felelős állampolgárság koncepciójában az állampolgári szerepnek fontos 
eleme a politikai tájékozottság, érdeklődés és a tiltakozó aktivitás is, ezek csak a szerep egyik 
dimenzióját képezik. Az aktív és felelős állampolgárság legújabb koncepciójában sokkal 
hangsúlyosabbá válik a civil társadalom életébe való aktív bekapcsolódás, részvétel. Az 
Eurobarométer fiatalkutatás szerint a hazai fiatalok 13 százaléka tagja valamilyen 
szervezetnek és a résztvevők közül nálunk a második legmagasabb az ifjúsági szervetekben 
részt vevők aránya (26%).  

A legtöbb felvétel, amely az állampolgári aktivitást vizsgálja, rákérdez az aktuális 
állampolgári tevékenységben való részvétel tapasztalatára, mondjuk egy évre visszamenőleg, 
esetleg a potenciális részvételt is vizsgálja. Legtöbbször, ahogy a tanulmányunkban 
ismertetett hazai és nemzetközi kutatások eredményei is mutatják, azt konstatálva, hogy a 
fiatalok alacsony százaléka vesz részt mind a hagyományos politikai részvételi formákban, 
mind az új típusú civil szervezeti tevékenységekben, különösen Európa közép-keleti, illetve 
keleti felén. Az Eurobarométer felvétel azonban, mintegy konstruktív módon azt is 
megkérdezte, hogy mit gondolnak az fiatalok, mi az, ami aktivizálná őket. Az eredmények 
beszédesek. Először is nyilvánvaló, hogy a fiataloknak van igénye arra, hogy véleményüket 
elmondják és hogy részt vegyenek a döntésekben. Mind az magyar, mind pedig a többi uniós 
ország fiataljai szerint ez az, ami leginkább elősegítené azt, hogy aktív állampolgárok 
lehessenek. Hazai szempontból pozitívum, hogy a fiatalok az iskola szerepét is fontosnak 
tartják. Több mint háromnegyedük szerint hiányzik az iskolából az állampolgári nevelés, 60 
százalékuk pedig a civil szervezetek elérhetőségét is megjelölte, mint aktivizáló tényezőt. A 
hazai fiatalok körében ma civil szervezeteknél tevékenykedő 20 százaléknyi fiatalt tekintve ez 
azt jelenti, hogy a civil szektor „rendbetételével”, a szervezetek elérhetővé és vonzóvá 
tételével, valamint hatékony menedzselésével és marketingjével akár háromszor ennyi 
fiatalt is aktivizálhatnánk. A magyar fiatalok véleménye egy ponton tér el számottevően a 
nemzetközi átlagtól. Sok országban a civil szervezeteket tekintették a fiatalok az aktivitás 
második legfontosabb ösztönzőjének és „csak” harmadiknak az iskolát.  
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A civil társadalom életébe való bekapcsolódás alapeleme maga a civil társadalom, aminek 
szervezetei itthon néhány kivételtől eltekintve most eregetik szárnyaikat. Nemzetközi 
összehasonlítások több ízben kimutatták, hogy a kelet-európai államok civil szektorának és 
maguknak a társadalmaknak is van mit tanulniuk. Sok esetben a hagyományok és a jogi 
környezet sem kedves az ilyen szervezetek fennmaradásának és életképességének. És ekkor 
az anyagi biztonság hiányát még nem is említettük. A fiatalok aktív állampolgári szerepének 
civil társadalmi megélésére tehát nagy valószínűség szerint nem azért nem kerül sor, mert ez 
őket nem érdekli, talán az áll a háttérben, hogy még alkalmuk sem volt kipróbálni, hogy 
milyen egy jó célért, jó környezetben dolgozni.  

Elemzéseink tanúsága szerint a fiatalok fontosnak tartják az iskolai állampolgári nevelést. 
Az iskolai állampolgári nevelés ismeretek, készségek, valamint attitűdök átadásából áll. Arról, 
hogy a fiatalok milyen állampolgári ismeretekkel rendelkeznek, viszonylag keveset tudunk. A 
14 évesek beható nemzetközi vizsgálatára utoljára 1999-ben került sor, az idei felvételben 
pedig sajnos nem veszünk részt. A 99-es eredmények szerint a hazai fiatalok a tudáselemeket, 
a konvencionális és a mozgalmi jellegű állampolgárság fontosságát tekintve a nemzetközi 
átlaghoz közel teljesítettek. Ugyancsak a nemzetközi átlag körüli volt az intézményekbe vetett 
bizalmuk és a nemzet iránti pozitív attitűdjeik. A kormányzat gazdasági felelősségvállalását 
fontosabbnak tartották, mint a részt vevő országok általában, a társadalmi 
felelősségvállalását pedig kevésbé fontosnak. 

Kiemelendő ugyanakkor öt olyan dimenzió, amelyeket tekintve a nemzetközi átlag alatt 
maradtunk. Ezek a toleranciával, illetve az iskolai és a felnőttkori részvétel iránti 
attitűdökkel kapcsolatosak. A nőkkel és a bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök nem 
festenek pozitív képet a magyar diákokról. Bár az iskola alkalmas helyszín lehetne az 
állampolgári nevelés megvalósítására, a magyar gyerekek nem érzik, hogy nyitott lenne az 
osztálylégkör, vagyis hogy ösztönöznék őket a véleményalkotásra és hogy egyáltalán 
megkérdeznék a véleményüket. Valószínűleg ezzel áll összefüggésben az is, hogy nem bíznak 
abban, hogy a diákok részvételi törekvése eredményekre vezethet az iskolában. Mind az 
iskolai, mind a potenciális felnőttkori részvétel iránti attitűdjeik elmaradnak a nemzetközi 
átlagtól. 

A nyugati és északi államok, sőt esetenként a mediterrán résztvevők több tekintetben is 
előttünk járnak. Az iskolai, osztálytermi légkört mindenképpen jobbnak ítélik a gyerekek, 
magabiztosabbak az iskolai részvételt illetően és mindenképpen toleránsabbak, nyitottabbak.  
A posztszocialista államok tanulói a bevándorlókhoz általában nálunk pozitívabban, bár meg 
kell jegyeznünk, hogy szintén a nemzetközi átlag alatti szinten viszonyulnak nyitottan. A 
nőkkel kapcsolatos attitűdök viszont esetenként (Bulgária, Románia) nálunk is rosszabbak. A 
posztszocialista államok „nyertesei”, ha lehet így fogalmazni, mindenképpen a lengyelek. Az 
14 éves diákok toleránsabbak és nyitottabbak és úgy tűnik, hogy az iskolák is működnek. 
Nemcsak a diákok tudása átlag feletti, de nyitottnak érzik az osztálytermi klímát, bizakodóak 
az iskolai és a felnőttkori társadalmi részvételüket illetően. 

A magyar diákok esetében úgy tűnik, hogy a szervezeti részvétel bizonyos elemeire lehetne 
építeni. Az általunk vizsgált országok közül a magyar diákok magas arányban vesznek részt 
például környezetvédelmi szervezetekben. Közel 30 százalékuk mondta, hogy tagja ilyen 
szerveződésnek. Az adatok többváltozós elemzése pedig azt mutatja, hogy az iskolai igenis 
szerepet játszik abban, hogy a diákok milyen állampolgári tudás- és készségkészlettel 
rendelkeznek. Bár mi vagyunk az egyik olyan ország, ahol a diákok a legkevésbé érezték azt, 
hogy az iskolában helye van a szavuknak, hogy kíváncsiak a véleményükre, szignifikánsan 
növelte a diákok eredményességét, ha stimuláló, a részvételre ösztönző osztályteremben, 
környezetben tanultak. Hasonlóan pozitív szerepe volt annak, ha valaki diákszervezetben, 
diákönkormányzatban vett részt.  



125 
 

Bár a CIVED adatok 1999-ből valók, mondhatjuk, hogy a fiatalok igénye az állampolgári 
nevelés iránt ma is valós hiányra reflektál. Olvasmányaink és interjútapasztalataink a hazai 
oktatási rendszer olyan hiányosságára hívták fel a figyelmet, melyek rontják annak esélyét, 
hogy az iskolában bármiféle hatékony állampolgári nevelés folyjék. Az egyik probléma az, 
hogy az állampolgári ismeretek nem külön tárgyként szerepel az iskolai órarendekben, hanem 
modultárgyként vagy még akként sem. Ez önmagában nem lenne olyan nagy baj, hiszen az 
aktív és felelős állampolgárrá nevelés nyugati szóhasználattal élve ún. „whole school” 
projekt, vagyis aminek történnie kellene, az nem feltétlenül egy óra tartása hetente egyszer, 
ahol a diákokat megtanítják jogaikra és kötelességeikre. Inkább arra kellene törekedni, hogy 
az iskolát egy „demokratikus játszótérré” tegyék, ahol a diákok gyakorolhatják azokat a 
jogaikat, melyekkel felelős állampolgárként az iskolán kívül is élhetnek. A 
diákönkormányzat, a diákok véleményének meghallgatása, bevonása a döntések 
előkészítésébe, mind ezt segítené elő.  

Az iskola problémái kapcsán a másik égető probléma a tanárképzés hiányosságaiban 
manifesztálódik. Az uniós segédanyagok tengerszám készülnek, a hazai tanárképzésbe mégis 
csak esetlegesen kap szerepet a tanárjelöltek felkészítésében az aktív állampolgárrá nevelésre 
való felkészítés. Ráadásul ki kell mondanunk, hogy a romló státuszú tanárképzésbe kerülő 
középiskolások sok esetben maguk sem rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, melyek az 
állampolgári nevelés megvalósításához kellenek. A szelektív iskolarendszernek köszönhetően 
már ők is olyan iskolákból kerülnek ki, ahol nem találkoztak más társadalmi csoportokkal, 
nem alakultak ki stratégiáik a problémakezelésre és bizonyos esetekben maguk is 
előítéletesek. A tanárképzésre halmozottan rakódnak olyan össztársadalmi problémák, melyek 
megoldatlansága még a legjobban kidolgozott uniós ajánlások és szakkönyvek segítségével 
sem fog hatékony állampolgári neveléshez vezetni az iskolában.  

Pedig az iskolákban mindennél nagyobb szükség lenne felkészült tanárokra, akik egyben 
példaképként is szolgálhatnának a demokratikus, aktív állampolgári szerep megélésére. Egy 
hazai középiskola kutatás nemcsak azt tárta fel, hogy a gimnáziumok és szakiskolák között 
jelentős szakadék húzódik az állampolgári attitűdök és ismeretek területén, hanem azt is 
megmutatta, hogy mennyire „zavaros” kép él a diákok fejében az attitűdök területén. Az 
eredmények szerint a diákok fejében jól megfért egymással a demokrácia fontossága és a 
vezérelv, valamint az erőszakelv elfogadása. Jól felkészült tanároknak fontos lenne a szerepe 
abban, hogy ezeket az „anomáliákat” kezelni tudják. A tanárok felkészülését támogató 
segédanyagok disszeminációja nem megoldott. Ismeretes, hogy hazánkban is készültek 
oktatási programcsomagok, melyek például az „Ember és társadalom” műveltségi terület 
oktatását segítenék. Szerzői jogi viták miatt azonban leginkább raktárakban porosodnak 
ezerszámra. Disszeminációjuk átgondolása mindenképpen megfontolandó lenne és csak 
segíthetné az állampolgári nevelés minőségi javulását. Az aktív állampolgárrá fejlődést 
elősegítő programok szintén sporadikusak, nagyobb városokban koncentrálódnak.  

Kutatásunk eredményei tehát egyrészt a fiatalok alacsony politikai és civil aktivitását, 
másfelől az iskola és a civil szektor felé irányuló igényt is konstatálják. Úgy tűnik, hogy a 
fiatalok aktuális aktivitása alacsony, de aktivizálhatóak lehetnének. Ha az iskola és a civil 
szereplők reflektálnak ezekre az igényekre, egy olyan folyamat kezdődhet el, mely nem lesz 
nehézségektől mentes. Az aktív és felelős állampolgári szerepet megalapozó értékek 
fejlesztését egy olyan erőtérben kell megvalósítani, amely nem biztos hogy kedvez azoknak. 
Erre mutatnak a WVS vizsgálatok hazai eredményei, melyek több éve, sőt évtizede a magyar 
társadalom zártságát és tradicionális értékek iránti vonzalmát regisztrálják, úgy tűnik, hogy 
életkortól függetlenül. A fiatalok azonban bizonyos dimenziókban kilógnak a sorból. Szintén 
a WVS eredményei konstatálják, hogy a diákok körében viszonylag nagy például a 
vállalkozói készség, ami az aktív és felelős állampolgári szerepkoncepciónak is egyre 
fontosabb eleme. És nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az aktív és felelős állampolgáris 
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szerep legalább annyira tartalmaz liberális, mint konzervatív értékeket. A konzervatív 
értékekre is lehet építeni. A közösség nem feltétlenül zár el, de felelőssé tesz. A tradíció 
tisztelete nem feltétlenül kirekesztővé tesz, de ráébreszthet arra, hogy milyen sokszínű a 
valóság.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet 

Program neve, 
(megjelenés ideje) 
 

Típusa  Tartalma Értékek, feladattípusok Évfolyamok 

Nemzeti Alaptanterv 
(NAT) 
első megjelenés: 1998. 
(1995-ös törvény 
alapján) 
módosítás: 2004. (2003-
as tv. alapján) 
újabb módosítás: 2007.  
 
forrás: Jelentés a 
magyar közoktatásról 
2006 
http://www.oki.hu/oldal.
php?tipus=kiadvany&k
od=Jelentes2006 
 

A szabályozás 1. 
szintje 
A Nemzeti 
alaptanterv (NAT) a 
Magyar 
Köztársaságnak a 
közoktatásról szóló 
- az 1993. évi 
LXXIX. 
törvényben, 
valamint annak 
1995. évi 
módosításában 
meghatározott 
alapdokumentuma 
(Sulinet) 
Hivatalos nemzeti 
alaptanterv, minden 
iskola számára 
irányelv, a 2003-as 
módosítása óta az 1-
12. évfolyamig 

A Nemzeti alaptanterv közvetlenül nem szabályozza a 
tanulás iskolai megszervezését, ugyanakkor 
meghatározó dokumentum, hiszen alapként szolgál a 
részletes tantervek kidolgozói, a tankönyvszerzők, az 
oktatáspolitikával foglalkozók, a fenntartók, az 
intézményvezetők, valamint a szélesebb közvélemény 
számára. A Nemzeti alaptanterv korábbi formájával 
szemben, nem a közvetlen iskolai gyakorlatot 
szabályozza, hanem – többek között – a 
kerettantervek készítőit orientálja. 
A bevezető rész fogalmazza meg azokat az általános 
fejlesztési értékeket és elveket, amelyekre a 
demokratikus társadalomban élő embernek szüksége 
van. Ezt követik a kiemelt fejlesztési feladatok 
(kereszttantervek): ezek azokat az interdiszciplináris 
területeket és kompetenciákat tartalmazzák, amelyek 
fejlesztését minden műveltségterületen érvényesíteni 
kell. A harmadik rész a műveltségterületek fejlesztési 
feladatait tartalmazza: itt fogalmazódnak meg 
iskolázási szakaszok szerint az elsajátítandó tartalmak 
és kulcskompetenciák. A dokumentum műfajából 
(core curriculum) és a tartalmi szabályozásban 
betöltött szerepéből adódóan a – közben 18 éves korra 
emelt – kötelező iskoláztatás – egészére kiterjedően a 
4., 6., 8., 12. évfolyamok végére határozza meg a 
kiemelt és műveltségterületi fejlesztési feladatokat. 
(Jelentés 2006) 

A NAT a tantervi idő 
felosztásáról ajánlásokat 
tartalmaz. Ezek százalékos 
arányban kifejezett 
intervallumokban határozza 
meg, tárgyanként. 
 
Kiemeli a kommunikációs, a 
narratív, a döntési, a 
szabálykövető, a 
lényegkiemelő, az életvezetési, 
az együttműködési, a 
problémamegoldó, a kritikai, 
valamint a komplex 
információk kezelésével 
kapcsolatos képességeket, 
kulcskompetenciákat. 

1-12. évf. 

Kerettantervek (lásd 1. 
ábra) 
első változat: 2000. 
(1999-es 
törvénymódosítás 

A szabályozás 2. 
szintje 
A garantált 
minőségű, 
akkreditált 

Alapvető cél 2003-tól: kereszttantervi kapcsolódás, 
képességfejlesztés, a fogalmi és ismeretrendszerek 
vertikális (lehetőleg legalább 4 éves) egymásra 
épülése. 
 

 1-12. évf.  
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szerint) 
majd 2003-tól 
pluralitás: pályázat 
kiírása kerettanterv 
készítésre 
forrás: Jelentés a 
magyar közoktatásról 
http://www.oki.hu/oldal.
php?tipus=cikk&kod=J
elentes2006-
15_tartalom 
 
pl.: SuliNova Kht. 
kerettantervei 
forrás: 
http://www.sulinovadat
bank.hu/index.php?akt
_menu=253 
 
 

kerettantervek – 
melyekből 
iskolatípusonként 
több készül – 
legalább egy 
képzési ciklusra 
kínálnak, 
valamennyi 
műveltségterületet 
átfogó, koherens 
tantervi 
alternatívákat. 
Alaptantervet 
kiegészítő 
programcsomagok, 
TIOK iskolák, 
pályázaton nyertes 
intézmények 
használják 

A Sulinova kerettantervből:  
Önismeret: érzelmek tudatossága, önállóság, 
autonómia, identitás, hitelesség 
Önszabályozás: érzelmek kezelése, felelősségvállalás, 
törődés, tekintet másokra, tolerancia 
Énhatékonyság-érzés: pozitív önértékelés, konstruktív 
self-érzékelés 
Kognitív készségek: információkezelés, 
problémakezelés, kritikai gondolkodás, 
szabályalkotás, szabálykövetés, kreativitás, 
környezettudatos magatartás 
Társas kompetenciák: empátia, kommunikációs 
készségek, együttműködés, konfliktuskezelés 
segítségkérés, visszautasítás, társadalmi részvétel 

Oktatási 
programcsomagok: 
Sulinova Kht. 2004- 
2008. NFT HEFOP 
3.1.1 keretében 39 
kompetenciaalapú pcs.  
forrás: 
http://www.sulinovadat
bank.hu/index.php?akt
_menu=253 
 
 
Educatio Kht. mint 
konzorciumi partner: 
IKT pcs. 
 
http://www.sulinovadat
bank.hu/index.php?akt
_menu=247 

A szabályozás 
második szintje 
 

Hat nagy tartalmi területet érintett: a szövegértési – 
szövegalkotási, a matematikai, az idegen nyelvi, a 
szociális, életviteli és környezeti, valamint az 
életpálya-építési kompetenciák, illetve az óvodai 
nevelés területét. (Educatio Kht.) 
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és 2.1. 
Szociális 
kompetenciafejlesztő 
csomag 
 
OKI tantervek, 2000-től 
Komplex tantárgyi 
fejlesztés „Ember- és 
társadalomismeret, 
etika” címmel 
forrás: 
http://www.oki.hu/tante
rv/ 
 

Tantárgy 7. évfolyam: 
Az emberi természet (Az ember egyedfejlődése, Test 
és lélek, Pszichikus működésünk és mozgatóink); 
Egyén és személy (Kommunikáció, nyelv, 
gondolkodás, Emberi szellem, emberi kiteljesedés, Az 
ember mint értékelő és erkölcsi lény); Társas 
kapcsolatok (Társaink, Kapcsolatok, Nemiség, 
szerelem, házasság); Az emberi társadalom (Munka, 
gazdaság, alkotás, Kultúra és művelődés, 
Életszínvonal, életmód és életminőség, Ember és 
természet, Hit, világszemlélet, vallás, Egyéni és 
közösségi értékek) 

 7-12. évf. 

Civizmus tanterv 
1996 körül 
http://ofi.hu/tudastar/jel
entes-
magyar/felkeszules-
helyi 
 

OKI Tanterv Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek a 
NAT követelményeinek megfelelően:  
Az ember társas lény (1. évfolyam), Kapcsolataink 
másokkal és a világgal (2. évfolyam), Hazánk, 
Magyarország (3. évfolyam), Összetartozunk (4. 
évfolyam), A lakóhelytől a nagyvilágig (5. évfolyam), 
Enyém, tied, övé, mienk (6. évfolyam), Tagolt 
társadalom (7. évfolyam), A társadalom és az 
állampolgár viszonya (8. évfolyam), A gazdasági 
tevékenység alapjai (9. évfolyam), Helyünk a 
világban (10. évfolyam) 
Példa:  
Tagolt társadalom (7. évfolyam): Csoportok és 
csoporthovatartozás, A csoportok szerepe a 
társadalom életében, Csoportközi viszonyok, 
Társadalmi beilleszkedési zavarok 

 1-10. évf. 

Zsolnai, 1992 
forrás:  
http://www.eric.ed.gov/
ERICDocs/data/ericdoc
s2sql/content_storage_0

Hölgye féle 
tankönyv 

Értékátadás és képességfejlesztés   
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1/0000019b/80/17/9f/8f.p
df 



131 
 

 

Világbank projekt, 1992 
forrás:  
http://www.eric.ed.gov/
ERICDocs/data/ericdoc
s2sql/content_storage_0
1/0000019b/80/17/9f/8f.p
df 

Arató féle tankönyv Legfontosabb társadalmi problémák tárgyalása 
esettanulmányokkal (Előítéletek: romák, külföldiek) 

 9-12. évf. 

Fifti-Fifti, 1993 
forrás:  
http://www.eric.ed.gov/
ERICDocs/data/ericdoc
s2sql/content_storage_0
1/0000019b/80/17/9f/8f.p
df 

Tanterv 1. osztály: Az első osztályos mindennapi élete (A 
városi lány és a vidéki fiú mindennapi élete) 
2. osztály: Az emberek nálunk és máshol a világon (A 
településen és a világ más tájain élő emberek 
mindennapi élete) 
3. osztály: Utazás térben és időben (A ma ismert világ 
és az ember múltjának felfedezése) 
4. osztály: Régen és most (A technika fejlődése, régi 
és új formáinak együttélése) 

1. osztály: beszélgetés és 
beleéléses játékok 
2. osztály: csoportmunkában 
végzett adatgyűjtés; 
információszerzés szöveg- és 
képelemzéssel 
3. osztály: könyvtári 
kutatómunka 
4. osztály: könyvtári 
kutatómunka és 
tereptanulmány 

1-4. évf. 

KOMP, 1996 
forrás:  In transit 
http://www.eric.ed.gov/
ERICDocs/data/ericdoc
s2sql/content_storage_0
1/0000019b/80/17/9f/8f.p
df 

Tanterv 7. évfolyam:  
Az ember és személyes kapcsolatai (14 óra) 
Az ember és az állat közötti hasonlóságok és 
különbségek. Az ember értelmi képességei és érzelmi 
jellemzői. Gondolkodás, kommunikáció, tanulás. A 
viselkedés mozgató erői. A személyiség. Az emberi 
szellem. A család és a szocializáció. Családtípusok a 
mai világban. Értékválasztások és identitás. Nevelési 
intézmények. Kortársi csoportok. Szex, szerelem, 
házasság. Életút. Egészség és betegség. A hit. A halál. 
Az élet értelme 
Gazdaság, társadalom, kultúra (7 óra) 
A társadalom és a gazdaság. A társadalom összetartó 
erői. A civilizáció és az állam. A kultúra és a 
társadalom. A tömegkultúra. Globális kultúra és helyi 
hagyomány. Vegyes kultúrájú társadalmak. A nagy 
lélekszámú társadalmak és a rétegkultúrák. Az 
előítéletek 
Az egyén és a társadalom (9 óra) 

 1-10. évf. 
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A közvetlen emberi kommunikáció és szabályai. Az 
együttélés szabályai. Erkölcs, norma, szokás, törvény, 
illem. Tabuk. Társadalmi szerepek. Csoportnormák. 
Konformizmus. A szabályok megszegésének 
szankciói. A társadalmat alkotó közösségek. 
Nemzedékek, nemzedéki ellentétek. Vallások, vallási 
csoportok. Foglalkozási csoportok. A deviáns 
viselkedés.  A prostitúció. Az alkohol és a kábítószer. 
A bűnözés és az alvilág  
A modern társadalom (7 óra) 
Az ipari forradalom hatása a gazdaságra, a 
társadalomra, a település-szerkezetre és a kultúrára. A 
munkamegosztás és a tömegtermelés. A közlekedés 
fejlődése. Az urbanizáció. A nemzetgazdaságok 
kialakulása. Növekedés és válság a modern 
gazdaságban. A munkanélküliség. A társadalmak 
rétegződése. A jóléti társadalom. A társadalmi 
mobilitás. A szegénység és a nyomor. A távolsági 
kommunikáció, a globális társadalom és a nemzetközi 
munkamegosztás 
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Program neve, (megjelenés 
ideje) 
 

Típusa  Tartalma Feladattípusok Évfolyamok 

AKG, Társadalomismereti 
tantárgyblokk             
forrás: www.akg.hu                           

Egyéni iskolai 
Jakab és 
Bujdosó féle 
tankönyv, 
Az AKG 
használja 

I. KINEK A JOGA? (E fejezet az egyéni 
szabadságjogok és korlátainak értelmezését és 
problematikáját veti fel) 
II. VAN-E POLITIKAI SZABADSÁG? (E fejezetben 
a politikai szabadság jogok mértékét, formáit, 
korlátait és ebben az "átlag polgár" felelőségét 
mérlegeljük.) 
III. "TÁRSIATLAN TÁRSIASSÁG" -- EGYÉN 
VAGY/ÉS KÖZÖSSÉG? (Ebben a fejezetben arról 
beszélgetünk, hogy az egyén sorsát, lehetőségeit 
mennyiben határozza meg a közösség) 

vitakultúra 12-13. évf. 

Társadalomismeret 
tankönyv, 1994 
forrás: 
http://www.eric.ed.gov/ERI
CDocs/data/ericdocs2sql/co
ntent_storage_01/0000019b
/80/17/9f/8f.pdf 

SZEG, egyéni 
iskola 
program 

Az iskolában dolgozó társadalomismeretet oktató 
pedagógusok közössége fejlesztette ki, és felajánlott 
használatra más iskoláknak is. 

 7-8. évf. 

KEKSZ  (Kreativitás, 
Erőbedobás, Közösségépítés, 
Szolgálat) 
forrás:  
http://www.karinthy.hu/page
s/docs/pedprog.html 

Egyéni iskolai 
Budapest, 
Karinthy 
Frigyes 
Gimnázium, 
2000-től 

Olyan - a szűken vett tanuláson kívüli - 
tevékenységek szervezése és rendszerezése, amelyek 
az iskola diákjainak fejlődését, szociális 
érzékenységét, és a közösség iránt érzett felelősségét 
növelik. 
 
Kreativitás : 
ˇ iskolai szakkörökön való részvétel 
ˇ bármilyen zenei, képzőművészeti tevékenység 
ˇ az iskola honlapjának szerkesztése, fejlesztése 
ˇ az iskolaújsággal kapcsolatos tevékenységek 
(szerkesztés, cikkek írása stb.) 
ˇ iskolai vagy külső rendezvények szervezésében való 
részvétel, valamint azokon történő szereplés 
(plakátrajzolás, színdarab előadása stb.) 
ˇ iskolai keretek között szervezett színház-, 

Szakkörök, edzések, önkéntes 
munkák 

A KEKSz Programban való 
részvétel az iskola első két 
évfolyamába járó tanulói 
számára kötelező, tehát a 10. 
évfolyam végéig. A programban 
részt vevő tanulóknak 
félévenként minimum 10 óra 
kreativitást, 10 óra erőbedobást, 
valamint 10 óra szolgálatot kell 
teljesíteniük. 
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hangverseny-, múzeum-, mozi- vagy operalátogatás 
ˇ minden a KEKSz koordinátorral egyeztetett és általa 
elfogadott tevékenység 
Erőbedobás:  
ˇ edzés egyesületben 
ˇ délutáni iskolai sporttevékenység 
ˇ buzogány-, tánc-, szalaggyakorlat stb. 
ˇ túrázás (biciklivel, gyalog stb.) 
ˇ minden a KEKSz koordinátorral egyeztetett és általa 
elfogadott tevékenység 
Szolgálat: 
ˇ iskolatársak korrepetálása, segítése 
ˇ kerületi általános iskolások szervezett korrepetálása 
ˇ könyvtáros-asszisztensi tevékenység 
ˇ valamely non-profit szervezetben (egyesület, 
alapítvány stb.) végzett önkéntes tevékenység 
ˇ olyan az iskola által vagy egyetértésével szervezett 
programokon való részvétel önkéntesként, rászoruló 
emberek  támogatására, segítésére vagy a 
környezetünk megóvására, szebbé tételére irányulnak 
ˇ minden a KEKSz koordinátorral egyeztetett és általa 
elfogadott tevékenység 

Egry József Angol 
Tagozatos Általános Iskola 
forrás: Vass Vilmos: A 
tantárgyköziség különböző 
megjelenési formái az 
Ember és társadalom 
programokban. 
Iskolakultúra 1998/11. 22-
47. o. 
 
http://epa.niif.hu/00000/000
11/00021/pdf/9811.pdf 

tantervcsalád A tantervcsalád két részből áll. Az első blokk négy 
műveltségi területet tartalmaz, a második rész a közös 
követelményekre épít.  
A kereszttanterv hat témát (Táguló világunk; Energia; 
Ember; Rendszerek; Víz, talaj, levegő; 
Kommunikáció) ölel fel. 
Az ernyőszerű, kereszttantervi interdiszciplinaritás 
megvalósulása érdekében az egyes témakörök 
tantárgyi kapcsolódási pontjait (Ember és 
társadalom–történelem és állampolgári ismeretek, 
osztályfőnöki; Ember és természet–környezetismeret; 
Biológia és egészségtan; Kémia; Fizika; Földünk és 
környezetünk–földrajz; Informatika) is felvázolták a 
szerzők. 
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Program neve, (megjelenés 
ideje) 

Típusa  Tartalma Feladattípusok Évfolyamok 

DIA programok 
forrás: www.dia.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA 
(Demokratik
us Ifjúságért 
Alapítvány) 

A DIA programok a következő kompetenciák 
fejlesztésére törekszenek:  
1. Társadalmi felelősség érzése 
Képes felismerni a közösség számára hasznos 
dolgokat. A társadalmi jóra törekvés jellemzi.  
Felismerni helyét és szerepét (pl. egy közösségben) 
és az ezzel járó kötelességet ill. felelősséget vállalja. 
2. Kommunikáció  
Különböző helyzetekben, különböző emberekkel is 
tud kommunikálni. Képes meghallgatni és megérteni 
a másikat. Képes a párbeszédre. Beszélgetés közben 
rá tud hangolódni a másikra. Sikerül a saját 
gondolatait és érzéseit megértetni másokkal.  
Képes saját véleményt megfogalmazni. 
Konfliktuskezelés  
Megérti a másik nézőpontját és a viselkedésének a 
hátterét. A konfliktus során képes érzelmeit 
kontrollálni. Felismeri a konfliktust. A konfliktus 
megoldására törekszik (nyitott). El tudja fogadni a 
másságot. 
Együttműködés  
Pozitív érzelmi viszonya van az együttműködéshez.  
Képes bevonni és inspirálni másokat. Nyitottság: 
képes befogadni és elfogadni valamit, ami nem 
feltétlenül illeszkedik, ahhoz, ahogy látja a helyzetet.  
Képes együtt dolgozni csoportban, egy közös cél 
érdekében. Össze tudja hangolni tevékenységét 
mások tevékenységével. 
Kreatív gondolkodás  
Konkrét és újszerű ötletei vannak a munka során.  
Képes a tudását, tapasztalatit és az intuícióját 
együttesen használni a tervezésnél, ennek 
következtében képes meghaladni önmagát, 

Önkéntes tevékenység: A fiatal 
önkéntesek a helyi igényekhez 
illeszkedő önkéntes programokat 
alakítanak ki, önállóan vagy a 
településükön lévő civil 
szervezetekkel közösen.  
Feldolgozó óra: Havi egy 
találkozó keretében a helyi 
koordinátorok segítenek abban, 
hogy a fiatal önkéntesek 
munkájuk jelentőségét és a 
felmerülő társadalmi kérdéseket 
elemezzék, értékeljék. Ekkor 
történik meg a tapasztalatok és 
reflexiók alapján a tanulságok 
levonása, általánosítás (elméleti 
koncepciók létrehozása) és az új 
cselekvésbe (önkéntes munkába) 
való beépítése, tervezése, azaz az 
új helyzetben való kipróbálása. 
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felülemelkedni a szokásos megoldásokon. 
Kritikai gondolkodás  
Felmerülnek benne kérdések az önkéntes munka 
során. Képes elemezni a saját és mások akcióit. 
Képes a tapasztalatai alapján értékelni a 
folyamatokat. Képes a jó és a rossz megoldások 
felismerésére illetve megkülönböztetésére. 
Döntéshozatal  
Képes dönteni. Képes felismerni, átlátni a csoportos 
döntési folyamatok struktúráját. Részt vesz a 
döntéshozatalban. Felelősséget mer vállalni a 
döntéseiért. Képes elfogadni a döntést, akkor is, ha 
kisebbségben van. 
Érzelmi intelligencia  
A negatív érzelmeken úrrá tud lenni (düh, 
frusztráció). Érti a negatív érzelmek okát. 
Konstruktívan kezeli a csalódottságot és a hibákat. 
Empátia 
Együtt érző a társadalmilag hátrányos helyzetűek 
felé. Képes beleképzelni magát mások helyzetébe. 
Elfogadás  
Képes az önmaga és mások elfogadására. 
Felelősségvállalás  
Felelősséget vállal a cselekedeteiért. "Azt mondd, 
amit teszel, és azt tedd, amit mondasz!", hiteles.  
Önbizalom  
Felismeri meggyőződéseit és képes ezeket időről 
időre felülvizsgálni. A kudarc kerülése helyett a 
sikert keresi, azaz mer próbálkozni és hibázni.  
Saját korlátait megpróbálja legyőzni.  
 
3. Hiteles vezetés (Leadership) 
Képes személyes példán keresztül másokat 
cselekvésre inspirálni. 
 
Kipróbálhatják magad és osztályukat egy önkéntes 
közösségi projektben.  
Önismeret, emberismeret  
 



137 
 

Az élet iskolája program 
2006-2009 
 
forrás: www.dia.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA Az élet iskolája program 2006 és 2009 között 
kísérleti jelleggel valósul meg. Célja 13-18 éves 
diákok szociális kompetenciáinak fejlesztése annak 
érdekében, hogy felkészüljenek saját jövőjük tudatos 
tervezésére és arra, hogy az iskola befejezése után 
sikerrel alakítsák életüket és valósítsák meg céljaikat. 
A program egyszerre szól a diákokhoz és tanárokhoz. 
Mit tanulhatnak a diákok Az élet iskolájában? 
A program segít a pályaválasztásban.  
Megismerhetik jogaikat, hogy a munka világában 
könnyebben tudjanak tájékozódni.  Megismerhetik a 
munkaadók igényeit és elvárásait 
 

 Mit nyújt a program a 
tanároknak? 
30 órás szakmai továbbképzést.  
Projekttapasztalatot (ez segítség 
lehet a projekt-érettségihez is).  
A tanári munkában könnyen és 
eredményesen használható 
segédanyagokat.  
Folyamatos szakmai segítséget a 
képzés befejezése után is 
(találkozók, tapasztalatok 
feldolgozása).  
A munka világához kapcsolódó 
szakemberek és szervezetek 
szakmai támogatását.  
Külföldi tanulmányutat és 
tapasztalatcserét.  
 

13-18 éves diákok 

Közöd! program 
2002 óta 
forrás: www.dia.hu 
 

DIA Rövid vagy hosszú távon közösségi önkéntes 
projekteket valósítanak meg környezetük, a helyi 
közösség érdekében. A KÖZÖD! program 
középpontjában tizenkét szociális és életviteli 
kompetencia fejlesztése áll. Ezek:  
Kommunikációs vagy interperszonális készségek – 
hogy a fiatalok kifejlesszék magukat, hogy 
különböző háttérrel és kultúrával rendelkező 
emberekkel teremthessenek kapcsolatot. 
Konfliktuskezelés – hogy mások közötti 
konfliktusokat illetve saját agressziójukat és 
haragodat kezelni tudják. 
Részvétel/Hozzájárulás – hogy felismerjék a 
közösségük igényeit és maguk is hozzájáruljanak 
annak jobbításához, gyarapításához. 
Együttműködés – hogy csapatban tudjanak dolgozni, 
kompromisszumokat tudjanak kötni és vezetői 
szerepet vállalni. 
Kreatív gondolkodás – hogy a kihívásokat és a 

Önkéntesség, táborozás 14-25 éves fiatalok 
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problémákat kreatív és innovatív megoldásokkal 
oldhassák meg. 
Kritikai gondolkodás – hogy izgalmas és értelmes 
kérdéseket tehessenek fel. 
Döntéshozatal – hogy fel tudják mérni az adott 
helyzetet, és megfelelő döntéseket hozhassanak a 
probléma megoldására. 
Empatikus készség – hogy mély kapcsolatot 
építhessenek ki egy másik emberrel. 
Érzelmi intelligencia – hogy megtanuld kezelni és 
kifejezni az érzéseidet. 
Tisztelet – hogy megadják maguknak és a többi 
embernek a megfelelő tiszteletet. 
Felelősség – hogy kézben tarthassák saját életüket, 
hogy a többiek számíthassanak rájuk; hogy 
felelősséget vállaljanak magukért és a másik 
emberért. 
Önbizalom – az a képesség, melynek köszönhetően 
jó döntéseket tudnak hozni, ellenállnak a külső 
nyomásnak és ki tudnak fejleszteni egy erősebb és 
magabiztosabb személyiséget. 

Középiskolai EU 
tájékoztató 
programsorozat:  EU-
tanóra 
forrás: www.pillar.hu 
 
 
 
 

Pillar 
Alapítvány 

Az európai értékek átadása, a fiatalok informálása, 
aktív állampolgárságra ösztönzése, szolidaritás és 
tolerancia fejlesztése, vitakészség fejlesztése. 
 
 
 

Interaktív EU-tanóra és 
kerekasztal-beszélgetés  
Pl: az EU-tanóra az alábbi 
témakörök köré épül  
- általános beszélgetés az EU-ról 
(történet,  működés, 
intézmények) 
- továbbtanulási lehetőségek, 
képzések elfogadtathatósága stb. 
- munkavállalási lehetőségek 
- utazási lehetőségek 
 

11-12. évfolyamon 
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Diplomácia- tábor 
forrás: www.pillar.hu 

Pillar 
Alapítvány 

A képzés során egy egyetemista képzővel 
közelebbről megismerkedhet az EU-val, a NATO-
val, a határon túliak és a visegrádi országok felé 
irányuló magyar külpolitikával.  

Négynapos képzés 11-12. évfolyamon 

Beszélgessünk Európáról: 
középpontban az EP  
forrás: www.pillar.hu 
 
 
 
 

Pillar 
Alapítvány 

A programsorozat célja, hogy a 16-25 év közötti 
korosztály és a vidéken élők számára lehetőséget 
adjon az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek 
bővítésére. Célunk, hogy megismertessük a mára 
mindennapjaink részévé váló Európai Uniót, ezúttal 
különösen az Európai Parlamentet, az EU egyetlen 
közvetlenül választott és ezért a legdemokratikusabb 
intézményét. 

Beszélgetés, roadshow 16-25 éves fiatalok országszerte 

Európai Ifjúsági 
Parlament, 2007 óta 
forrás: www.pillar.hu 
 

Pillar 
Alapítvány 

Cél: a 16-22 évesek társadalmi részvételének 
erősítése, a kontinens jövőjének közös alakítása 
érdekében. 

Ülésezés 16-22 éves fiatalok országszerte 

Demokratikusabb iskola 
forrás: www.mode.hu 

Magyar-
országi 
Diákönkor-
mányzatok 
Egyesülete 

· A diákönkormányzatok munkájának segítése, 
· Az önkormányzó képesség fejlesztése, 
· A demokratikus világkép megerősítése, diákok 
közéletre való felkészítése, 
· A diákönkormányzatok érdekvédelme, helyzetének 
megjelenítése helyi, regionális, megyei és országos 
szinten, 
· A diákönkormányzatok között a együttműködés és a 
kapcsolattartás megteremtése, 
· A diákok életvitelének, helyzetének felmérése, 
segítése, 
· Kapcsolattartás és együttműködési lehetőségek 
keresése más szervezetekkel, intézményekkel, 
államigazgatási szervekkel, 

Képzéssorozat, nyári tábor, 
tanácsadás 
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Civil Kezdeményezések 
Programja 
forrás: www.civitas.hu 
 
 
http://www.eric.ed.gov/ERI
CDocs/data/ericdocs2sql/co
ntent_storage_01/0000019b
/80/17/9f/8f.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Civitas  
Alapítvány 

Ez a program abban segít az ifjú állampolgároknak, 
hogy megtanulják megfelelően kifejezni a 
véleményüket; valamint abban, hogy megértsék, 
hogy a civil kezdeményezések hogyan tudják 
befolyásolni a közvetlen környezetük állapotát. 
 
 
 

Az önszerveződő közösségeknek 
csoportmunka keretében a 
következő feladatokat kell ehhez 
elvégezni: 
1. A tanulmányozandó probléma 
kiválasztása. 
2. Információgyűjtés. 
3. A megoldások vizsgálata. 
4. A saját megoldás kidolgozása. 
5. Akcióterv kidolgozása. 

1-12 évfolyam 

Civitas Tanári Klub 
 
forrás: www.civitas.hu 
 
 
 
 
 

Civitas  
Alapítvány 

A klub laza szerveződésű tanári fórum. Rendszeresen 
tart találkozókat, amelyek az egyesület futó 
programjaihoz kapcsolódva tanártovábbképzésekként 
és vitafórumokként működnek. A szervezet olyan 
általános és középiskolai tanárokat valamint 
egyetemi oktatókat tömörít, akik munkájuk során a 
diákok körében elsődlegesen a polgári ismeretek és 
készségek, a demokratikus értékek megismertetését 
és elsajátíttatását tartják szem előtt.   

 

Összejöveteleiken az új 
tudásterülettel kapcsolatos 
kérdésekre, problémákra 
igyekeznek választ adni; 
megfelelő tananyagokkal, 
óratervek készítésével segíteni 
egymás szakmai fejlődését. 

1-12 évfolyam 

Demokrácia Tábor 
2001 óta 
forrás: www.civitas.hu 
 

Civitas 
Alapítvány 

A nyári táborozáson az iskolai diákönkormányzatok 
vezetői és az érdeklődő iskolapolgárok kaphatnak 
bepillantást az oktatási rendszer jogi, szervezeti és 
tartalmi hátterébe. 

Programunk központi részét 
ennek megfelelően az 
alkotmányosságról, a 
demokráciáról, az oktatásügy 
kérdéseiről tartott előadások, a 
diákjogokról és az 
érdekérvényesítési 
lehetőségekről rendezett - 
meghívott szakemberek 

1-12 évfolyam 
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részvételével zajló - fórumok, 
valamint közösséglélektani, 
szervezetfejlesztési és 
kommunikációs tréningek teszik 
ki. 

Mestertanári 
továbbképzési lehetőségek, 
továbbképző tréningek,  
Ifjúságsegítők képzés 
2001 óta 
forrás: www.civitas.hu 
 

Civitas 
Alapítvány 

Cél olyan a demokráciával, a társadalommal 
kapcsolatos kiegészítő ismeretek átadása, amelyek a 
tanárképzésből hiányoznak.  emellett a pedagógusok 
által elsajátított toleranciát segítő módszerek és 
technikák átadása a diákoknak.  

Tréningek 1-12 évfolyam 

Polgár az Európai 
Demokráciában OTV 
forrás: www.civitas.hu 
 
 

Civitas 
Alapítvány 

Tanulmányi verseny  Tesztek 
  

1-12 évfolyam 

Az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozata 
gyermekeknek, 1996 
forrás:   
http://adata.hu/_soros/kiad
vany.nsf/daac63da410d145
4c1256e320071a9a1?Open
View 
http://www.adata.hu/_soro
s/kiadvany.nsf/44cfa372d3c
5a279c1256e9600682640/3b
2c2e4a9fe6f33bc1256e5900
30df6d?OpenDocument 
 

Soros 
Alapítvány-
Amnesty 
International 
közös 
program 

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 
gyerekeknek című kiadványt immár második éve 
ingyenesen megküldik minden olyan iskolának, 
amely ezt kéri. A kis füzetben a legkisebbek számára 
is érthetően, kedves gyerekrajzokkal illusztrálva 
olvashatók a Nyilatkozat paragrafusai. 
A Nyilatkozathoz kapcsolódóan 2 fogalmazást 
megírásával versenyen vehettek részt a gyerekek. A 
legjobb 44 pályázó jutalomtáborozásban vett részt 
Bükkszéken.  

Nyaralás közben, a programok 
során többek között előadásokat 
hallgattak a demokráciára 
nevelés témában, és cigány 
folklór esten vettek részt. 

1-8. évf. 

Toleranciaprogram, 1996 
forrás: 
http://adata.hu/_soros/Soro
s_evkonyvek.nsf/11fcbf9d3
d07fd42c1256d3600346085/
f85c4bbf7c43f50ac1256d95
00450ec3?OpenDocument 
 

Soros 
Alapítvány 

 „Kritikai gondolkodásra és állampolgári 
felelősségvállalásra kívánjuk késztetni a diákokat, 
szülőket és tanárokat, hogy érzékenyek legyenek a 
demokráciát veszélyeztető jelenségekre” 

Tanár tréningek támogatása 
tananyagokkal 
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Demokráciára nevelés 
program, 1996 
forrás: 
http://www.adata.hu/_soro
s/Soros_evkonyvek.nsf/11fc
bf9d3d07fd42c1256d36003
46085/1ab579bdfc84901fc1
256d96002c70c5?OpenDoc
ument 
  

Soros 
Alapítvány 

A program keretében nem tantárgyi, ismeretszerző 
fejlesztéseket támogattunk, hanem olyan 
állampolgári technikák kifejlesztését, amelyek 
lehetővé teszik a gyerekek valóságos részvételét az 
iskolai közéletben, a demokratikus játékszabályok 
iskolai kialakítását, aktivitásukat saját sorsuk 
alakításában. A sikeres pályázók támogatásával olyan 
feltételek létrejöttét segítettük elő, amelyben az 
iskolapolgárok (diákok, szülők és tanárok) 
beleszólhatnak az iskola döntéseibe. 

Technikák és módszerek  

Diákvállalkozási program 
forrás: 
http://www.sulinet.hu/tart/f
cikk/Kfba/0/11971/1 
 

JAM (Junior 
Achievement 
Magyarorszá
g)  
1993 óta az 
alapítvány kb. 
400 iskola 
több 10 ezer 
tanulójához 
jutott el 

A diákvállalkozási program lehetőséget biztosít a 
diákoknak arra, hogy saját üzleti vállalkozásuk 
legyen, hiszen a diákvállalkozás nem más, mint egy 
gazdasági és üzleti laboratórium, ahol a diákok az 
órákon megtanult elméleti összefüggések nagy részét 
gyakorlatban is kipróbálhatják. A gyerekek 
piackutatást végeznek, részvényeladásból tőkét 
teremtenek elő, termelnek, értékesítenek, és 
könyvelést vezetnek. 
 
 

Tananyagok:  
Gazdasági Ismeretek, 
Alkalmazott Közgazdaságtan, 
Mi magunk, Családunk, 
Környezetünk, Településünk, 
Régiónk, Nemzetgazdaság-
világgazdaság, A vállalkozások 
világa, A munka világa, Család-
háztartás, Országunk 

1-10. évf.  

Vállalkozóképzési szakmai 
programok támogatása 
forrás:  
http://www.sansz.org/modu
les.php?name=News&file=
article&sid=13635 
 

Vállalkozás 
2000 
Alapítvány 

Az alapítvány azoknak a középfokú oktatási 
intézményeknek hirdeti meg a pályázatot, amelyek az 
iskolai rendszerű képzésben részt vevő tanulók 
vállalkozói ismereteinek és készségeinek fejlesztése 
érdekében vállalkozóképzési programokat 
valósítanak meg tandíjmentesen. 
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Pénzügyi Oktatási Program (POP) 
forrás:  
http://www.ongondoskodas.hu/ong
ondoskodas_kozhaszn_jel_2008.pd
f 
 

Öngondoskod
ás Alapítvány 
2003 
25 iskola, 60 
tanár és több 
mint ezer diák 

Mit jelent gazdálkodni, szereplők és 
kapcsolatok a piacgazdaságban, 
pénztörténet, a pénz szerepe és funkciói, 
akik gazdálkodnak (háztartások, vállalatok, 
állam), bevételek, hitelek, megtakarítások, 
adózás, infláció, hitelekhez és 
befektetésekhez kapcsolódó számítások, 
biztosítások, nyugdíjas évek stb.  
 

Anyagi támogatás a 9-12 
évfolyamon tanuló diákok 
számára, tanórai vagy tanórán 
kívüli foglalkozások 
szervezésére és megvalósítására 
a pénzügyi kultúra fejlesztése 
témakörében. 

9-12. évfolyamon tanulók 

Teljes lakosságot célzó pénzügyi 
felvilágosító program, 
Látogatóközpont  
forrás:  
http://www.mnb.hu/engine.aspx?p
age=mnb_lk_latogatokozpont 
 
 
 
 
 

MNB, 
Tudatos 
Pénzügyekért 
Alapítvány, 
2008 

Látogatóközpont és fejlesztő játékok, Pénz 
beszél – Te is érted? c. kiadvány 
Célja részt vállalni: a lakosság pénzügyi 
kultúrájának fejlesztésében, olyan kiállítás 
létrehozása volt a cél, amely a pénz 
történetét, fejlődési állomásait, társadalmi 
szerepét és a Magyar Nemzeti Bank 
feladatait komplexen mutatja be, 
mindennapjaink pénzügyi döntéseihez 
iránytűt ad, és felkészít lehetőségeink 
felmérésére. 

Kiállítások, interaktív játékok, 
szakmai előadások, érmeverés 

 

Tudástár 
forrás: 
http://www.mnb.hu/engine.aspx?p
age=mnb_lk_tudastar 

MNB, 
Tudatos 
Pénzügyekért 
Alapítvány, 
2008 

„A Tudástár létrehozásával egy olyan 
komplex tudásanyag megalkotása a célunk, 
amely érdekes és hasznos információkat 
nyújt a gazdasági-pénzügyi témák iránt 
érdeklődő diákoknak, tanáraiknak és 
mindenki másnak, aki ismereteit bővíteni 
kívánja.” 
 

  

Tanártovábbképzés pénzügyi 
ismeretekből 
forrás:  
http://www.pszaf.hu/data/cms3550
41/pszafhu_hirlev_08majus.pdf/ 

PSZÁF 
(Pénzügyi 
Szervezetek 
Állami 
Felügyelete) 

A (PSZÁF) meghívásos pályázatot írt ki 50 
millió Ft értékben felsőoktatási intézmények 
részére „Középiskolai tanárok pénzügyi 
ismereteinek bővítése c. akkreditált tanár-
továbbképzési program megvalósítása” 
címmel. 

Tanártovábbképzési program  
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Pályázatok diákoknak, iskoláknak 
pénzügyi ismeretek és 
vállalkozások támogatása 
forrás:  
http://www.otpfayalapitvany.hu/pa
lyazati_felhivasok/ 

OTP Fáy 
András 
Alapítvány 

Diákvállalkozások támogatása 
Tankönyvvásárlás támogatása 
Diákújságíró, diákriporter pályázatok 

  

Ifjúsági üzleti program, határokon 
túli fiataloknak is 
forrás:  
http://www.ctpinfo.hu/index.php?b
lokk=1&menu=5 

CTP 2000 Ifjúsági üzleti program: 
- naprakész vállalkozói, pénzügyi, vezetési 
ismeretek átadása, a projektszemlélet 
erősítése 
- probléma és feladatmegoldó készség 
javítása 
- prezentációs készség fejlesztése 
- team munka elősegítése 
- hatékony, sikeres viselkedési / 
kommunikációs technikák megtanítása 
- etikus üzleti magatartás erősítése 
- szülőföldön való érvényesülés elősegítése 

szervezett programok 10-11. évf. 


