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AZ EGYETEMES ÉRTÉKEK KuTATáSA ELÉ 

A XXI. század elején járunk, s ismét fogódzókat keresünk. Körbeért körülöttünk a világ,
bármerre indulhat, aki be kívánja járni. A régitől búcsúzó, újat váró századforduló
Európát megremegtető változásai ismerősek – hasonlóképpen hagyta maga mögött,
„únt gátú, ócska föld”-nek nevezve az öreg kontinenst az ifjú rimbaud, azt az Európát,
melynek klasszikus harmóniáit és szépség-eszményét Baudelaire már jócskán
megtépázta. A művészek ezernyi úton kérdőjelezték meg az addigi szabályokat,
melyeket sokáig akadémizmusnak hívtak. Mindenki a sosem-voltat, a sohasem-látottat
próbálta megjeleníteni, s az izmusok kavargását szó szerint a csúcsokig emelte a
tudomány és technika diadalát hirdető építészet magasra törő vastornyaival és látomásos
templomaival. Az ember távbeszélni és fonográfozni kezdett, automobilba ült és
villanylámpába bámult, vakcinával merte beoltani gyermekeit és végül több-évezredes
álmait valóra váltva repülni is megtanult.

Mindezt a múlttal szakító össz-ünnepet azután óriási traumaként fordították tragédiába
a világháborúk, mely bebizonyították, hogy minden addigi ember-tudás a legnagyobb
pusztítás eszköze lehet. A szépség után a tudás, a tudomány eszménye is a porba hullt.
Nem csodálkozhatunk, hogy ennek nyomán a szembefordító, az egyetemesség századát
megkérdőjelező kor, a XX. század gondolat-horizontjára emelte az értékek fogalmát.
Vissza kellett szerezni az ember képességét a szép, az igaz és a jó megteremtésére,
vagy ha arra már nem is volt mód, legalább lehetőségként való kitűzésükre.

Eltávolodott a valóságtól az érték, az előbbi sokak számára csúfosan elbukott. Önértéket
kerestek, mint a kultúra, mely többletjelentést adhat az életnek, hiszen hozzáad a
természethez. Ismét keresték a moralitást, és – ahogy ők mondták – a kegyességet, 
az egymás iránti cselekvésre való hajlandóságot.

S most, egy újabb századfordulót követően, már a modern koron is túllépő üveghegy-
posztmodernitáson is túl karunk fiatal oktatói és hallgatói újra az értékek nyomába
indultak. Jelzésértékű vállalkozásuk, hisz az a „minden egész eltörött” bizony mindmáig
nem forrott ismét össze, de éppen ezért jó érezni, hogy felbukkant a szándék a
rákérdezésre. Örömmel vesszük tehát az egyetemes értékek keresését hallgatóink
körében, hisz a kérdések megfogalmazása választ vár, a válaszok pedig önismeretünket
erősítik. Mert a kérdésekre kapott válaszok, bármifélék is legyenek, a korábbiaknál
szilárdabb támaszt jelenhetnek az előbbre jutáshoz. S társadalomkutató ennél többet
aligha érhet el.

Striker Sándor, PhD
tanszékvezető egyetemi docens



Ki emel ten ér té kes vál lal ko zás az Eötvös Loránd Tudományegyetem szak mai mű he lye i nek
gon do zá sá ban meg szer ve zett és az Nemzeti Civil Alapprogram ál tal tá mo ga tott ku ta tás és
an nak ter ve zett pub li ká ci ó ja.

A de mok rá cia ügye, a de mok rá cia gya kor la ta szin te tel je sen hi ány zik a ha zai szo ci a li zá ci ós és
így a fel ső ok ta tá si rend sze rek ből is. rá adá sul az 1990-es vál to zá sok kö vet kez té ben az ad dig
ki ala kult – és sok kri ti ká val il le tett – rend szer tel je sen át ala kult. A meg elő ző tár sa dal mi rend szer ben
er re a te rü let re ér vé nyes nek te kin tett fo lya ma tok, szo ká sok, in téz mé nyek úgy cse ré lőd tek ki, let tek
el dob va, hogy azo kat nem kö vet ték új – s fő ként nem tár sa dal mi köz meg egye zé sen ala pu ló –
meg ol dá sok. Te hát „a ré gi már nem, az új még nem” ti pi kus rend sze re ala kult ki. Mi köz ben
nagy részt sze mé lyi leg és in téz mé nye i ket te kint ve is le cse ré lő dött az elő ző szisz té ma, erő tel jes
tár sa dal mi vál to zá sok tör tén tek; eb be a tár sa dal mi vá kuum ba be lé pett egy tel je sen új ge ne rá ció,
amely a de mok ra ti kus szo ká sok, kész sé gek, vi sel ke dé sek, in téz mé nyek te kin te té ben sem mi fé le
hasz nál ha tó min tát, örök sé get nem ta lált. Ami a leg na gyobb fe le lős ség, hogy ez nem egy
fu tó, át me ne ti pil la nat volt, ha nem tar tós fo lya mat tá vált Ma gya ror szá gon. 

A mak ro-po li ti kai tár sa dal mi fo lya ma tok alap ján nem lát sza nak a he lyi élet vi lág ra,
tár sa dal mi gya kor lat ra adap tál ha tó hasz nál ha tó és így kö vet he tő po zi tív min ták; el len ke ző leg,
az át ve he tő köz pon ti „kép le tek” ép pen hogy el len té te sek a sze mé lyes, kis kö zös sé gi
di men zi ók ban mű köd ni ké pes, op ti má lis nak te kint he tő szo ci a li zá ció gya kor la tá val. Ez
ugyan úgy ér vé nyes a la kó he lyi vo nat ko zá sok ra, mint a fi a tal kor osz tályt kö rül ve vő mun ka he lyi,
ok ta tá si, is ko lai gya kor lat ra – már ami a de mok ra ti kus szo ci a li zá ci ós fel té te le ket il le ti. 

Ha son ló a hely zet a fel nőtt kor osz tály ok te kin te té ben is, az ál ta lá nos cé lú fel nőtt kép zés
rend sze re majd nem tel je sen fel ké szü let len ilyen fel ké szí té sek szer ve zé sé re. Né hány ki vé tel től
el te kint ve hi á nyoz nak az ilyen tar tal mú or szá gos és he lyi prog ra mok is: ame lyek a rész vé tel re,
a be le szó lás ra, a di a ló gus ra és pár be széd re, a va ló di együtt mű kö dés re, a be fo ga dás ra és a
kö zös sé gi ér dek ér vé nye sí tés re ké szí te nék fel az érin tet te ket.

Eb ben a kö zeg ben vá lik ki emel ke dő en ér té kes kez de mé nye zés sé az „Egye te mes ér té kek
az egye te men ku ta tás”, amely ha tá ro zott esélyt kí nál leg alább a pil la nat nyi hely zet tel va ló
szem be né zés re – szem be sü lés re.

A vizs gá lat írás ba fog lalt ered mé nye in túl me nő en fon tos esély az is, hogy a ku ta tás ban
részt ve vők nek, a ta nul má nyok ké szí tő i nek, de a meg kér de zet tek nek is le he tő sé get nyújt,
hogy tu da to san meg fo gal maz za nak fon tos tár sa dal mi-szo ci a li zá ci ós kér dé se ket, el gon dol -
kod ja nak a le het sé ges vá la sza i kon, ele mez ze nek lát ha tó és le het sé ges je len sé ge ket, fo lya -
ma to kat; s eköz ben egy tu da to so dá si fo lya mat ré sze se i vé vál ja nak.

A prog ram to váb bi ele mei: (a kö tet be szer kesz tés, konferenciák-szemináriumok szer ve zé se
a kö vet kez te té se ik ér tel me zé sé re és meg vi ta tá sá ra) ugyan csak e kér dés na pi ren den tar tá sát hoz -
hat ják, ami már min den kép pen az zal jár, hogy egy tar tó sabb – s re mé nyek sze rint va la mennyi re
ki szé le se dő – fo lya mat ba il lesz tik en nek a kér dés nek, en nek a fe le lős ség nek a kö zös sé gi fel ve té sét. 

Nagy a je len tő sé ge an nak, hogy bár az EL TE kö rül el he lyez ke dő mű he lyek kez de mé nyez ték
a prog ra mot, azt ki szé le sí tet ték, mind a ku ta tás ban részt ve vők, mind a meg kér de zet tek fel ső-
ok ta tá si kö rét il le tő en. Ez a fo lya mat így le het al kal mas az el mé let és a gya kor lat egy ide jű
meg je le né sé re, s jó eset ben an nak rész le ges ala kí tá sá ra, be fo lyá so lá sá ra is – ahogy azt a
prog ram ve ze tői a ku ta tás mód szer ta ná nak írá sos be mu ta tás ban ki is eme lik.

Nizák Pé ter és Péterfi Fe renc 
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I.
VE ZE TŐI ÖSSZE FOG LA LÓ

Az EL TE PPK andragógia sza kos hall ga tó i nak kez de mé nye zé sé vel in du ló
Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás - a tu do mány te rü le tek re vonatkoztatva
rep re zen ta tív min tá nak te kint he tő – 1750 kö zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ban ta nu ló
el ső éves egye te mis ta és fő is ko lás kér dő íves fel mé ré sé vel vizs gál ta a fi a ta lok
de mok rá ci á val kap cso la tos is me re te it és at ti tűd je it. A ku ta tás mód szer ta nát
az el ső ta nul mány rész le te zi.

A ku ta tás főbb ered mé nyei:

1. A vizs gá lat ban részt ve vő egye te mis ták és fő is ko lás ok de mok rá ci á ról és po li ti ká ról
al ko tott vé le mé nyét, gon dol ko dá sát a kö zép is ko lai „ál lam pol gá ri is me re tek” tan óra
csak kis mér ték ben ha tá roz za meg. A hall ga tók leg főbb is me ret for rá sai: a mé dia, a
csa lád, egyéb is ko lai órák és fog lal ko zá sok. 

2. Kí ván csi ak vol tunk ar ra, hogy tisz tá ban van nak-e a hall ga tók né hány, ál ta lunk
alap ve tő nek te kin tett kér dés sel a de mok ra ti kus be ren dez ke dés sel és az aktuál po li -
ti ká val kap cso lat ban. Kér dő ívün kön két kér dés mér te fel az el ső éves egye te mis ták
tu dá sát. Vizs gá la tunk nem a rész le tes is me ret fel mé rés re irá nyult, ha nem ar ra, hogy
a kü lön bö ző at ti tű dök, vé le mé nyek össze kap cso lód nak-e olyan alap ve tő is me re tek kel,
mint pél dá ul a há rom ha tal mi ág szét vá lasz tá sa. Hu nya di Bul csú ta nul má nya mu tat ja
be e kér dé sek rész le te it.

3. A vizs gá lat sze rint az el ső éves hall ga tók köz bi zal mi szint je ala csony. Arapovics
Má ria össze fog la ló ja azt elem zi, hogy mi lyen mér ték ben bíz nak az egye te mis ták és
fő is ko lás ok a rend őr ség ben, az igaz ság szol gál ta tás ban, a po li ti ku sok ban, a par la -
ment ben és az ön kor mány zat ok ban. Az ada tok sze rint a köz in téz mé nyek bi za lom in de xe
összes sé gé ben meg le he tő sen ala csony, a „nem na gyon bí zom” és az „elég gé
meg bí zom” át lag ér ték kö zé esik a leg na gyobb bi zal mi mu ta tó val ren del ke ző igaz -
ság szol gál ta tás. Mi kép pen a fel nőtt la kos ság kö ré ben is ta pasz tal ha tó: a po li ti ku sok
iránt hi he tet le nül bi zal mat la nok a fi a ta lok, az át lag ér ték az ese tük ben 1,61%, ami az
„egy ál ta lán nem bí zom” és a „nem na gyon bí zom” ér té kek kö zé esik.

4. A kö zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ban ta nu ló fi a ta lok tár sa dal mi ak ti vi tá sa szint én ala -
csony. Ba bos Zsu zsán na ta nul má nya a fi a ta lok kö zös sé gi rész vé tel ét mu tat ja be.
rend sze res te vé keny ség ként több nyi re a sza bad idő höz kap cso ló dó sport- ének kar-
tánc- szak kö rö kön vesz nek részt a fi a ta lok, so kan egye sü le ti vagy ön kén tes te vé -
keny sé ge ket je löl tek be, vi szont hall ga tói ön kor mány za ti mun kát nem vál lal a hall ga tók
túl nyo mó több sé ge, és lé nye gé ben kö zöm bö sek a párt élet iránt. Ka ri ta tív ak ci ó ban,
ru ha gyűj tés ben, vér adás ban so kan vet tek már részt. Nem meg le pő, hogy internetes
kö zös sé gi ol da lon je len van nak az el ső éve sek, de pél dá ul már a blog szer kesz té se



nem ér dek li a fi a ta lok több sé gét. Ér de mes ki emel ni, hogy a meg kér de zet tek nek
csu pán 7%-a je lez te, hogy egye sü le ti te vé keny ség ben, ön kén tes te vé keny ség ben
ak tív. A de mok ra ti kus de fi ci tet ér zé kel te ti, hogy az egye te mi hall ga tók ér dek kép vi -
se let ében mind össze a vá la szo lók 2%-a vesz részt.

5. Kér dő ívünk rá kér de zett, hogy mo del le zett hely zet ben, ha sé re lem éri őket az ut cán,
vagy az egye te men, ho gyan vi sel ked nek a fi a ta lok. Ki csiny Zsóka ta nul má nyá ban ar ra
a kö vet kez te tés re jut, hogy az egyé ni fe le lős ség vál la lás mér té ke ki sebb, mint az idő sebb
la kos ság kö ré ben, és az autoriter hely zet ben el szen ve dett sé re lem ben a meg kér de -
zet tek a meg ol dást in kább vár ják az er re ki je lölt szer vek től (rend őr ség, hall ga tói
ön kor mány zat), mint a tár sa ik kal va ló együtt mű kö dés től. 

6. A hall ga tók több sé ge el íté li a nor ma sze gést, az ál lam pol gá ri alap ér té kek sa rok kö -
ve ként te kin te nek a vá la szo lók a nor ma kö ve tés re. Ta kács Dá vid a nor ma kö ve tést,
a jog sza bály sér tést vizs gá ló kér dé sek re adott vá la szok alap ján ju tott er re a kö vet -
kez te tés re. A ku ta tás bi zo nyí tot ta, hogy a de mok rá ci át po zi tí vab ban meg íté lők a
jog sza bály sze gé se ket job ban el íté lik.

7. A kor rup ci ós nor ma sze gés re az if jú egye te mis ták dön tő több sé ge de mok ra ti kus
meg ol dást ja va solt. Bozóky Ta más ki eme li ta nul má nyá ban, hogy ugyan ak kor a di á kok
nyug ta la ní tó an ma gas ará nya, 12%-a ag resszív, szél ső sé ges mó don ke zel né a nor ma -
sze gő ma ga tar tást. re mény kel tő vi szont, hogy az adott kor rup ci ós nor ma sze gést csu pán
ele nyé sző en te kin tet ték nor má nak, te hát az ál la mi mű kö dés ter mé sze tes ré szé nek.

8. Ku ta tá sunk vizs gál ta az egye te mis ták vá lasz tá si haj lan dó sá gát. Kál mán Te réz
össze fog lal ta, hogy a vá lasz adó el ső éves hall ga tók kö ré ben az or szá gos nál ki emel -
ke dő en na gyobb a vá lasz tá si haj lan dó ság. A po li ti kai ak ti vi tás kü lön bö ző di men zi ói
köz ti össze füg gé sek egy ér tel mű en ki mu tat ha tó vá vál tak.

9. A ma gyar fel nőtt la kos ság nál ala cso nyabb ál lam irán ti el vá rá sok jel lem zik a vizs gált
egye te mis tá kat. Oross Dá ni el meg fo gal ma zá sa sze rint a de mok rá cia mű kö dő -
ké pes sé gé be ve tett hit kis mér ték ben ala cso nyabb, mint a fel nőtt kor cso por té. Az ada tok
alap ján össze füg gés mu tat ko zik az egyé ni fe le lős ség vál la lás, il let ve az ál lam mal
szem be ni el vá rá sok kal kap cso la tos vá la szok, va la mint a de mok rá cia mű kö dé sé ről al ko tott
íté le tek, il let ve a fe le lős ség vál la lás és az érett sé git adó is ko la föld raj zi he lye kö zött.

10. A hall ga tók kö ré ben az Eu ró pai Unió meg íté lé se po zi tív nak te kint he tő. Pavlics Ta más
ta nul má nyá ban ki fej ti, hogy ez azon ban in kább a vá lasz adók kör nye ze té hez kap cso ló dó
„kedvezményezetti” elő nyök kel hoz ha tó össze füg gés be, mint sem az eu ró pai ál lam -
pol gá ri kom pe ten ci ák kal.

11. A hall ga tók de mok rá ci á ról al ko tott ké pét il luszt rál ja a ta nul má nyo kat kö ve tő hall ga tói
idé ze tek csok ra.

Je len kö tet az Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás ada ta it és el ső – egye te mis ták
és fi a tal ku ta tók ál tal meg fo gal ma zott – vizs gá la ti ered mé nye it mu tat ja be, ám csu pán
a leg főbb össze füg gé sek re vi lá gít rá. A vizs gá lat to váb bi elem zé se it, a je len le gi mel lett
más szem pon tú meg kö ze lí té se it szük sé ges nek tar tjuk.

Dr. Arapovics Má ria 
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1. A ku ta tás cél ja 

A vizs gá lat leg főbb cél ja az volt, hogy át fo gó ké pet ad jon a fel ső ok ta tás ban részt ve vő
fi a ta lok (el ső éve sek) ál lam pol gá ri rész vé te li haj lan dó sá gá ról, a tár sa da lom ról al ko tott
ál ta lá nos és spe ci á lis ké pük ről, az alap ve tő ér té kek ről és a fi a ta lok de mok ra ti kus
at ti tűd jé ről. Ar ra vol tunk kí ván csi ak, hogy az eu ró pai és ha zai tár sa dal mi vál to zá sok,
tren dek jel lem ző ek-e a kö zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ban ta nu ló fi a ta lok ra. 

2. A ku ta tás előz mé nyei

2000-ben az EL TE TFK ku ta tó cso port ja ál tal ki dol go zott Ci vil tár sa da lom és nonprofit
szer ve ze tek kép zé si prog ram be épült a mű ve lő dés szer ve ző, majd az EL TE PPK
andragógia sza kos hall ga tók kép zé sé be. Az Andragógia Tan szék kö ré szer ve ző dő Civil-
nonprofit Mű hely több kép zé si prog ram ki ala kí tá sá ban és fel mé rés meg va ló sí tá sá ban
vett részt. Több hall ga tó köz re mű kö dött a Kö zös ség fej lesz tők Egye sü le te ál tal kez de mé -
nye zett Ál lam pol gá ri rész vé tel He te ren dez vé nye in, töb ben ön kén tes mun kát vál lal tak
ci vil szer ve ze tek nél.

A ku ta tás köz vet len előz mé nye, hogy az EL TE PPK andragógia sza kos hall ga tói a
Nonprofit is me re tek kur zus ke re tei kö zött rö vid vé le ményt ír tak a de mok rá ci á ról. A rö vid
dol go za tok sok szí nű sé ge, az elé ge det len han gok és a konk rét is me re tek hi á nya kér dé sek
so rát ered mé nyez te. Így ve tő dött fel – hall ga tói kez de mé nye zés re – je len ku ta tá sunk öt le te. 

Mű hely mun ka kez dő dött, amely hez az EL TE más ka ra i nak, va la mint más egye te mek
volt és je len le gi hall ga tói is csat la koz tak: az Andrássy Egye tem ről, a Bu da pes ti Corvinus
Egye tem ről, a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem ről és a Pé csi Tu do mány egye tem ről.

3. A ku ta tás kér dé sei és hi po té zi sei 

A ku ta tás so rán a kö vet ke ző kér dé sek re ke res tük a vá la szo kat:
1. Mennyi re tu da tos ál lam pol gár ok a fi a tal egye te mis ták és fő is ko lás ok? Mennyi re ak tí vak,

se gí tő ké szek, mennyi re vesz nek részt kö zös sé gi te vé keny sé gek ben?
2. Kik ala kít ják a meg kér de zet tek gon dol ko dá sát köz éle ti, po li ti kai té mák kal kap cso lat ban,

kik kel és mi lyen kör ben be szél get nek a ku ta tás ban részt ve vők ezek ről a kér dé sek ről? 
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3. Mennyi re van nak tisz tá ban a de mok rá cia in téz mény rend sze ré vel, és hon nan szer zik/
sze rez ték a de mok rá ci á val, po li ti ká val kap cso la tos is me re te i ket, tu dá su kat?

4. Mennyi re bíz nak a köz in téz mé nyek ben az el sőéves hall ga tók?
5. Mennyi re fe le lős ség tel jes dön tés ho zók, mennyi re nor ma sze gők a fi a ta lok? 
6. Mi lyen a sza va zói haj lan dó sá guk és mi a vé le mé nyük az Eu ró pai Uni ó ról a hall ga tók nak?
7. Mit je lent az el sőéves hall ga tók szá má ra a de mok rá cia?

A kér dé sek meg fo gal ma zá sa so rán a vá la szok te kin te té ben a kö vet ke ző hi po té zi sek kel
él tünk:
1. A fi a tal egye te mis ták, fő is ko lás ok a fel nőtt-tár sa da lom hoz ha son ló an ala csony

ak ti vi tást mu tat nak kö zös sé gi te vé keny sé gek ben, kö rük ben töb ben van nak azok,
akik még nem vet tek részt ön kén tes, ka ri ta tív te vé keny ség ben, mint azok, akik igen.

2. A meg kér de zet tek több sé ge az is ko lá ban nem fog lal ko zik de mok rá ci á val, kö zé let tel,
po li ti kai kér dé sek kel. 

3. A fi a ta lok – a fel nőtt la kos ság hoz ha son ló an – nem iga zán bíz nak a köz in téz mé nyek ben,
az or szá gos ér té kek nél ala cso nyabb bi zal mi szin ten áll nak.

4. A fi a ta lok in kább vár nak má sok tól meg ol dást, mint hogy ma guk le gye nek fe le lős ség -
tel jes dön tés ho zók. A jog sza bály sér té sek, nor ma sze gé sek el íté lé sé nek mér té ke a
fi a ta lok kö ré ben a Btk. sze rin ti mi nő sí tés hez iga zo dik.

5. A fi a tal egye te mis ták közt a biz tos sza va zók ará nya a fel nőtt-tár sa da lo mé nál ma ga sabb,
s ez az arány a po li ti kai ak ti vi tás más di men zi ó i ban mu ta tott ki emel ke dő vi sel ke dés
(po li ti kai rész vé tel mi nő sí tett for mái, for má lis szer ve ze ti tag ság, po li ti ka irán ti
ér dek lő dés) ese té ben to vább nő.

6. A fi a ta lok az Eu ró pai Uni ót in kább po zi tí van íté lik meg a kül föl di mun ka vál la lá si és
ta nu lá si le he tő sé gek re hi vat koz va.

7. A fi a ta lok a de mok rá ci á hoz több eset ben tár sí ta nak ne ga tív jel ző ket, mint po zi tí vo kat,
és több al ka lom mal a ma gyar de mok rá cia hi á nyos sá ga it ál lít ják szem be sa ját
de mok rá cia ké pük kel.

4. Mód sze rek

4.1. Ku ta tá si stra té gia
A ku ta tás ket tős stra té gi át kö ve tett. Egy részt de duk tív el já rás ér vé nye sül az eu ró pai
de mok rá cia fo lya ma tok, a ci vil tár sa da lom ban és a ha zai köz élet ben vég be ment vál to zá sok,
il let ve a po li to ló gi ai el mé le tek le írá sá nál. A hall ga tók be mu ta tá sa kor le író, ér tel me ző és
össze ha son lí tó elem zés mód sze rét al kal maz zuk. Az el ső éves egye te mi és fő is ko lai
kép zé sek ben részt ve vő hall ga tók kö ré ben vég zett em pi ri kus ku ta tá sa ink so rán az
ada tok le írá sa és elem zé se al kal má val pe dig in duk tív stra té gi ai irányt kö vet tünk. 

4.2. Ku ta tá si mód sze rek 
Az adat fel vé tel mód szer ta ná nak meg ha tá ro zá sá hoz elő ször egy kon tex tus-tisz tá zó
ál la pot fel mé rést vé gez tünk, mely nek so rán fel dol goz tuk a té má ra vo nat ko zó ma gyar és
eu ró pai uni ós do ku men tu mo kat, jog sza bá lyo kat és szak iro dal ma kat. Adat for rás ként
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hasz nál tuk a KSH sta tisz ti ká it, a TÁrKI és az ÁrH fel mé ré se it, az If jú ság ku ta tá sok
gyors je len té se it. 

Ezt kö ve tő en vá lasz tot tuk ki az adat gyűj té si tech ni kát.  A leg in kább ha té kony esz köz nek,
mely meg fe le lő en ki ter jedt adat gyűj tést ered mé nyez he tett, a kvan ti ta tív ku ta tá si mód szert
ta lál tuk, ugyan ak kor kí ván csi ak vol tunk a vá lasz adók egyé ni vé le mé nyé re, hogy ár nyalt
ké pet fo gal maz has sunk meg ku ta tá si je len té sünk ben. En nek ér de ké ben egy ti zen négy
kér dés ből ál ló stan dar di zált kér dő ívet ál lí tot tunk össze, mely nek se gít sé gé vel a vá la szok
gya ko ri sá ga vagy re la tív gya ko ri sá ga mér he tő vé vált. Az X-eléssel, be ka ri ká zás sal ki vá laszt ha tó
vá la szok mel lett azon ban meg hagy tuk an nak a le he tő sé gét is, hogy „egyéb” vá lasz ként más,
egyé ni op ció is meg fo gal maz ha tó le gyen a ki töl tő ré szé ről (2., 5., 9. kér dés); az in dok lás
le he tő sé gét kí nál tuk fel a 12. kér dés ese té ben; a 14. kér dés pe dig tel je sen a ki töl tők sa ját,
sza ba don meg fo gal ma zott vé le mé nyé re kér de zett rá, me lyet kva li ta tív ana lí zis sel ér té kel tünk.

Mun kánk in ter disz cip li ná ris te rü le tet ölelt fel, igye kez tünk szo ci o ló gi ai, jo gi, po li to -
ló gi ai és pedagógiai-andragógiai szem pon to kat kö vet ni.

4.3. A cél cso port 
Ku ta tá sunk tár gyá nak meg ha tá ro zá sa után a cél cso port eg zakt le ha tá ro lá sát tet tük meg.
Az el éren dő cél (ku ta tá si kér dé se ink re a le he tő leg szé le sebb kör ben meg fe le lő vá la szo kat
kap ni) és a hall ga tói ku ta tó cso por tunk erő for rá sa i nak fi gye lem bevé te lé vel ha tá rol tuk le
a fel mé rés be be vo nan dó hall ga tók kö rét te rü le ti és élet ko ri szem pont ok sze rint.

Ki hasz nál va ha zánk fő vá ros-cent ri kus sá gát, úgy ítél tük meg, hogy a Kö zép-ma gyar -
or szá gi ré gi ó ban ta lál ha tó na gyobb egye te me ken (Bu da pes ten kí vül az agg lo me rá ci ó ban
ta lál ha tó a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka ra, va la mint a
gö döl lői Szent Ist ván Egye tem) el ér he tő egye te mis ták és fő is ko lás ok az or szág egész
te rü le tét rep re zen tál ják mind a 14 kép zé si te rü le ten,1 va la mint a hit éle ti kép zés ben
részt ve vők kö ré ben. Amint em lí tés re ke rült, ez a hall ga tói ku ta tó cso port erő for rá sa it
te kint ve is jó meg ol dás nak tűnt, hi szen a cso port tag ok kap cso la ti tő ké jé re tá masz kod va
el ér he tők vol tak azok az ok ta tók, hall ga tói ön kor mány zat ok, akik a ku ta tás ban együtt -
mű köd tek a le kér de zé sek so rán.

Az élet ko ri le ha tá ro lás nál a fo lya ma tos szű kí tés el vét al kal maz tuk. Cé lunk a kor tár -
sa ink, azon be lül a le en dő dip lo má sok  de mok rá ci á val kap cso la tos vé le mé nyé nek a
fel tér ké pe zé se volt. A hall ga tói tár sa da lom azon ban - kü lö nö sen a bo lo gnai rend szer
be ve ze té se óta – po la ri zált: kép zé si szin tek és mó dok, a fi nan szí ro zás és szá mos más
egyéb szem pont sze rint. Ezt fi gye lem be vé ve kel lett meg ha tá roz nunk egy olyan cso por tot,
amely eg zakt mó don le ír ha tó és kö rük ből a kér dé se ink re a leg több ér de mi vá lasz
nyer he tő. Az el ső éves nap pa li ta go za tos (füg get le nül a fi nan szí ro zá si for má tól) hall ga tók
mel let ti dön té sünk oka, hogy eb ben a po pu lá ci ó ban jól mér he tő az elő ze tes tu dás
(vö. kér dő ív 1-2. kér dé sét), ugyan ak kor az egye te mi élet hez kap cso ló dó, a fel nőtt élet kor

A KUTATÁS MóDSZErTANA 11

1 Agrár, Bölcsészettudományi, Gazdaságtudományok, Informatika, Jogi és igazgatási, Műszaki, Mű vé sze ti,
Művészetközvetítési, Nemzetvédelmi és katonai, Orvos- és egészségtudományi, Pedagógusképzési,
Sporttudományi, Társadalomtudományi, Természettudományi (ld. http://www.felvi.hu/felveteli/szakok_
kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/index)



ál tal meg ha tá ro zott prob lé mák ra is meg fe le lő vá la szo kat tud nak már ad ni (vö. kér dő ív 6-9.
kér dé sét). A gó lyák kö ré ben fel vett kér dő ívek azért is kü lö nö sen sze ren csé sek, mert
meg te rem tik an nak a le he tő sé gét, hogy a ku ta tás eset le ge sen ki ter jeszt he tő le gyen
akár a kö zép is ko lás di á kok, vagy a fel sőbb éves hall ga tói cso por tok fe lé.

4.4. A kér dő íves adat gyűj tés mód sze rei 
A do ku men tum elem zést kö ve tő en te hát kér dő íves adat fel vé te li mód szert al kal maz tunk.

A le kér de zés előtt pró ba ki töl tést vé gez tünk el is mert ci vil szer ve zet ve ze tői se gít sé gé vel.
Ja vas la ta ik alap ján egy sze rű sí tet tük, rö vi dí tet tük a kér dő ívet, mely nek össze ál lí tá sa kor
fi gye lem be vet tük ko ráb bi ku ta tá sok (fel so ro lás) kér dé se it, mód sze re it.

A pró ba ki töl tés so rán a részt ve vők ja va sol ták a nyílt vé gű kér dé sek el ha gyá sát, il let ve
a kér dé sek szá má nak csök ken té sét, a kér dő ív rö vi dí té sét.

4.4.1. Az adat fel vé tel ide je
Ha zánk ban szá mos tár sa dal mi vál to zás nak le het tünk ta núi az utób bi idő szak ban (gaz da sá gi
vál ság, tár sa dal mi ré te gek le sza ka dá sa, ra di ka liz mus), amit a 2010-es or szág gyű lé si
vá lasz tá sok kam pány idő szak ára jel lem ző fel fo ko zott köz han gu lat to vább fo ko zott. En nek
a fo lya mat nak a le nyo ma tát sze ret tük vol na meg ra gad ni a kér dő ívek ben, ezért vá lasz tot tuk
a 2010-2011-es tan évet az adat fel vé tel idő pont já ul. Ez a ku ta tás egyik erős pont ja, ugyan -
ak kor azt is lát ni kell, hogy egy ben gyen ge sé ge is, hi szen a tár sa dal mi ak ti vi tás szél ső -
sé ge sen hul lám zó volt eb ben az idő szak ban, ami a ki töl tők vá la sza i ra is ha tás sal volt.

4.5. Az ada tok fel dol go zá sa
Az ada tok be gyűj té se után ke rült sor az ada tok rög zí té sé re és tisz tá zá sá ra. A kér dő íve ket
SPSS prog ram se gít sé gé vel dol goz tuk fel. 

A vá lasz adók és vá la szok fel dol go zá sa el ső lé pés ben le író-sta tisz ti kai esz kö zök kel tör tént.
En nek so rán kom bi ná ci ós táb lák kal, gra fi kus esz kö zök kel (kör-, osz lopdi ag ram) jel le mez tük
a kér dő ívek meg osz lá sát. A táb lá za tok alap ján hi po té zis-szin ten meg fo gal ma zott ál lí tá so kat       

2-teszttel, -mutatóval vizs gál tuk elő ször. Ezek nem bi zo nyul tak elég rész le tes nek. Az
össze füg gé sek to váb bi be mu ta tá sá ra, il let ve az SPSS fut tat ha tó sá ga ér de ké ben szük sé ges
volt a mé ré si szin tek pon to sí tá sa (ese ten kén ti transz for má lás no mi ná lis ská lá ról
ordinálissá, in ter val lum má, il let ve arány ská lá ra). En nek so rán a vá lasz adók jel lem zői, és
az adott vá la szok köz ti össze füg gést kü lön bö ző pró bák kal vizs gál tuk. Ezek so rán a null-
hipotézis min den eset ben a füg get len ség volt, és Kruskal-Wallis, Mann-Whitney pró bá kat
al kal maz tuk. Az össze füg gé sek mér té ké nek meg ha tá ro zá sá hoz a Pearson-féle páronkénti
kor re lá ci ós együtt ha tót al kal maz tuk. A hasz ná la tos szignifikancia-szintek 1%, il let ve 5%. 

5. A min ta

Át la go san 80%-os meg bíz ha tó ság gal (az az 20% szignifikancia-szinten) a min ta be li ará nyok
meg egyez nek te rü le ten ként az összes el ső éves meg osz lá sá val, ki vé ve a sport tu do má nyi és
az in for ma ti kai kép zé si te rü le tet. Így a min ta, ha nem tel je sen, de azért vi szony lag jó kö ze -
lí tés sel rep re zen táns nak te kint he tő. Leg na gyobb arány ban a gaz da sá gi, il let ve mű sza ki
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te rü le ten ta nu lók sze re pel tek, leg ki seb ben a mű vé szet köz ve tí té si, va la mint a nem zet vé del mi
és ka to nai kép zé si te rü le ten ta nu lók.  A böl csé szek kis sé alul rep re zen tál tak, de a min ta be li
ará nyuk a tű rés ha tá ron be lül meg egye zik az összes fel vet ten be lü li ará nyuk kal. 

1. táb lá zat: A fel mé rés ben részt ve vők meg osz lá sa kép zé si te rü le tek sze rint

Tu do mány te rü let Fő Arány (%)
Ag rár 63 3,6
Böl csé szet tu do má nyi 172 9,8
Gaz da ság tu do má nyi 371 21,2
In for ma ti kai 53 3,0
Jo gi és igaz ga tá si 147 8,4
Mű sza ki 225 12,9
Mű vé sze ti 46 2,6
Mű vé szet köz ve tí té si 24 1,4
Nem zet vé del mi és ka to nai 27 1,5
Or vos- és egész ség tu do má nyi 101 5,8
Pe da gó gus kép zé si 73 4,2
Sport tu do má nyi 148 8,5
Tár sa da lom tu do má nyi 141 8,1
Ter mé szet tu do má nyi 116 6,6
Hit éle ti 42 2,4
Nem vá la szolt 1 ,1
Total 1750 100,0

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

1. áb ra: A cél cso port meg osz lá sa kép zé si te rü le tek sze rint
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A ne mek sze rin ti meg osz lás te rü le ten ként vál to zó (meg fe lel a kép zés te ma ti kai
sa já tos sá ga i nak), össze sít ve a nők ará nya kis sé meg ha lad ja a fér fi a két. 

2. áb ra: A fel mé rés ben részt ve vők meg osz lá sa ne mek sze rint (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

A kor sze rin ti meg osz lás nem meg le pő, meg fe lel a ta nul má nyok ban va ló elő re ha la -
dás nak. Dön tő en 18-20 év kö zöt ti ek ad ták a vá la szo kat. Az idő seb bek sze rep lé se an nak
kö szön he tő, hogy nem csak a nap pa li, ha nem ese ten ként a le ve le ző kép zé si for má ban
ta nu lók is be ke rül tek a meg kér de zet tek kö zé.

3. áb ra: A fel mé rés ben részt ve vők meg osz lá sa élet kor sze rint (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

Az érett sé gik hely szí né ben a Kö zép- és Észak-ma gyar or szá gi ré gió, to váb bá a
vá ro sok do mi nál tak. Bu da pest nem sze re pel az áb rán, mert ma gas ará nya kö vet he tet -
len né tet te vol na a töb bi ré gió be mu ta tá sát. A kér dés fel vé tel hely szí ne mi att do mi nál nak
a Bu da pes ten érett sé gi zet tek. 
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4. áb ra: A fel mé rés ben részt ve vők meg osz lá sa az érett sé gi zé sük he lye sze rint (fő)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

A ku ta tó cso port tag jai fel mé ré sük ered mé nye it az EL TE Pe da gó gi ai és Pszi cho ló gi ai
Ka rán 2011. szep tem ber 23-án meg ren de zett Egye te mes ér té kek az egye te men –
Nyi tott ka puk a Kul tu rá lis Ut cá ban kon fe ren ci án, az Ál lam pol gá ri rész vé tel He te
ren dez vény so ro za ton mu tat ták be.
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Hon nan szer zik a fi a ta lok köz éle ti, po li ti kai is me re te i ket, kik ala kít ják
gon dol ko dá su kat, és mi lyen tu dás sal ren del kez nek a té má ban? Az aláb bi ak ban
az „Egye te mes ér té kek az egye te men” ku ta tás kér dő ívén sze rep lő el ső,
má so dik és har ma dik kér dés re adott vá la szo kat mu ta tom be.

1. Ki in du lás

1.1. Kér dés fel te vés
Bár ku ta tá sunk fó ku szá ban a po li ti ká val, a de mok ra ti kus ér té kek kel és in téz mé nyek kel
kap cso la tos at ti tű dök vizs gá la ta állt, az ered mé nye ket tá gabb kon tex tus ban is el kí ván tuk
he lyez ni. Ezért kér dő ívünk ele jé re olyan kér dé se ket tet tünk, ame lyek ből meg is mer het tük
a vá lasz adók „szak mai” hát te rét. Há rom kér dés cso port ra ke res tük a vá la szo kat.

1. Kik ala kít ják a meg kér de zet tek gon dol ko dá sát köz éle ti, po li ti kai té mák ban, az az
mely in téz mény játssza a leg na gyobb sze re pet a fi a ta lok po li ti kai szo ci a li zá ci ó já ban?

2. Hon nan szer zik a de mok rá ci á val, po li ti ká val kap cso la tos tu dá su kat a meg kér de zet tek,
mi az is me re te ik for rá sa?

3. Mennyi re tá jé ko zot tak a meg kér de zet tek a de mok ra ti kus in téz mény rend szer rel
kap cso lat ban, mi lyen is me re tek kel ren del kez nek?

1.2. Ku ta tá si hi po té zi sek
E há rom te rü le ten be lül is el ső sor ban ar ra vol tunk kí ván csi ak, hogy mek ko ra sze re pet
ját szik az is ko la a po li ti kai szo ci a li zá ci ó ban, és mi lyen is me re tek kel, tár gyi tu dás sal
kap cso lód nak össze az egyes de mok rá ci á val, kö zé let tel kap cso la tos at ti tű dök. Sa ját
ko ráb bi ta pasz ta la ta ink és elő ze tes ku ta tá sunk fé nyé ben az aláb bi hi po té zi se ket ál lí tot tuk
fel mun kánk ele jén, ezek he lyes sé gét kí ván tuk el len őriz ni a fel mé rés ál tal.

1. Az is ko lá ban ke vés szó esik de mok rá ci á ról, köz élet ről, önál ló szak tárgy ke re té ben
csak ke vés di ák fog lal ko zik ezek kel a té mák kal szisz te ma ti ku san a kö zép is ko lá ban.

2. A hall ga tók meg szer zik ugyan a de mok ra ti kus in téz mény rend szer rel kap cso la tos
leg alap ve tőbb el mé le ti is me re te ket, ám e tu dást csak kor lá to zot tan tud ják ér tel -
mez ni, a gya kor lat ba át ül tet ni, a „min den nap ok” kon tex tu sá ba he lyez ni.

III.
Hunyadi Bulcsú

A KÖZ ÉLE TI IS ME RE TEK FOR Rá SA ÉS MÉR TÉ KE
A MEG KÉR DE ZETT EL SŐ ÉVES EGYE TE MIS TáK

ÉS FŐ IS KO LáS OK KÖ RÉ BEN



1.3. Fel tett kér dé sek
A ku ta tá si kér dé sek vizs gá la ta ér de ké ben az aláb bi kér dé sek re vár tunk vá laszt a meg -
kér de zett el ső éves egye te mis ták tól és fő is ko lás ok tól:
1. Ki vel be szél getsz de mok rá ci á ról, po li ti ká ról?
2. Hol hal lot tál de mok rá ci á ról, po li ti ká ról? (Több vá lasz is meg je löl he tő)

q Ál lam pol gá ri is me re tek tan tárgy ke re té ben
q Is ko lá ban egyéb órán vagy fog lal ko zá son
q Csa lád ban
q Ba rá tok kal, ha ve rok kal
q Mé di á ból
q Egyéb kör ben
q Egy ál ta lán nem fog lal ko zom ezek kel a té mák kal

3. Me lyik in téz ményt me lyik cso port ba so rol nád?
Igaz ság szol gál ta tás Vég re haj tás Tör vény ho zás Nem tu dom

Bí ró ság 
Rend őr ség 
Par la ment 

1.4. Szó hasz ná lat
Fon tos nak tart juk fel hív ni a fi gyel met az el ső két kér dés ben hasz nált fogalompárokra. A
de mok rá cia és a po li ti ka kö zös hasz ná la tá val a po li ti kát tá gabb kon tex tus ba kí ván tuk
he lyez ni a szűk ér te lem ben vett, ám a köz na pi hasz ná lat ban gyak ran al kal ma zott „párt -
po li ti ka” je len tés he lyett. A fogalompár hasz ná la tát in do kol ta az is, hogy a „po li ti ka” ké -
nyes té má nak szá mít az is ko lá ban, hi szen a sza bá lyok tilt ják a tan órai po li ti zá lást, míg
a de mok rá ci á val kap cso la tos is me re tek több tan tárgy ke re té ben is elő ke rül nek.

1.5. Mód szer ta ni meg jegy zé sek
A jobb át te kint he tő ség ér de ké ben az élet kor ral va ló össze füg gés vizs gá la tá hoz a vá lasz -
adó kat kor cso port ok ba so rol tuk: a) 18 éve sek, b) 19 éve sek, c) 20 éve sek, d) 21 éve sek,
e) 22 éve sek, f) 23 éve sek és idő seb bek. Az élet ko ri cso por to kat, elem szá mu kat, va la -
mint a min tán be lü li ará nyu kat az aláb bi áb ra mu tat ja.

1. áb ra: A részt ve vők ből ki ala kí tott élet ko ri cso por tok ará nya (elem szám; %) 

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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Szin tén cso por tok ba osz tot tuk az érett sé gi he lyé re vo nat ko zó ada to kat, két ka te gó ria -
rend szert ala kít va ki: 1) te le pü lés tí pus sze rin ti osz tás, 2) ré gió sze rin ti osz tás. Fon tos
le szö gez nünk, hogy Bu da pes tet a te le pü lés tí pu sok kö zött tün tet jük fel, ada tai nem
sze re pel nek a Kö zép-ma gyar or szá gi ré gió ada tai kö zött. Más részt a te le pü lés tí pu sok
vizs gá la ta kor az „egyéb te le pü lés” ka te gó ri át nem von juk be az elem zés be, mert
ala csony elem szá mai mi att meg za var ja az ada to kat.

2. Ki vel be szél get nek a meg kér de zet tek de mok rá ci á ról, po li ti ká ról?

Leg el ső kér dé sünk ar ra ke re sett vá laszt, hogy mely kö zös sé gek, mely in téz mé nyek
be fo lyá sol ják leg in kább a meg kér de zet tek gon dol ko dá sát a de mok rá ci á val, po li ti ká val
kap cso la tos té mák ban, mi lyen kör ben be szél get nek a ku ta tás ban rész tve vők ezek ről a
kér dé sek ről. Ki in du ló fel te vé sünk az volt, hogy az is ko lá ban ke vés szó esik er ről a té má ról,
ezért azt az ered ményt vár tuk, hogy a ku ta tás ban részt ve vők több sé ge nem fog lal ko zik
az is ko lá ban ilyen kér dé sek kel.

Bár a kér dés nyílt kér dés ként tet tük fel, te hát a részt ve vők bár mi lyen vá laszt ad hat tak
(akár több vá laszt is), a meg kér de zett 1750 fő dön tő több sé ge 3 ka te gó ri á ba il lesz ke dő
vá laszt adott: ba rát tal, csa lád dal vagy is ko lá ban be szél get nek de mok rá ci á ról, po li ti ká ról.
Az el ső áb ra az egyes ka te gó ri ák meg osz lá sát mu tat ja,

2. áb ra: A "Ki vel be szél get köz élet ről, po li ti ká ról" kér dés re adott vá la szok meg osz lá sa (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

Az egyes vá lasz le he tő sé gek egy más sal va ló össze füg gé sét vizs gál va az aláb bi meg ál la -
pí tá so kat te het jük:
• Aki a ba rá ta i val be szél get köz élet ről, po li ti ká ról, az a csa lád já val, az is ko lá ban és

egyéb tár sa ság ban is be szél ilyen kér dé sek ről.
• Aki a csa lád já val be szél get po li ti ká ról, az a ba rá tai mel lett az is ko lá ban és egyéb

tár sa ság ban is be szél ró la.
• Aki az is ko lá ban be szél get ilyen té má ról, az a csa lád ján és a ba rá ta in túl más tár sa -

ság ban is be szél get köz éle ti té mák ról.



2.1. Ne mek sze rin ti meg osz lás
Ha össze ha son lít juk a ne mi meg osz lást a tel jes min tán és az egyes vá lasz le he tő sé ge ken
be lül, több eset ben is össze füg gést lá tunk. Leg erő sebb kor re lá ci ót a csa lád mu tat: a
nők jó val na gyobb arány ban be szél get nek po li ti ká ról a csa lád juk kal, mint a fér fi ak.
Szin tén szo ros össze füg gés mu tat ha tó ki a ba rát tal és az egyéb he lyen tör té nő be szél -
ge tés ese té ben is, itt azon ban a fér fi ak fe lé bil len a mér leg: ők be szél get nek na gyobb
arány ban mind a ba rá ta ik kal, mind egyéb tár sa ság ban a po li ti ká ról.

3. áb ra: A kér dés re adott vá la szok meg osz lá sa a vá la szo lók ne me sze rint (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

2.2. Élet kor sze rin ti meg osz lás
Bár a kér dés re adott vá la szok az élet kor ral csak gyen gén kor re lál nak, ten den ci á kat azért
meg ál la pít ha tunk a se gít sé gük kel. Esze rint az élet kor nö ve ke dé sé vel csök ken a csa lád
sze re pe a po li ti ká ról va ló be szél ge té sek ben, ugyan ak kor meg nő az egyéb he lye ken és kis-
mér ték ben a ba rá tok kal va ló be szél ge tés sze re pe. Az utób bi két trend ese té ben azon ban
egy-két he lyen meg tö rik a nö ve ke dés üte me, és in ga do zást lát ha tunk a trend ben.

4. áb ra: A kér dés re adott vá la szok meg osz lá sa az élet ko ri cso por tok sze rint (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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2.3. Érett sé gi he lye sze rin ti meg osz lás
A te le pü lés tí pus sze rin ti meg osz lást vizs gál va ne ga tív össze füg gést lá tunk a te le pü lés mé ret
és a ba rát tal va ló be szél ge tés kö zött: mi nél ki sebb egy te le pü lés, an nál fon to sabb be szél ge -
tő part ner a ba rát de mok rá ci á val, po li ti ká val kap cso la tos té mák ban. Egye nes össze füg gés
fi gyel he tő meg ugyan ak kor a te le pü lés mé re te és a csa lád dal va ló be szél ge tés kö zött: mi nél
na gyobb a te le pü lés, an nál na gyobb arány ban be szél get nek a csa lá dok köz éle ti kér dé sek ről.
Ha son ló kor re lá ció fi gyel he tő meg az egyéb he lyen tör té nő be szél ge tés sel is: a te le -
pü lés mé ret tel egye nes arány ban csök ken az egyéb kö zös ség ben foly ta tott be szél ge té sek
gya ko ri sá ga. Az is ko lá val kap cso lat ban nem lát ha tó ennyi re vi lá gos ten den cia, min den eset re
a Bu da pes ten érett sé gi zet tek az át lag nál jó val ki sebb mér ték ben be szél get tek az is ko lá ban
po li ti ká ról, mint va la mely me gye köz pont ban vagy egyéb vá ros ban érett sé gi zett tár sa ik.

5. áb ra: A kér dés re adott vá la szok meg osz lá sa az érett sé gi he lye sze rint (te le pü lés tí pus; %)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

Az érett sé gi he lyét ré gi ós bon tás ban vizs gál va kor re lá ci ót lá tunk az is ko lá ban va ló po li ti -
kai be szél ge tés sel. A vá lasz le he tő sé gek tel jes min tán, il let ve egyes ré gi ón be lü li meg -
osz lá sá nak ará nyát össze ha son lít va meg ál la pít hat juk, hogy a meg kér de zet tek kö zül a
Nyu gat-Du nán tú lon és Észak-Ma gya ror szá gon érett sé gi zet tek be szél get nek a leg ke vés -
bé de mok rá ci á ról és po li ti ká ról az is ko lá ban, míg a Ke let-du nán tú li, az Észak-al föl di és
a Ke let-ma gyar or szá gi ré gió is ko lá i ban az át lag nál gya ko ribb nak szá mít ez a té ma.

6. áb ra: A kér dés re adott vá la szok meg osz lá sa az érett sé gi he lye sze rint (ré gió; %)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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Össze fog la ló an te hát az aláb bi kö vet kez te té se ket von hat juk le:
• A po li ti ká ról va ló gon dol ko dást leg in kább a csa lád és a ba rá ti kör be fo lyá sol ja, az

is ko lá nak eb ben csak kis sze re pe van.
• A meg kér de zett nők leg in kább a csa lád juk kal be szél get nek po li ti ká ról, a fér fi ak pe dig

leg in kább egyéb he lye ken, il let ve a ba rá ta ik kal.
• Mi nél ki sebb egy te le pü lés, an nál fon to sabb a ba rát, mint po li ti kai be szél ge tő társ.
• Mi nél na gyobb egy te le pü lés, an nál gyak rab ban be szél get nek a csa lád ban po li ti ká ról.

3. Hol hal la nak a meg kér de zet tek de mok rá ci á ról, po li ti ká ról?

A kér dő ív el ső kér dé sé hez ha son ló an a má so dik kér dés ben is a po li ti kai szo ci a li zá ci ót
meg ha tá ro zó in téz mé nyek sze re pét vizs gál tuk, ám itt ar ra ke res tük a vá laszt, hon nan
szer zik/sze rez ték a de mok rá ci á val, po li ti ká val kap cso la tos is me re te i ket, tu dá su kat az
el sőéve sek. En nek ér de ké ben a kér dés re („Hol hal lot tál de mok rá ci á ról, po li ti ká ról?”) az
aláb bi vá lasz le he tő sé gek kö zül vá laszt hat tak a részt ve vők, egy szer re akár töb bet is.
• ál lam pol gá ri is me re tek tan tárgy ke re té ben
• is ko lá ban, egyéb órán vagy fog lal ko zá son
• csa lád ban
• ba rá tok tól, ha ve rok tól
• mé di á ból
• egyéb kör ben
• egy ál ta lán nem fog lal ko zom ezek kel a té mák kal

Az elő ző kér dés hez ha son ló an itt is ki emel ten ér de kelt min ket az is ko la sze re pe, és azon
be lül is, hogy mi lyen arány ban vet tek részt a meg kér de zet tek a kö zép is ko lá ban ál lam -
pol gá ri is me re tek órán, há nyan sze rez tek a té má ban fel te he tő en mé lyebb is me re te ket
szak tárgy ke re té ben. Azt fel té te lez tük, hogy a meg kér de zet tek nek csak kis ará nya vett
részt ilyen órán. Hi po té zi sünk nek meg fe le lő en a ku ta tás ban résztve vők túl nyo mó
több sé ge az is ko lát, a csa lá dot és a mé di át je löl te meg fő in for má ciófor rás ként, az
ál lam pol gá ri is me re tek tan tár gyat mind össze 23%-uk.

7. áb ra: A de mok rá ci á val kap cso la tos is me re tek for rá sa (em lí té sek %-a)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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Az egyes vá lasz le he tő sé gek egy más sal va ló össze füg gé sét vizs gál va az aláb bi meg -
ál la pí tá sok ra ju tot tunk:
• Aki ál lam pol gá ri is me re tek tan tárgy ke re té ben hall de mok rá ci á ról, po li ti ká ról, az

egyéb kör ben is hall ró la, il let ve a tan tárgy tól el te kint ve egy ál ta lán nem fog lal ko zik
ez zel a té má val.

• Aki is ko lá ban hall a té má ról, az a csa lád ban, ba rá tok tól és a mé di á ban is hall ró la.
• Aki csa lád ban hall a té má ról, az az is ko lán túl a ba rá tok tól és a mé di á ban is hall ró la.
• Aki ba rát tól hall a té má ról, az az is ko lá ban, a csa lád ban, a mé di á ban és egyéb

kör ben is hall ró la.
• Aki pe dig egy ál ta lán nem fog lal ko zik a té má val, az az ál lam pol gá ri is me re tek órán

kí vül sem az is ko lá ban, sem a csa lád ban, sem a ba rá tok tól, sem a mé di á ban nem
hall de mok rá ci á ról.

3.1. Ne mek sze rin ti meg osz lás
A ne mi vál to zó val össze ha son lít va a kér dés re adott vá la szo kat, meg ál la pít hat juk, hogy a
fér fi ak jó val ki sebb arány ban hal la nak a de mok rá ci á ról az is ko lá ban, mint a nők, el len ben
sok kal na gyobb arány ban a ba rá ta ik tól és egyéb kör ben.

8. áb ra: A de mok rá ci á val kap cso la tos is me re tek for rá sa ne mek sze rint (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

3.2. Élet kor sze rin ti meg osz lás
A vá la szo kat az élet kor ral össze vet ve nem lá tunk ha tá ro zott össze füg gést egyik vá lasz -
le he tő ség ese tén sem, csu pán hal vány tren de ket.
• A csa lád em lí té se min den kor cso port ese tén át lag kö rü li, ki vé ve a 22 éve se ket, il let ve

a 23 éve se ket és idő seb be ket, ahol je len tő sen le csök ken az elő for du lás ará nya.
• A ba rá tok em lí té se nö vek vő ten den ci át mu tat ugyan az élet kor elő re ha lad tá val, ám

a 22 éve sek kö ré ben át la gos szint re „esik vissza”.



9. áb ra: A de mok rá ci á val kap cso la tos is me re tek for rá sa kor cso port ok sze rint (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

3.3. Érett sé gi he lye sze rin ti meg osz lás
A te le pü lés tí pu sok sze rin ti bon tást össze vet ve a vá la szok kal, egye nes össze füg gést lá tunk
a te le pü lés tí pu sok és a csa lád mint in for má ció for rás kö zött – csak úgy, mint az elő ző
kér dés ese tén. Mi nél ki sebb te le pü lé sen érett sé giz tek a vá la szo lók, an nál ke vés bé
hal lot tak de mok rá ci á ról a csa lád ban. Az elő ző kér dés sel el len tét ben en nél a kér dés nél
egye nes össze füg gést lá tunk a ba rá tok kal va ló be szél ge tés gya ko ri sá ga és a te le pü lés -
tí pus vál to zó kö zött is: a ba rá tok mint in for má ció for rás je len tő sé ge a te le pü lés mé re té vel
egye ne sen ará nyos.

Az ada tok sze rint a Bu da pes ten érett sé gi zet tek az át lag nál ki sebb arány ban hal lot tak
de mok rá ci á ról, po li ti ká ról ál lam pol gá ri is me re tek tan tárgy ke re té ben, míg a me gye köz -
pont ban érett sé gi zet tek az át lag nál na gyobb arány ban.

10. áb ra: A de mok rá ci á val kap cso la tos is me re tek for rá sa az érett sé gi he lye sze rint
(te le pü lés tí pus; %)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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A ré gi ós bon tást vizs gál va egyet len eset ben mu tat ha tó ki ha tá ro zott össze füg gés a vál to zók
kö zött: az Észak-ma gyar or szá gi ré gi ó ban érett sé gi zett di á kok min den vá lasz le he tő sé get az
át lag nál ki sebb arány ban vá lasz tot tak, és itt je löl ték be leg töb ben, hogy egy ál ta lán nem
fog lal koz tat ja őket ez a kér dés. Ki je lent het jük te hát ez alap ján, hogy Észak-Ma gyar or szág
ha zánk leg apo li ti ku sabb ré gi ó ja. Há tul ról a kö vet ke ző a sor ban a Kö zép-du nán tú li ré gió, ahol
az ál lam pol gá ri is me re tek és az is ko lán kí vül min den más vá lasz le he tő sé get az át lag nál
ki sebb arány ban je löl tek meg, és az „egy ál ta lán nem fog lal koz tat” vá lasz is itt kap ta a 2.
leg több je lö lést. Ér de kes ugyan ak kor, hogy az eb ben a ré gi ó ban érett sé gi zet tek hal lot tak a
leg na gyobb arány ban a de mok rá ci á ról az ál lam pol gá ri is me re tek tan tárgy ke re té ben. A „leg -
job ban” a Dél-du nán tú li ré gió tel je sí tett, mert az elem zés be be vont 5 vá lasz le he tő ség kö zül
4-et je löl tek meg az át la gon felül (csak a csa lá dot je löl ték meg az át lag nál ki sebb arány ban). 

11. áb ra: A de mok rá ci á val kap cso la tos is me re tek for rá sa az érett sé gi he lye sze rint (ré gió; %)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

Össze fog la ló an az aláb bi kö vet kez te té se ket von hat juk le:
• A meg kér de zet tek leg in kább a mé di á ból, a csa lád tól és egyéb is ko lai órá kon szer zik

is me re te i ket, és csak kis mér ték ben az ál lam pol gá ri is me re tek tan tárgy ke re té ben.
• Leg in kább apo li ti kus ré gi ók Észak-Ma gyar or szág és Kö zép-Du nán túl. Az ezen

ré gi ók ban érett sé gi zett fi a ta lok je löl ték be leg na gyobb arány ban, hogy nem fog lal -
koz tat ja őket a po li ti ka és a de mok rá cia, és min den más vá lasz le he tő sé get itt je löl tek
meg a leg ki sebb arány ban.

• Az ál lam pol gá ri is me re tek órát leg in kább a Kö zép-Du nán tú lon és a Dél-Alföldön
érett sé gi zet tek je löl ték meg.

4. In téz mé nyek be so ro lá sa ha tal mi ágak sze rint

Hogy lás suk, a po li ti ká val, il let ve a de mok ra ti kus ér té kek kel és in téz mé nyek kel kap cso la tos
at ti tű dök és vé le mé nyek mi lyen is me re tek kel kap cso lód nak össze, ku ta tá sunk ban a
fi a ta lok tu dás szint jét is vizs gál ni kí ván tuk. Mi vel a kér dő ívünk össze ál lí tá sa kor fon tos
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szem pont volt, hogy a ki töl tés ne ve gyen igény be 15-20 perc nél töb bet, a ter je del mi
kor lá tok mi att csak egy ilyen kér dést tud tunk fel ten ni. Cé lunk ez zel nem a rész le tes
tu dás fel mé rés volt, csu pán egy be nyo más szer zé se ar ról, ren del kez nek-e a fi a ta lok
egy részt alap ve tő nek te kint he tő is me re tek kel, és tud ják-e al kal maz ni ezt a tu dást
min den na pi hely ze tek re ve tít ve. Ki in du ló hi po té zi sünk az volt, hogy az el sőéves
egye te mis ták nak és fő is ko lás ok nak van egy alap ve tő tu dá sa, ám az is me re tek gya kor lat ba
tör té nő át ül te té se kor lá to zott.

Hogy fel te vé sün ket el len őriz zük, a ha tal mi ágak szét vá lasz tá sá val kap cso la tos
kér dést vá lasz tot tunk, amely így szólt: „Me lyik in téz ményt me lyik cso port ba so rol nád?”
A vá lasz adók nak az „igaz ság szol gál ta tás”, „vég re haj tás” és a „tör vény ho zás” ka te gó ri ák
va la me lyi ké be kel lett be so rol ni az aláb bi in téz mé nye ket: „bí ró ság”, „rend őr ség”,
„par la ment”. Vá lasz tá sunk azért esett ilyen kér dés re, mert a ha tal mi ágak szét vá lasz -
tá sá nak el mé le te a tör té ne lem ok ta tás alap ve tő ele me, va la mint érett sé gi anyag, te hát
jól is mert min den egye te mis ta szá má ra. Annyi val ne he zí tet tük csu pán a fel ada tot, hogy
az is ko lai tan anyag ban ha gyo má nyo san sze rep lő in téz mé nyek egyi két ki cse rél tük: a
kor mány he lyett mi a rend őr sé get tet tük be, mint a vég re haj tó ha ta lom kép vi se lő jét.

Ám már ez az ap ró vál to zás is ki sebb za vart oko zott sok meg kér de zett nél: a rend őr ség
be so ro lá sa ment ugyan is a leg ne he zeb ben. Míg a par la ment ről a vá lasz adók 98%-a
tud ta, me lyik ha tal mi ág hoz tar to zik, ad dig a bí ró ság ese tén a he lyes vá la szok ará nya
81%-ra esett, a rend őr ség ről pe dig már csak 77% tu dta, ho va tar to zik. Mi vel a par la ment re
adott vá la szok kö zött el söp rő több ség ben volt a he lyes vá la szok ará nya, ezt az alkérdést
a to váb bi ak ban ki hagy juk az elem zés ből.
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12. áb ra: Par la ment ha tal mi ág hoz 
so ro lá sa (elem szám; %)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men
ku ta tás (N=1750)

13. áb ra: Bí ró ság ha tal mi ág hoz so ro lá sa
(elem szám; %)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men
ku ta tás (N=1750)
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14. áb ra: Rend őr ség ha tal mi ág hoz so ro lá sa (elem szám; %)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

4.1. Ne mek sze rin ti meg osz lás
A ne mi vál to zó val össze vet ve a bí ró ság gal és a rend őr ség gel kap cso la tos vá la szo kat
gyen ge kor re lá ci ót fi gyel he tünk meg: a fér fi ak ki csit na gyobb arány ban vá la szol tak
he lye sen a kér dé sek re, mint a nők.

15. áb ra: Bí ró ság be so ro lá sa ne mek sze rint (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás. n=1750. 

16. áb ra: Rend őr ség be so ro lá sa ne mek sze rint (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

 

 

 
        

 
        

 
        

 
    

            
           
    

 
       

 
        

 
       

 

 

 
        

 
        

 
        

 
    

            
           
    

 
       

 
        

 
       

 

 

 
        

 
     

             
           

           
            

            
 

          

 
        

 
          

 
        

 
           

         
          
      

Rosszul
válaszolt

NőTeljes minta Férfi

NőTeljes minta Férfi

Rosszul
válaszolt



4.2. Érett sé gi he lye sze rin ti meg osz lás
Az érett sé gi he lyét te le pü lés tí pu sok sze rint bont va azt lát juk, hogy míg a bu da pes ti ek
át la gos arány ban vá la szol nak jól és rosszul a kér dé sek re, ad dig a me gye köz pon tok ban
érett sé gi zet tek mind két eset ben az át lag nál lé nye ge sen job ban tel je sí te nek. Az egyéb
vá ros ban érett sé gi zet tek tel je sít mé nye meg osz lik a két kér dés nél: míg a bí ró sá got az
át la gos nál na gyobb arány ban so rol ták a he lyes cso port ba, a rend őr ség nél már ki csit
az át lag alatt tel je sí tet tek.

17. áb ra: Bí ró ság be so ro lá sa az érett sé gi he lye sze rint (te le pü lés tí pus ra bont va)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

18. áb ra: Rend őr ség be so ro lá sa az érett sé gi he lye sze rint (te le pü lés tí pus ra bont va)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

re gi o ná lis bon tás ban szem lél ve az érett sé gi he lyét még en nél is je len tő sebb kü lönb -
sé ge ket lá tunk. Át lag nál na gyobb arány ban vá la szol nak he lye sen a Nyu gat-Du nán tú lon,
a Kö zép-Du nán tú lon és az Észak-Alföldön érett sé gi zet tek, az át la gos nál pe dig rosszab bul
a Dél-Du nán tú lon, Kö zép-Ma gya ror szá gon és Észak-Ma gya ror szá gon érett sé gi zett
vá lasz adók.
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19. áb ra: Bí ró ság be so ro lá sa az érett sé gi he lye sze rint (ré gi ó ra bont va)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás. n=1750. 

20. áb ra: Rend őr ség be so ro lá sa az érett sé gi he lye sze rint (ré gi ó ra bont va) 

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

4.3. Tu do mány te rü let sze rin ti meg osz lás
A vá la szo kat a meg kér de zet tek ta nul má nya i nak tu do mány te rü le tek sze rin ti
cso por to sí tá sá val össze vet ve azt lát juk, hogy mind két kér dést az át lag nál na gyobb
arány ban vá la szol tak meg he lye sen az in for ma ti kai, jo gi és igaz ga tá si, mű sza ki,
mű vé sze ti, mű vé szet köz ve tí té si, or vos- és egész ség tu do má nyi, va la mint ter mé szet -
tu do má nyi tu do mány te rü le ten hall ga tó di á kok. Ez zel szem ben az ag rár, böl csé szet-
tu do má nyi, gaz da ság tu do má nyi, nem zet vé del mi és ka to nai, sport tu do má nyi,
tár sa da lom tu do má nyi, va la mint hit éle ti te rü le ten ta nu lók az át lag nál rosszab bul
vá la szol tak a kér dés re.

 

 

          

 
        

 
          

 
        

 
    

        
            

          
        

        
        

    
 

      

 
        

 
      

 

 

          

 
        

 
          

 
        

 
    

        
            

          
        

        
        

    
 

      

 
        

 
      



21. áb ra: Bí ró ság be so ro lá sa tu do mány te rü let sze rint

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

225. áb ra: Rend őr ség be so ro lá sa tu do mány te rü let sze rint

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás. n=1750. 

Össze fog la lás ként az aláb bi kö vet kez te tést von hat juk le: 
• Bár a meg kér de zet tek több mint 3/4-e he lye sen ol dot ta meg a fel ada tot, az egyes

in téz mé nyek ese tén je len tős el té ré sek vol tak: míg a par la ment be so ro lá sa szin te
min den ki nek si ke rült, a rend őr sé gé már „csak ” 77%-nak.

5. Összeg zés

Zá rás ként el mond hat juk, hogy hi po té zi se ink nagy részt be iga zo lód tak:
1. Bár a meg kér de zet tek 77%-a hal lott az is ko lá ban de mok rá ci á ról, po li ti ká ról,

szisz te ma ti ku san, szak tárgy ke re té ben csak ke ve sen ta nul tak a té má ról (ál lam pol gá ri
is me re tek óra ke re té ben csak ke ve sebb mint ne gye dük).
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2. A hall ga tók va ló ban ren del kez nek alap ve tő el mé le ti is me re tek kel (még a „leg ne he zebb”
alkérdésre is több mint a meg kér de zet tek 3/4-e he lyes vá laszt adott), ám az egyes
fel ada tok köz ti nagy kü lönb sé gek a tu dás gya kor la ti al kal ma zá sá nak korlátaira utal nak.

Össze fog lal va az e fe je zet ben vizs gált há rom kér dés leg fon to sabb ered mé nye it, az
aláb bi a kat mond hat juk el:
• A meg kér de zet tek po li ti ká ról va ló gon dol ko dá sát csu pán kismér ték ben ha tá roz za

meg az is ko la mint kö zeg.
• A de mok rá ci á val, po li ti ká val kap cso la tos is me re tek leg főbb for rá sai a mé dia, 

a csa lád és az egyéb is ko lai órák. Ál lam pol gá ri is me re tek óra ke re té ben csak a
vá la szo lók 1/4-e hal lott a de mok rá ci á ról.

• A leg in kább apo li ti kus ré gi ók Észak-Ma gyar or szág és Kö zép-Du nán túl.
• Is me ret hi ányt vagy az el mé let gya kor la ti al kal ma zá sá nak korlátait mu tat ja, hogy a

rend őr sé get a meg kér de zet tek 1/5-e rossz ha tal mi ág hoz so rol ta.
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Jegyzetek:



„Húsz éve ta po som a t. Ház sző nye ge it; so kat lát tam, so kat ta pasz tal tam, sok mil lió
fo rin tot meg sza vaz tam. E hosszú kor szak sze rep lő po li ti ku sa it sze mé lye sen ösmertem,
sőt ba rát ság ban vol tam so kak kal; lát tam őket kí vül ről és be lül ről. Sze me im előtt nőt tek
meg né me lyek és zsu go rod tak össze má sok. Mond ha tom, több il lú zi ót vesz tet tem ez idő
alatt, mint ha jat, pe dig ugyan csak dús ha jam volt, és most rit ka.

De nincs min so pán kod ni. A he gyek vég re is csak messzi ről ké kek, sőt nem is he gyek,
s ha nem olyan nak lá tom ma a par la men tet, mint ez előtt húsz év vel, ez se azt je le ni, hogy
egy szer csa lód tam, ha nem azt, két szer csa lód tam. Mert, ha nem olyan a par la ment, mint
ami lyen nek ak kor lát tam, bi zo nyá ra olyan sem, ami lyen nek most lá tom. A han gu la tok és
az op ti kai tör vé nyek já té ka az egész… Eredj tá vo labb a he gyek től és megint ké kek lesz nek!” 

Több mint húsz év vel a rend szer vál tást kö ve tő en olyan nak tű nik, mint ha egy mai
kép vi se lő sza va it ol vas nánk, pe dig a so ro kat Mik száth Kál mán ír ta. 

E ta nul mány – az „Egye te mes ér té kek az egye te men” ku ta tás kér dő ív ének ne gye dik
kér dé sé re adott vá la szok alap ján – azt vizs gál ja, mi lyen mér ték ben bíz nak a hall ga tók
a rend őr ség ben, igaz ság szol gál ta tás ban, po li ti ku sok ban, par la ment ben és az ön kor -
mány zat ok ban. 

Hi po té zi sünk az volt, hogy a fi a ta lok – a fel nőtt la kos ság hoz ha son ló an – nem iga zán bíz -
nak a köz in téz mé nyek ben, ezek az or szá gos ér té kek nél ala cso nyabb bi zal mi szin ten áll nak.

1. Tár sa dal mi tő ke, köz bi za lom

A tár sa dal mi tő ke az em be rek adott kö zös sé gen be lü li kap cso la ta it és a kö zös ség ál tal
el is mert nor má it je len ti, mely cso port ko hé zi ót és iden ti tást ered mé nyez. Putnam sze rint
a tár sa dal mi tő ke az egyé nek kö zöt ti kap cso la to kat, a tár sa dal mi kap cso lat há ló kat, az
erős ci vil szer ve ze te ket, a köl csö nös ség ből, a szo li da ri tás ból és a bi za lom ból ere dő
nor má it je len ti.
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IV.
Arapovics Mária

A KÖZ BI ZA LOM SZINT JE AZ EGYE TE MIS TáK
ÉS FŐ IS KO LáS OK KÖ RÉ BEN

Napjainkban hazánkban igencsak alacsony szinten áll a közintézmények
iránti bizalom, különösen nagy a bizalmatlanság a politikusok és a
parlament iránt. Az elsőéves egyetemisták és főiskolások közintézmé -
nyekbe vetett bizalma nagyon alacsony, de az országos értékeknél néhány
százalékponttal magasabb.



Francis Fukuyama a tár sa dal mi tő ke je len tő sé gé nek meg fo gal ma zá sa mel lett
kü lö nö sen nagy fi gyel met szen telt a bi za lom kér dés kö ré re. Sze rin te a tár sa dal mi tő ke
– a nor mák és há ló za tok összes sé gé ből ere dő kol lek tív cse le ke det – ak kor jön lét re, ha
bi za lom van az em be rek kö zött. A bi za lom egy részt az ál ta lá nos bi za lom, hogy mennyi re
bíz ha tunk ál ta lá ban az em be rek ben, a má sik tí pu sa pe dig a hely hez kö tött, lo ká lis bi za lom,
mely össze tet tebb, ne he zeb ben mér he tő, a kö zös ség be, szer ve ze tek be, köz in téz mé -
nyek be ve tett bi za lom.  

A bi za lom – az egyé nek kö zött és a köz in téz mé nyek kel szem ben – fon tos té nye ző,
mely egy szer re a tár sa dal mi tő ke for rá sa és kö vet kez mé nye. Mé ré sé re – a tár sa dal mi
tő ke mé ré sé re Putman ál tal fel ál lí tott in dex és a bi za lom mé ré sé re Fukuyama által
fel ál lí tott mé rő szá mok se gít sé gé vel – World Values Study né ven nem zet kö zi ér ték vizs -
gá la tot tar tot tak 1997-ben. Ez alap ján meg ál la pít ha tó volt, hogy ha zánk ban csu pán az
em be rek 24%-a bí zik a má sik ban. (A ku ta tás sze rint Nor vé gi á ban az em be rek 65%-a,
Své dor szág ban 60%-a bí zik a má sik ban.)

2. Köz bi za lom fel mé ré sek ha zánk ban és Eu ró pá ban

A TÁrKI Tár sa da lom ku ta tá si In té zet 2002 és 2011 kö zöt ti fel mé ré sei alap ján a ma gya rok
kö ze pe sen bíz nak meg egy más ban. A vizs gá la tok sze rint az is ko lai vég zett ség be fo lyá sol ja
leg in kább a má sok ba ve tett bi zal mat: mi nél ta nul tabb va la ki, an nál in kább bí zik a töb bi
em ber ben. A ten den cia más ban is ki mu tat ha tó: az in téz mé nye ket te kint ve a bi za lom
szint je lé nye gé ben vál to zat lan, a rend őr ség ben a kö ze pes nél kis sé job ban, míg a par la -
ment ben a kö ze pes nél va la mi vel gyen géb ben bí zunk, az ál ta lá no sí tott bi za lom szint je
még a kö ze pes ér té ket sem éri el (Szalai 2011).

Mind a TÁrKI, mind Péterfi Fe renc (2008, 2009, 2010) és Péterfi Fe renc – Mé szá ros
Zsu zsa (2011) Ma gya ror szág ra vo nat ko zó meg ál la pí tá sai az mu tat ják, hogy az in téz mé nyek
irán ti bi za lom kri ti ku san ala csony szin ten áll, és na gyon ala csony a tár sa dal mi rész vé tel
is. A kö zös ség fej lesz tők meg fo gal maz ták, hogy az ál lam pol gá ri ak ti vi tás az el múlt évek ben
igen ala csony szin ten van ha zánk ban, és egy re ne he zebb kö zös sé gi cse lek vés re sar kall ni
az em be re ket.

Péterfi és Mé szá ros a 2010. évi Ál lam pol gá ri rész vé tel He te (ÁrH) al kal má val a több
mint 3000 fő kö ré ben vég zett, nem rep re zen ta tív vizs gá la tuk so rán há rom sáv ba so rol ták
az in téz mé nyek be ve tett bi zal mat. A ko ráb bi mé ré sek hez ha son ló an az el ső cso por tot,
az „él bolyt” a rend őr ség és a ci vil tár sa da lom bi zal mi in de xe je len ti, az előb bi en nek a
vizs gá lat nak a ta nú sá ga sze rint stag nál, bár a ci vil szer ve ze tek in de xe mi ni má lis
csök ke nést mu tat. A kö zép ső sáv ba az egy há zak, az ön kor mány zat ok és az igaz ság szol -
gál ta tás bi zal mi in de xe ke rült. A ko ráb bi évek hez ké pest az igaz ság szol gál ta tás irán ti
bi za lom ki csit ja vult, az ön kor mány zat ok meg íté lé se stag nál. Ez utób bi nál a leg gya ko rib bak
a szél ső ér té kek, az „egy ál ta lán nem bí zók” és a „na gyon bí zom ben ne” meg íté lé sek. (Az
egy há zak ko ráb bi vizs gá la tok ban nem sze re pel tek). A köz bi za lom rang so rá ban a leg al só
szin ten – a ko ráb bi tren dek nek is meg fe le lő en – a par la ment és a po li ti ku sok áll nak.
Meg je gyez zük ugyan ak kor, hogy a par la ment meg íté lé se az el ső ző évi fel mé rés hez ké pest
mi ni má li san ja vult, te hát mint ha ki sebb vál to zást je lez né nek ada tok. A leg na gyobb
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bi za lom hi ány to vább ra is a po li ti ka kép vi se lői iránt ér zé kel he tő, ők kép vi se lik az in téz -
mé nyek irán ti köz bi za lom fel mé rés ben a „le ma ra dók”, az „erő sen le sza ka dók” cso port ját.
A kö zös ség fej lesz tők ha tá ro zott vál to zást ér zé kel tek vi szont a he lyi szin tű kez de mé nye -
zé sek hez fű ző dő vé le ke dé sek ben, ugyan is az ada tok sze rint ja vult a he lyi be fo lyás
le he tő sé gé ben bí zók ará nya. Fon tos meg je gyez ni, hogy je len tős vál to zást mu tat az
elő ző év hez ké pest, hogy meg le he tő sen nö ve ke dett min den kér dés nél a ta nács ta la nok,
a „nem tu dom” vá laszt meg je lö lők ará nya. A ku ta tók sze rint ez az zal ma gya ráz ha tó,
hogy a vizs gá lat évé ben az or szá gos és a he lyi ön kor mány za ti vá lasz tás is vég be ment, s
ez egy szer re je len tett el bi zony ta la no dást és vá ra ko zást.

3. Az Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás ered mé nyei 
a köz bi za lom ról

3.1. Mód szer tan és min ta
Az Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás ke re tén be lül, a 2010/2011. tan év ben,
el ső éves egye te mis ták és fő is ko lás ok kö ré ben vé gez tük el a köz in téz mé nyek irán ti
bi za lom ról szó ló kér dő íves vizs gá la tot a Kö zép-ma gyar or szá gi ré gió fel ső ok ta tá si in téz -
mé nye i ben. A mód szer ta ni fe je zet ben rész le te sen is mer te tett me to di ka mel let 1750
hall ga tó töl töt te ki kér dő ívün ket. A vá lasz adó hall ga tók a ti zen négy tu do mány te rü let
el ső éve se i nek rep re zen ta tív min tá ját ad ják (a sport tu do má nyi és in for ma ti kai kép zé si
te rü let ki vé te lé vel) át la go san 20% szignifikancia-szinten, így min tánk jó kö ze lí tés sel
rep re zen táns nak te kint he tő. A fel mé rés ben 57%-ban lá nyok, 43%-ban fi úk vá la szol tak,
43%-uk 18-19, 26%-uk 19-20 éves, te hát dön tő több sé gé ben gim ná zi um ból ki ke rü lő
fi a ta lok. A vá lasz adók leg na gyobb arány ban a Kö zép-ma gyar or szá gi ré gió vá ro sa i ban
érett sé giz tek, de ha son ló arány ban ta nul tak észak-ma gyar or szá gi vagy kö zép- és nyu gat-
du nán tú li me gye köz pont ban vagy vá ros ban. 

Ku ta tá si kér dé sünk ar ra irá nyult, mi lyen mér ték ben bíz nak a hall ga tók a rend őr ség ben,
az igaz ság szol gál ta tás ban, a po li ti ku sok ban, a par la ment ben és az ön kor mány zat ok ban.
Mód sze re ink ben a Kö zös ség fej lesz tők Egye sü le te 2009. évi ÁrH kér dő ív ének vo nat ko zó kér -
dé sét vet tük ala pul (eb ben az egy há zak – mint fen tebb em lí tet tük – még nem sze re pel tek).

3.2. Tra gi ku san ala csony a hall ga tók in téz mé nyek be ve tett bi zal ma
Az ada tok jól tük rö zik ha zánk ban a köz bi za lom ala csony szint jét, a tár sa dal munk ban
je len  lé vő bi zal mat lan sá got. 

Az össze sí tett ada tok köz lé se kor fon tos meg je gyez ni, hogy fel mé ré sünk ben 1-4-es
ér té ke ket je löl het tek meg a hall ga tók (1=egyáltalán nem, 2=nem na gyon, 3=eléggé, 4=
na gyon), te hát eb ben az in ter val lum ban a 2,5 a kö zép ér ték, afö lött po zi tív, alat ta ne ga tív
irá nyú az ér ték. 

A köz in téz mé nyek bi za lom in de xe összes sé gé ben meg le he tő sen ala csony. Egyik
ér ték sem éri el a 3-as át la got, ami nagy fo kú bi zal mat lan ság ra utal. A „nem na gyon” és
az „elég gé” ér ték kö zé esik a leg na gyobb bi zal mat je len tő igaz ság szol gál ta tás 2,57%-os
át la ga. A po li ti ku sok meg íté lé sé nek mér té ke 1,61%, ami az „egy ál ta lán nem” és a „nem
na gyon” ér té kek kö zött áll.
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Az el ső éves egye te mis ták és fő is ko lás ok igaz ság szol gál ta tás ba ve tett bi zal ma
ki emel ke dik a töb bi in téz mény kö zül, de még ha son ló bi zal mat mu tat nak az ön kor -
mány zat ok és a ci vil szer ve ze tek ér té kei. Kö zép me zőny ben vég zett a rend őr ség a rang sor
fel ál lí tá sa kor. A le ma ra dók cso port já ba tar to zik a par la ment és vé gül a po li ti ku sok
kö re, a fi a ta lok nem bíz nak ezek ben a sze rep lők ben. 

1. táb la: A köz in téz mé nyek be ve tett bi za lom a „Mennyi re bí zol meg?” kér dés re adott vá la szok
alap ján. (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

1. áb ra: Az Egye te mes ér té kek az egye te men fel mé rés so rán mért köz in téz mé nyek be ve tett
bi za lom, a „Mennyi re bí zol meg?” kér dés re adott vá la szok alap ján

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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Ér té kek egy ál ta lán nem elég gé na gyon nem nem össze sen
nem na gyon tu dom vá la szolt

a rend őr ség ben 8,7 46,2 39,8 3,4 1,6 0,3 100,0
az igaz ság- 7,3 39,4 45,3 5,8 1,9 0,3 100,0
szol gál ta tás ban
a ci vil-nonprofit 11,3 42,8 36,3 4,6 3,9 1,1 100,0
szer ve ze tek ben
a po li ti ku sok ban 51,9 39,8 6,0 0,6 1,4 0,3 100,0
a par la ment ben 31,1 47,0 17,6 1,9 1,9 0,5 100,0
ön kor mány zat ban 10,9 38,7 40,7 6,1 3,4 0,2 100,0



Ha össze vet jük a hall ga tói rang sort az ÁrH fel mé ré sé vel, ak kor a do bo gó sok te kin te té ben
el tér az or szá gos köz in téz mé nyek be ve tett bi zal mi ada tok tól, vi szont az egye te mis ták és
fő is ko lás ok vé le mé nye a po li ti ká ról ugyan olyan tra gi kus, mint az or szá gos fel mé ré sen.
Meg le he tő sen ala csony te hát az in téz mé nyi bi zal mi in dex, ugyan ak kor ma ga sabb az
ér ték, mint az or szá gos ÁrH fel mé ré se ken (2. táb la).

2. táb la: Az Egye te mes ér té kek az egye te men (2010/2011.) és az ál lam pol gá ri Rész vé tel He te
(2010) bi zal mi in de xe i nek össze ve té se

3.3. „Bi za lom” a rend őr ség ben
A rend őr ség in téz ke dé sei va la mennyi re kö ze lebb áll nak az egye te mi és fő is ko lai hall ga tók
éle té hez, hi szen 18-20 éves ko rá ig már min den ki ta lál ko zott rend őr rel, kért tá jé koz ta tást
vagy se gít sé get, a jo go sít vánnyal ren del ke zők kü lö nös fi gye lem mel kí sé rik a for ga lom ban
a rend őrö ket. Er re a kér dés re igen ke vés volt a „nem tu dom” vá la szok ará nya. Ugyan ak kor
a ha tal mi ág hoz so ro lá sá nál itt volt leg na gyobb té vesz tés, a vá lasz adók 77%-a tud ta
csak he lye sen be so rol ni a rend őr sé get, a vá lasz adó kö zel ne gye de nem tud ta, hogy
vég re haj tó ha ta lom (ld. Hu nya di Bul csú: Mennyit tu dunk a De mok rá ci á ról?).

A fel mé rés sze rint a rend őr ség mun ká já val nem elé ge dett a hall ga tók 55%-a, több -
sé gé ben nem bíz nak a rend vé del mi szerv ben (46% nem na gyon, 9% egy ál ta lán nem).
Ala csony a rend őr ség el fo ga dott sá gá nak mér té ke (40% elég gé, ugyan ak kor csu pán 3%
na gyon elé ge dett).

A kö zös ség fej lesz tők ta pasz ta la tai sze rint az ala cso nyabb is ko lai vég zett sé gű ek bíz nak
meg in kább a rend őr ség ben. Az or szá gos ÁrH fel mé rés 2010. évi ada ta i val (39% nem
na gyon, 13% egy ál ta lán nem, 34% elég gé, 10% na gyon bí zik) össze vet ve az egye te mis ták
és fő is ko lás ok hát rább so rol ták a rend őr sé get. Össze sít ve: a hall ga tók ke vés bé bíz nak a
rend őr ség ben, mint az or szá gos fel mé ré sen részt ve vők.
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MENNYIRE 

BíZOL MEG...?

a rendőrségben?

az igazságszolgáltatásban?

a civil társadalomban, 

nonprofit szervezetekben?

a politikusokban?

a parlamentben?

az önkormányzatban?

2010/11.

ELTE

felmérés

2,44

2,57

2,53

1,61

1,98

2,54

n.a.

2010.

áRH

felmérés

2,4

2,3

2,4

1,5

1,8

2,3

2,3

MENNYIRE 

BíZIK MEG...?

a rendőrségben?

az igazságszolgáltatásban?

a civil társadalomban, 

nonprofit szervezetekben?

a politikusokban?

a parlamentben?

az önkormányzatban?

az egyházakban

1-4 átlagos értékek (1=egyáltalán nem, 2=nem nagyon, 3=eléggé, 4= nagyon)



2. áb ra: Az Egye te mes ér té kek az egye te men fel mé rés so rán mért rend őr ség be ve tett 
bi za lom, a „Mennyi re bí zol meg?” kér dés re adott vá la szok alap ján (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

3.4. Bi za lom az igaz ság szol gál ta tás ban
Ki ma gas ló a töb bi in dex hez ké pest az igaz ság szol gál ta tás ba ve tett bi za lom (2,57-es át lag),
itt je le nik meg a leg több na gyon bí zó vá lasz adó, ami ön ma gá ban nem je lent erős bi zal mi
szin tet, de a töb bi in téz mény meg íté lés hez ké pest ki emel ke dő. Az igaz ság szol gál ta tás ban
a fel mé ré sé ben részt  ve vő hall ga tók több mint fe le bí zik (46%-a elég gé bí zik, 6%
na gyon). Ugyan ak kor 39% nem na gyon, 7% egy ál ta lán nem bí zik meg.

A vá la szok is ha tá ro zott vé le ményt tük röz nek, nem éri el az 1%-ot se a „nem tu dom”
vá la szok összes sé ge, és itt je le nik meg a leg több „na gyon bí zó” hall ga tó. Fel té te le zé sünk
sze rint az igaz ság szol gál ta tás rend sze rét ke vés sé is me rik a fi a ta lok, hi szen éle tük ben
rit kán, vagy csak ke ve sek szem be sül het tek pe res el já rás sal, bí rói íté le tek kel, vagy ad tak
ügy ira tot, még is ha tá ro zott a vé le mény al ko tás. Ezt iga zol ta, hogy a bí ró ság ha tal mi ág hoz
so ro lá sá nál, an nak el le né re, hogy ez érett sé gi kér dés is, a vá lasz adók kö zel 20%-a nem
tud ta he lye sen be so rol ni az in téz ményt az igaz ság szol gál ta tás kö ré be (ld. Hu nya di Bul csú:
Mennyit tu dunk a De mok rá ci á ról?).

Össze vet ve az or szá gos ÁrH fel mé rés sel az ered mé nye ket – ahol a rend őr ség ve ze ti
a rang sort – ki raj zo ló dik, hogy az igaz ság szol gál ta tást po zi tí vab ban íté lik meg a hall ga tók,
eb ben bíz nak meg leg in kább.

3. áb ra: Az Egye te mes ér té kek az egye te men fel mé rés so rán mért, igaz ság szol gál ta tás ba 
ve tett bi za lom, a „Mennyi re bí zol meg?” kér dés re adott vá la szok alap ján

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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3.5. Vissza fo gott bi za lom a ci vi lek ben
A ci vil szer ve ze tek ben va ló bi za lom ra uta ló kér dés ese té ben a leg na gyobb a bi zony ta lan
vá lasz adók ará nya, itt vá la szol ta a leg több hall ga tó azt, hogy „nem tu dom”.

4. áb ra: Az Egye te mes ér té kek az egye te men fel mé rés so rán mért, civil-nonprofit szer ve ze tek be
ve tett bi za lom, a „Mennyi re bí zol meg?” kér dés re adott vá la szok alap ján (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

A vá lasz adó egye te mis ták és fő is ko lás ok 43%-a nem na gyon bí zik a ci vil szer ve ze tek ben,
több mint 11% egy ál ta lán nem. Kö zel 41%-os a ci vi lek ben bí zók ará nya. Az át lag ér ték
vi szont 2,53, ami a kö zép me zőnyt je len ti a köz in téz mé nyek bi za lom in de xét te kint ve. Az
ÁrH fel mé rés ben jól sze rep lő civil-nonprofit szer ve ze tek ben ke vés bé bíz nak a fi a ta lok,
meg for dul az arány a bí zók és bi zal mat la nok kö zött. Ugyan ak kor na gyobb a ta nács ta lan ság
a ci vi lek meg íté lé sé ben: kö zel 4%-a a hall ga tók nak nem tu dott vá la szol ni a kér dés re és
meg ha lad ja az 1%-ot a nem vá la szo lók ará nya. Az Egye te mes ér té kek az egye te men
fel mé rés ada ta i ból ki de rül, a fi a ta lok ál lam pol gá ri ak ti vi tá sa, ci vil sze rep vál la lá sa
ala csony. Nincs je len tős el té rés a ci vil szer ve ze tek meg íté lé sé ben azok kö zött, akik részt
vet tek már egye sü le ti te vé keny ség ben, ön kén tes ség ben, és azok kö zött, akik nem vet tek
még részt ilyen jel le gű te vé keny ség ben. 

3.6. Tel jes bi zal mat lan ság a po li ti ku sok iránt
Ka taszt ro fá lis vé le ménnyel van nak az el ső éves egye te mis ta és fő is ko lás hall ga tók a
po li ti ku sok ról. 

Az el ső vá lasz tá son már át esett fi a ta lok egy ál ta lán nem bíz nak a tör vény al ko tók ban
és a köz élet for má ló i ban (1,61 az át lag ér ték). A vá lasz adók 92%-a (!) nem bí zik a po li ti -
ku sok ban, 25% egy ál ta lán nem, 40% nem na gyon. (A hall ga tók ha tá ro zott vé le ményt
for mál tak, csu pán 1% je löl te be a „nem tu dom” vá laszt.)

Az ÁrH fel mé ré sen részt vet tek ha son ló an rossz, de ta lán nem ennyi re ha tá ro zott
vé le ménnyel vol tak a po li ti ku sok ról. A fel mért la kos ság 81%-a bi zal mat lan (54%
egy ál ta lán nem, 27% nem na gyok bí zik) és csu pán 10% bí zik a po li ti ku sok ban, vi szont
több mint 8% nem tu dott vá la szol ni a kér dés re az ön kor mány za ti vá lasz tá so kat kö ve tő
le kér de zés kor.

A kor re lá ci ós vizs gá la tok ból ki de rült, akik biz to san el men né nek vá lasz tá sok kor
sza vaz ni, azok kö zel 70%-a elég gé bí zik a po li ti ku sok ban, de akik egy ál ta lán nem bíz nak a
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köz élet for má ló i ban, azok nak is 40%-a el men ne vok sol ni. Ter mé sze te sen utób bi hall ga tók
kö ré ben a leg na gyobb azok nak az ará nya, akik nem men né nek el sza vaz ni. Fi gye lem re -
mél tó, hogy akik a „nem tu dom” vá la szolt je löl ték meg, azok 80%-a is el men ne sza vaz ni.

5. áb ra: Az Egye te mes ér té kek az egye te men fel mé rés so rán mért, po li ti ku sok ba ve tett 
bi za lom, a „Mennyi re bí zol meg?” kér dés re adott vá la szok alap ján.

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

3.7. Bi zal mat lan ság a par la ment tel szem ben
Az egye te mis ták és fő is ko lás ok kö ré ben a par la ment bi zal mi in de xe nem éri el a 2-es
ér té ket (1,98), ami na gyon ala csony nak te kint he tő. A vá lasz adó hall ga tók 46%-a nem
na gyon, 31%-a egy ál ta lán nem bí zik a tör vény al ko tó par la ment ben, s mind össze 20%
jel zett bi zal mat. A bi zony ta la nok szá ma vi szont meg nőtt a po li ti ku sok meg íté lé sé hez
ké pest, itt 2% „nem tu dom” vá laszt adott, 1% ki hagy ta a kér dést. (A ha tal mi ágak
szét vá lasz tá sá nál csu pán 2% volt a té vesz tés, a fi a ta lok 98%-a he lye sen so rol ta az
Or szág gyű lést a tör vény ho zás hoz). 

Az ÁrH fel mé ré sen 75% nem bí zik az Or szág gyű lés ben, a bi zony ta la nok ará nya
vi szont 9%, a bi zal mi idex 1,8.

6. áb ra: Az Egye te mes ér té kek az egye te men fel mé rés so rán mért, par la ment be ve tett 
bi za lom, a „Mennyi re bí zol meg?” kér dés re adott vá la szok alap ján (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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A par la ment ben egy ál ta lán nem bí zók 40%-a biz to san el men ne sza vaz ni, kö zel 30%
nem men ne, vi szont az egy ál ta lán nem bí zók kö zü lük je löl ték be leg töb ben azt a vá laszt,
hogy „el men né nek, de ér vény te lent sza vaz nék”.

3.8. Bi za lom az ön kor mány zat ok ban
Az ön kor mány zat, mint is ko la fenn tar tó, he lyi ren de let al ko tó, fő tér épí tő vagy adó ki ve tő
ész re ve he tő sze re pet tölt het ne be a fi a ta lok éle té ben, még is meg le he tő sen nagy (3%)
azok nak a hall ga tók nak az ará nya, akik nem tud ták meg ítél ni az ön kor mány zat irán ti bi -
zal mat. Vi szont az in téz mé nyek so rá ban itt je len nek meg leg na gyobb arány ban a szél ső
ér té kek. A vá lasz adók 11%-a egy ál ta lán nem, 6%-a na gyon bí zik az ön kor mány zat te vé -
keny sé gé ben. Az elég gé meg bí zók ará nya 41%, a nem na gyon bí zók ará nya 39%. A
vá lasz adók fe le nem bí zik meg az ön kor mány zat ban, de össze vet ve a töb bi in -
téz ménnyel, kö ze pe sen jó ér ték nek mond ha tó a 2,54-es át lag ér ték. Az ÁrH fel mé ré se in
2,3 az át lag ér ték, ma ga sabb azok nak az ará nya, akik egy ál ta lán nem (17%) vagy nem
na gyon (39%) bíz nak az ön kor mány zat ban (17%).

7. áb ra: Az Egye te mes ér té kek az egye te men fel mé rés so rán mér, ön kor mány zat ba ve tett 
bi za lom, a „Mennyi re bí zol meg?” kér dés re adott vá la szok alap ján (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

4. Össze sí tés

Az el ső éves egye te mis ta és fő is ko lás fi a ta lok köz in téz mé nyek be ve tett bi zal ma két ség -
beej tő en ala csony. A ku ta tás ered mé nye a nem zet kö zi és a ha zai fel mé ré sek főbb
ten den ci á i val egye ző. Egyes rang sor ok ban, mér té kek ben el té rés raj zo ló dik ki (na gyobb
mér ték ben bíz nak a fi a ta lok az igaz ság szol gál ta tás ban, mint a rend őr ség ben), de
összes sé gé ben a kö ze pes nél ala cso nyabb a köz in téz mé nyek irán ti bi zal mi szint. 

A fi a ta lok po li ti ku sok ba és a par la ment be ve tett bi zal ma kri ti ku san ala csony. Vissza -
te kint ve akár a XIX. szá zad vé gi ha zánk ra, új ra ol vas va Mik száth Két vá lasz tás Ma gya ror -
szá gon re gé nyét vagy Cieger And rás tör té nész ér te ke zé sét, nem ta lál juk meg le pő nek a
po li ti ku sok irán ti bi zal mat lan sá got: a szá zad vé gi vas út tár sa sá gok pa na mái és az ez red vé gi
au tó pá lya-épí té sek visszás sá gai kap csán már-már úgy érez zük, a po li ti kai kor rup ció a
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ma gyar kul tú ra nor má já vá szi lár dult. Ugyan ak kor meg nyug ta tó a Bozóky Ta más ál tal
be mu ta tott ku ta tá si ered mé nyünk, mely sze rint a kor rup ci ós nor ma sze gés re a vá lasz -
adók egye te mis ták dön tő több sé ge de mok ra ti kus meg ol dást ja va solt. Ta kács Dá vid
elem zé sé ből az de rül ki: a hall ga tók több sé ge el íté li a nor ma sze gést, az ál lam pol gá ri
alap ér té kek sa rok kö ve ként te kin te nek a hall ga tók a nor ma kö ve tés re.

Hi po té zi sünk rész ben iga zo ló dott, va ló ban ra di ká li sabb vé le ményt fo gal maz nak meg
a fi a ta lok, mint az or szá gos fel mé rés ben részt vett idő sebb ge ne rá ci ók összes sé ge,
ugyan ak kor a bi zal mi in de xek át lag ér té ke min den sze rep lő ese té ben ma ga sabb. Ez
egye zik a TÁrKI azon meg ál la pí tá sá val, mi sze rint mi nél ta nul tab bak va gyunk, an nál
job ban bí zunk em ber tár sa ink ban.

8. áb ra: Egye te mes ér té kek az egye te men fel mé rés in téz mé nyi bi zal ma (össze sí tő táb la)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

A fel mé rés to váb bi vizs gá la tok ra ad le he tő sé get, egy ké sőb bi elem zés ben pél dá ul
ér de mes len ne az egyes tu do mány te rü le te ken ta nu lók vé le mé nyét is össze vet ni.
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Jegyzetek:



Az el ső éves egye te mis ta, fő is ko lás fi a ta lok több sé ge el ső sor ban a sza bad idő höz
kap cso ló dó ének kar-, tánc-, sport szak kö rö kön vesz részt, di ák ön kor mány zat ban
több sé gük nem vett még részt. A párok if jú sá gi szer ve ze tei nem ér dek lik őket, és
a leg több hall ga tó egye sü le ti te vé keny ség ben, ön kén tes ség ben sem vett még
részt. Ka ri ta tív ak ci ó ban, ru ha gyűj tés ben, vér adás ban és internetes kö zös sé gi
ol da lon vet tek már részt, azon ban a blog- szer kesz tés nem ér dek li a fi a ta lok
több sé gét.

1. Be ve ze tő

A ku ta tá si té ma ak tu a li tá sa, hogy az or szá gos Köz bi za lom Gyors je len tés (Péterfi,
Mé szá ros, 2010) 2010-es fel mé ré sé nek egyik ered mé nye a kö vet ke ző volt: az ál lam pol gá ri
ak ti vi tás jó ide je igen ala csony szin ten van, egy re ne he zebb meg szó lí ta ni az em be re ket
kö zös sé gi cse lek vés re. 

Ku ta tá si kér dé sünk te hát: Mennyi re ak tí vak az egye te mis ta, fő is ko lás fi a ta lok?
Mi lyen ci vil együtt mű kö dé sek ben vesz nek részt?

Hi po té zi sünk: Na gyobb azok nak a fi a ta lok nak az ará nya, akik nem vet tek még részt
kö zös ség for má ló te vé keny sé gek ben azok kal szem ben, akik már részt vet tek.

2. El mé le ti hát tér

Putnam sze rint az em ber mint tár sas lény igény li a kö zös sé get, a kö zös sé gi kap cso -
la to kat. Nem csak az egyén szá má ra, de a tár sa da lom szem pont já ból is szá mos előnnyel
jár az egyé nek kö zös sé gi rész vé te le (Vincze, 2011). Te hát mi nél töb ben vesz nek részt
pél dá ul kü lön bö ző szak kö rö kön, egye sü le tek ben, ka ri ta tív szer ve ze tek ben, an nál in kább
erő sö dik az em be rek közt lé vő ko hé zió. En nek kö szön he tő en ki ala kul hat az együtt mű -
kö dé si kész ség, ké pes ség és at ti tűd a tár sa da lom ban. 

A fi a ta lok kö zös ség for má ló te vé keny sé gek al kal má val kü lön bö ző fel ada to kat lát nak
el, amely hez kap cso ló dó an Bábosik Ist ván így ír: az in ter ak ci ók szociomorális ér te lem ben
le het nek for má ló, de de for má ló ha tá sú ak is. Min de nek előtt a fel ada tok tar tal má tól függ,
mi lyen mi nő sé get vesz nek fel. Ez úgy ér ten dő, hogy a konst ruk tív, va gyis a szo ci á li san
ér té kes (kö zös ség fej lesz tő jel le gű) és az in di vi duu mot is fej lesz tő (ön fej lesz tő jel le gű)
fel adat for má ló köl csön ha tá so kat in dít el és mű köd tet. (Bábosik, 2009) 
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Nárai Már ta sze rint „a di ák ön kor mány zat ok, a kü lön bö ző if jú sá gi szer ve ze tek
mun ká já ba va ló be kap cso ló dás so rán olyan tu dás ra, ké pes sé gek re tesz nek (te het nek)
szert, olyan él mé nyek, il let ve in for má ci ók bir to ká ba jut hat nak a fi a ta lok, szo ci a li zá ci ós
szem pont ból éle tük egyik leg fon to sabb sza ka szá ban, amely alap ve tő en meg ha tá ro zó
le het, ar ra néz ve, hogy ké sőbb, fel nőtt ko ruk ban mi lyen pol gár vá lik be lő lük, ki ala kul-e
ben nük az úgy ne ve zett ci vil tu da tos ság, má sik meg se gí té sé re va ló haj lan dó ság,
ho gyan vi szo nyul nak a tár sa dal mi cse lek vé sek be va ló be kap cso ló dás hoz, ön kén tes -
ség hez.” (Nárai, 2004: 616)

A 2008-as ESS vizs gá lat (The European Social Survey, Eu ró pai Tár sa dal mak össze -
ha son lí tó vizs gá la ta) 25 eu ró pai or szág ra ter jedt ki. A ku ta tás so rán hét ér ték di men zió
men tén há rom fő cso por tot kü lön böz tet tek meg. Cse pe li le írá sá ban ezek a kö vet ke zők:
az eu ró pa i ak 38%-a esett a „cse lek vő” ka te gó ri á ba. E cso port tag jai a cse lek vő ige ra -
go zás pa ra dig má ja sze rint be szé lik el éle tü ket, mely nek kö zép pont já ban ön ma guk
áll nak, akik ön ma gu kon tú li cé lok meg va ló sí tá sá ra vál lal koz nak tár sa ik kal. Majd nem
ugyan ek ko ra (37%) azok ará nya, akik le mon da nak a cse lek vő élet ad ta le he tő sé gek ről,
s éle tük ről akar va-aka rat lan csak a szen ve dő ige ra go zás pa ra dig má ja sze rint ké pe sek
szá mot ad ni. A har ma dik cso port a lá za dók (25%) ne vet kap ta. ők azok, akik min den
ér té ket el uta sí ta nak. Sem mi ben sem hisz nek, min den ben ké tel ked nek. A nyu gat-
eu ró pai or szá gok ban je len tő sen ma ga sabb a cse lek vő tí pus hoz tar to zók ará nya, mint
a ke let-eu ró pai or szá gok ban. Ke le ten vi szont jó val több a szen ve dő, mint a cse lek vő.
(Cse pe li, 2010)

A fi a ta lok ak ti vi tá sát ha zai ku ta tás alap ján az If jú ság 2008 ered mé nyei érin tik,
amely ben a kö vet ke zőt fo gal maz ták meg: a fi a ta lok dön tő több sé ge hét köz nap alap ve -
tő en ott hon, kol lé gi um ban, al bér let ben (mint egy 89%) vagy a ba rá ta i nál tar tóz ko dik
(52%). 2004-hez ké pest nö ve ke dett azok ará nya, akik a sza bad ide jü ket ott hon töl tik.
Ele nyé sző ki sebb ség ben van nak azok a fi a ta lok, akik be széd cse lek vé si hely szí nek re
(kocs ma, ká vé ház) vagy kul tu rá lis in téz mé nyek be jár nak sza bad ide jük ben. Ér de mes
azon ban meg em lí te ni, hogy fő leg a fér fi meg kér de zet tek kö zel egyhe te de sport pá lyán
töl ti a sza bad ide jét. (Bauer, Sza bó, 2009)

A nem zet kö zi és ha zai ku ta tá sok alap ján sa ját ku ta tá sunk az el sőéves egye te -
mis ta, fő is ko lás fi a ta lok kö zös ség for má ló te vé keny sé gek ben va ló ak ti vi tá sát is
vizs gál ta. „Mi igaz rád?”- szólt az egyik kér dés ku ta tá sunk kér dő ív ében. A kér dő ív ben
nyolc ka te gó ri át kel lett az ab ban va ló rész vé te li gya ko ri ság nak meg fe le lő en „X”- szel
meg je löl ni. Ezek a kö vet ke zők: sza bad idő höz kap cso ló dó te vé keny ség (szak kör,
sport, ének kar, tánc); di ák ön kor mány zat; párt if jú sá gi szer ve ze te; egye sü le ti te vé -
keny ség, ön kén tes ség; ka ri ta tív ak ció (ru ha gyűj tés, vér adás); internetes kö zös sé gi
ol dal; blog szer kesz té se; más.

A gya ko ri ság nak meg fe le lő en öt ka te gó ri át je löl he tett be a vá lasz adó. Ezek a kö vet -
ke zők: vet tem már részt ben ne; ál lan dó meg bí za tá som van, rend sze re sen részt ve szek;
nem vet tem még részt ben ne; nem vet tem még részt, de sze ret nék; nem ér de kel.
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3. Ered mé nyek be mu ta tá sa

Mi igaz rád kér dé sünk re az 1750 fő vá lasz adó kö zül át la go san a leg töb ben a kö vet ke ző ket
je löl ték meg: Sza bad idő höz kap cso ló dó te vé keny ség ben vet tek már részt (52%). Di ák ön -
kor mány zat ban nem vet tek még részt (39%). Párt if jú sá gi szer ve ze te nem ér dek li a leg több
a fi a talt (50%). Egye sü le ti te vé keny ség ben, ön kén tes ség ben nem vet tek még részt
(31%). Ka ri ta tív ak ci ó ban, ru ha gyűj tés ben, vér adás ban (44%) és internetes kö zös sé gi
ol dal tag ja ként (45%) vet tek már részt a hall ga tók. A blog szer kesz té se nem ér dek li a
fi a ta lok több sé gét (35%). Ezek ből az ada tok ból lát ha tó, hogy a meg kér de zet tek kö zül
a leg több fi a tal egye te mis ta, fő is ko lás hall ga tó részt vett már va la mely sza bad idő höz
kap cso ló dó te vé keny ség ben, ami nem meg le pő adat, még is bíz ta tó az If jú ság 2008
ku ta tás ered mé nyei te kin te té ben. Hi szen, ezek nek a fi a ta lok nak, akik nek van sza bad -
ide jük, nem a sem mit te vés re hasz nál ják ezt az időt, ha nem a sze mé lyi sé gük fej lesz té sé re,
ké pes sé ge ik, kom pe ten ci á ik fej lő dé sé re al kal mas pl.: szak kör, sport, ének kar vagy
tánc fog lal ko zá son vet tek már részt. 

Azok a vá lasz adók, akik ál lan dó meg bí za tás ban van nak, rend sze re sen részt vesz nek
a kér dő ívünk ben fel so rolt va la mely te vé keny ség ben: kö zülük a leg töb ben (44%) a
sza bad idő höz kap cso ló dó te vé keny ség ben vesz nek részt, őket kö ve tik az internetes
kö zös sé gi ol da lon résztve vők (40%). Har ma dik ként az egye sü le ti te vé keny ség ben,
ön kén tes ség ben részt ve vő fi a ta lok je len nek meg (7%), majd a ka ri ta tív te vé keny ség ben
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rend sze re sen részt ve vők következnek (5%). Ötö dik he lyen a blog szer kesz té sé ben részt
ve vők (4%), ha to dik he lyen pe dig a di ák ön kor mány zat ban ál lan dó meg bí zás sal ren del -
ke ző hall ga tók (2%) áll nak, míg leg utol só he lyen áll nak a pártok if jú sá gi szer ve ze té ben
rend sze re sen résztve vő egye te mis ták, fő is ko lás ok (0,5%). Te hát a fel so ro lás ból jól ki -
ve he tő, hogy a fi a ta lok több sé ge rend sze res en jár sza bad idős te vé keny ség re, de sok kal
ke ve seb ben vesz nek részt ál lan dó an egye sü le ti ön kén tes ség ben. A kö zös sé gi ol da lon
va ló ál lan dó rész vé tel má so dik he lyet ka pott, ugyan ak kor a blog szer kesz té sé ben va ló
ak tív rész vé tel csu pán az ötö dik he lyen sze re pel. 

A fi a ta lok ak ti vi tá sa te kin te té ben a ská la má sik ol da lán áll az ál ta lunk fel so rolt te vé -
keny sé gek iránt nem ér dek lő dő vá lasz adók ará nya. Ta lán az ér dek lő dés hi á nya le het „kom-
p le men te re” az ál lan dó rész vé tel nek, ezért ezen ada to kat is mer te tem a kö vet ke zők ben. 

Az elő ző ada tok kal el len tét ben ér te lem sze rű en a leg töb ben nem ér dek lőd nek a pártok
if jú sá gi szer ve ze te iránt (50%). őket kö ve tik a blog szer kesz té se iránt nem ér dek lő dők
(35%). Har ma di kak eb ben a sor ban a di ák ön kor mány zat iránt nem ér dek lő dők (24%).
őket kö ve tik az egye sü le ti te vé keny ség iránt nem ér dek lő dők (11%), majd a ka ri ta tív ak ció
iránt nem ér dek lő dők (7%). Ha to dik he lyen áll nak az internetes kö zös sé gi ol dal iránt
nem ér dek lő dők (5%), és vé gül a sza bad idős te vé keny ség iránt nem ér dek lő dők (0,9%). 

A mo ti vál ha tó ság mi att emel tem ki ezt a ka te gó ri át, hi szen nem azo kat ne héz az
ön kén tes ség re, a ka ri ta tív te vé keny ség ben va ló ak tív rész vé tel re vagy a di ák ön kor mány -
zat ban va ló rész vé tel re ösz tö kél ni, akik nek még nem volt ré sze ezek ben, ha nem azo kat,
akik ér dek te le nek. Fel ve tő dik a kér dés, hogy az el sőéves fel ső ok ta tá si hall ga tók nak mi
áll a passzi vi tá suk hát te ré ben? Mi vel és ho gyan le het ne őket mo ti vál ni, be von ni őket pél -
dá ul az ön kén tes ség be? Le het, hogy nem in for mál tak ezek ben a te vé keny sé gek ben va -
ló rész vé tel elő nye i ről? Ho gyan kel le ne fe lé jük a le he tő sé ge ket kom mu ni kál ni? Mind -
ezt an nak ér de ké ben, hogy sa ját ja vu kat, és a tár sa da lom ja vát is szol gál va él je nek a de -
mok rá cia ad ta le he tő sé gek kel.

A kö vet ke ző so rok ban ki te kin tést te szek az ESS 2008 - Eu ró pai Tár sa dal mak össze -
ha son lí tó vizs gá la tá ra. Eb ben a nem zet kö zi ku ta tás ban cse lek vők, akik ön ma gu kon tú li
cé lok meg va ló sí tá sá ra vál lal koz nak tár sa ik kal (38%), és szen ve dők, akik le mon da nak a
cse lek vő élet ad ta le he tő ség érő (37%). (Cse pe li, 2010) En nek a két cso port nak a meg -
ha tá ro zá sát össze ve tet tem sa ját ku ta tá sunk rész ada ta i val. Ak tí vak nak ne ve zem azo kat,
akik egye sü le ti te vé keny ség ben, ön kén tes ség ben rend sze re sen részt vet tek (7%) és
ér dek te le nek nek ne ve zem azo kat, akik egye sü le ti te vé keny ség, ön kén tes ség iránt nem
ér dek lőd nek (11%). Sa ját ku ta tá sunk ban az ér dek te le nek van nak több ség ben az
ak tí vak hoz ké pest. Ez az ered mény meg egye zik Cse pe li György össze fog la ló já ban az zal
a nem zet kö zi ku ta tá si ered ménnyel, amely sze rint az Eu ró pai Uni ó ban ke let fe lé ha lad va
na gyobb a szen ve dők ará nya a cse lek vők höz ké pest. 

3.1. Ne mi meg osz lás 
Két szer annyi nő vett már részt di ák ön kor mány zat ban, mint fér fi (19% nő, 9% fér fi), még -
is az egye tem után ők van nak na gyobb arány ban az ön kor mány zat ok kép vi se lői kö zött.

A sza bad idő höz kap cso ló dó te vé keny ség ben részt ve vő nők rész vé te li ará nyát a
ka ri ta tív ak ci ó ban részt ve vő nők ará nya kö ve ti. Akik már részt vet tek ka ri ta tív ak ci ó ban
(ru ha gyűj tés, vér adás), azok közt a nők (24%) ma ga san fe lül rep re zen tál tak (fér fi: 16%).
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Ta lán nem meg le pő a nők fö lé nye, még is rá erő sít ar ra, hogy ezt a cél cso por tot ilyen jel le gű
te vé keny ség gel le het rész vé tel re ösz tö nöz ni.

Internetes kö zös sé gi ol da lon ál lan dó rend sze res ség gel, kö zel két szer annyi nő (26%)
vesz részt, mint fér fi (14%). Ezen ada tok elő ze tes el vá rá som mal el len té tes ered mé nye ket
hoz tak.

3.2. Érett sé gi he lye sze rin ti meg osz lás
Me lyik vá ros ban érett sé giz tél? – tet tük fel a kér dést an nak ér de ké ben, hogy ki mu tat ha tó
le gyen a vá lasz adók érett sé gi he lyé nek te le pü léstí pu son kén ti el osz lá sa. Az Egye te mes
ér té kek az egye te men cí mű ku ta tás ké rő íves fel mé ré se a Kö zép-ma gyar or szá gi ré gió
fel ső ok ta tá si in téz mé nye i ben ta nu ló hall ga tó i ra ter jedt ki. Emi att lát ha tó az áb rán a
Bu da pes ten érett sé gi zet tek kü lön ka te gó ri a ként va ló meg je le né se a töb bi ré gi ó hoz
ké pest. A vá lasz adók érett sé gi he lyé nek meg fe le lő en ezen kí vül há rom cso por tot
kü lö ní tet tünk el: me gye köz pont, egyéb vá ros, egyéb te le pü lés. A Bu da pes ten érett sé gi -
zet tek min den ka te gó ri á ban na gyobb lét szám ban sze re pel nek. 

Sza bad idő höz kap cso ló dó te vé keny ség ben a Bu da pes ten érett sé gi zet tek lét szá ma
ki ug ró. A kö zép-ma gyar or szá gi vá ro sok ban érett sé gi zet tek közt ma ga sabb a rend sze re sen
részt ve vők szá ma, mint a töb bi ré gi ó ban (0,4%). A dél-du nán tú li vá ro sok ban érett sé gi -
zet tek je löl ték meg leg ke ve seb ben (0,06%), hogy rend sze re sen részt vesz nek sza bad idős
te vé keny ség ben. Ál ta lá no sí tás len ne eb ből a kér dés ből messze me nő kö vet kez te té se ket
le von ni a te le pü lé sek kö zöt ti kü lönb sé gek re, de az min den kép pen lát ha tó, hogy a kö zép-
ma gyar or szá gi vá ro sok hoz ké pest ke ve seb ben je löl ték be a töb bi ré gi ó ban az ál lan dó an
és a vet tem már részt vá la szo kat. A di ák ön kor mány zat ban már részt vett hall ga tók
kö zül az észak-ma gyar or szá gi me gye köz pon tok ban érett sé gi zet tek vol tak több ség ben
(2%). A töb bi ka te gó ri á ban nem mu tat ha tó ki je len tős kü lönb ség, min den me gye köz -
pont ban, vá ros ban és te le pü lé sen azok vá la szai emel ked tek ki, akik nem vet tek még
részt di ák ön kor mány zat ban. 

A dél-al föl di vá ro sok ban érett sé gi zet tek kö zül azok vol tak több ség ben (2%), akik
nem vet tek még részt párt if jú sá gi szer ve ze té ben. Eb ben a ré gi ó ban a vá ros ban érett sé -
gi zet tek kö zül csu pán 17 főt nem ér de kel a párt if jú sá gi szer ve ze té ben va ló rész vé tel.
Min den más te le pü lés tí pus ban a nem ér dek lő dők vol tak több ség ben. 

Egye sü le ti te vé keny ség ben, ön kén tes ség ben a Bu da pes ten érett sé gi zet tek vá la sza i nak
meg osz lá sá hoz na gyon ha son ló arány ban vá la szol tak a töb bi ré gi ó ban érett sé gi zet tek
is. A leg töb ben (31%) nem vet tek még részt, őket kö vet ték azok, akik vet tek már részt
(28%), majd azok, akik nem vet tek még részt, de sze ret né nek részt ven ni egye sü le ti
te vé keny ség ben, ön kén tes ség ben. A nem ér dek lő dők (11%) után az ál lan dó meg bí za tá sú
vagy rend sze re sen részt ve vő hall ga tók (7%) vol tak az utol só he lyen. Ezalól ki vé tel volt
az észak-al föl di me gye köz pon tok ban érett sé gi zet tek vá la sza, akik kö zül azok vol tak
több ség ben (34 fő), akik már vet tek részt egye sü le ti te vé keny ség ben, ön kén tes ség ben.
Ka ri ta tív ak ci ó ban azok, akik vet tek már részt, és azok, akik még nem vet tek
részt, Bu da pes ten érett sé gi zet tek után töb ben vá la szol tak az egyéb vá ros ban érett -
sé gi zet tek (13%, 7%), mint a me gye köz pont ban (12%, 6%) érett sé gi zet tek. Ez
az ered mény ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy a ki sebb te le pü lés tí pu sok irá nyá ba nő
a ka ri ta tív ak ci ó ban részt ve vők ará nya. Fel ve tő dik a kér dés, hogy ezek sze rint a ki sebb
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te le pü lé sen la kó hellyel ren del ke ző hall ga tók nál a kö zös ség irán ti el kö te le zett ség, a
szo li da ri tás job ban meg je le nik? 

Internetes kö zös sé gi ol da lon egy sé ge sen min den ré gi ó ban, vá ros ban és te le pü lé sen
el ső ként a vet tem már részt, má so dik ként a rend sze re sen részt ve szek vá laszt je löl ték
be. Blog szer kesz té sé ben a Bu da pes ten érett sé gi zet tek kö ré ben a nem ér de kel (15%)
vá laszt be je lö lők vol tak több ség ben. A me gye köz pont ban (10%) és az egyéb vá ros ban
(10%) azo nos arány ban a nem vet tem még részt vá laszt be je lö lők vol tak több ség ben.

3.3. Kép zé si te rü let sze rin ti meg osz lás
Sza bad idő höz kap cso ló dó te vé keny ség ben, míg a gaz da sá gi tu do mány te rü le ten a leg -
töb ben (10%) a vet tem már részt vá laszt je löl te be, ad dig a sport tu do mány te rü le ten a
leg több (9%) vá lasz adó az ál lan dó meg bí za tá som van, rend sze re sen részt ve szek vá laszt
je löl te meg. Di ák ön kor mány za tot a mű sza ki tu do mány te rü le ten egy sé ges lét szám ban
je löl ték be azok, akik nem vet tek még részt (4%), és azok is, aki ket ez nem ér de kel (4%).
A tu do mány te rü le tek több sé gé ben a párt if jú sá gi szer ve zete iránt nem ér dek lő dő vá la -
szo lók vol tak töb ben, őket kö vet ték azok, akik úgy nyi lat koz tak, hogy nem vet tek még
részt ilyen jel le gű te vé keny ség ben. Egye sü le ti te vé keny ség ben, ön kén tes ség ben az
ag rár, böl csé szet, or vos, pe da gó gia, sport tu do má nyi és a ter mé szet tu do má nyi te rü le ten
ta nu ló hall ga tók több sé ge a vet tem már részt vá laszt je löl ték meg, míg a hit éle ti kép zé si
te rü let ki vé te lé vel (akik az ál lan dó meg bí za tá som van vá laszt je löl ték be) az összes
töb bi tu do mány te rü le ten a nem vet tem még részt vá laszt ad ták. Ka ri ta tív ak ci ó ban
részt ve vők kö zül az or vos (3%) és a pe da gó gia tu do mány te rü le ten (2%) ta nu lók ma ga san
ki emel ked nek. Internetes kö zös sé gi ol da lon rend sze re sen a gaz da ság, sport és tár sa -
da lom tu do mány te rü let hall ga tói vesz nek részt, míg az ag rár, in for ma ti ka, mű sza ki és
or vos tu do mány te rü le ten a vet tem már részt vá laszt meg je lö lők vol tak több ség ben.
Ér de kes, hogy az in for ma ti ka  tu do mányte rü let hall ga tói az utób bi ka te gó ri á ba so rol tak,
va gyis nem ők a leg ak tí vabb internetfel hasz ná lók. A töb bi tu do mányte rü le ten kö zel
azo nos arány ban je lent meg e két vá laszt be je lö lők lét szá ma. Blog szer kesz té sé ben a
vá la szok kö zel azo nos meg osz lás ban je len tek meg, több ség ben a nem ér de kel vá lasz
volt. Ki emel ten a jog és igaz ga tá si, nem zet vé del mi és az or vos tu do mány te rü le ten
vol tak a nem ér dek lő dők. Nem vet tek még részt blog szer kesz té sé ben a böl csé szet, a
gaz da ság és a tár sa da lom tu do mány te rü let hall ga tói. A böl csé szet és a gaz da ság tu do mány
te rü le ten a vet tem már részt vá laszt meg je lö lők kö zel azo nos arány ban sze re pel tek, és
ki emel ked tek eb ben a vá lasz ka te gó ri á ban a töb bi tu do mány te rü let kö zül.

4.  Össze füg gé sek vizs gá la ta

A de mok ra ti kus ál lam pol gá ri rész vé tel „csí rái” az ön kén tes ség tük ré ben
Azok a fi a ta lok, akik ak tí van részt vesz nek egye sü le ti te vé keny ség ben, ön kén tes ség ben,
mennyi re bíz nak a ci vil tár sa da lom ban, mi a vé le mé nyük az em be ri és az ál la mi fe le lős -
ség vál la lás ról va la mint a de mok rá ci á ról?

A ci vil szer ve ze tek ben va ló tag sá gi vagy ön kén tes mun ká val va ló rész vé tel nek
szá mos po zi tív ho za dé ka és ha tá sa van az egyén re néz ve, de a tár sa da lom egé szét
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te kint ve is. E szer ve ze tek fon tos szo ci a li zá ci ós ágen sek is mind fi a tal, mind fel nőtt
kor ban, hi szen olyan vi sel ke dés mó dok el sa já tí tá sá ra, il let ve gya kor lá sá ra ad nak le he tő -
sé get, ame lyek fel tét le nül szük sé ge sek egy ön tu da tos pol gá rok kal bí ró, ak tív rész vé te len
ala pu ló de mok rá cia meg te rem té sé hez és mű kö dé sé hez. (Nárai, 2004)

A szak iro da lom fel idé zé se meg erő sít ve szol gál az em pi ri kus ku ta tás el mé le ti
hát te ré nek meg ala po zott sá gá hoz. Eb ből ki fo lyó lag vizs gá la tom fó ku szá ban az egye sü le ti
te vé keny ség ben, ön kén tes ség ben va ló rész vé tel, valamint a kér dő ív to váb bi kér dé -
se i vel va ló össze füg gé sei áll nak.

4.1. Az ön kén te sek job ban bíz nak a ci vil tár sa da lom ban? 
Fel té te le zé sem, hogy aki egye sü le ti te vé keny ség ben, ön kén tes ség ben részt vesz, an nak
a sze mély nek na gyobb a bi zal ma a ci vil tár sa da lom ban. 

1. áb ra: Egye sü le ti te vé keny ség ben, ön kén tes ség ben részt ve vők bi zal ma a ci vil tár sa da lom ban

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

Nincs szá mot te vő el té rés a ci vil tár sa da lom ban va ló bi za lom te kin te té ben azok kö zött,
akik részt vet tek már egye sü le ti te vé keny ség ben, ön kén tes ség ben, és azok kö zött, akik
nem vet tek még részt ilyen jel le gű te vé keny ség ben. El lent mon dás nak is te kint het nénk
(ha nem len ne ilyen cse kély el té rés a lét szám ok ban), hogy akik nem vet tek még részt
egye sü le ti te vé keny ség ben, ön kén tes ség ben, azok cse kély mér ték kel, de lát ha tó an
job ban bíz nak a ci vil tár sa da lom ban, mint ak tív tár sa ik. Bíz ta tó ered mény nek mond hat juk
vi szont azt, hogy azok az el sőéves egye te mis ták, akik nem vet tek még részt egye sü le ti
te vé keny ség ben, de sze ret né nek, az ő bi zal muk a ci vil tár sa da lom ban meg hoz za azt a
bel ső mo ti vá ló erőt, amely az ak tív ál lam pol gár ság at ti tűd je fe lé ve zet.
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4.2. A tár sa dal mi ak ti vi tás be fo lyá sol ja az egyén versus ál lam fe le lős sé gé ről 
al ko tott vé le ményt? 
Az egyén és az ál lam fe le lős sé gét vizs gál va Cse pe li György gon do la tát idé zem, aki a
tár sa dal mi szo li da ri tás kap csán a kö vet ke ző ket fo gal maz ta meg: a mo dern tár sa da lom ban
a sza bad ság egye sek szá má ra ki hí vás, má sok szá má ra te her. A „be lül ről irá nyí tott
em be rek” a sza bad sá got le he tő ség ként élik meg, me lyet cse lek vés re vál ta nak át. E
cse lek vé sek kö vet kez mé nyei túl lép nek sa ját éle tü kön, be épül nek a tár sa da lom ba. A
„kí vül ről irá nyí tott em be rek” me ne kül nek a sza bad ság tól, resz ket nek at tól, hogy
önál ló an kell jen cse le ked ni ük, s nincs más gon do la tuk és ér zé sük, csak az, amit ké szen
kap nak kí vül ről, va la mi lyen te kin tély ál tal hi te le sít ve. (Cse pe li, 2010)

Fel té te le zé sem, hogy aki nek ál lan dó meg bí za tá sa van, vagy rend sze re sen részt vesz
kü lön bö ző kö zös ség for má ló te vé keny ség ben, az a sze mély az egyé ni fe le lős ség vál la lást
tart ja szem előtt az ál la mi fe le lős ség vál la lás sal szem ben.  Az em be rek nek kel le ne több
fe le lős sé get vál lal ni uk ma gu kért vá lasz alap ján, va ló szí nű sít he tő, hogy ő ma ga is részt
vesz, va gyis fe le lő sen éli éle tét, tesz va la mit ön ma gá ért vagy má so kért, va gyis cse lek szik.

Fel té te le zé sem nem iga zo ló dott be. Azok, akik nek ál lan dó meg bí za tá suk van, vagy
rend sze re sen részt vesz nek pél dá ul ének kar ban, tánc kö rön, kü lön bö ző szak kö rö kön
vagy spor tol nak egy csa pat ban, eset leg önkénteskednek, vér adás ban vesz nek részt,
blogot szer kesz te nek, eset leg di ák ön kor mány zat ban kép vi se lik tár sa i kat, azok a vá lasz -
adók 13. kér dés re (Mi a vé le mé nyed?) a tíz je gyű ská lán az 5.-et je löl ték be, va gyis a
vá lasz adók vé le mé nye sze rint az em be rek nek is több fe le lős sé get kel le ne vál lal ni uk
ma gu kért, és az ál lam nak is több fe le lős sé get kel le ne vál lal nia az em be re kért. Kö zü lük
sza bad idő höz kap cso ló dó te vé keny ség ben rend sze re sen részt vesz 10%, internetes
ol da lon rend sze re sen részt ve vő hall ga tó 8% és 2% vá la szolt így, aki egye sü let ben ál lan dó
meg bí za tás sal vesz részt.

En nek az ered mény nek a ha tá sá ra kí ván csi vol tam a de mok rá cia meg íté lé sé re is,
amely alap ján a kö vet ke ző ered mé nyek re ju tot tam.

Azok, akik nek ál lan dó meg bí za tá suk van, vagy rend sze re sen részt vesz nek az 5-ös
kér dés fel so rolt ja i ban (sza bad idő … blog szer kesz té se), azok a  13. kér dés re (Mi a vé le -
mé nyed?) a tíz je gyű ská lán a 3.-at je löl ték be, va gyis a vá lasz adó ink a de mok rá ci át meg -
fe le lő in téz mé nyes ke ret nek tart ják a köz ügyek in té zé sé hez. A vá lasz adók kö zött 9%-uk,
internetes kö zös sé gi ol da lon és – szin tén ilyen arány ban – sza bad idős te vé keny ség ben
vesz részt rend sze re sen és 1% azok ará nya, akik egye sü le ti te vé keny ség ben, ön kén tes -
ség ben ál lan dó an részt vesz nek.

5. Összeg zés

Az Egye te mes ér té kek az egye te men cí mű ku ta tá sunk de mok rá ci á ról, fe le lős ség ről,
ér té kek ről, rész vé tel ről kér dez te a fi a ta lok vé le mé nyét. Ta nul má nyom cél ja a fi a ta lok
kö zös ség for má ló te vé keny sé gek ben va ló ak ti vi tá sá nak vizs gá la ta volt. A ka pott ered mé nyek
elő re mu tat nak a fi a ta lok tár sa dal mi rész vé tel ének ösz tön zé sé re, és az eb ben va ló
le he tő sé gek ki hasz ná lá sá ra. Ahogy Bábosik Ist ván is meg fo gal maz ta: ma már ál ta lá no san
el is mert tény, hogy a sze mé lyi ség nek szin te egyet len ele me sem fej leszt he tő a mo dern
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gaz da ság és tár sa da lom el vá rá sa i nak meg fe le lő szint re a ta nu lók te vé keny sé gé ben rej lő
ne ve lé si-ok ta tá si le he tő sé gek fel hasz ná lá sa nél kül. (Flitner, 1992; Bábosik, 2004)

Az össze füg gé se ket vizs gál va elő ze tes fel té te le zé sem volt, hogy aki egye sü le ti te vé -
keny ség ben, ön kén tes ség ben részt vesz, an nak na gyobb a bi zal ma a ci vil tár sa da lom ban.
Ki de rült, hogy nincs szá mot te vő el té rés a ci vil tár sa da lom ban va ló bi za lom te kin te té ben
azok kö zött, akik részt vet tek már egye sü le ti te vé keny ség ben, ön kén tes ség ben és azok
kö zött, akik nem vet tek még részt ilyen jel le gű te vé keny ség ben. 

Fel té te le zé sem volt még, hogy aki nek ál lan dó meg bí za tá sa van, vagy rend sze re sen
részt vesz kü lön bö ző kö zös ség for má ló te vé keny sé gek ben, az a sze mély az egyé ni fe le lős -
ség vál la lást tart ja szem előtt az ál la mi fe le lős ség vál la lás sal szem ben.  A vá lasz adók
vé le mé nye sze rint az em be rek nek is több fe le lős sé get kel le ne vál lal ni uk ma gu kért és az
ál lam nak is több fe le lős sé get kel le ne vál lal nia az em be re kért. Ez a fel té te le zés nem
iga zo ló dott be ku ta tá sunk ered mé nyei alap ján. Te hát nem mu tat ha tó ki je len tős kü lönb ség
az em ber vagy az ál lam fe le lős sé gét vé le mé nye zők kö zött azok nál, akik rend sze re sen és
azok nál, akik nem vesz nek részt a kü lön bö ző kö zös ség for má ló te vé keny sé gek ben.

Ku ta tá sunk alap ján a fi a ta lok ak ti vi tá su kat te kint ve jel lem ző en a kü lön bö ző sza bad -
idő höz kap cso ló dó te vé keny sé gek ben és internetes kö zös sé gi ol da la kon vesznek részt,
ön kén tes ség ben, ka ri ta tív ak ci ó ban en nél ke ve seb ben, de kö zöt tük ma gas azok nak a
lét szá ma, akik vi szont sze ret né nek a jö vő ben részt ven ni. A di ák ön kor mány zat ban nem
vesz részt a leg több fi a tal és a párt if jú sá gi szer ve ze te va la mint a blog szer kesz tés iránt
nem na gyon ér dek lőd nek. A de mok rá ci á hoz va ló ér zé keny sé gük és po zi tív at ti tűd jük
nem mu tat ha tó ki, vi szont az er re va ló esély az össze füg gé sek kap csán ér zé kel he tő.
En nek kö vet kez té ben to váb bi ku ta tá sok ra ösz tö nöz.

Ta nul mány fe je ze tem vé ge ze tén meg ál la pít ha tó, hogy fő hi po té zi sem vizs gá la ta
so rán a kö vet ke ző ered mé nyek re ju tot tam: 

2. áb ra: Mi igaz rád kér dés re adott vá la szok rész vé te li meg osz lá sa (fő*)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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Összes sé gé ben el mond ha tó, hogy hi po té zi sem iga zo ló dott, va gyis na gyobb azok nak
a fi a ta lok nak az ará nya, akik nem vet tek még részt kö zös ség for má ló te vé keny sé gek ben,
mint akik már részt vet tek. Ez az ered mény meg egye zik az egész la kos ság ra ki ter jedt
2010-es Köz bi za lom ku ta tás ered mé nye i vel. Meg ál la pít ha tó, hogy az el ső éves fő is ko lás
és egye te mis ta fi a ta lok rész vé te li ak ti vi tá sa ala csony a fel nőtt la kos ság hoz ha son ló
mó don. Azon ban, ha meg néz zük a rész ered mé nye ket, ak kor van re mény a tár sa dal mi
rész vé tel fo ko zá sá ra, hi szen pél dá ul sza bad idős te vé keny sé gek ben, internetes kö zös sé gi
ol da lon és ka ri ta tív ak ci ó ban na gyobb a részt ve vők ará nya.
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VI.
Kicsiny Zsóka

SÉ RE LEM ÉS RE AK CI ÓK AZ uT CáN 
ÉS IN TÉZ MÉ NYI KÖR NYE ZET BEN

Kö vet ke ze tes ség, al kal maz ko dás

A meg kér de zett cso port tag jai alap ve tő en kü lön bö ző re ak ci ót mu tat nak 
a mo del le zett hely zet re, ahol egyé ni jog ta lan ság, igaz ság ta lan ság éri őket – a
sé re lem konk rét kö rül mé nye i től füg gő en. Az in téz mény hez va ló oda for -
du lás, az in téz mé nyi meg ol dá sok ba ve tett bi za lom ugyan ak kor mu tat
ál lan dó sá got.

Az Egye te mes ér té kek az egye te men (EÉE) ku ta tás kér dő ív ének egy-egy kér dé sé vel azt
vizs gál ja, hogy a le kér de zett kor osz tály nak mi lyen fo kú a köz éle ti önál ló sá ga és vá lasz -
kész sé ge olyan szi tu á ci ók ban, ame lyek ben egyé ni sé re lem (jog ta lan ság és igaz ság ta -
lan ság) éri őket. Az egyik kér dés (Mit ten nél, ha ész re ven néd, hogy va la ki a bu szon meg
akar lop ni?) a sé rel met egy hét köz na pi kon tex tus ban, a má sik (Mit ten nél, ha szó be li
vizs gán olyan té tel ből vizs gáz tat na az ok ta tó, amely az elő ze te sen meg adott té tel sor ban
nem sze re pel?) egy spe ci fi ku sabb, in téz mé nye sí tett, autoriter hely zet ben mo del le zi. 

A kér dé sek kel mér he tő, hogy a le kér de zett fi a tal mennyi ben pró bál ja meg önál ló an
meg ol da ni az adott ész lelt prob lé mát, és mennyi ben kér kül ső se gít sé get, va la mint,
hogy e kül ső se gít ség ké rés ben mi lyen mér ték ben ha gyat ko zik in téz mé nyi meg ol dá sok ra,
pl. a rend őr ség vagy a hall ga tói ön kor mány zat köz be lé pé sé re. A két kér dés ka pott
ered mé nye it ér de mes össze vet ni egy más sal, meg fi gyel ni, mennyi ben de ter mi nál ja a két
szi tu á ció kü lön bö ző sé ge a kü lön bö ző re ak ci ó kat. Elő ze tes fel te vés, hogy az egyén a
„jó zan  ész” el ve alap ján az adott hely zet hez iga zod va, s nem ön ma gá hoz kö vet ke ze te sen
re a gál az egyé ni sé re lem re.

1. Mit ten nél, ha ész re ven néd, hogy va la ki a bu szon meg akar lop ni?  

A kér dés re ad ha tó vá la szok az aláb bi ak vol tak:
• Jól meg ver ném
• Se gít sé gért ki ál ta nék
• Szól nék a busz so főr nek, hogy ne nyis sa ki az aj tót
• rend őrt hív nék
• Szó nél kül hagy nám
• Egyéb
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Az egyéb meg ol dá si ja vas la tok nál az ered mé nyek elem zé se kor meg kü lön böz tet he tő
volt egy mér sé kelt fel lé pést mu ta tó cso port („Ar rébb áll nék, de nem mer nék szól ni”)1,
il let ve egy drasz ti ku sabb mód szert ja vas ló cso port („A fo gát is ki rúg nám, ki én!”)2, így
te hát hét kü lön bö ző tí pu sú vá lasz volt mér he tő. Ezek alap ján ered ményt le he tett nyer ni
ar ról, hogy a sé rel met el szen ve dő di ák mennyi ben áll ki ön ma gá ért, me nyi ben pró bál ja
meg meg ol da ni a hely ze tet egyé ni leg, il let ve se gít ség ké rés sel, va la mint mennyi ben
mér sé kelt és drasz ti kus fel lé pés sel. 

A kér dés re adott vá la szok3 meg osz lá sát az aláb bi áb ra il luszt rál ja (az ered mé nyek
érett sé gi hely és kép zé si te rü le tek sze rin ti meg osz lá sát lásd: Mel lék le tek, 2. és 3. áb ra).

1. áb ra. A „Mit ten nél, ha ész re ven néd, hogy va la ki a bu szon meg akar lop ni?” kér dés re adott
vá la szok meg osz lá sa (%) 

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

Az áb rán lát ha tó, hogy a tel jes passzi vi tást jel ké pe ző „Szó nél kül hagy nám” vá lasszal
a fel mért cso port csu pán 1%-a él, s ez az arány ak kor is csak kismér ték ben vál to zik, ha a
kér dést vá lasz nél kül ha gyók (5%) szim bo li ku san szin tén a passzív tá bor hoz so ro lan dók;
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1 EÉE 521. kérdőív
2 EÉE 523. kérdőív
3 A kérdést a lekérdezettek 95%-a válaszolta meg, 5%-a válasz nélkül hagyta, ami nemi
megoszlásban a nők 7%-át, a férfiak 3%-át jelenti. Felsőoktatásban elsőéves hallgatókat vizsgálva
a meg nem határozott, de célzott korosztályt a 18-19 évesek alkották, ennek megfelelően ténylegesen
is a 18-19-20 éves korosztály a felülreprezentált, ők teszik ki a válaszadók 83%-át. A válaszadók
41%-a Budapesten érettségizett, 29%-a egyéb városban, és újabb 29% megyeközpontban, 1% pedig
egyéb településen. relatív többségük (23%) gazdaságtudományi képzési területen tanul.



az ön ma guk ért sem mi lyen for má ban ki nem ál lás a ku ta tás e kér dé sé re adott vá la szok
meg osz lá sa alap ján te hát nem jel lem ző a vizs gált kor osz tály ra. 

A kér dés re be ér ke zett vá la szok alap ján a meg kér de zet tek ti pi kus fel lé pé se mér sé kelt
(70%-os meg osz lás sal). A vá lasz adók re la tív több sé ge se gít sé gért ki ál ta na (32%), to váb bi
vissza fo gott re ak ci ót mu tat nak a lis tá ban nem sze rep lő mér sé kelt meg ol dás sal élők
(Egyéb/mér sé kelt – 15%), a busz so főrt fi gyel mez te tők („Szól nék a busz so főr nek, hogy
ne nyis sa ki az aj tót” – 12%), il let ve a rend őrt hí vók (11%). ra di ká li sabb fel lé pés sel a
meg kér de zet tek 24%-a él („Jól meg ver ném” – 22% és Egyéb/ra di ká lis – 2%). 

A passzív-mérsékelt-radikális hár mas meg osz lás (1%, 74% és 24%-os meg osz lás a
vá lasz adók kö zött), ugyan ak kor nem elég in for ma tív az egyes vá lasz le he tő sé gek da rab -
szá ma mi att (passzív: 1, mér sé kelt: 4, ra di ká lis: 2). Ér de mes a két leg nép sze rűbb re ak ci ót
néz ni4. A se gít sé gért ki ál tó, ön ma gá ért ki ál ló, köz ve tett meg ol dást nyúj tó re ak ci ót a „Jól
meg ver ném” drasz ti ku sabb, ön ma gá ért ki ál ló, a prob lé mát köz vet le nül, önál ló an
meg ol dó re ak ció kö ve ti (32%-os és 22%-os arány a meg kér de zet tek kö zött); a fel mért
cso port több mint fe le vagy se gít sé gért ki ál ta na, vagy meg ver né a tol vajt.

A hi va ta los úton tör té nő prob lé mameg ol dá si esz köz zel, a rend őr ség hez for du lás sal
a meg kér de zet tek 11%-a él. A kér dő ív egy má sik kér dé sé vel (4. kér dés alkérdése:
Mennyi re bí zol a rend őr ség ben?) össze vet ve azt az elő re sejt he tő ered ményt kap tuk,
hogy a rend őr ség be ve tett bi za lom mér té ke össze függ5 a rend őr ség hez va ló for du lás sal,
az az „elég gé”, vagy „na gyon” ér ték kel je lölt bi zal mi szint ese tén na gyobb a va ló szí nű sé -
ge an nak, hogy a bu szon a tol vaj ész le lé sé nél a sér tett fél rend őrt hív.

Cse pe li György Tár sa dal mi szo li da ri tás, össze tar tó tár sa da lom cím mel el hang zott
elő adá sá ban (Cse pe li, 2010) fog lal ko zik a mo dern tár sa dal mi mű kö dés (össze tar tás)
alap fel té te le ként hang sú lyo zott egyé ni bi za lom két irá nyú sá gá val, ál lít va, hogy az em be -
rek nek bíz nia szük sé ges egy fe lől a rend szer ben (confidence), más fe lől egy más ban
(trust), még hoz zá ki egyen sú lyo zott arány ban. Ér de mes a ku ta tá si ered mé nyek re ez zel a
hát tér rel is vet ni egy pil lan tást – a meg kér de zet tek re la tív több sé ge, egy har ma da
se gít sé gért ki ál ta na (trust, 32%), ez zel szem ben egy ti ze de for dul na a rend őr ség hez
(confidence, 11%), az az a le kér de zett cso port ban az adott kér dés kap csán az egy más ba
ve tett bi za lom mér té ke há rom szo ro sa a rend szer be ve tett bi za lo mé nak. Az ered mé nyek
sta tisz ti kai elem zé se alap ján ki mu tat ha tó (gyen ge) össze füg gés a ci vil tár sa da lom ba
ve tett bi za lom nagy sá ga (kér dő ív 4. kér dé sé nek alkérdése: Mennyi re bí zol a ci vil tár sa -
da lom ban?) és a se gít sé gért ki ál tás va ló szí nű sé ge kö zött; mi nél na gyobb bi za lom mal
bír az egyén a ci vil tár sa da lom iránt, an nál va ló szí nűbb, hogy a se gít ség ké rés op ci ó ját
vá laszt ja az adott sé rel mi hely zet ese té ben.
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4 Érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy az Egyéb/radikális csoportba sorolás – utólagos becslés
alapján - szinte kizárólag abban az esetben történt, ha a válaszadó reakciójában fizikai erőszakot
említett.
5 Pearsons-féle korrelációs együttható alapján



2. Mit ten nél, ha szó be li vizs gán olyan té tel ből vizs gáz tat na az 
ok ta tó, amely az elő ze te sen meg adott té tel sor ban nem sze re pel? 

A kér dés re ada tó vá la szok az aláb bi ak vol tak:
• Nem szól nék sem mit
• Cso por tos alá írás gyűj tést kez de mé nyez nék
• Je lez ném az ok ta tó nak, hogy más ban ál la pod tunk meg
• Meg ír nám az egye te mi/fő is ko lai lap ban
• A Hall ga tói Ön kor mány zat hoz for dul nék
• Je lez ném a tan szé ken, ta nul má nyi osz tá lyon, egye tem ve ze tő sé gén

Az elő ző kér dés hez ha son ló an a vá la szok meg osz lá sá ból ered mény nyer he tő a
fel lé pés passzív jel le gé ről – az elő ző kér dés től annyi ban el té rő kör nye zet ben, hogy itt az
egyé ni sé re lem az el szen ve dőt egy bü rok ra ti kus, in téz mé nyi kor lá tok kö zé szo rí tott
szi tu á ci ó ban éri. A di ák ön ma gá ért va ló ki ál lá sa to vább dif fe ren ci ál ha tó an nak függ vé -
nyé ben, hogy ho vá for dul na az il le tő ér de kei vé del mé ben. Elő ze tes fel te vés alap ján
össze füg gés mu tat ha tó ki az egyes ci vil, kö zös sé gi plat for mon tör té nő rész vé te li ada tok6

(pl. rend sze res diákönkormányzati rész vé tel) és a 7. kér dés nél az in téz mé nyi se gít ség -
ké rés re szá mí tás ada tai kö zött; e fel te vés a kér dő ív elem zé se so rán nem nyert bi zo nyí tást.

A kér dés re adott vá la szok7 meg osz lá sát az aláb bi áb ra il luszt rál ja (az ered mé nyek
érett sé gi hely és kép zé si te rü le tek sze rin ti meg osz lá sát lásd. Mel lék le tek, 5. és 6. áb ra).
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6 A kérdőív 5. kérdése rákérdez a lekérdezett csoport szabadidőhöz kapcsolódó tevékenységben,
diákönkormányzatban, párt ifjúsági szervezetében, egyesületi tevékenységben/önkéntességben,
karitatív akcióban, internetes közösségi oldalon, blogszerkesztésben vagy egyéb civil-közösségi
tevékenységben való részvételre, illetve annak gyakoriságára.
7 A kérdést a lekérdezettek 97%-a válaszolta meg, 3%-a válasz nélkül hagyta, ami nemi
megoszlásban a nők 3%-át, a férfiak 2%-át jelenti. Felsőoktatásban elsőéves hallgatókat vizsgálva
a meg nem határozott, de célzott korosztályt a 18-19 évesek alkották, ennek megfelelően ténylegesen
is a 18-19-20 éves korosztály a felülreprezentált, ők teszik ki a válaszadók 85%-át. A válaszadók
42%-a Budapesten érettségizett, 29%-a egyéb városban, 30% megyeközpontban, 1% pedig egyéb
településen. relatív többségük (22%) gazdaságtudományi képzési területen tanul.



For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

Az elő ző kér dés ered mé nye i hez ha son ló an a sé re lem re vo nat ko zó passzív re ak ció
(„Nem szól nék sem mit” – 6%) szin tén nem je len tős (a vá lasz adá si passzi vi tás 3%-os),
de ma ga sabb arány ban je le nik meg, mint az elő ző eset ben, ami fel te he tő en a ta ná ri
(fel sőbb ha tal mi) re ak ci ó tól, an nak hosszabb táv ra vo nat ko zó ha tá sá tól va ló tar tás sal
ma gya ráz ha tó. 

Nyil vá nos ság elé (alá írás gyűj tés sel hall ga tó tár sak be vo ná sa – 1%, pub li ká lás –
0,2%) még ke ve seb ben tár nák a sé rel met. A transzparencia ha tal má ba ve tett bi za lom
hi á nya – a je len kor köz éle ti irá nyult sá gá nak el lent mond va8 – utal hat az egye tem zárt,
hi e rar chi kus rend szer ként va ló fel fo gá sá ra, de a prob lé ma meg ol dás op ti ma li zá lá sá ra
is; nem mu tat ha tó ki össze füg gés a kér dő ív egy ko ráb bi (4.) kér dé sé vel, a ci vil tár sa da -
lom ba ve tett bi za lom mér té ké vel. Ér de kes az ered mény, ha az elő ző kér dés ada ta i nak
ér té ke lé sé hez hasz nált confidence-trust ka te gó ri ák kal vizs gá lunk – a tár sa da lom ba
ve tett bi zal mat e kér dés nél a leg ke vés bé nép sze rű vá la szok szim bo li zál ják (alá írás gyűj tés,
pub li ká lás, kb. 1%).

In téz mé nyi se gít ség ké rés sel a meg kér de zet tek 17%-a él ne (tan szék hez, ta nul má nyi
osz tály hoz, egye te mi ve ze tő ség hez for du lás – 10%, hall ga tói ön kor mány zat hoz for du lás
– 7%), ami utal hat az in téz mé nyi meg ol dá sok ba ve tett bi za lom kis mér té ké re, va la mint
ezen szer ve ze ti egy sé gek is me re té nek ala csony fo ká ra (a hall ga tói ér dek kép vi se le tet
in gye nes szol gál ta tás ként, de mun ka bér ért cse ré be a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ben a
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4. áb ra. A „Mit ten nél, ha szó be li vizs gán olyan té tel ből vizs gáz tat na az ok ta tó, amely az 
elő ze te sen meg adott té tel sor ban nem sze re pel?” kér dés re adott vá la szok meg osz lá sa (%)

8 A transzparens, titok nélküli, nyilvánosság előtt zajló világ egyben igazságosabb világ, vö. a
Wikileaks térhódítása



hall ga tói ön kor mány zat lát ja el). E kér dés te hát át fo gal maz ha tó a „confidence” ka te gó -
ri á val; a rend szer be ve tett bi za lom mér té ke 17%-os.

Ab szo lút több sé gét (73%) a meg kér de zet tek nek azok a di á kok te szik ki, akik ma gá hoz
az ok ta tó hoz for dul ná nak a sé re lem ese tén, szó ban fi gyel mez tet nék a prob lé má ra, ami
az ön ma guk ért va ló ki ál lás szem től-szem ben tör té nő gyors le fo lyá sú vál to za tá ra va ló
ma gas fo kú haj lan dó sá got je len ti a hi va ta los meg ol dá si utak ke re sé se és a nyil vá nos ság ra
ho zás el le né ben.

3. Össze füg gé sek

A hét köz na pi hely zet ben ért egyé ni sé re lem el szen ve dé se ese tén a meg kér de zett
di á kok re la tív több sé ge se gít sé gért ki ál ta na, in téz mé nyi ke re tek kö zött a fel ső ok ta tás ban
ért egyé ni sé re lem ese té ben pe dig az ab szo lút több ség a ta nár nál pró bál ná meg tisz táz ni
a hely ze tet. A két he lyen mért mennyi ség kö zöt ti össze füg gé se ket az ún. Pearsons-féle
kor re lá ci ós együtt ha tó val le het meg ad ni, ami je len eset ben ered mény ként azt hoz ta,
hogy a két kér dés re adott vá la szok kö zött az össze füg gés lé te zik, po zi tív, li ne á ris,
mér té ke pe dig nem el ha nya gol ha tó.9

Mind ez azt je len ti, hogy aki a 6. kér dés nél in kább vá lasz tot ta meg ol dás nak a „jól
meg ver ném” op ci ót, az a 7. kér dés nél szig ni fi kán san in kább hagy ja a sé rel met szó
nél kül és for dít va, aki a hi e rar chi kus vi szony ban fent ről el szen ve dett sé re lem re passzí van
re a gál, nem szól ér te, az a hét köz na pi, ke vés bé kont rol lált, és a tár sa dal mi po zí ci ók ál tal
ke vés bé de ter mi nált hely zet ben a sé re lem re ön bí rás ko dás sal, ag resszív fel lé pés sel
re a gál. Má sik össze füg gés ugyan ezen sta tisz ti kai pró ba alap ján, hogy a ko ráb bi (4.)
kér dés nél a rend őr ség in téz mé nyé be ve tett bi za lom mal ren del ke zők, majd a 6. kér dés ben
a rend őr höz for du lást in kább vá lasz tók a 7. kér dés nél is szig ni fi kán san na gyobb va ló szí -
nű ség gel mu tat nak az in téz mé nyi se gít ség ké rés irá nyá ba re ak ci ó juk kal (hall ga tói
ön kor mány zat) – mi köz ben nem mond ha tó el ugyan ez a ci vil tár sa da lom ba ve tett
bi za lom mal ren del ke zők ről (4. kér dés).

Le von ha tó te hát kö vet kez te tés ként, hogy a meg kér de zett di á kok egyé ni sé re lem re
adott re ak ci ó juk pre fe ren ci á já ban egy fe lől kö vet ke ze te sek ön ma guk hoz, az in téz -
mény be ve tett bi za lom mu tat ál lan dó sá got a kö rül mé nyek je len eset ben be mu ta tott
meg vál to zá sá tól füg get le nül, ugyan ak kor al kal maz kod nak a kü lön bö ző sé gek hez, az
ön bí rás ko dás ba ve tett hit na gyobb meg fon tolt sá got és elő re lá tást igény lő hely zet ben
már nem fel tét le nül mű kö dik. A confidence-trust mu ta tók kal ez az al kal maz ko dás
még to vább ár nyal ha tó: az autoriter hely zet ben el szen ve dett sé re lem ben a meg kér de -
zet tek a meg ol dást in kább vár ják az er re ki je lölt szer vek től, mint a tár sa ik kal va ló
együtt mű kö dés től. 
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9 0,135



Mel lék le tek

2. áb ra. A „Mit ten nél, ha ész re ven néd, hogy va la ki a bu szon meg akar lop ni?” kér dés re adott
vá la szok meg osz lá sa érett sé gi hely men tén (db)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

3. áb ra. A „Mit ten nél, ha ész re ven néd, hogy va la ki a bu szon meg akar lop ni?” kér dés re adott
vá la szok meg osz lá sa kép zé si te rü let men tén (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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5. áb ra. A „Mit ten nél, ha szó be li vizs gán olyan té tel ből vizs gáz tat na az ok ta tó, amely 
az elő ze te sen meg adott té tel sor ban nem sze re pel?” kér dés re adott vá la szok meg osz lá sa

érett sé gi hely men tén (db)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás. n=1750. 

6. áb ra. A „Mit ten nél, ha szó be li vizs gán olyan té tel ből vizs gáz tat na az ok ta tó, amely 
az elő ze te sen meg adott té tel sor ban nem sze re pel?” kér dés re adott vá la szok 

kép zé si te rü let men tén (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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FEL HASZ NÁLT IrO DA LOM

1. Cse pe li György (2010): Tár sa dal mi szo li da ri tás, össze tar tó tár sa da lom. Pa ro la, 2010 (3): 3.
2. Sza bó And rea, Bauer Bé la (szerk., 2009): If jú ság 2008 Gyors je len tés. Bu da pest: Szo ci á lis

és Mun ka ügyi In té zet.
3. Tóth Ist ván György (2009): Bi za lom hi ány, nor ma za va rok, igaz ság ta lan ság ér zet és pater-

nalizmus a ma gyar tár sa da lom ér ték szer ke ze té ben, A gaz da sá gi fel emel ke dés tár sa dal mi-
kul tu rá lis fel tét elei cí mű ku ta tás zá ró je len té se. Bu da pest: Tár sa da lom ku ta tá si In té zet.
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Jegyzetek:



A nor ma kö ve tést vizs gá ló ku ta tás kap csán el sőd le ge sen ar ra vol tunk kí ván csi ak,
hogy a jog sza bály ok meg sér té sét ho gyan íté li meg az egye te mi ta nul má nya it
meg kez dő if jú ság. Szán dé kol tan kü lön bö ző sú lyú jog sza bály sér té sek ről
kér tünk vé le ményt, és vizs gál tuk a de mok rá cia-meg íté lés sel va ló össze füg gést
is. Hi po té zi sün ket – mely sze rint a de mok rá ci át po zi tí vab ban meg íté lők a
jog sza bály sze gé se ket job ban el íté lik – a fel mé rés alá tá masz tot ta. Má sik
fel te vé sünk az volt, hogy az el íté lés mér té ke a Btk. sze rin ti mi nő sí tés hez
iga zo dik. Ez utób bi vi szont csak rész ben iga zo ló dott, mi vel azt ta pasz tal tuk,
hogy a sze mé lyes tu laj don sé rel mé vel ki mu ta tott kor re lá ció erő sebb, mint
a bűn cse lek mény tár gyi ol da lá hoz köt he tő kap cso lat.

1. El mé le ti hát tér

A di ák ság kö ré ben vég zett ko ráb bi fel mé ré sek ből azt a kö vet kez te tést von hat juk le, hogy
az ál lam pol gá ri alap ér té kek sa rok kö ve ként te kint he tünk a nor ma kö ve tés re. A 2008-as
If jú ság-fel mé rés ben a „jó ál lam pol gár ság” leg fon to sabb ér té ke ként je löl ték meg a
vá lasz adók, hogy az em be rek „tart sák be a tör vé nye ket” (85%) (Bauer, Sza bó 2009:112).
A tör vé nyek be tar tá sa Csá kó (Csá kó 2007:3) ku ta tá sa alap ján is a de mok rá cia kép egyik
alap pil lé re (4,10-es át lag az 1-5 ská lán). A kér dés kör az Ok ta tá si Ku ta tó- és Fej lesz tő
In té zet aján lá sai kö zött is ki emelt fi gyel met kap (OFI 2009:21): „jog kö ve tő ma ga tar tás ra
irá nyult ság, az ál lam pol gá ri kö te les sé gek tel je sí té sé re va ló tö rek vés.”

A TÁrKI ál tal köz zé tett 2009-es je len tés el sőd le ge sen gaz da sá gi szem pont ból kö ze lít
a nor ma rend szer és a nor ma sze gés té ma kör éhez. Ku ta tá suk ból meg ál la pít ha tó, hogy
(leg alább is az adó nor mák ra vo nat ko zó an) a köz vé le mény más ként íté li meg, ha az adó -
meg ke rü lés re ál ta lá nos ság ban kér dez nek rá, és más ként, ha en nek se gít sé gé vel
köz vet len ha szon re a li zál ha tó (fe ke te mun ka) (TÁrKI 2009: 159). Ezt erő sí ti az a ku ta tá si
ered mény, mely sze rint „pénz ke re sés szem pont já ból tel je sen el fo gad ha tó, ha az em ber
le tér a tisz tes sé ges út ról” (TÁrKI 2009:162). A vizs gált mu ta tó dup lá ja az EU-átlagnak
(14, il let ve 7%). (TÁrKI 2009:162) A kor rup ció te kin te té ben pe dig fi gye lem re mél tó, hogy
míg az ak tív hi va tal no ki kor rup ci ót át la gos mér ték ben íté li el a ma gyar la kos ság, ad dig
az eu ró pai köz vé le mény hez ké pest lé nye ge sen el né zőbb a kor rup ció passzív for má já val
szem ben (az az, ha va la ki csú szó pénzt fo gad el) (TÁrKI 2009:173). Ku ta tá sunk nem
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el sőd le ge sen a kor rup ci ó ra kon cent rált, de egy kér dé sünk er re is vo nat ko zott. Ar ra
vol tunk kí ván csi ak, hogy a vá lasz adók ho gyan íté lik meg, ha va la ki „csak kü lön pén zért
csi nál meg va la mit, ami a kö te les sé ge len ne”. Ér de kes mó don az el íté lők ará nya az
egyik leg hang sú lyo sabb az összes kér dés kö zül (92,9%), vi szont a ma ga tar tást csak a
vá lasz adók 52,6%-a tar tot ta fel há bo rí tó nak, míg 39,3% csak „elég rossz nak” tar tot ta. 

2. Az Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás ered mé nyei

Kér dő ívünk ben ar ra vol tunk kí ván csi ak, hogy mi a vá lasz adók vé le mé nye, ha va la ki
nor ma sze gést kö vet el. Ti zen két kü lön bö ző jog sza bály sér tést vizs gál tunk, me lyek a
sza bály sér té sek szé les tár há zát ölel ték fel, kezd ve az is ko lai ki há gás tól, csa lás tól
(ha mis or vo si iga zo lást sze rez, mert túl sok az iga zo lat lan órá ja) a sza bály sér té si ér ték re
el kö ve tett lo pá son át (el lop egy üveg bort az áru ház ban), a bün te tő tör vény könyv ben
ne ve sí tett bűn cse lek mé nye kig (nem se gít egy bal eset nél; el lop egy au tót). 

Az 1. áb rán azt lát hat juk, hogy mely ma ga tar tá so kat íté lik el erő tel je sen („fel há bo rí -
tó nak tar tom”) a vá lasz adók. Az ada to kat ele mez ve meg ál la pít ha tó, hogy az au tó lo pást
ki ug ró an nagy arány ban íté lik el (85,2%), alá tá maszt va Csá kó fel mé ré sét, mely sze rint
a kö zép is ko lás ok leg több je sze mé lyes biz ton sá got és a ma gán élet tisz te let ben tar tá sát
vár ja a de mok rá ci á tól (Csá kó 2007:2). Szin tén mar káns mó don íté lik el a se gít ség nyúj tás
el mu lasz tá sát (nem se gít egy bal eset nél: 64,3%) és a ron gá lást (össze fir kál ja a busz
ol da lát: 63,6%). 

Ezt kö ve tik a vá lasz adók kö rül be lül fe le ál tal fel há bo rí tó nak tar tott jog sza bály sér té sek
(csak kü lön pén zért csi nál meg va la mit, ami a kö te les sé ge len ne: 52,6%; ha mis adó be -
val lást ké szít, hogy ke ve sebb adót kell jen fi zet nie: 50,8%; fe ke tén dol go zik, mi köz ben
mun ka nél kü li se gélyt kap: 41,8%; más sal írat ja meg a szak dol go za tát: 40,5%; el lop egy
üveg bort az áru ház ban: 38,6%), me lyek kö zös jel lem ző je, hogy el kö ve tő ik sa ját előny höz
jut nak ezen cse lek mé nyek el kö ve té sé vel, míg a sér tet ti ol dal ke vés bé abszt rakt, és
ke vés bé köt he tő ma gán tu laj don hoz. A vá lasz adók cse kély ré sze tart ja fel há bo rí tó nak
el len ben a kö vet ke ző ma ga tar tás for má kat (szám la nél kül zseb be fi zet: 15,9%; ha mis
or vo si iga zo lást sze rez, mert túl sok az iga zo lat lan órá ja: 15%; jegy nél kül uta zik a
vo na ton: 8,3%; torrentezik: 1%). 

Összes sé gé ben le von hat juk azt a kö vet kez te tést, hogy azo kat a cse lek mé nye ket
íté lik el job ban a vá lasz adók, me lyek nél a sér tet ti ol da lon ma gán tu laj don (au tó) vagy
leg alább is jól meg je le nít he tő köz ér dek (se gít ség nyúj tás el mu lasz tá sa), il let ve
ma gán/köz tu laj don (busz ron gá lá sa) ta lál ha tó. Ag gasz tó ugyan ak kor, hogy a köz va gyon
el le ni bűn cse lek mé nyek, füg get le nül azok Btk. sze rin ti bün te té si té te lé től, a tár sa da lom
szá má ra ke vés bé mi nő sül nek fel há bo rí tó nak. A torrentezés pe dig egy ér tel mű en
kü lön em lí tést ér de mel, mi vel az azt fel há bo rí tó nak íté lők ará nya ele nyé sző, míg a
vá lasz adók kö zel fe le (47,3%) ma ga is meg ten né, míg 31,7%-uk „nem lát ben ne
rosszat”. Ez alá tá maszt ja azt a jog fej lő dé si irányt, mely a szel le mi tu laj don jo got ért
sé rel me ket el sőd le ge sen nem a bün te tő jog esz kö ze i vel kí ván ja szank ci o nál ni, ha nem
egyéb mó don pró bál ér vényt sze rez ni ezek nek a jo gok nak (pél dá ul „üres ka zet ta”
jog díj for má já ban). 
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1. áb ra: Mi a vé le mé nyed, ha valaki… kér dés re adott „Fel há bo rí tó nak tar tom” 
vá la szok meg osz lá sa (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

Amennyi ben nem csak a „fel há bo rí tó” mi nő sí tést vizs gál juk, ha nem azt, hogy mely
cse lek mé nye ket íté lik el a vá lasz adók (fel há bo rí tó nak tartom+elég rossz nak tar tom),
ak kor lé nye gé ben nem vál to zik a kér dé sek sor rend je (2. áb ra). 

Több mint 90%-os el uta sí tás sal bír nak az aláb bi cse lek mé nyek: el lop egy au tót:
97,3%; nem se gít egy bal eset nél: 95,7%; össze fir kál ja a busz ol da lát: 95,1%, csak
kü lön pén zért csi nál meg va la mit, ami a kö te les sé ge len ne: 91,9%;, míg 75% fe let ti
az el uta sí tott sá ga a kö vet ke zők nek: el lop egy üveg bort az áru ház ban: 89,5%; ha mis
adó be val lást ké szít, hogy ke ve sebb adót kell jen fi zet nie: 84,7%; fe ke tén dol go zik,
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mi köz ben mun ka nél kü li se gélyt kap: 77,9%; más sal írat ja meg a szak dol go za tát:
77%). Sok kal el fo ga dób bak a vá lasz adók azok kal a cse lek mé nyek kel szem ben, me lye ket
ke vés bé tar tott fel há bo rí tó nak (szám la nél kül zseb be fi zet: 60,8%; ha mis or vo si
iga zo lást sze rez, mert túl sok az iga zo lat lan órá ja: 53,3%; jegy nél kül uta zik a vo na ton:
52,8%; torrentezik: 7,5%). 

Össze gez ve meg ál la pít hat juk, hogy a sor rend ha son ló e sze rint a meg kö ze lí tés
sze rint is, vi szont a passzív hi va ta li vesz te ge tést és a blic ce lést a töb bi kér dés hez
vi szo nyít va eny héb ben íté lik el (itt 2,8-sze res, il let ve 5,3-szo ros az „elég rossz nak
tar tom” vá laszt adók ará nya a „fel há bo rí tó nak tartom”-hoz ké pest. A torrentezés
meg íté lé se több mint 6-szo ros, vi szont ezt a cse lek ményt csak a vá lasz adók 7,5%-a ítél te
el. A má sik vég le tet az au tó lo pás je len ti, mely nél 7-sze res a „fel há bo rí tó nak tar tom”
vá laszt adók ará nya a kér dést eny héb ben mi nő sí tők höz („elég rossz nak tar tom”) ké pest. 

2. áb ra: Mi a vé le mé nyed, ha valaki… kér dés re adott „Fel há bo rí tó nak tar tom” 
és „Elég rossz nak tar tom” vá la sza i nak meg osz lá sa (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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Ér te lem sze rű en for dí tott sor ren det ka punk, ha az adott cse lek ményt el fo ga dó vá la szo kat
rang so rol juk (3.ábra). Még is ér de mes ki emel nünk, hogy ki ug ró an ma gas a torrentezést
el fo ga dók ará nya („nem lá tok ben ne rosszat”+”magam is meg ten ném” vá laszt adók):
79%, míg em lí tés re ér de mes a „ha mis or vo si iga zo lást sze rez, mert túl sok az iga zo lat lan
órá ja”: 29,6%; a „szám la nél kül zseb be fi zet”: 25,6% és a „jegy nél kül uta zik a vo na ton”:
23,6%-ban el fo ga dók ará nya. 

3. áb ra: Mi a vé le mé nyed, ha valaki… kér dés re adott „Nem lá tok ben ne rosszat” és a „Ma gam
is meg ten ném” vá la szok meg osz lá sa (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

10% fe let ti még a kö vet ke ző ka te gó ri ák el fo ga dott sá ga (fe ke tén dol go zik, mi köz ben
mun ka nél kü li se gélyt kap: 14,5%; más sal írat ja meg a szak dol go za tát: 10,9%). 
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Szin tén ér de mes fel ál lí ta ni az ér dek te len sé gi sor ren det (4. áb ra), mely alá tá maszt ja
ko ráb bi meg ál la pí tá sun kat, az az a sér tet ti ol da lon sze mély te le nebb, il let ve köz ér de ket/
köz tu laj dont sér tő cse lek mé nye ket ke vés bé íté lik el a vá lasz adók. Egy ré szü ket el sem
íté lik, míg más ré szük nem éri el az in ger kü szö bü ket. Kü lö nö sen ki eme len dő a blic ce lés
meg íté lé se, mi vel ez zel szem ben a vá lasz adók majd’ ne gye de (22,7%) ér dek te len sé gét
fe jez te ki. 10% fe let ti az ér dek te le nek ará nya az aláb bi kér dé sek nél: (ha mis or vo si
iga zo lást sze rez, mert túl sok az iga zo lat lan órá ja: 16,5%; szám la nél kül zseb be fi zet:
12,8%; torrentezik: 12,4%; más sal írat ja meg a szak dol go za tát: 11,5%).

4. áb ra: Mi a vé le mé nyed, ha valaki… kér dés re adott „Nem ér de kel” vá la szok meg osz lá sa (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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2.1. Alap ve tő össze füg gé sek
Amennyi ben a vá lasz adók ne mét össze vet jük vá la sza ik kal, kü lö nö sebb el té rést nem
ta lá lunk. Na gyobb el té rés mu tat ko zik a „más sal írat ja meg a szak dol go za tát” kér dés nél,
me lyet a nők sok kal erő tel jes eb ben ítél nek el (45%-uk tart ja fel há bo rí tó nak, 81,5%-uk
íté li el, míg a fér fi ak nál ez az arány 34,2%, il let ve 70,9%). Ha son ló kép pen a „ma gam is
meg ten ném” vá laszt 6,6%-ban je löl ték be a fér fi ak, míg a nők ese té ben ez az arány 1,7%. 

No ha kér dé sünk az el ső éves egye te mis tá kat cé loz ta, élet ko ri kü lönb sé ge ket is
vizs gál tunk. A vá la szok nál szig ni fi káns el té rést nem ta pasz tal tunk, füg get le nül at tól,
hogy a vá lasz adók most érett sé giz tek vagy 1-2 év vel ez előtt.

Az érett sé gi hely szí ne alap ján a kér dé sek több sé gé nél nem mu tat ha tók ki je len tős
el té ré sek a vá lasz adók ho va tar to zá sa alap ján. Ki sebb, de em lí tés re ér de mes kü lönb -
sé ge ket az aláb bi kér dé sek nél ta pasz tal tunk: A vo na ton blic ce lés vo nat ko zá sá ban a
fő vá ro si ak ke ve sebb, mint fe le fe jez te ki rosszal lá sát (47,8%), míg a vi dé ki me gye szék -
he lyen érett sé gi zet tek több, mint a fe le el uta sí tot ta ezt a ma ga tar tás for mát (61,3%).
Ugyan ak kor ér de kes, hogy a kü lönb ség je len tős ré sze az ér dek te le nek és a nem vá la -
szo lók ará nyá ra ve tít he tő vissza (26%, il let ve 21,7%, míg a blic ce lést el fo ga dók ará nya
mind két cso port ban 17% kö rü li ér té ket mu tat). A bor lo pás meg íté lé se kor is az ér dek -
te le nek ará nya okoz za a je len tős el té rést (8%, il let ve 1%), míg az ese tet fel há bo rí tó nak
tar tók ará nya ese té ben (35,4%, il let ve 48,5%) a vi dé ki me gye szék he lyen élők azok,
akik kö ré ben gya ko ribb a „fel há bo rí tó” mi nő sí tés. Ha son ló a „ha mis or vo si iga zo lást
sze rez, mert túl sok az iga zo lat lan órá ja” kér dés meg íté lé se is. A tel jes el uta sí tás a
vi dé ki me gye szék he lyen érett sé gi zet tek ese té ben kö zel dup lá ja (19,8%) a fő vá ro si
át lag nak (10,7%), míg az ér dek te le nek ka te gó ri á ját Bu da pest ve ze ti (18,6%, szem ben
a 13,8%-k). Ér de kes ség, hogy mind há rom kér dés nél az egyéb te le pü lé sen érett sé gi zet tek
vá la sza i nak át la ga a fő vá ros és a me gye köz pon tok ál tal adott szél ső ér té kek köz ti
sáv ba ke rül tek. To váb bi ér de kes ség, hogy a Bu da pes ti ek kö ré ben ezek nél a kér dé sek nél
ki mu tat ha tó re la tív ér dek te len ség a töb bi kér dés te kin te té ben nem, vagy csak sok kal
ki sebb mér ték ben ál la pít ha tó meg. 

2.2. Ke reszt elem zé sek
A más kér dé sek re adott vá la szok kal va ló össze ve tés nél el sőd le ge sen a de mok ra ti kus
in téz mény rend szer rel, az ál lam pol gá ri ak ti vi tás sal ve tet tük össze a nor ma kö ve tés re
vo nat ko zó vá la szo kat. Kö zel sem meg le pő mó don a de mok ra ti kus in téz mény rend szer
és a nor ma kö ve tés re adott vá la szok kö zött az aláb bi össze füg gé sek fe dez he tők fel.
Azok, akik job ban bíz nak az in téz mény rend szer ben, job ban el íté lik a kö zös sé gi nor mák
meg sze gé sét. E te kin tet ben az igaz ság szol gál ta tás sal va ló kap cso lat mu tat ha tó ki
leg in ten zí veb ben. Mind össze két kér dés nél („össze fir kál ja a busz ol da lát” és „nem se gít
a bal eset nél”) nem mu tat ha tó ki ilyen irá nyú kor re lá ció. Ér de kes ség vi szont, hogy ez az
össze füg gés erő seb ben mu tat ha tó ki az eny hébb meg íté lés alá tar to zó („jegy nél kül uta zik
a vo na ton”, „el lop egy üveg bort az áru ház ban”, „más sal írat ja meg a szak dol go za tát”,
„ha mis or vo si iga zo lást sze rez, mert túl sok az iga zo lat lan órá ja”) cse lek mé nyek ese tén.
A rend őr ség ese té ben meg jegy zen dő, hogy a rend őr sé gi bűn meg elő zés és fel de rí tés alá
tar to zó cse lek mé nyek ese tén (el sőd le ge sen az „el lop egy au tót” kér dés nél) a rend őr -
ség be ve tett bi za lom el vesz té se még szo ro sabb össze füg gést mu tat a bűn cse lek mény
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el kö ve té sé nek el íté lé sé vel. Összes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy a de mok ra ti kus in téz -
mény rend szer be ve tett bi za lom vesz tés és az adott cse lek mény el íté lé se kü lön bö ző
mér ték ben, de szin te min den kér dés nél kor re lál egy más sal. 

Szin tén vár ha tó ered ményt ho zott a de mok rá cia meg fe le lő nek tar tá sa és mű kö dés -
kép te len nek tar tott meg íté lé sé vel va ló össze ve tés. A leg szo ro sabb össze füg gés az ál la mot
ká ro sí tó, kor rup ci ós jel le gű cse lek mé nyek („szám la nél kül zseb be fi zet”, „fe ke tén dol go zik,
mi köz ben mun ka nél kü li se gélyt kap”, „ ha mis adó be val lást ké szít, hogy ke ve sebb adót
kell jen fi zet nie”) , va la mint két egyéb („el lop egy üveg bort az áru ház ban”, „más sal írat ja
meg a szak dol go za tát”) ma ga tar tás nál mu tat ha tó ki. Ezek ben az ese tek ben azok, akik
el né zőb bek ezek kel a nor ma sze gé sek kel szem ben, a de mok rá ci át mű kö dés kép te le -
nebb nek tart ják, míg akik fel há bo rí tó nak vagy rossz nak tart ják ezen cse lek mé nye ket, a
de mok rá cia mű kö dé sé vel is elé ge det teb bek.

Ki sebb mér té kű, de (két kér dést nem ide szá mít va: „torrentezik”, „nem se gít egy
bal eset nél”) szá mot te vő össze füg gést mu tat ha tunk ki a vá lasz tá si haj lan dó ság és a
nor ma sér té sek meg íté lé se kö zött is. E sze rint mi nél in kább el íté li va la ki a kér dés ben
fel tett jog sza bály sér tést, an nál na gyobb a vá lasz tá si haj lan dó sá ga. Az az a vá lasz tá si
rész vé tel ben ma ni fesz tá ló dó ál lam pol gá ri ak ti vi tás és a jog sza bály sér té sek el íté lé se
kö zött ki mu tat ha tó az össze füg gés.
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A kor rup ci ós nor ma sze gés re az if jú egye te mis ták dön tő több sé ge de mok ra ti kus
meg ol dást ja va solt. Ugyan ak kor a di á kok 12%-a ag resszív, szél ső sé ges
mó don ke zel né a nor ma sze gő ma ga tar tást.

Az Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tá sunk so rán az egyé ni jog ta lan ság és
igaz ság ta lan ság1, va la mint az el té rő tí pu sú nor ma sze gé sek re adott vé le mé nyek2

mel lett a kö zös sé gi ér dek kel szem be ni konk rét nor ma sze gést ki vál tó cse lek vé se ket
is vizs gá lat alá von tuk. 

Vál ság han gu lat és erő sö dő ra di ka liz mus – ku ta tá sunk meg kez dé se kor, 2010-ben
eb ből a hely zet ér té ke lés ből in dul tunk ki, s cé lul tűz tük ki, hogy eme – vé le mé nyünk sze rint
– fel fo ko zott köz han gu lat le nyo ma tát és a fi a ta lok ra gya ko rolt ha tá sát is meg mu tas suk.

Egy ko ráb bi, a fi a ta lok kö ré ben ké szí tett fel mé rés ki mu tat ta: a jó ál lam pol gár leg főbb
is mér ve, hogy be tart ja a tör vé nye ket (Bauer, Sza bó, 2009:112). A tör vény sze gés hez va ló
hoz zá ál lás te hát egy ér tel mű, azon ban az már ke vés bé, hogy a kö zel múlt ban a nor ma -
sze gést egy re erő tel jes eb ben el íté lő köz éle ti dis kur zus ban ezt mi lyen mó don ke zel né
a „jó ál lam pol gár”. Hi szen akár úgy  is fo gal maz ha tunk, hogy az utób bi évek dis kur zu sá ban
va la me lyest komp ro mit tá ló dott a nor ma sze gést meg íté lő „jó ál lam pol gár” ké pe: a
tör vé nyek be tar tá sa és be tar ta tá sa, vagy egy ál ta lán a bűn cse lek mé nyek meg íté lé se –
sőt, el kö ve té se! – bi zo nyos cso por tok hoz zá ál lá sá ban ko mo lyan meg vál to zott, ha tást
gya ko rol va a ma gyar po li ti kai és tár sa dal mi be ren dez ke dés re egy aránt. En nek a
le nyo ma tát ke res tük az aláb bi ak ban elem zés re ke rü lő kér dés ben.

Hi po té zi sünk sze rint a kor rup ci ós nor ma sze gés re adott vá la szok iga zol ják ugyan a
„jó ál lam pol gár” ké pet, ugyan ak kor a köz élet vál to zá sa mi att szig ni fi kán san meg je len nek
a szél ső sé ges meg ol dást vá lasz tók is. A de mok ra ti kus ér té kek és at ti tű dök vizs gá la tá hoz
kap cso ló dó an te hát az ér de kelt ben nün ket, hogy a po li ti kai kor rup ci ó ra vo nat ko zó
nor ma sze gés kap csán mi lyen arány ban vá lasz ta nak de mok ra ti kus és nem de mok ra ti kus
meg ol dá so kat az if jú egye te mis ták. 
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VIII.
Bozóky Tamás:

12% – NOR MA SZE GÉS SZÉL SŐ SÉ GES 
MEG íTÉ LÉS BEN

1 Ld. Kicsiny Zsóka: Sérelem és reakciók az utcán és intézményi környezetben c. fejezet.
2 Ld. Takács Dávid: Normakövetés avagy a különböző jogszabálysértések megítélése a diákok körében
c. fejezet. 



1. Kor rup ció a köz élet ben

A kor rup ci ós te ma ti ka szer ves ré sze az el múlt évek köz be széd ének. A po li ti kai pár tok,
ci vilszer ve ze tek és a mé dia kom mu ni ká ci ó já ban fo lya ma to san je len van nak kor rup ci ós
ügy le tek, kor rupt ál la mi/ön kor mány za ti tiszt vi se lők, po li ti ku sok – min den eset ben
ne ga tív ér ték íté let kí sé re té ben. 

Ku ta tá sunk kér dő íve it ki töl tők ré sze sei vol tak a 2010-es or szág gyű lé si és ön kor -
mány za ti kam pány nak3 ame lyek ben a na pi rend meg ha tá ro zó ré sze volt a kép vi se lő ket
öve ző kor rup ció: a kam pá nyok so rán a le kö szö nő kor mány ol dal lal szem be ni el len zék
fo lya ma to san el szá mol ta tás ról és po li ti kus bű nö zés ről be szélt.

Hi po té zi sünk sze rint a köz be széd eme fel fo ko zott han gu la tá ban a kor rup ci ó val, mint
tör vény el le nes cse le ke det tel szem ben, a mér sé kelt, de mok ra ti kus meg ol dást vá lasz tók
mel lett ha tá ro zot tan meg je len nek a szél ső sé ges meg ol dást vá lasz tók is.

2. Ered mé nyek

Míg ku ta tá si kér dő ívünk egyik kér dé se azt tár ta föl, hogy az el ső éves egye te mis ták nak
mi a vé le mé nye, ha va la ki nor ma sze gést kö vet el, az eb ben a ta nul mány ban elem zett
kér dés egy konk rét nor ma sze gés re adott konk rét cse lek vé se ket vizs gál ta: „Sze rin ted
mit kel le ne ten ni, ha ki de rül ne, hogy egy ön kor mány za ti kép vi se lő köz pénz ből épít tet te
a sa ját csa lá di há zát?” 

A kor rup ci ó ra adott vá la szok szá ma a kér dő íven össze sen ki lenc, eb ből nyolc konk rét,
elő re meg ha tá ro zott meg ol dás és egy „mást ten nék, egyéb” op ció volt. A kér dő ívet ki töl tő
a kér dés hez fű zött kur zív meg jegy zés sze rint akár több vá laszt is meg je löl he tett. En nek
oka, hogy nem csak a tény le ges cse lek vés re, ha nem a cse lek vé sek jel le gé re is kí ván csi ak
vol tunk. A kér dés re az 1750-es összmin tá ból 1747-en vá la szol tak, 3 di ák nem vá la szolt. 
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3 Arra vonatkozóan nem gyűjtöttünk adatot, hogy mennyien vettek részt a kampánymunkálatokban,
vagy mennyien mentek el a szavazni a tavaszi országgyűlési és az őszi önkormányzati választásokon. 

„Szerinted mit kellene tenni, ha kiderülne, hogy egy önkormányzati képviselő
közpénzből építtette a saját családi házát?”

1. Aláírásgyűjtéssel kéne követelni, hogy az illető mondjon le.
2. A parlamentnek szigorúbb törvényeket kellene hoznia az ilyesmi ellen.
3. Valakinek vagy valakiknek jól meg kellene verni az illetőt.
4. Fel kell jelenteni a rendőrségen /APEH-nál.
5. Választópolgárként legközelebb nem szavazok rá.
6. Nem kell tenni semmit, hiszen mindenki ezt csinálná az ő helyében.
7. Ne bízzanak a képviselőkre pénzt.
8. A nyilvánossághoz fordulnék.
9. Mást tennék, mégpedig…



1. áb ra: A „Sze rin ted mit kel le ne ten ni, ha ki de rül ne, hogy egy ön kor mány za ti kép vi se lő 
köz pénz ből épít tet te a sa ját csa lá di há zát?” kér dés re adott vá la szok ará nya (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

A kor rup ci ó ra leg töb ben (67%) a „fel kell je len te ni a rend őr sé gen/APEH-nál” meg ol dást
vá lasz tot ták. A nor ma sze gést te hát a fi a ta lok két har ma da tör vény sze gés nek ér té kel te, és
egy eb ből lo gi ku san kö vet ke ző meg ol dást – fel je len tést, a tör vény meg sér té se mi at ti fe le lős ség re
vo nást – vá lasz tott. Mi vel több vá laszt is meg le he tett je löl ni, min den kép pen fi gye lem re mél tó
ered ményt ka punk, ha meg for dít juk né ző pon tun kat: a vá lasz adók egy har ma da sze rint a
nyil ván va ló tör vény sze gés ért a nor ma sze gő nek nem kell a tör vény előtt fe lel nie.

A vá lasz adók má so dik leg több vá la sza (59%) sze rint szi go rúbb tör vé nye ket kel le ne
hoz ni. A tör vé nyek szi go rí tá sa, va la mint a tör vény be nem tar tá sá ért já ró fe le lős ség re
vo nás ered mé nye össz hang ban áll a fen tebb már idé zett jó ál lam pol gár ság leg főbb
is mér vé vel, az az a tör vé nyek tisz te let ben tar tá sá val.

Szig ni fi kán san ke ve sebb vá lasz ér ke zett azok ra a de mok ra ti kus meg ol dá sok ra,
ame lyek ak tív ál lam pol gár sá got és köz éle ti vagy po li ti kai rész vé telt kö ve tel né nek meg.
A „vá lasz tó pol gár ként leg kö ze lebb nem sza va zok rá” vá laszt 38%-uk, a „nyil vá nos ság hoz
for dul nék” vá laszt 35%-uk, míg az „alá írás gyűj tés sel ké ne kö ve tel ni, hogy az il le tő
mond jon le” vá laszt 28%-uk je löl te meg. Ezek az ered mé nyek szin tén alá tá maszt ják a
ko ráb bi ku ta tás meg ál la pí tá sát, mi sze rint „a ha zai fi a ta lok jó ál lam pol gár ké pé nek
leg fon to sabb ele me te hát a sza bály kö ve tő ma ga tar tás for ma, míg szo ci á lis és po li ti kai
rész vé te li ele mek ke vés bé fon to sak” („Alattvalók…” 2010:11).4
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4 A megállapítás az International Social Survey Program 2004-es kutatásra hivatkozik.



Meg le pő, hogy a vá lasz adók ne gye de (25%) a de ma góg „ne bíz za nak a kép vi se lők re
pénzt” meg ol dást je lölt meg, ame lyet nem de mok ra ti kus meg ol dás ként kell ér tel mez nünk,
hi szen a kép vi se le ti de mok rá cia ter mé sze té nek mond el lent.  

Egész ku ta tá sunk szem pont já ból fon tos ered mény, hogy a kér dő ív kér dé sé ben
meg fo gal ma zott kor rup ci ó ra a vá lasz adók 12%-a a „va la ki nek vagy va la kik nek jól meg
kel le ne ver ni az il le tőt” meg ol dást je löl te meg. Az ered mény egy ben azt is je len ti, hogy
a nor ma sze gés re a tör vény előt ti fe le lős ség re vo nást vá la szo lók csu pán (va la mi vel
ke ve sebb, mint) hat szor van nak töb ben az ag resszív re ak ci ót vá lasz tók nál. Az ön bí rás -
ko dók ará nyát min den kép pen nagy nak ér té kel jük. Jel lem ző, hogy a kér dés re adott
vá la szok kö zül ez az egyet len, amely ben je len tő sen el tér a fér fi ak és nők vá la sza i nak
ará nya, még pe dig a fér fi ak ja vá ra.

Kér dő ívünk „Mit ten nél, ha ész re ven néd, hogy va la ki a bu szon meg akar lop ni?”
kér dé sé re adott vá la szok kö zött szin tén van egy elő re meg ha tá ro zott, ag resszív vá lasz
(„jól meg ver ném”). Az ered mé nyek azt mu tat ták ki, hogy a kor rup ci ó ra szél ső sé ges
vá laszt adók fe le az egyé ni, köz vet len meg ta pasz talt sé rel met is ag resszí ven ol da ná meg. 

Ugyan ed di gi ered mé nye ink leg in kább ko ráb bi ku ta tá sok ten den ci á it lát sza nak
iga zol ni, ér tel me zé sünk sze rint aktuálpolitikai kö vet kez te té se ket is le von ha tunk, ha
meg néz zük, hogy a szél ső sé ges vá laszt adók meg fe le lő nek vagy mű kö dés kép te len nek
tart ják-e a de mok rá ci át.5

2. áb ra. A „Sze rin ted mit kel le ne ten ni, ha ki de rül ne, hogy egy ön kor mány za ti kép vi se lő köz pénz ből
épít tet te a sa ját csa lá di há zát?” (9.) kér dés re „Va la ki nek vagy va la kik nek jól meg kel le ne ver ni az

il le tőt” vá laszt adók vá la szai a kér dő ív „Mi a vé le mé nyed?” (13.) kér dé sé nek má so dik ská lá já ra.

A kér dés re 1-től 10-ig ter je dő ská lán kel lett meg je löl ni a de mok rá ci á ról al ko tott vé le ményt.
(1: „A de mok rá cia meg fe le lő in téz mé nyes ke ret köz ügyek in té zé sé hez”; 

10: „A de mok rá cia mű kö dés kép te len, az ab ban va ló rész vé tel ér tel met len”)
For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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5 Az „Egyetemes értékek az egyetemen” kutatás kérdőívének 13. kérdése.



An nak el le né re, hogy az áb ra elem szá ma vi szony lag ke vés, a ten den cia egy ér tel mű: a
nor ma sze gést szél ső sé ge sen meg ol dók a de mok rá ci át in kább meg fe le lő in téz mé nyes
ke ret nek tart ják a köz ügyek in té zé sé hez, mint sem hogy mű kö dés kép te len nek te kint sék,
és el uta sít sák az ab ban va ló rész vé telt. Az ered ményt össze kap csol juk a 2010-es kam pány -
te ma ti ká ban meg je lent rend pár ti, ugyan ak kor szél ső sé ges köz po li ti kai hoz zá ál lás sal.

Szin tén nem de mok ra ti kus meg ol dá si ja vas lat a kor rup ci ó ra adott „nem kell ten ni
sem mit, hi szen min den ki ezt csi nál ná az ő he lyé ben” vá lasz. A kér dés meg fo gal ma zá sa
egy ér tel mű nor ma sze gés ről be szél, az idé zett meg ol dást vá lasz tó pe dig lé nye gé ben
ezen nor ma sze gés nor má vá eme lé sét vé gez te el. Po zi tív ered mény vi szont, hogy az ezt
a vá laszt je lö lők ele nyé sző szá mú ak (1%). Vé le mé nyünk sze rint a „nem kell ten ni
sem mit” vá lasz ered mé nye i ből nem von ha tunk le kö vet kez te té se ket ar ra vo nat ko zó an,
hogy mek ko ra a po li ti ká tól va ló el for du lás va lós je len sé ge a fi a tal egye te mis ták kö ré ben.

3. Összeg zés

Ku ta tá si ered mé nye ink összes sé gé ben iga zol ták a fi a ta lok kö ré ben ko ráb ban vég zett, a
„jó ál lam pol gár ra” vo nat ko zó meg ál la pí tást: a „jó ál lam pol gár” sza bály kö ve tő, be tart ja
a tör vé nye ket, hisz a tör vé nyek ere jé ben, és a nor ma sze gé sek meg fé ke zé sé nek ga ran -
ci á ját a tör vény al ko tás ban lát ja. Kér dő ívünk 9. kér dé sé nek elem zé se to váb bá azt is
meg mu tat ta, hogy en nek a „jó ál lam pol gár nak” még min dig fon tos a po li ti kai rész vé tel,
leg in kább an nak passzív meg nyil vá nu lá sai. 

A „jó ál lam pol gár ra” azon ban igen is ha tás sal volt az el múlt évek Ma gya ror szá gá nak
köz han gu la ta: a nor ma sze gés re a fi a ta lok több mint 12 szá za lé ka adott ag resszív
vá laszt, amely arányt igen nagy nak ér té kel jük. Kismér ték ben, de ko ránt sem ele nyé sző
szám ban vá lasz tot tak a te hát fi a tal egye te mis ták szél ső sé ges, nem de mok ra ti kus
meg ol dást. Hi po té zi sün ket tá maszt ja alá az az ered mény is, mi sze rint ez a szél ső sé ges
12 szá za lék a de mok rá ci át in kább meg fe le lő in téz mé nyes ke ret nek tart ja a köz ügyek
in té zé sé hez, mint sem hogy mű kö dés kép te len nek te kint se és el uta sít sa az ab ban va ló
rész vé telt. ők azok, akik a de mok rá ci át nem de mok ra ti kus ér té kek kel töl tik meg.

Bíz ta tó ugyan ak kor, hogy ered mé nye ink sze rint az adott kor rup ci ós nor ma sze gést
csu pán ele nyé sző en te kin tet ték nor má nak, te hát az ál la mi mű kö dés ter mé sze tes
ré szének. A nor ma meg íté lé se te hát nem, csu pán a nor ma sze gés hez va ló vi szony
vál to zott meg.
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FEL HASZ NÁLT IrO DA LOM

1. Bauer Bé la – Sza bó And rea (szerk., 2009): If jú ság 2008 Gyors je len tés. Bu da pest: Szo ci á lis
és Mun ka ügyi In té zet.

2. Gá ti An na má ria (szerk., 2010): „Alatt va lók vagy pol gá rok lesz nek?” A fi a ta lok ak tív ál lam -
pol gár sá gi kész sé gei Ma gya ror szá gon nem zet kö zi össze ha son lí tás ban. Má sod elem zés
nem zet kö zi adat bá zis ok és szak iro da lom alap ján. Bu da pest: Ak tív Ál lam pol gár ság Ala pít vány.

3. Ki csiny Zsóka (2011): Sé re lem és re ak ci ók az ut cán és in téz mé nyi kör nye zet ben.
4. Ta kács Dá vid (2011): Nor ma kö ve tés, avagy a kü lön bö ző jog sza bály sér té sek meg íté lé se a

di á kok kö ré ben.
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Jegyzetek:
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IX.
Kálmán Teréz

áL LAM POL Gá RI AK TI VI TáS/PASSZI VI TáS 
– AVAGY  MENNYI RE ÉLÜNK A TÖR VÉNY AD TA

Vá LASZ TÓI JO GuNK KAL?

A vizs gált egye te mis ták sza va zói haj lan dó sá ga ki emel ke dő en ma gas nak
mu tat ko zott. A po li ti kai ak ti vi tás kü lön bö ző di men zi ói köz ti össze füg gé sek
egy ér tel mű en ki mu tat ha tó vá vál tak. 

1. Be ve ze tő

A de mok rá ci ák ban a ha ta lom ki zá ró lag a vá lasz tók sza bad és egyen lő en ki nyil vá ní tott
aka ra tá ból szár maz hat. En nek az aka rat nyil vá ní tás nak a leg el ter jed tebb for má ját
je len tik a vá lasz tá sok, me lyek ez ál tal a mo dern de mok rá ci a je len tős alap pil lé re i nek
te kint he tők. Így a de mok rá ci á ról al ko tott kép, az ab ban va ló rész vé tel fel mé ré se kor
el en ged he tet len nek te kin tet tük meg kér dez ni a kö zép is ko lát el ha gyó és a fel ső ok ta -
tás ba be lé pő fi a ta lo kat, hogy ha a hét vé gén len né nek az or szág gyű lé si vá lasz tá sok,
el men né nek-e, sza vaz ná nak-e.

Ál ta lá nos je len ség, hogy a po li ti kai vá lasz tá so kon ala pu ló kép vi se le ti de mok rá ci ák ban
az ál lam pol gár ok ma nap ság egy re in kább el for dul nak a köz ügyek től, s ez zel ki üre se det té
vá lik a de mok rá cia (de mok rá cia de fi cit), a ha tal mi elit mö gött egy re ke ve sebb tény le ges
sza va zat áll.

Ezen ál ta lá nos je len ség is me re té nek el le né re (vagy ép pen en nek kö vet kez té ben)
hi po té zi sünk volt, hogy a fi a tal egye te mis ták közt a biz tos sza va zók ará nya a fel nőtt
tár sa da lo mé nál ma ga sabb, s ez az arány a po li ti kai ak ti vi tás más di men zi ó i ban mu ta tott
ki emel ke dő vi sel ke dés (po li ti kai rész vé tel mi nő sí tett for mái, for má lis szer ve ze ti tag ság,
po li ti ka irán ti ér dek lő dés) ese té ben to vább nő.

2. Az ered mé nyek be mu ta tá sa

Bár a biz tos sza va zók ra vo nat ko zó ada tok ak kor iga zán iz gal ma sak, ha a sza va zók va ló di
vá lasz tá si szi tu á ci ó ba ke rül nek, a de mok rá ci á hoz va ló vi szony, at ti tűd jól jel le mez he tő a
nem vá lasz tá si idő szak ban mu ta tott (fel té te le zett) vi sel ke dés sel. 

Az el men nél-e sza vaz ni, ha most va sár nap len né nek az or szág gyű lé si vá lasz tá sok
kér dés re adott vá la szok meg osz lá sa a tel jes min tán (1750 fő) az 1. áb rán lát ha tó.



1. áb ra: Az el men nél-e sza vaz ni, ha most va sár nap len né nek az or szág gyű lé si vá lasz tá sok
kér dés re adott vá la szok meg osz lá sa (fő;%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

A biz tos sza va zók 51%-os ará nya a hi po té zi sünk ben meg fo gal ma zott 40%-os ér té ket
több mint 10%-kal lép te túl, s en nek „ér té két” to vább nö ve li, hogy a vá lasz adók to váb bi
30%-a is va ló szí nű leg ott len ne a vá lasz tá so kon. 

Ku ta tá sunk ered mé nyei a biz tos sza va zók te kin te té ben a 2011-es or szá gos, tel jes
fel nőtt tár sa da lom ra vo nat ko zó fel mé ré sek ered mé nye it tük rö zik. A Szá zad vég ál tal
2011 má ju sá ban vég zett or szá gos fel mé ré sen a vá lasz adók 51%-a nyi lat koz ta azt, hogy
részt ven ne egy most va sár nap tar tan dó par la men ti vok so lá son. 

Az If jú ság 2000, 2004 és 2008 ku ta tá sok is vizs gál ták a fi a ta lok vá lasz tá si haj lan dó -
sá gát. Az or szá gos, rep re zen ta tív ku ta tá sok ered mé nyei a biz tos sza va zók ará nyát
te kint ve a kö vet ke ző ered mé nye ket hoz ták:

1. táb lá zat: Az If jú ság ku ta tá sok ered mé nyei a sza va zói haj lan dó ság ról

Ku ta tás Biz tos sza va zó (%) Nem men ne el sza vaz ni (%)

If jú ság 2000 44 23

If jú ság 2004 39 13

If jú ság 2008 34 16

(Forrás: Bauer, La ki, Sza bó 2002: 245, Bauer, Sza bó 2005: 95; Bauer, Sza bó 2009: 114)

Az If jú ság ku ta tá sok cél cso port ját a 15-29 éves kor osz tály kép zi, mely ben egy aránt
je len van nak szak is ko lá ban, szak kö zép is ko lá ban, gim ná zi um ban, fő is ko lán és egye te men
ta nu lók is, s e két utób bi a tel jes min ták 34% (2000), 38% (2004), il let ve 33%-át (2008)
ké pez ték. A fent meg je lölt ada tok az is ko la rend szer kü lön bö ző te rü le te in ta nu lók köz ti
kü lönb sé gek te kin te té ben nem ke rül tek fel dol go zás ra. A po li ti kai ér dek lő dést le író
ered mé nyek azon ban jól ki raj zol ják a kü lön bö ző is ko lai vég zett ség gel ren del ke zők köz ti
kü lönb sé ge ket: az is ko lai vég zett ség nö ve ke dé sé vel a po li ti ka irán ti ér dek lő dés
egy ér tel mű en nő. (Bauer, Sza bó 2009:107) 
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Az If jú ság ku ta tá sok ered mé nyei te hát év ről év re ki sebb biz tos sza va zói kört mu tat nak
ki, az Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás ez zel szem ben az ál lam pol gá ri ak ti vi tás
szem pont já ból jó val ked ve zőbb ered mé nye ket mu tat. En nek hát te ré ben fel te he tő en
ku ta tá sunk ma ga sabb is ko lai vég zett ség gel ren del ke ző min tá ja áll.

Az Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás sza va zói haj lan dó sá got mé rő kér dés re
adott vá la szok ala ku lá sát ke vés sé be fo lyá sol ta a vá lasz adók ne me, kor osz tá lyu kat
te kint ve azon ban meg fi gyel he tő az a ten den cia (18 és 22 éves kor cso port volt a ku ta tás
fő cél cso port ja), hogy a biz tos sza va zók ará nya az élet kor nö ve ke dé sé vel csök ken (18
éves: 56%; 19 éves: 51%; 20 éves: 48%). A „Nem men nék el” vá laszt meg je lö lők ará nya
azon ban az élet kor ral nő (18 éves: 12%; 19-20 éves: 16%; 21 éves: 18%). A ku ta tó cso port
ál tal az „El men nék, de ér vény te le nül sza vaz nék” vá lasz hoz tár sí tott lá za dó ma ga tar tás
23 év fe lett ezen a min tán tel je sen meg szű nik. 

Ab ban a te kin tet ben is meg fi gyel he tők kü lönb sé gek, hogy mely vá lasz adó mely
vá ros ban érett sé gi zett. A vá la szok közt – mint azt fent is je lez tem – ra di ká lis, lá za dó
at ti tű döt kö töt tünk az „El men nék, de ér vény te le nül sza vaz nék” op ci ó hoz, mely vá lasz le -
he tő ség a me gye köz pon tok ban érett sé gi zet tek, ezen be lül is az Észak-al föl di (6%) és az
Észak-ma gyar or szá gi ré gi ó ban (4%) volt a leg ma ga sabb. A ki sebb te le pü lé se ken ezt a
vá lasz le he tő sé get egyet len hall ga tó sem je löl te meg. 

A he zi tá lók kö re te le pü lés tí pu son ként ha son ló arány ban (29-33% kö zött) jelent meg,
az egy ér tel mű el uta sí tó, „Nem men nék el” vá lasz Kö zép-Ma gyar or szág és Dél-Du nán túl
me gye köz pont ja i ban és vá ro sa i ban azon ban az át lag nál ará nyát te kint ve ma ga sabb volt.

2. áb ra: Az el men nél-e sza vaz ni, ha most va sár nap len né nek az or szág gyű lé si vá lasz tá sok
kér dés re adott vá la szok meg osz lá sa a vá lasz adók érett sé gi zé sé nek te le pü lé se 

sze rint, te le pü lés tí pu son ként (fő)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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A vá la szok meg osz lá sát a vá lasz adók ta nul má nya i nak kép zé si te rü le te sze rint is
vizs gál tuk. A biz tos sza va zók kö zül ará nya i kat te kint ve ma ga san ki emel ked nek a jo gi és
igaz ga tá si kép zé si te rü let hall ga tói (66%), majd őket kö ve tik a tár sa da lom tu do mány ok
(56%) és a nem zet vé de lem te rü le tén ta nu ló hall ga tók (55%). Az „El men nék, de ér vény -
te le nül sza vaz nék” kér dés hez tár sí tott lá za dó ma ga tar tás az in for ma ti ka (7%), a mű sza ki
(3%) és a gaz da ság tu do má nyi (2%) kép zé si te rü let hall ga tó it jel lem zi leg in kább. Az
el uta sí tó ma ga tar tás („Nem men nék el”) ará nya i ban a mű vé szet köz ve tí tés (29%), a
mű vé szet és a hit éle ti tu do mány te rü le ten (26-26%) a leg ma ga sabb, de a gaz da ság tu do mány
(19%), a sport tu do mány (22%), a mű sza ki (15%) és a böl csész (18%) kép zé si te rü le ten is
ma gas szá mú „Nem men nék el” vá lasz szü le tett. 

3. Az ered mé nyek össze füg gé se a vá lasz adóknak a po li ti kai 
ak ti vi tás más di men zi ó i ban mu ta tott vi sel ke dé sé vel

Ku ta tá sunk so rán a po li ti kai ak ti vi tás más di men zi ó i ban mu ta tott vi sel ke dé sek re is
rá kér dez tünk, s elő ze tes fel te vé se ink sze rint a kü lön bö ző di men zi ók közt (vá lasz tá si
haj lan dó ság, po li ti kai rész vé tel mi nő sí tett for má i ban va ló rész vé tel, for má lis szer ve ze ti
tag ság, po li ti ka irán ti ér dek lő dés) egye nes ará nyú össze füg gé sek mu tat ha tók ki.

3.1. Po li ti ka irán ti ér dek lő dés – vá lasz tá si haj lan dó ság
At tól füg gő en, hogy a hall ga tók ki vel, hol be szél get nek köz élet ről, po li ti ká ról, össze füg gés
mu tat ha tó ki a sza va zói haj lan dó ság gal kap cso la to san. Azon hall ga tók kö ré ben, akik
be szél get nek köz élet ről, po li ti ká ról, 50% fe let ti a sza va zói haj lan dó ság. A be szél ge tés
kö rét te kint ve „egyéb, és pedig…” vá laszt adók leg több eset ben a „sen ki vel” ki fe je zés sel
fe jez ték be a mon da tot, va gyis az „egyéb” vá laszt meg je lö lők kö ré ben, úgy , mint a „nem
vá la szol tak” kö ré ben ér dek te len sé get té te lez he tünk fel. En nek kö vet kez té ben pe dig
nem vé let len, hogy az „egyéb” vá laszt meg je lö lők közt a biz tos sza va zók ará nya alig
ha lad ja meg a 30%-ot, az „El men nék, de ér vény te le nül sza vaz nék” vá lasz le he tő sé get
meg je lö lők ará nya pe dig az át la gos nál na gyobb (3, il let ve 7%).
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3. áb ra: Az el men nél-e sza vaz ni, ha most va sár nap len né nek az or szág gyű lé si vá lasz tá sok
kér dés re adott vá la szok meg osz lá sa a de mok rá ci á ról tör té nő be szél ge té sek 

mi lyen sé gé vel össze füg gés ben (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

Elő ze tes fel te vé se ink alap ján a vá lasz tá si at ti tű döt a po li ti ku sok ba és a be lő lük össze ál ló
par la ment be ve tett bi za lom is be fo lyá sol ja. Ku ta tá si ered mé nye ink ezt iga zol ják is, azon
vá la szo lók, akik „elég gé” vagy „na gyon” meg bíz nak a po li ti ku sok ban, il let ve a par la -
ment ben, azok kö ré ben na gyobb a biz tos sza va zók ará nya: majd’ min den eset ben 60%
fe let ti. A sza va zá son részt ven ni nem kí vá nók ará nya ese tük ben ele nyé sző (a par la ment nek
nagy bi zal mat sza va zók kö ré ben 6, il let ve 9%).

4. áb ra: Az el men nél-e sza vaz ni, ha most va sár nap len né nek az or szág gyű lé si vá lasz tá sok
kér dés re adott vá la szok meg osz lá sa a po li ti ku sok ba ve tett bi za lom alap ján (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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5. áb ra: Az el men nél-e sza vaz ni, ha most va sár nap len né nek az or szág gyű lé si vá lasz tá sok
kér dés re adott vá la szok meg osz lá sa a par la ment be ve tett bi za lom alap ján (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

3.2. Po li ti kai rész vé tel mi nő sí tett for má i ban va ló rész vé tel, for má lis szer ve ze ti 
tag ság – vá lasz tá si haj lan dó ság

Elő ze tes fel te vé sünk volt, hogy azon hall ga tók, akik részt vesz nek párt if jú sá gi szer ve -
zetének mun ká já ban (po li ti kai rész vé tel mi nő sí tett for má ja), ön kén tes vagy ka ri ta tív te vé -
keny sé get foly tat nak (for má lis szer ve ze ti tag ság), azon fi a ta lok kö ré ben na gyobb arány ban
je len nek meg a biz tos sza va zók. Ku ta tá sunk ered mé nyei ezt – ha nem is ki ug ró mu ta -
tók kal – iga zol ták, a fent meg ne ve zett for má lis cso por tok ban rend sze re sen részt ve vők
közt ará nya i ban több a biz tos sza va zó (50-60%), és a vá lasz tá son va ló rész vé telt egy ér tel -
mű en el uta sí tó vá la szok szá ma ezek ben a cso portok ban a leg ala cso nyabb (10-15%). 

Akik az ön kén tes te vé keny ség ben (le gyen szó di ák ön kor mány zat ról, párt szer ve zet ről,
egye sü le ti te vé keny ség ről stb.) nem vesz nek részt és/vagy nem is ér dek lőd nek az iránt,
na gyobb a vá lasz tá so kon va ló rész vé telt egy ér tel mű en el uta sí tók (20-23%) vagy az
ér vény te len sza va zá si meg ol dást vá lasz tók ará nya (3-4%). 
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6. áb ra: Az el men nél-e sza vaz ni, ha most va sár nap len né nek a vá lasz tá sok kér dés re adott
vá la szok meg osz lá sa a vá lasz adók egye sü le tek ben, ön kén tes te vé keny ség ben 

va ló sze rep vál la lá sa alap ján (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

A kér dő ív egy ér tel mű en rá kér de zett a de mok rá cia mint in téz mé nyes ke ret meg íté lé sé re.
Elő ze tes fel te vé sünk sze rint, azon vá lasz adók, akik a de mok rá ci át a köz ügyek in té zé -
sé hez meg fe le lő rend szer nek íté lik meg, azok gya ko rol ják a de mok rá cia ad ta jo ga i kat,
és él nek sza va za ti jo guk kal; s ve lük el len tét ben azok, akik úgy vé lik, hogy a de mok rá cia
mű kö dés kép te len, az ab ban va ló rész vé tel ér tel met len, nem is szí ve sen vesz nek részt
ben ne, nem él nek sza va za ti jo guk kal. 

Az ered mé nyek iga zol ták elő ze tes fel te vé se in ket. A de mok rá ci át tel jes mér té kig a
köz ügyek in té zé sé hez meg fe le lő rend szer nek íté lők közt a biz tos sza va zók ará nya 70%
fe letti, míg a de mok rá ci át tel jes mér té kig mű kö dés kép te len nek íté lők közt a biz tos
sza va zók ará nya már csak 37%-os. A vá lasz tá so kon va ló rész vé telt egy ér tel mű en
el uta sí tók ará nya a de mok rá ci át mű kö dő ké pes nek íté lők közt 9%-os, míg a de mok rá ci át
mű kö dés kép te len nek íté lők közt már 33%-os.
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7. áb ra: Az el men nél-e sza vaz ni, ha most va sár nap len né nek az or szág gyű lé si vá lasz tá sok
kér dés re adott vá la szok meg osz lá sa a de mok rá cia mű kö dő ké pes sé gé nek meg íté lé se alap ján (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

Az ak tív ál lam pol gá ri sze rep fel té te le zi a de mok rá cia mű kö dé sé vel kap cso la tos is me re tek
bir tok lá sát. Azon hall ga tók közt, akik nek el ső asszo ci á ci ó ik ban a de mok rá ci á val
kap cso lat ban sze re pel a nép kép vi se let, a nép szu ve re ni tás és/vagy a sza bad vá lasz tás
jo ga, azok kö ré ben a biz tos/va ló szí nű rész vé tel vá laszt adók ará nya 80% fe let ti, és ez zel
együtt ma ga sabb, mint azok kö ré ben, akik nek ezek a ki fe je zé sek nem ju tot tak eszük be
el ső re a de mok rá ci á ról (át la go san 70%). 
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8. áb ra: El men nél-e sza vaz ni, ha most va sár nap len né nek a vá lasz tá sok kér dés re adott 
vá la szok meg osz lá sa a de mok rá ci á ról va ló asszo ci á ció alap ján (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

4. Összeg zés

Az el múlt év szá zad ban je len tős szem lé le ti kü lönb sé gek raj zo lód tak ki az ál lam pol gá ri
ak ti vi tás sze re pét il le tő en.  Schumpeter ál lás pont ja a mo dern de mok rá ci á ban meg ho -
no so dott ál ta lá nos vá lasz tó jog ta la ján je len tős be fo lyás ra tett szert, mi sze rint gya kor la ti lag
a sza va zó ur nák nál va ló né hány éven kén ti meg je le nés ben je lö len dő ki a ci vil te vé keny ség
te re. El mé le te ter mé sze te sen igen szél ső sé ges, az egyes gon dol ko dók közt nagy a
kü lönb ség a te kin tet ben, kik mennyi re tart ják a vá lasz tó rész vé tel ki ter jedt sé gét je len -
tős nek a de mok rá cia in téz mény rend sze ré nek meg fe le lő mű kö dé se szem pont já ból.
(Angelusz, Tardos 2005:323)

Nem zet kö zi szin ten ki mu tat ha tó, hogy a par la men ti de mok rá cia né hány kulcs-
or szá gá ban (Né met or szág, Ame ri kai Egye sült Ál la mok) az el múlt év ti zed ben je len tő sen
csök kent a vá lasz tó rész vé tel, ami a meg fi gye lők egy ré szé nek kö ré ben je len tős
ag go dal mat vál tott ki.

Ku ta tá sunk nak nem cél ja a ha zánk ban is ta pasz tal ha tó vá lasz tói haj lan dó ság
csök ke né sé nek oka i ra, hát te ré re rá vi lá gí ta ni. Cé lunk sok kal in kább az volt, hogy a
de mok ra ti kus, ak tív ál lam pol gá ri ma ga tar tás meg lé te vagy meg nem lé te, és a vá lasz tói
haj lan dó ság köz ti össze füg gé sek re rá vi lá gít sunk. Elő ze tes fel te vé se ink a vá lasz adók
ko rá val, érett sé gi zé sünk he lyé vel és kép zé si te rü le tük kel, va la mint az ezek hez kap cso ló dó
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vá lasz tá si haj lan dó ság gal kap cso lat ban iga zo lód tak. Ke reszt elem zé se ink szin tén iga -
zol ták azt a hi po té zi sün ket, mi sze rint a po li ti kai ak ti vi tás kü lön bö ző di men zi ói közt erős
össze füg gés ta pasz tal ha tó. Azt, hogy a biz tos részt ve vők kö re a va lós vá lasz tá si szi tu á -
ci ó ban meg nő-e, nem tud juk meg jó sol ni. Szá mos té nye ző be fo lyá sol hat ja azt, akár majd
az ak kor ak tu á lis idő já rás is. De re mél jük, hogy az „éles hely zet ben” az ak tív ál lam pol -
gár ok szá ma nő ni fog, s min den ki él ni fog tör vény ad ta vá lasz tói jo gá val.

Mel lék le tek

9. áb ra: Az el men nél-e sza vaz ni, ha most va sár nap len né nek a vá lasz tá sok kér dés re adott 
vá la szok meg osz lá sa a vá lasz adók ne me sze rint 

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

10. áb ra: Az el men nél-e sza vaz ni, ha most va sár nap len né nek a vá lasz tá sok kér dés re adott
vá la szok meg osz lá sa a vá lasz adók kor osz tá lya sze rint (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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11. áb ra: Az el men nél-e sza vaz ni, ha most va sár nap len né nek az or szág gyű lé si vá lasz tá sok kér -
dés re adott vá la szok ala ku lá sa a vá lasz adók érett sé gi zés nek te le pü lé se sze rint, ré gi ón ként (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

12. áb ra: Az el men nél-e sza vaz ni, ha most va sár nap len né nek az or szág gyű lé si vá lasz tá sok kér -
dés re adott vá la szok meg osz lá sa a vá lasz adók ta nul má nya i nak tu do mány te rü le te alap ján (%)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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X.
Oross Dániel

AZ áLLAMMAL SZEMBENI ELVáRáSOK 
ÉS AZ EGYÉNI FELELŐSSÉGVáLLALáS KÖZÖTTI

KAPCSOLAT ÖSSZEFÜGGÉSE A DEMOKRáCIA
MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉBE VETETT íTÉLETEKKEL

A fel nőtt-tár sa da lo mé nál ala cso nyabb ál lam irán ti el vá rá sok jel lem zik a vizs gált
egye te mis tá kat. A de mok rá cia mű kö dő ké pes sé gé be ve tett hit kismér ték ben
ala cso nyabb, mint a fel nőtt kor cso por té. Az egyé ni fe le lős ség vál la lás ra vo nat -
ko zó vé le mé nyek te rén az érett sé gi meg szer zé sé nek hely szí ne (a te le pü lés
mé re te, föld raj zi el he lyez ke dé se) meg ha tá ro zó. Az ada tok alap ján össze füg gés
mu tat ko zik az egyé ni fe le lős ség vál la lás il let ve az ál lam mal szem be ni el vá rá sok -
kal kap cso la tos vá la szok, va la mint a de mok rá cia mű kö dé sé ről al ko tott íté le tek
kö zött.

Az Egye te mes ér té kek az egye te men (EÉE) ku ta tás so rán ar ra a kér dés re is vá laszt
ke res tünk, hogy a vizs gált cso port ra vo nat ko zó an ki mu tat ha tó-e össze füg gés az egyé ni
fe le lős ség vál la lás il let ve az ál lam mal kap cso la tos el vá rá sok, va la mint a de mok rá cia
mű kö dő ké pes sé gé ről al ko tott íté le tek kö zött? A ket tő össze füg gé sé ről Alexis de
Tocqueville így írt A de mok rá cia Ame ri ká ban cí mű mű vé ben: „Az Egye sült Ál la mok ban
élők már gyer mek ko ruk ban meg ta nul ják, hogy az élet ne héz sé ge i nek le győ zé sé ben sa ját
ma guk ra kell ha gyat koz za nak; nem vár nak öl be tett kéz zel a köz in téz mé nyek ál tal meg tett
in téz ke dé sek ben bíz va, azok hoz csak ak kor for dul nak, ha más meg ol dást nem
ta lál nak”. (Tocqueville, 1983) Almond-Verba nagy ha tá sú, össze ha son lí tó tár sa da lom tu -
do má nyi mű ve, a Az ál lam pol gá ri kul tú ra e kér dést érint ve kü lön bö ző ka te gó ri á kat
ha tá ro zott meg az ál lam pol gá ri at ti tű dök ki ala ku lá sát il le tő en, s kö te tük nyo mán ezen
össze füg gés vizs gá la tá ról szá mos ku ta tás lá tott nap vi lá got.

Ku ta tá si kér dé se ink fel té tel ét az mo ti vál ta, hogy vá laszt kap junk a de mok rá cia
mű kö dő ké pes sé gé be ve tett bi za lom ál ta lá nos szint jé re, va la mint az egyé ni fe le lős ség -
vál la lás szem pont já ból a kér de zet tek ön ma guk kal, va la mint az ál lam mal szem be ni
el vá rá sa i nak meg osz lá sá ra. Mind ez zel cé lunk az volt, hogy e két ská lán mért ada tok
össze füg gé se it ele mez ve meg is mer jük, mi jel lem zi azt a pil la na tot, ami kor a fi a ta lok a
kö zép is ko lát el hagy va szak te rü le tet, s vég ső so ron élet pá lyát vá lasz ta nak tár sa dal mi
is me re te ik és köz élet re vo nat ko zó at ti tűd je ik szem pont já ból. 

A kér dés kor osz tá lyos met szet ben va ló vizs gá la tát azért is ér de kes nek ta lál tuk, mert
a fen ti össze füg gés re vo nat ko zó an a 14-29 éves kor osz tá lyo kat vizs gá ló, If jú ság 2000,
2004, 2008 cí mű nagy min tás ku ta tá sok nem tet tek fel spe ci fi kus kér dé se ket. 



A Tárki ál tal 2009-ben ké szí tett Eu ró pai tár sa dal mi je len tés azt ta lál ta, hogy a
ma gyar tár sa da lom az eu ró pai át lag hoz ké pest na gyobb mér ték ben nyi tott az ál lam ál tal
ga ran tált meg ol dá sok ra. En nek ma gya rá za ta ként a ma gyar la kos ság koc ká zat ke rü lé si
at ti tűd jé re mu ta tott rá a ku ta tás. Ar ra kér dés re vo nat ko zó an, hogy a meg kér de zet tek nek
mennyi re fon tos az ál la mi biz ton ság nyúj tás a kü lön bö ző ve szé lyek kel szem ben, a
ma gyar la kos ság át lag ér té kei a má so dik leg erő sebb (az Egye sült Ki rály ság után) pre fe -
ren ci át mu tat ják. Az ál la mi be avat ko zás tá mo ga tott sá ga ugyan nem a leg ma ga sab bak
kö zé tar to zik Eu ró pá ban, vi szont an nak tá mo ga tott sá ga, hogy az egyé nek nek na gyobb
fe le lős sé get kel le ne vál lal ni uk sa ját sor suk ala kí tá sá ban, a má so dik leg ala cso nyabb az
eu ró pai or szá gok kö zött. A pi a ci meg ol dá sok kal kap cso la tos tar tóz ko dó at ti tűd ab ban is
meg nyil vá nul, hogy a meg kér de zet tek ál tal meg ítélt hez ké pest a vál la la tok szá má ra na -
gyobb sza bad sá got a luxemburgiak, a lit vá nok és a szlo vá kok után a ma gya rok sze ret nék
a leg ke vés bé. Mind ezek összes sé gé ben erő tel jes ál lam pár ti at ti tű döt mu tat nak. 

Kér dő ívünk ben fon tos nak tar tot tuk, hogy a vizs gált fi a ta lok kö ré ben az egyes de -
mok ra ti kus in téz mé nyek be ve tett bi za lom mé ré sén túl a de mok rá cia, mint kor mány za ti
rend szer mű kö dé sé ről al ko tott vé le mé nye ket is meg is mer jük. Az Eu ró pai ér ték rend
vizs gá lat 1999-es és a 2008-as fel mé ré se azt ta lál ta, hogy nőtt a de mok rá cia hi á nyos sá -
ga it fel is me rők ará nya, akár a dön tés ho za tal ha tá ro zott sá gá ról, akár a köz rend fenn tar tá -
sá ról, akár a gaz da ság ról van szó. Ez zel együtt a ma gyar tár sa da lom dön tő több sé ge
egyet ért az zal az ál lí tás sal, hogy min den hi á nyos sá gá val együtt még min dig a de mok -
rá cia a leg jobb kor mány za ti rend szer. Kér dés fel te vé sün ket fő ként ez utób bi ál lí tás ér vé -
nyes sé gé nek tesz te lé se mo ti vál ta.

1. Ku ta tá si kér dé se ink

Kér dő íves adat fel vé te lünk fo lya mán a két kér dés re vo nat ko zó ál lí tá so kat tíz fo kú ská lán
mér tük. 

Mind a kér dés meg fo gal ma zá sa kor, mind az ered mé nyek össze ve té se kor az Eu ró pai
Ér ték rend Vizs gá la tot (European Value Survey, EVS) te kin tet tük irány adó nak. Az EVS
fel mé rés töb bek kö zött a tár sa dal mi fe le lős ség vál la lás sal, egyes tár sa dal mi in téz mé -
nyek kel, de mok rá ci á val, po li ti ká val, kap cso la tos vé le mé nyek kel, val lás hoz, iden ti tás hoz,
in for má ci ós tár sa da lom hoz fű ző dő at ti tű dök kel fog lal ko zik. Az ál la mi be avat ko zás el várt
szint jét a vizs gá lat a kö vet ke ző ál lí tás sal va ló egyet ér tés mér té ké vel becs li meg: „Az
em be rek nek na gyobb fe le lős sé get kel le ne vál lal ni uk ab ban, hogy gon dos kod ja nak
ön ma guk ról, il let ve az ál lam nak na gyobb fe le lős sé get kel le ne vál lal nia az em be rek ről
va ló gon dos ko dás ban.” El ső éves egye te mis ták kö ré ben vég zett ku ta tá sunk so rán ar ra
nem volt le he tő sé günk, hogy az egyé ni fe le lős ség vál la lást érin tő té ma kör több, egy -
más sal össze füg gő kér dé sét fel te gyük; vizs gá la tunk épp csak a leg ál ta lá no sabb kér dés
fel té te lé re szo rít ko zott. 

Elő ze tes vá ra ko zá sunk sze rint a fi a ta lok ál lam irán ti el vá rá sai a fel nőt te ké nél
ala cso nyab bak, és az egyé ni fe le lős ség vál la lás szint je na gyobb.

A de mok rá cia mű kö dő ké pes sé gé be ve tett bi za lom mé ré sé re szin tén 10 ele mű ská lát
al kal maz tunk, an nak ér de ké ben, hogy a kér dés ered mé nyei az előb bi, egyé ni fe le lős -
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ség vál la lás hoz kap cso ló dó kér dés re adott vá la szok kal job ban össze vet he tők le gye nek.
Ezért az Eu ró pai ér ték rend vizs gá lat vo nat ko zó kér dé sét, mi sze rint „le het, hogy a
de mok rá ci á nak is van nak hi á nyos sá gai, még is jobb, mint bár mi lyen más kor mány za ti
rend szer?”, va la mint az ah hoz kap cso ló dó négy ka te gó ri át (tel je sen egyet ért, egyet ért,
nem ért egyet, egy ál ta lán nem ért egyet) át ala kí tot tuk. Az ál ta lunk fel tett, 10 fo kú ská lán
mért kér dés így szólt: „A de mok rá cia meg fe le lő in téz mé nyes ke ret a köz ügyek in té zé -
sé hez, il let ve a de mok rá cia mű kö dés kép te len, az ab ban va ló rész vé tel ér tel met len.” A
kér dés sel kap cso lat ban ké szült nem zet kö zi fel mé ré sek ered mé nyei alap ján azt fel té te -
lez tük, hogy a vizs gált egye te mis ták kö ré ben a de mok rá cia el uta sí tott sá ga a fel nőtt
kor osz tá lyé nál ala cso nyabb nak mu tat ko zik. 

2. Az ered mé nyek be mu ta tá sa

Az el ső ská lá ra 1661, a má so dik ra 1664 vá laszt kap tunk. A vá lasz adók kö ré ben fe lül rep -
re zen tál tak vol tak a nők, 945-en, il let ve 949-en töl töt ték ki a ská lát, míg a fér fi vá lasz -
adók szá ma 716, il let ve 715 volt. 

Az élet kor meg osz lá sát te kint ve a cél cso por tot si ke rült el ér nünk, a ki töl tők 82,5%-a
(1445 fő) tar to zik az el sős nap pa li ta go za tos egye te mis ták leg je len tő sebb cso port ját
al ko tó 18-20 éve sek kö zé. Tu do mány te rü le tek sze rin ti bon tás ban a gaz da ság tu do má nyi
(371 fő), mű sza ki (225 fő) és böl csé szet tu do má nyi (172 fő) képzési te rü le ten részt ve vők
ke rül tek be leg na gyobb szám ban a min tá ba. 

Az ered mé nye ink ből kö vet ke ző kö vet kez te té sek le vo ná sa kor fon tos fi gye lem be
ven nünk, hogy a min tánk ban fe lül rep re zen tál tak vol tak a Bu da pes ten érett sé gi zett
fi a ta lok (674 fő, a kér de zet tek kö zel 40%-a), eb ből adó dó an az egyé ni fe le lős ség vál la lás ra
és a de mok rá cia mű kö dő ké pes sé gét po zi tí van meg íté lő vo nat ko zó ér té kek az or szá gos
át lag ér ték nél va ló szí nű leg ma ga sab bak1.  
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1 Az Ifjúság 2000, 2004, 2008 kutatások alapján tudjuk, hogy a nagyobb településeken a fiatalok számára
több lehetőség adott az egyéni felelősségvállalást ösztönző civilszervezetekben való részvételre. 



1. táb lá zat: Az em be rek nek (1) na gyobb fe le lős sé get kel le ne vál lal ni uk ab ban, hogy gon dos kod ja nak
ön ma guk ról, il let ve az ál lam nak (10) na gyobb fe le lős sé get kel le ne vál lal nia az em be rek ről va ló 

gon dos ko dás ban? kér dés re adott vá la szok meg osz lá sa élet kor sze rint (fő)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

2. táb lá zat: A de mok rá cia meg fe le lő in téz mé nyes ke ret a köz ügyek in té zé sé hez, il let ve 
a de mok rá cia mű kö dés kép te len, az ab ban va ló rész vé tel ér tel met len? kér dés re adott 

vá la szok meg osz lá sa élet kor sze rint (fő)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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1. áb ra: A vá lasz adók re gi o ná lis és te le pü lés mé ret sze rin ti meg osz lá sa (fő)

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

A vizs gá lat so rán fel vett ada tok alap ján az egyé ni fe le lős ség vál la lás és az ál lam mal
szem be ni el vá rá sok vi szo nyá ra vo nat ko zó fel te vé sünk fe le rész ben iga zo ló dott.

A vizs gá lat ba be vont egye te mis ták kö ré ben a fel nőtt la kos ság nál kö zel 4-szer
ala cso nyabb az ál la mi fe le lős ség vál la lás sal tel jes mér ték ben egyet ér tők ará nya (51
fő, a vá lasz adók 2,9%-a). Ugyan ak kor a ská la má sik vé gén, az egyé ni fe le lős ség vál la -
lás sal egyet ér tők ará nya a fel nőtt la kos ság kö ré ben mért ér ték nél 1,8 szá za lék kal
ki sebb (91 fő, 5,2%). A kö zép ér té kek do mi nan ci á ja a kor osz tály bi zony ta lan sá gá ra
mu tat rá: a kér de zet tek 69 szá za lé ka, 1221 fő a 3 és a 7 ér té kek kö zött he lyez te el
ma gát.2 Kü lö nö sen az ál la mi fe le lős ség vál la lás fe lé eny hén haj lók cso port ját jel ző,
6-os ská la ér ték ese té ben ta lál koz tuk a fel nőtt la kos sá gé tól je len tő sen el té rő ér ték kel:
e cso port ará nya két sze re se a fel nőtt la kos ság ra jel lem ző min tá ban mért nek (16,5%,
289 fő).  Az ada tok tük ré ben a fi a ta lok ál lam irán ti el vá rá sai a tel jes la kos ság ban mért
ér ték nél ala cso nyab bak ugyan, ám mind ez nem jár pár ban az egyé ni fe le lős ség vál la -
lás sal egyet ér tők ma ga sabb ará nyá val.
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2 (A 3 és 7 közötti, középső értékeket választók aránya 69% a kérdezettek körében, ez az EVS 2008-as
felmérésében, a felnőttek körében 59%. A négy adatsorból mintha az is látszana, hogy a társadalom
a két szélső érték felől fokozatosan középre húzódna).



2. áb ra: „Az em be rek nek (1) na gyobb fe le lős sé get kel le ne vál lal ni uk ab ban, 
hogy gon dos kod ja nak ön ma guk ról, il let ve az ál lam nak (10) na gyobb fe le lős sé get kel le ne 

vál lal nia az em be rek ről va ló gon dos ko dás ban.”

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

A de mok rá cia mű kö dő ké pes sé gé re vo nat ko zó ered mé nye ink alap ján a vá lasz adók dön tő
több sé ge (69,8%, 1220 fő) a ská la el ső öt ér té két vá lasz tot ta, egyet ért ve az zal az ál lí tás sal,
hogy a de mok rá cia meg fe le lő in téz mé nyes ke ret a köz ügyek in té zé sé hez. Ez az
ered mény tük rö zi az Eu ró pai Ér ték vizs gá lat azon meg ál la pí tá sát, mi sze rint a ma gyar
tár sa da lom dön tő több sé ge egyet ért az zal az ál lí tás sal, hogy a de mok rá cia min den
hi á nyos sá gá val együtt még min dig a leg jobb kor mány za ti rend szer. 

3. áb ra: „A de mok rá cia meg fe le lő in téz mé nyes ke ret a köz ügyek in té zé sé hez, il let ve 
a de mok rá cia mű kö dés kép te len, az ab ban va ló rész vé tel ér tel met len.”

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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A kér dés fel te vés kü lön bö ző sé gé ből és a vá lasz ka te gó ri ák el té ré sé ből adó dó an azon ban
az egyes ka te gó ri ák össze ha son lít ha tó sá ga kor lá to zott. Ered mé nye in ket az Eu ró pai
Ér ték vizs gá lat ka te gó ri á hoz kö ze lít ve azt ta pasz tal hat juk, hogy a de mok rá cia mű kö dő -
ké pes sé gé vel tel je sen egyet ér tő, 1 és 2 ér té ke ket vá lasz tók ará nya a fel mé rés ben 17,1%
(299 fő), míg az az zal egyet ér tő, 2 és 5 kö zöt ti ér té ke ket vá lasz tók ará nya 51,8% (921 fő).
A de mok rá cia mű kö dő ké pes sé gé vel egyet nem ér tő, 5 és 8 kö zöt ti ér té ke ket vá lasz tók
ará nya 20,5% (367 fő), míg az zal egy ál ta lán egyet nem ér tő, a de mok rá ci át mű kö dés kép -
te len nek tar tó, 8 és 10 kö zöt ti ér té ke ket vá lasz tók ará nya 6,7% (77 fő). Az így ki ala kí tott
ka te gó ri ák ered mé nye it az Eu ró pai Ér ték vizs gá lat 2008-as ada ta i val össze vet ve azt
ta pasz tal hat juk, hogy a vizs gált kor cso port tag jai a de mok rá cia mű kö dé sét érin tő en a
tel jes la kos ság nál ke vés bé bi za ko dó ak.

4. áb ra: A de mok rá ci á nak is van nak hi á nyos sá gai, még is jobb, mint bár mi lyen 
más kor mány za ti rend szer?

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

3. A két kér dés össze füg gé sei

Ku ta tá si ered mé nye ink iga zol ták az egyé ni fe le lős ség vál la lás szint je és a de mok rá cia
meg íté lé se kö zöt ti kap cso la tot. A két ská lán adott ér té kek kö zöt ti kap cso lat kö ze pe sen
erős (r=0,531): aki az egyén/ál lam ská lán ala csony ér té ket je lölt, az szig ni fi kán san a
má sik, a de mok rá cia mű kö dé sé nek meg íté lé sé re vo nat ko zó ská lán is ala csony ér té ket
je lölt, il let ve for dít va, az el ső ská la ma gas ér té ke a má si kon is ma gas ér té ket vonz. 

A ská la ér té kek át la ga it te kint ve az egyé ni és ál la mi fe le lős ség vál la lás ra adott vá la szok
át lag ér té ke 5,97, míg a de mok ra ti kus in téz mény rend szer mű kö dő ké pes sé gé be ve tett
bi za lom vá la sza i nak át la ga 5,07. Ezek fé nyé ben azt ta pasz tal juk, hogy az eny he mér ték ben
ál lam pár ti at ti tűd a de mok rá cia meg íté lé sét il le tő en alap ve tő en bi zony ta lan ér ték rend del
áll pár ban. 

AZ ÁLLAMMAL SZEMBENI ELVÁrÁSOK... 101



5. áb ra: A két kér dés össze ve té se

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)

4. Össze fog la lás

Ku ta tá si ered mé nye ink iga zol ták azon össze füg gést, mi sze rint azok, akik az egyé ni
fe le lős ségvál la lást ré sze sí tik előny ben, na gyobb bi za lom mal vi sel tet nek a de mok rá cia
mű kö dő ké pes sé ge iránt, mint azok, akik prob lé má ik ra az ál la mi fe le lős ség vál la lás tól
vár nak meg ol dá so kat. Az ada tok tük ré ben a fi a ta lok ál lam irán ti el vá rá sai a tel jes la kos -
ság ban mért ér ték nél ala cso nyab bak ugyan, ám vá ra ko zá sa ink kal el len tét ben mind ez
nem jár pár ban az egyé ni fe le lős ség vál la lás sal egyet ér tők ma ga sabb ará nyá val. A
de mok rá cia mű kö dő ké pes sé gé re adott vá la szok alap ján a vizs gált egye te mis ták dön tő
több sé ge egyet ért az zal az ál lí tás sal, hogy a de mok rá cia meg fe le lő in téz mé nyes ke ret a
köz ügyek in té zé sé hez. Ugyan ak kor ered mé nye in ket az Eu ró pai Ér ték vizs gá lat 2008-as
ada ta i val össze vet ve azt ta pasz tal hat juk, hogy a vizs gált kor cso port tag jai a de mok rá cia
mű kö dé sét érin tő en a tel jes la kos ság nál kri ti ku sab bak.
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XI.
Pavlics Tamás

ISZONY VAGY VI SZONY – MA GYAR OR SZáG
MEG íTÉ LÉ SE AZ Eu RÓ PAI uNIÓ 

TAG áL LA MA KÉNT

Cél cso por tunk kö ré ben az Eu ró pai Unió meg íté lé se in kább po zi tív nak te kint he tő;
ez azon ban in kább a vá lasz adók kör nye ze té hez kap cso ló dó „kevezményezetti”
elő nyök kel hoz ha tó össze füg gés be, mint sem az eu ró pai ál lam pol gá ri kom -
pe ten ci ák kal.

Ku ta tá sunk ki egé szí tő kér dé se volt a mód szer ta ni fe je zet ben meg fo gal ma zott cé lok kal
össze füg gés ben a cél cso port Eu ró pai Uni ó hoz va ló vi szo nyá nak be mu ta tá sa. Az ez red -
for du ló óta szá mos ku ta tás vizs gál ta és vizs gál ja az uni ós ál lam pol gár ok vé le ke dé sét az
EU-ról - mint a hi va ta los köz vé le mény-ku ta tás nak szá mí tó Eurobarométer vagy ha zai 
vi szony lat ban a Szon da Ipsos fel mé ré sei –, ame lyek so rá ba rész ben il lesz ke dik ku ta tá sunk
vo nat ko zó fe je ze te is, azon ban az Egye te mes ér té kek az egye te men (EÉE) ku ta tás
ke re té ben in kább ar ra ke res tük a vá laszt, hogy mi ként tá maszt ja alá, mennyi ben kor re lál
az EU-ról va ló vé le ke dés a de mok ra ti kus at ti tű dök kel. Eu ró pa ter mé sze te sen na gyobb
ka te gó ria, mint az EU, így az eu ró pa i ság vizs gá la ta nem is tar toz ha tott vizs gá la tunk
tárgy kö ré be; ugyan ak kor jól mér he tő volt, hogy mi ként te kin te nek ma guk ra a vizs gált
el sőéve sek egy, a he lyi vagy az or szá gos szint nél na gyobb ér ték kö zös ség tag ja i ként.

1. Ada tok

A kér dő ív kér dés sor rend jé nek össze ál lí tá sa kor az is me re te ket és a ma ga tar tás min tá kat
vizs gá ló cso por tok után il lesz tet tük be a rész vé te li haj lan dó sá got be mu ta tó és a vé le -
mény al ko tás le he tő sé gét biz to sí tó kér dé se ket. Ezek kö zött ka pott he lyett a ti zen ket te dik,
fé lig nyi tott kér dés for má já ban: 

12. Sze mé lyes éle ted re mi lyen ha tás sal van, hogy Ma gyar or szág uni ós tag ál lam? 
(Te gyél x-et és fe jezd be azt a mon da tot, ame lyik kel egyet ér tesz!)
q In kább elő nyös, mert…
q In kább hát rá nyos, mert …
q Nem érint, mert…



Meg kí ván tuk tud ni, hogy uni ós tag sá gunk po zi tív vagy ne ga tív él mény ként tár sul
sa ját vagy csa lád juk, szo ci a li zá ci ós te rük éle té hez, vagy sem le ge sen vi szo nyul nak eh hez
a kér dés hez, eset leg nincs vé le mé nyük Egy op ció ki vá lasz tá sát kér tük a ki töl tők től
x-eléssel, va la mint kí ván csi ak vol tunk a vá lasz tás in dok lá sá ra is. Ér vé nyes ’egyéb’
vá lasz nak te kin tet tük, ha va la ki csak vá lasz tott, de nem in do kolt, ami nek a gya ko ri sá ga
kü lö nö sen a sem le ges vá laszt adók kö ré ben volt jel lem ző.

A fé lig nyi tott kér dé ses mód szer le he tő vé tet te, hogy a ko ráb bi vizs gá la tok kal el len -
tét ben (EVS, Eurobarométer) az at ti tű dök tar tal mát is vizs gál juk, a vá lasz adók ra bíz va
sza ba don a ki fej tést. Ugyan ak kor a ka pott vá la szok kva li ta tív elem zés sel tör té nő fel dol -
go zá sa eb ben az eset ben a szer te ága zó vá la szok mi att szin te le he tet len lett vol na, amit
stan dar di zá lás sal ol dot tunk meg, az az, a vár ha tó jel lem ző vá la szok alap ján 13 po zi tív és
ne ga tív ka te gó ri át ál lí tot tunk fel an nak ér de ké ben, hogy a ka pott vá la szok az ér té ke lés -
kor össze ha son lít ha tók le gye nek.

2. Az ered mé nyek be mu ta tá sa

Az össze sí tés után lát ha tó vá vált, hogy je len tős el té ré sek mu tat koz nak asze rint, hogy mi
alap ján te kint az el sőéves hall ga tók tel jes vizs gált po pu lá ci ó ja az EU-ra (ld. 1. áb ra).

Kü lö nö sen szem be szö kő a sem le ges (23,1%) és a nem vá la szo lók (6,7%)1 ma gas
ará nya, ami a vá lasz adók egy har ma dát te szik ki (össze sen 29,8%). A Szon da Ipsos 2006-ban
köz zé tett, már az EU-csatlakozás utá ni idő sza kot be mu ta tó fel mé ré sé nek egyik fon tos

EGyETEMES ÉrTÉKEK AZ EGyETEMEN106

at ti tűd tar ta lom
in kább elő nyös fog lal ko zás

ta nu lás
gazdaság/üzlet/pénzügy
szó ra ko zás
mo bi li tás
egyéb

in kább hát rá nyos ide gen-el le nes ség
má sod ren dű ség
adós ság
gaz da sá gi hát rány
egyéb

nem érint
nem vá la szolt

1 Az egyharmadnyi kitöltetetlen kérdőív túlmegy azon a hibahatáron, hogy esetleg a kitöltőknek ne lett
volna ideje erre a kérdésre. Ebben az esetben már feltételezhető, hogy pusztán érdektelenségből nem
töltötték ki.



meg ál la pí tá sa volt, hogy: „A vé le mé nyek ala ku lá sá ban az or szág EU-csatlakozása
ha tár kő volt, előt te a dön tő en tá mo ga tó hoz zá ál lás mel lett in kább a bi zony ta lan ság volt
a jel lem ző, egy ér tel mű en el uta sí tó ál lás pon tot csak egy szűk ki sebb ség fo gal ma zott
meg, míg a csat la ko zás után ép pen el len ke ző leg, a to vább ra is do mi náns po zi tív at ti tű dök
mel lett az or szág uni ós tag sá gá nak el uta sí tá sa is mar kán san meg je lent.” (Szon da
Ipsos, 2006:3)

Fel mé ré sünk ezt a ten den ci át nem tá masz tot ta alá cél cso por tunk kö ré ben. A Szon da
fel mé ré sé hez vi szo nyít va csök kent, de még min dig a tá mo ga tói vé le mé nyek van nak
túl súly ban, mely nek ku mu la tív ér té ke 60,8%, egy ér tel mű en el uta sí tó vá laszt azon ban
csak a vá lasz adók egy ti ze de fo gal ma zott meg (9,4%), míg a töb bi ek az „ér dek te le nek”
egy har mad nyi cso port ját erő sí tik. A nö ve ke dés te hát nem az el uta sí tók kö zött, ha nem ez
utób bi cso port ban a leg erő sebb, ez zel az EU-csatlakozás előt ti hez kö ze li ér té ket mu tat va.2

Ki ug ró an ér de kes össze füg gé sek a de mog rá fi ai kér dé sek kel össze vet ve nem ál la pít -
ha tók meg szig ni fi káns el té ré sek hi á nyá ban (nem, élet kor, érett sé gi hely szí ne), így a tel jes
vizs gált cél cso port ra vo nat ko zó an ér té kel he tő a ka pott vá la szok hal ma za. Né hány
jel lem ző, to vább gon do lás ra ér de mes meg ál la pí tás te he tő a kép zé si te rü le tek sze rint;
eze ket az adott he lye ken kü lön je lez tük.
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2 A Szonda Ipsos 2003. márciusi tracking vizsgálata a „se előnyt, se hátrányt említeni nem tudók” arányát
34%-ra mérte.



1. áb ra: Sze mé lyes éle ted re mi lyen ha tás sal van, hogy Ma gyar or szág uni ós tag ál lam? 
kér dés re adott vá la szok meg osz lá sa (fő)  

For rás: Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tás (N=1750)
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Az „in kább elő nyös” vá laszt adók te kin te té ben lát ha tó, hogy az el ső éves egye te mis ták
kö ré ben az önál ló eg zisz ten cia meg te rem té sé hez köt he tő vá la szok (fog lal ko zás, mun ka -
vál la lás az EU-ban) szá ma ala csony, ami az élet kor ból adó dó önál ló élet ta pasz ta lat
hi á nyá val ma gya ráz ha tó. Így az EU mint egy sé ges mun ka erő-pi a ci tér a po zi tív le he tő sé gek
kö zött az utol só előt ti hely re szo rult (5,5%) és csak a szó ra ko zá si le he tő sé ge ket elő zi meg
(0,001%). Ez utób bi ka te gó ri át re le váns nak tar tot tuk fel mér ni, hi szen pl. a bu da pes ti
Szi get Fesz ti vál leg je len tő sebb lá to ga tói kö re a nyu gat-eu ró pai fi a ta lok cso port ja, ugyan -
ak kor for dí tott eset ben a ma gyar or szá gi if jú ság le he tő sé gei lát ha tó an ezt nem te szik
le he tő vé még a ter ve zés szint jén sem. A fog lal ko zás sal kap cso la tos to váb bi ér de kes
ered mény, hogy a kép zé si te rü le tek össze ve té se kor az e ka te gó ri á ra adott vá la szok te kin -
te té ben a tár sa da lom tu do má nyi kép zé si te rü let hall ga tói vol tak ki ug ró an fe lül rep re zen tál tak.
ők azok, akik az eu ró pai mun ka vál la lá si le he tő ség mi att te kin tik in kább elő nyös nek
uni ós tag sá gun kat, a kép zé si te rü le ten ta nu lók 12%-a je löl te meg ezt vá lasz ként. A
ku ta tás ban részt  ve vő or vos tan hall ga tók nak vi szont csak a 6%-a je löl te meg ezt az op ci ót,
ami azért ér de kes, mert ezek sze rint a na pi ak tu a li tá sok kö zött is gyak ran sze rep lő,
Eu ró pá ban mun kát vál la ló ma gyar or vo sok me di kus ko ruk ban még nem emi att tart ják
el ső sor ban elő nyös nek az Eu ró pai Uni ót. Az el ső éve sek kö ré ben vég zett ku ta tá sunk
te hát nem mu tat annyi ra ra di ká lis ered ményt, mint ami azu tán a vég zett or vos tan hall ga tók
kö ré ben tény le ge sen ta pasz tal ha tó, és ami egy ér tel mű en a nyu gat-eu ró pai or szá gok
agy el szí vó ha tá sá nak („EU brain drain”) tud ha tó be. (vö. Girasek 2011)3 

Az azon ban el gon dol kod ta tó, hogy míg a kül föl di mun ka vál la lás ter vei a „tá vo li jö vő be”
vész nek és ala csony az eh hez kap cso ló dó po zi tív vé le mény, ad dig majd nem ugyan ilyen
ala csony ér ték kel mér tük azok szá mát (7,6%), akik azért tart ják elő nyös nek az eu ró pai
in teg rá ci ót, mert szá muk ra ta nu lá si le he tő sé get biz to sí ta na. A szö ve ges in dok lá sok
kö zött pe dig csu pán egyet len egy fő utalt konk ré tan ar ra4, hogy Erasmus-ösztöndíjjal
kül föl di ta nu lá son gon dol kod na, és ezért tart ja elő nyös nek az EU-tagságunkat. 10,5%-kal
sze re pel ku ta tá sunk ban azok nak a cso port ja, akik a ’gazdaság/üzlet/pénzügy’ ka te gó ri át
je löl ték meg po zi tív op ci ó ként. In dok lá sa ik ból tud ha tó, hogy vá lasz tá suk hát te ré ben a
kör nye ze tük ben zaj ló, az Eu ró pai re gi o ná lis Fej lesz té si vagy a Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sá val
meg va ló su ló inf rast ruk tu rá lis be ru há zá sok je len tő sé gét ér té ke lik: „pl. kö zép is ko lám
ha tal mas tá mo ga tást ka pott”5; „szü lő vá ro som fo lya ma to san fej lő dik”6. A leg je len tő sebb
cso por tot a mo bi li tás sal kap cso la tos elő nyö ket hang sú lyo zók cso port ja al kot ta. Ez a
vá lasz azért ér de kes, mert a fel mé ré sünk be be vont el sős egye te mis ták leg je len tő sebb
cso port ját al ko tó 18-20 éve sek (82,6%) leg idő sebb tag jai is két év vel a rend szer vál tás
után szü let tek, az az a vas füg göny ál tal el zárt pe ri fé ri á lis hely zet be éle tük so rán so ha sem
ke rül tek. Tény azon ban, hogy a mo bi li tás sal kap cso la tos ad mi niszt ra tív kö tött sé gek
éle tük so rán fo ko za to san szűn tek meg és vál tak má ra ez eu ró pai ala pí tó atyák ví zi ó ja
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3 A friss diplomával rendelkező magyar orvosok körében végzett felmérés 60-70%-os migrációs potenciált
mutatott ki, összefüggésben a külföldi munkavállalási lehetőségekkel.
4 EÉE 1191. kérdőív
5 EÉE   398. kérdőív
6 EÉE 1301. kérdőív



sze rint szim bo li kus sá7 Ma gyar or szág EU tag ál lam má vá lá sá val, majd a schengeni
öve zet meg nyi tá sá val, a sze mé lyi iga zol vány el fo ga dá sá val út le vél ként, az eurózóna
nö ve ke dé sé vel.

Az egyéb po zi tív vá laszt adók ese té ben kü lön fi gyel met for dí tot tunk a szö ve ges
in dok lá sok át te kin té sé re. A szá mos sab lo nos, egy sza vas vá la szon túl („se gít”, „sok ban
se gít”, „le he tő ség”, „ja vu lás”) ide so rol ha tók azok, a ku ta tá sunk szem pont já ból leg in kább
re le váns vá la szok, me lyek az ak tív ál lam pol gá ri kom pe ten ci ák meg lét ét bi zo nyít ják:
„Ma gyar or szág ke vés bé tud na ér vé nye sül ni a kül po li ti ká ban”8; „az or szág nyi tot tabb a
nyu gat fe lé”9, „In kább elő nyös, mert van né mi el vá rás az or szág ve ze tő i vel szem ben.”10;
„kö ze lebb hoz za az EU-s or szá go kat egy más hoz”11. A kis szá mú, az EU esz mei hát te ré re
is uta ló vá lasz adó leg na gyobb rész ben a ter mé szet tu do má nyi, va la mint az or vos- és
egész ség tu do má nyi kép zé si te rü let ről ér ke zett, az egyéb ként vár ha tó tár sa da lom tu do má nyi
kép zé si te rü let tel szem ben.

Az in kább hát rá nyos op ci ót vá lasz tók ese té ben is ki kell emel ni, hogy a sze mé lyes élet -
ta pasz ta lat csak ke ve sek nél be fo lyá sol ta a meg je lölt vá laszt. Alap ve tő en két cso port ra
oszt ha tók a ne ga tív at ti tűd del ren del ke zők. Azok, akik nek a köz vet len kör nye ze te
szem pont já ból tény le ge sen vissza lé pést je len tett ha zánk EU tag sá ga, il let ve azok, akik nek
a vá la sza i ból va la mi lyen ra di ká lis, le egy sze rű sí tett EU-ellenes po li ti kai üze net hall ha tó ki,
pl.: „az or szá got csak ki zsák má nyol ják”12, „a ma gyar iden ti tást gyen gí ti”13, „Ma gyar or szág
így el ve szí ti a füg get len sé gét”14. Fő ként ők al kot ják a vá lasz adók nak azt az 1%-os cso port ját,
akik Ma gyar or szág má sod ren dű vé vá lá sát je löl ték meg ne ga tív vá lasz tá suk in do ka ként.

Az EU-val kap cso la tos ne ga tív at ti tűd del ren del ke zők kö zül leg na gyobb rész ben (4%)
a gaz da sá gi hát rányt je löl ték meg ok ként. Kö zü lük is leg na gyobb rész ben fő ként az
ag rár kép zé si te rü let ről ér ke ző, vi dé ki, gaz dál ko dói hát tér rel ren del ke zők köz vet len
ér té ke sí té si ne héz sé gei eme len dők ki: „szü le im vál lal ko zá sát ne he zí tik”15; „vi dé ken élek
és ter mé ke in ket nem tud juk el ad ni a multik mi att”16; il let ve egy Sze ren csen érett sé gi zett
vá lasz adó tól egy ak tu á lis ész re vé tel is fi gye lem re mél tó: „én azt lá tom, hogy az Unió
mi att sok olyan do log tűnt el az or szág ból (cu kor gyá rak), ami ko ráb ban hasz nos volt. A
me ző gaz da ság ki hasz ná lat lan.”17
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7 vö. római Szerződés 3. pont: „a tagországok között a személyek, szolgáltatások és a tőke szabad
áramlását gátló akadályok megszüntetése” (Horváth 2005:35)
8 EÉE   401. kérdőív
9 EÉE   434. kérdőív

10 EÉE   628. kérdőív
11 EÉE   430. kérdőív
12 EÉE   425. kérdőív
13 EÉE 1232. kérdőív
14 EÉE   626. kérdőív
15 EÉE 1362. kérdőív
16 EÉE 1247. kérdőív
17 EÉE   443. kérdőív



E két cso port mel lett el ha nya gol ha tó mér ték ben, 2-2 fő vá lasz tá sa ként je lent meg a
di rekt ide gen-el le nes ség, il let ve az or szág ela dó so dá sá nak ki fe je zett oka ként a ma gyar
EU-tagság.

A hát rányt ér zé ke lők ese té ben is na gyobb cso por tot al kot nak az egyéb vá laszt adók,
akik kö ré ben jel lem ző en egy részt a mé dia hí re i re tá masz ko dó, ke vés bé in du la ti
meg nyil vá nu lá sok vol tak meg ha tá ro zó ak, és az EU-ra jel lem ző tény le ges prob lé mák ra
ref lek tál tak, úgy mint a túl zott ad mi niszt rá ció vagy a kvó ta rend szer ver seny tor zí tó ha tá sa.
Más részt eb ben a cso port ban töb ben az EU ürü gyén olyan ha zai prob lé má kat is meg fo gal -
 maz tak, ame lyek okai nem Brüsszel ben ke re sen dők, pl.: „..így az uni ós tá mo ga tá sok
pén ze it is el tud ják lop ni a kép vi se lők”18 .

A ne ga tív vé le mé nyek kö zül ku ta tá sunk gyöngy sze me azon ban még is csak a so ros
ma gyar EU el nök ség hez kap cso ló dik: „sok fenn aka dás van a gö döl lői köz le ke dés ben”.19

Az ak tív ál lam pol gár ság szem pont já ból ki rí vó an ma gas azok nak a passzív hall ga tók nak
az ará nya (23,1%), akik a nem érint le he tő sé get vá lasz tot ták. Az ér dek te len sé gen túl
(„te szek az egész re”20) azon ban azok a vá la szok az iga zán el gon dol kod ta tó ak, ame lyek
csak a köz vet len anya gi ha szon szer zés től te szik füg gő vé vé le mé nyü ket („nem érint,
mert sem mi lyen elő nyöm nem szár ma zik be lő le”21; „még nem pá lyáz tam uni ós
pénz re”22). Ezen kí vül pusz tán két vé le mény volt, ami elő nyök el ma ra dá sá nak ér de mi
át gon do lá sá ra en ged tek kö vet kez tet ni: „Mert az ok ta tá si rend szer ben nincs érez he tő
ha tá sa”23, il let ve, aki anya gi le he tő sé ge i nek korlátai mi att tart ja sa ját élet hely ze te
szem pont já ból ir re le váns nak ha zánk EU-tag sá gát: „bár az Uni ón be lül in gyen utaz ha -
tok, ilyes mi re nem te lik”.24, 25
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18 EÉE   305. kérdőív
19 EÉE 1375. kérdőív
20 EÉE 1277. kérdőív
21 EÉE 1268. kérdőív
22 EÉE   874. kérdőív
23 EÉE   588. kérdőív
24 EÉE   405. kérdőív
25 A megfogalmazott véleményt az Ifjúság 2008 gyorsjelentés több ponton alátámasztja (pl. Anyagi,
vagyoni, jövedelmi és lakáshelyzet és A kulturális fogyasztási szokások változását bemutató fejezetek).
Újabb kutatás tárgya lehetne a célcsoport körében az anyagi helyzet és a demokratikus attitűdök
viszonyának feltérképezése, tekintettel arra, hogy „a gazdasági fejlődés és az ezzel járó jólétnövekedés
is szükséges, hiszen egy az éhhalál szélén vegetáló ember nem lehet liberális értelemben véve autonóm:
az ilyen számára a választási szabadság csak elvont jogi lehetőség, valóságos alternatívák nélkül.”
(Turgonyi 2011:93)



3. Összeg zés

A be ve ze tő ben meg fo gal ma zott kér dés te kin te té ben fel mé ré sünk alap ve tő en nem
ho zott vá rat lan új ered mé nye ket: azok ará nya, akik a de mok rá ci át tart ják meg fe le lő
in téz mé nyes ke ret nek a köz ügyek in té zé sé hez26 lé nye gé ben meg egye zik azo ké val, akik
úgy íté lik meg, hogy az Eu ró pai Unió sze mé lyes éle tük re in kább elő nyös ha tás sal van.
Ez zel együtt még is szá mos ér de mi meg ál la pí tás volt te he tő ku ta tá sunk fé nyé ben az
el ső éves egye te mis ták at ti tűd je i nek ér té ke lé se kor.

A köz jó elő moz dí tá sát cél zó kö zös eu ró pai gon do lat (vö. Turgonyi 2011:106) hi á nyát/
gyen ge sé gét tá masz tot ta alá ku ta tá sunk. Az Eu ró pai Uni ót in kább po zi tí van íté lik meg a
cél cso port tag jai, ez azon ban fő ként a köz vet le nül meg sze rez he tő jo gok (mo bi li tás) és
ja vak (fej lesz té si for rá sok) ér té ke lé sét je len tik bár mi fé le ma ga sabb ren dű ér ték ka te gó ria
nél kül (eu ró pai iden ti tás, presz tízs, érin tett ség, ér zel mi azo no su lás27), ami ből az eu ró pai
ál lam pol gá ri jo go kon túl kö te les sé gek is szár maz ná nak.
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26 ld. Oross Dániel: Az állammal szembeni elvárások és az egyéni felelősségvállalás közötti kapcsolat
összefüggése a demokrácia működőképességébe vetett ítéletekkel c. fejezet
27 A magyar társadalom EU-kommunikációs stratégiája 2002 − A kommunikáció üzenetei fejezetének
értékkategóriái
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Jegyzetek:



Az EL TE andragógia sza kos hall ga tó i nak kez de mé nye zé sé re po li to ló gu sok, tör té né szek,
valamint jo gász, szo ci o ló gus rész vé te lé vel, 2010 ja nu ár já ban ala kult az cso port, mely az
Egye te mes ér té kek az egye te men ku ta tá si pro jek tet vé gez te. A ko ráb bi ba rá ti, hall ga tói
vagy mun ka tár si kap cso la tok ból szer ve ző dött in for má lis cso port ön erő ből vé gez te el a
ku ta tás kü lön bö ző fá zi sa it, a hely zet ér té ke lés től a kér dő ívek össze ál lí tá sán és az adat -
fel vé te len át a ku ta tá si je len tés elkészítéséig.

Sa ját erő for rá sa ink azon ban szá mos eset ben vé ges nek bi zo nyul tak, így ez úton
sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni mind azok nak, akik nek a se gít sé ge nél kül mun kánk
ered mény te len lett vol na vagy csak sze ré nyebb ke re tek kö zött va ló sul ha tott vol na meg.

Kö szö net tel tar to zunk azok nak az egye te mi és fő is ko lai ve ze tők nek, ok ta tók nak és
mun ka tár sak nak, akik együtt mű köd tek ab ban, hogy a kér dő íves fel mé ré se ket az el -
sőéve sek kö ré ben min den kép zé si te rü le ten el vé gez het tük:

• Dr. Al bert Fru zsi na PhD. fő is ko lai ta nár
Zsig mond Ki rály Fő is ko la, Kom mu ni ká ció Tan szék
Károli Gás pár re for má tus Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar Kom mu ni ká ció
és Tár sa da lom tu do má nyi In té zet

• Dr. Ba kos Ti bor Ger gely OSB fő is ko lai do cens, tan szék ve ze tő
Sapientia Szer ze te si Hit tu do má nyi Fő is ko la Fi lo zó fia Tan szék

• Baranyi György el nök
Tan Ka pu ja Budd his ta Fő is ko la Hall ga tói Ön kor mány zat

• Barta Zsolt mb. rektorhelyettes
Tan Ka pu ja Budd his ta Fő is ko la

• Dr. Baráth Haj nal DLA in té zet ve ze tő
Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üz le ti Fő is ko la Kom mu ni ká ci ós 
és Mű vé sze ti Kar Al kal ma zott Mű vé sze ti In té zet

• Dr. Barczi At ti la egye te mi do cens
Szent Ist ván Egye tem Me ző gaz da ság- és Kör nye zet tu do má nyi Kar Kör nye zet 
és Táj gaz dál ko dá si In té zet Ter mé szet vé del mi és Táj öko ló gi ai Tan szék

• Dr. Bod nár Gá bor egye te mi do cens, tan szék ve ze tő
ELTE-BTK Ze nei Tan szék

• Dr. Cen te ri Csa ba PhD egye te mi do cens
Szent Ist ván Egye tem Me ző gaz da ság- és Kör nye zet tu do má nyi Kar Kör nye zet 
és Táj gaz dál ko dá si In té zet Ter mé szet vé del mi és Táj öko ló gi ai Tan szék
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• Csor dás Zol tán óra adó ta nár
Ma gyar Kép ző mű vé sze ti Egye tem Al kal ma zott Mű vé sze ti In té zet

• Dr. Far kas Pé ter PhD egye te mi do cens
Sem mel we is Egye tem Test ne ve lé si és Sport tu do má nyi Kar 
Tár sa da lom tu do má nyi Tan szék

• Földesi re ná ta ta nár se géd
Moz gás sé rül tek Pe tő And rás Ne ve lő kép ző és Ne ve lő in té ze te

• Gu lyás Pé ter ta nár se géd
Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üz le ti Fő is ko la Kom mu ni ká ci ós és Mű vé sze ti Kar

• Dr. Henczi La jos PhD fő is ko lai do cens
Bu da pes ti Gaz da sá gi Fő is ko la

• Hornyánszky Gá bor egye te mi ad junk tus
Bu da pes ti Mű sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Ve gyész mér nö ki Kar

• Dr. Hor váth Er zsé bet egye te mi do cens
EL TE TTK Föld rajz- és Föld tu do má nyi In té zet Ter mé szet föld raj zi Tan szék

• Dr. Hor váth Ist ván egye te mi ad junk tus
Bu da pes ti Mű sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Vil la mos mér nö ki 
és In for ma ti kai Kar Irá nyí tás tech ni ka és In for ma ti ka Tan szék

• Dr. Jász be ré nyi Jó zsef PhD fő is ko lai ta nár, in té zet ve ze tő
Zsig mond Ki rály Fő is ko la Kom mu ni ká ció és Mű ve lő dés tu do má nyi In té zet

• Dr. Ke le men Ka ta lin PhD fő is ko lai ta nár
Ál ta lá nos Vál lal ko zá si Fő is ko la

• Kiss Vik tor óra adó ta nár
Zsig mond Ki rály Fő is ko la Kom mu ni ká ció és Mű ve lő dés tu do má nyi In té zet

• Kiszelly Zol tán fő is ko lai do cens
Kodolányi Já nos Fő is ko la Tár sa da lom tu do má nyi Tan szék

• Dr. Ko rá nyi And rás egye te mi do cens
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem

• Ko vács Ka ta ta nul má nyi osz tály ve ze tő
Sapientia Szer ze te si Hit tu do má nyi Fő is ko la

• Dr. Kőnig Fri gyes egye te mi ta nár, rek tor
Ma gyar Kép ző mű vé sze ti Egye tem

• Dr. Lé nárd Sán dor egye te mi ad junk tus
EL TE PPK Al kal ma zott Ne ve lés el mé le ti Tan szék

• Dr. Marinovich End re CSc fő is ko lai ta nár
Bu da pes ti Gaz da sá gi Fő is ko la

• Dr. Pavlics Károlyné egye te mi do cens
ELTE TTK Föld rajz- és Föld tu do má nyi In té zet Kör nye zet- és Táj föld raj zi Tan szék

• Dr. Po kol György egye te mi ta nár, dé kán
Bu da pes ti Mű sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Ve gyész mér nö ki Kar

• Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zol tán igaz ga tó
EL TE Bibó Ist ván Szak kol lé gi um
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• Schäffer Ka ta lin fő is ko lai do cens, tan szék ve ze tő
Moz gás sé rül tek Pe tő And rás Ne ve lő kép ző és Ne ve lő in té ze te 
Al kal ma zott Kon duk tív Pe da gó gi ai Tan szék

• Dr. Szakolczai György CSc pro fesszor emeritus
Ál ta lá nos Vállakozási Fő is ko la

• Dr. Szennyessy Ju dit CSc fő is ko lai ta nár
Mo dern Üz le ti Tu do má nyok Fő is ko lá ja Gaz dál ko dá si és Me nedzs ment Tan szék

• Szécsényi-Nagy Ba lázs el nök
Sem mel we is Egye tem, Egye te mi Hall ga tói Ön kor mány zat

• Szepesiné Kreisz And rea ad junk tus
EL TE PPK Egész ség fej lesz té si és Sport tu do má nyi In té zet 
Ál ta lá nos Test ne ve lés és Sza bad idő Cso port

• Szentpéteri Nagy richard egye te mi ad junk tus
Bu da pes ti Corvinus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi Kar 
Tár sa da lom el mé le ti Tan szék

• Dr. Tevesz Gá bor egye te mi do cens, ok ta tá si dékánhelyettes
Bu da pes ti Mű sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Vil la mos mér nö ki 
és In for ma ti kai Kar

• Dr. Vajta Lász ló egye te mi do cens, dé kán
Bu da pes ti Mű sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Vil la mos mér nö ki 
és In for ma ti kai Kar

• Dr. Vár nai Ja kab OFM fő is ko lai ta nár, tan szék ve ze tő, rektorhelyettes
Sapientia Szer ze te si Hit tu do má nyi Fő is ko la Fun da men tá lis tan szék

Kö szön jük azok nak a ba rá ta ink nak, hall ga tó tár sa ink nak, mun ka tár sa ink nak ön zet -
len se gít sé gét, akik tá mo gat ták mun kán kat az zal, hogy részt vet tek egy-egy ku ta tá si
rész fel adat el vég zé sé ben:

• Göncző Le ven te, az EL TE Tár sa da lom tu do má nyi Kar hall ga tó ja
• Kottász Ka ta lin okl. andragógus
• Mácsai Ani ta andragógus, andragógia MA sza kos hall ga tó
• Nagy Dó ra, a BME Épí tész mér nö ki Kar hall ga tó ja
• Nagy Ma ri ann okl. andragógus
• Dr. Pal kó Ka ta lin PhD köz gaz dász
• Papp Ta más szo ci o ló gus
• ru das Hel ga, az EL TE ÁJK hall ga tó ja
• Sza bó An gé la andragógus, andragógia MA sza kos hall ga tó
• Tádics Kit ti andragógia-politológia BA sza kos hall ga tó
• Tóth Vik tó ria, a BCE Tár sa da lom tu do má nyi Kar Nem zet kö zi Ta nul má nyok In té zet

hall ga tó ja
• Zsig mond Zsu zsan na igaz ga tás szer ve ző és had tu do má nyi BA sza kos hall ga tó
• Wágner And rás andragógus
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Kö szö net a lek to ri, szak ér tői mun ká ért:

• Brüll Edit ve ze tő-fő ta ná csos, mi nő ség ügyi és fel nőtt kép zé si szak re fe rens
Nem ze ti Erő for rás Mi nisz té ri um Köz mű ve lő dé si Fő osz tály

• Nizák Pé ter igaz ga tó
Nyílt Tár sa da lom In té zet Ma gyar Szük ség alap

• Péterfi Fe renc el nök
Kö zös ség fej lesz tők Egye sü le te

• Dr. Sz. Mol nár An na egye te mi do cens
EL TE PPK Andragógia Tan szék

• Var ga Má té el nök
Ci vil Kol lé gi um Ala pít vány

• Dr. Vercseg Ilo na kép zé si igaz ga tó
Ci vil Kol lé gi um Ala pít vány

Kö szö net azok nak a szer ve ze tek nek, akik kon zor ci u mi együtt mű kö dé sük kel,
inf rast ruk tú rá juk ren del ke zés re bo csá tá sá val, szpon zor ként vagy pá lyá za ti prog ra mo kon
ke resz tül tá mo gat ták ku ta tá sun kat:

• Ál lam pol gá ri rész vé tel He te
• Collegium Pannonicum
• EL TE Bibó Ist ván Szak kol lé gi um
• EL TE Élet hosszig Tar tó Mű ve lő dé sért Ala pít vány
• EL TE PPK Andragógia Tan szék
• EL TE PPK Hall ga tói Ön kor mány zat
• Író Ger gely Ala pít vány
• Kul tu rá lis Sok szí nű ség Ala pít vány
• Nem ze ti Ci vil Alap prog ram
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Arapovics Má ria
1973-ban szü le tett Bu da pes ten. Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye te men ma gyar nyelv
és iro da lom, va la mint tör té ne lem sza kos ta ná ri, majd mű ve lő dés szer ve ző, a Deb re ce ni
Egye te men mű ve lő dé si és fel nőtt kép zé si me ne dzser, a Ke res ke del mi és Ide gen for gal mi
Köz pont ban ide gen for gal mi ügy in té ző, a Lon do ni Egye tem Birkbeck College-ban
mű vé sze ti me ne dzser vég zett sé get szer zett. PhD fo ko za tot az EL TE Ne ve lés tu do má nyi
Dok to ri Is ko lá já ban ért el. Ide gen ve ze tő ként, ta nár ként, köz tiszt vi se lő ként dol go zott.
Az EL TE PPK Andragógia tan szék ének egye te mi ad junk tu sa, ku ta tá si te rü le te: ci vil
tár sa da lom, nonprofit szer ve ze tek, köz mű ve lő dés, fel nőtt kép zés, szak kép zés. Fel nőtt -
kép zé si szak ér tő, a nonprofit me ne dzser szak kép zés és a kö zös sé gi és ci vil szer ve ző
fel ső fo kú szak kép zés tan anyag szer kesz tő je, tan köny ve i nek szer ző je, szer kesz tő je.
Szá mos ta nul má nya mel lett a Fel nőtt kép zé si nonprofit szer ve ze tek Ma gya ror szá gon
cí mű köny ve 2007-ben je lent meg. Több ci vil szer ve zet ala pí tó ja, ak ti vis tá ja, a Nonprofit
Kép zé si Mű hely tag ja, az EL TE Az Élet hosszig Tar tó Mű ve lő dé sért Ala pít vány el nö ke.

Ba bos Zsuzsánna 
1986-ban szü le tett Kézdivásárhelyen. Je len leg doktorandusz hall ga tó az EL TE PPK
Ne ve lés tu do má nyi In té zet Andragógia Prog ram ban. XXX Ju bi le u mi OTDK-n nyer tes
dol go za tát a „Part ner sé gi vi szony ki ala kí tá sa ci vil szer ve ze tek és tá mo ga tó ik kö zött”
cím mel ír ta. Ed di gi ta nul má nyai alatt leg fő képp a ci vil szfé ra andragógiai as pek tu sai,
sze rep vál la lá sa ér de kel te, kü lö nös te kin tet tel az ön kén tes ség és a fe le lős ál lam pol -
gár tu dat ki ala kí tá sá ra. Az Add To vább EL TE! ön kén tes szer ve ző köz pont ve ze tő je, a
Kö zös ség fej lesz tők Egye sü le té nek 2008-óta ön kén te se, va la mint te le pü lé se A Dány-
Szentkirályban élő la ko sok egye sü le té nek el nö ke.

Bozóky Ta más
1984-ben szü le tett Kecs ke mé ten. Egye te mi ta nul má nya it az EL TE BTK ma gyar és
tör té ne lem sza kán vé gez te. 2008 és 2009 kö zött az An tall Jó zsef Ala pít vány, va la mint a
Mél tá nyos ság Po li ti ka elem ző Köz pont ösz tön dí ja sa volt. Je len leg az Ok ta tás ku ta tó és
Fej lesz tő In té zet egyik fel ső ok ta tá si prog ram já ban dol go zik. 2009-ben pub li ká ció so ro za ta
je lent meg a kor rup ci ós je len sé gek ter mé szet raj zá ról. Ku ta tá si te rü le te: a rend szer vál -
to zás kultúr- és po li ti ka tör té ne te.
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Hu nya di Bul csú
1980-ban szü le tett Bu da pes ten. Tör té ne lem, szo ci o ló gia és nem zet kö zi kap cso la tok
ta nul má nya it a PPKE BTK-n és az Andrássy Gyu la Egye te men vé gez te. Ösz tön dí jak
ke re té ben ku ta tott oszt rák és né met egye te me ken, va la mint dol go zott a Bun des tag ban
és egy né met or szá gi ok ta tá si in téz mény ben. Ér dek lő dé si te rü le te az ál lam pol gá ri ne ve lés,
ko ráb bi mun kái so rán fog lal ko zott po li ti kai kom mu ni ká ci ó val, te le pü lés mar ke ting gel és
ok ta tás szer ve zés sel. 2011 jú li u sa óta az Ökopolisz Ala pít vány ok ta tá si prog ram já nak ve ze tő je.

Kál mán Te réz
1989-ben szü le tett Ko má rom ban. Je len leg az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem
andragógia mes ter sza kos hall ga tó ja. Egye te mi ta nul má nyai so rán több dol go za tot írt
de mok rá cia, if jú ság ku ta tás, ál lam pol gá ri kom pe ten cia fej lesz té sé nek le he tő sé gei
té mák ban. 

Ki csiny Zsóka
1989-ben szü le tett Bu da pes ten. 2008-tól az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem andragógia
sza kos hall ga tó ja, 2011 óta ta nul má nya it mes ter kép zés ben foly tat ja. Ér dek lő dé si te rü le te
a kor sze rű mód szer- és esz köz hasz ná lat le he tő sé gei a fel nőtt kép zés kü lön bö ző
rend sze re i ben.

Lovasné Ava tó Ju dit
1989-ben sze rez te a BCE (Marx Kár oly Köz gaz da ság tu do má nyi Egye te men) in for má ció -
el mé le ti- és fel dol go zá si ta nár sza kán diplomáját, mér leg ké pes köny ve lői vég zett sé gét
1992-ben a Perfektnél. Az ELTE TTK szá mí tás tech ni ka ki egé szí tő sza kos ta ná ri sza kát
vé gez te el 1994-ben. 1999-től a BGF KKKF-en ok tat Sta tisz ti ka tár gyat ta nár se géd ként,
majd 2001-től fő is ko lai ad junk tus ként. 2010 óta a BGF KVIK ka rán ad elő Sta tisz ti ka,
Üz le ti sta tisz ti ka tár gyat fő is ko lai ad junk tus ként. A Mis kol ci Egye tem „Vál lal ko zás el mé let
és gya kor lat" dok to ri is ko lá já ban 2006-ban sze rez te meg az ab szo lu tó ri u mot, most a
dok to ri szi gor lat ra ké szül. 

Oross Dá ni el
1985-ben szü le tett Mo son ma gya ró vá ron. A Bu da pes ti Corvinus Egye tem PhD hall ga tó ja,
2011 szep tem be ré től a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Po li ti ka tu do má nyi In té ze té nek
tu do má nyos se géd mun ka tár sa. Ku ta tá si te rü le te a ma gyar köz po li ti kai fo lya ma tok vizs gá -
la ta az if jú ság po li ti ka szem szö gé ből, va la mint a ma gyar fi a ta lok po li ti kai szo ci a li zá ci ó ja.

Pavlics Ta más
1972-ben szü le tett Bu da pes ten. Pá lyá za ti ta nács adó ként dol go zik, je len leg az EL TE PPK
andragógia mes ter sza kos hall ga tó ja le ve le ző ta go za ton. 2006-ban a PPKE HTK hit ta nár
sza kán, 2010-ben az EL TE PPK andragógia sza kán szer zett BA dip lo mát. 1992-től 2000-ig
könyv szak mai te rü le ten dol go zott, majd 2000-2004-ig a fi ó ka ArT Kép ző- és Ipar mű vé sze ti
Ga lé ria ve ze tő je volt. 2004-től fog lal ko zik pá lyá za ti ta nács adás sal és pá lyá za ti prog ra mok
le bo nyo lí tá sá val fel nőtt kép zé si, kul tu rá lis, kul tu rá lis tu risz ti kai, if jú sá gi és szo ci á lis
te rü le te ken. 2006-2009 kö zött az An tall Jó zsef Ala pít vány prog ram igaz ga tó ja volt, 2007-től
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a Collegium Pannonicum ku ra tó ri u mi el nö ke, 2009-től a Bu da pest XI. Ke rü let Köz mű -
ve lő dé si Ta nács el nö ke. Szak mai pub li ká ció inak nak tár gya: az in for má lis ta nu lás
hely szí ne i nek fej lesz té si le he tő sé gei szo ci á lis és ál lam pol gá ri, va la mint a kul tu rá lis
tu da tos ság kom pe ten cia te rü le te ken.

dr. Ta kács Dá vid
1975-ben szü le tett Bu da pes ten. Az EL TE Böl csész ka rán vég zett tör té ne lem-po li ti ka el mé let
sza kon, majd a Pé csi Tu do mány egye tem jo gász sza kán. A Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó
és Va gyon ke ze lő Alap (ko ráb ban: MTV) kép zé si osz tá lyán dol go zik, szer kesz tő ként több
do ku men tum film ben köz re mű kö dött. 2009-től a Ka pos vá ri Egye tem Mű vé sze ti Ka rán
ál ta lá nos-, szer zői- és mé dia jo got ta nít óra adó ta nár ként. Ko ráb bi ku ta tá si te rü le tei:
XVII. szá za di fran cia dip lo má cia tör té net és a Fran cia V. köz tár sa ság félelnöki rend sze re.
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Ked ves Hall ga tó!
Az EL TE andragógia sza kos hall ga tó i nak kez de mé nye zé sé re lét re jött ku ta tó cso port
„Egye te mes ér té kek az egye te men” cí mű fel mé ré sé hez kér jük a se gít sé ge det. Vá la sza id dal
el ső éves fő is ko lás ok és egye te mis ták kö ré ben vég zett vizs gá la tunk si ke ré hez já rulsz
hoz zá. Kér jük, szánj rá né hány per cet és ano nim mó don töltsd ki kér dő ívün ket. Kö szön jük
őszin te vá la sza i dat!

I. Ne med:
q Fér fi
q Nő

II. Élet ko rod: ………………..…év

III. Me lyik vá ros ban érett sé giz tél? …………………………………………………………………................

IV. Me lyik egye te men, an nak me lyik ka rán és me lyik sza kán ta nulsz je len leg?

……………………………………………………………………………………………….........................................

1. Ki vel be szél getsz köz élet ről, po li ti ká ról? …………………………………………………………….....

2. Hol hal lot tál de mok rá ci á ról, po li ti ká ról? (Te gyél x-et, több vá lasz is meg je löl he tő!)
q  Ál lam pol gá ri is me re tek tan tárgy ke re té ben
q  Is ko lá ban, egyéb órán vagy fog lal ko zá son
q  Csa lád ban
q  Ba rá tok kal, ha ve rok kal
q  Mé di á ból
q  Egyéb kör ben, és pe dig: ……………………………………………...................................................
q  Egy ál ta lán nem fog lal ko zom ezek kel a té mák kal

3. Me lyik in téz ményt me lyik cso port ba so rol nád? Te gyél X-et a táb lá zat meg fe le lő
rub ri ká já ba! (Egy sor ba csak egy X-et te gyél!)
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XIV.
EGYE TE MES ÉR TÉ KEK AZ EGYE TE MEN 

KÉr Dő ÍV

Igaz ság szol gál ta tás Vég re haj tás Tör vény ho zás Nem tu dom
Bí ró ság 
Rend őr ség 
Par la ment 



4. Mennyi re bí zol az aláb bi in téz mé nyek ben? (Ka ri kázd be a meg fe le lő ér té ket!)
1-egyáltalán nem; 2-nem na gyon; 3-eléggé; 4-nagyon; NT-Nem tu dok er re vá la szol ni 
a rend őr ség ben 1 2 3 4 NT
az igaz ság szol gál ta tás ban 1 2 3 4 NT
a ci vil tár sa da lom ban 1 2 3 4 NT
a po li ti ku sok ban 1 2 3 4 NT
a par la ment ben 1 2 3 4 NT
az ön kor mány zat ban 1 2 3 4 NT

5. Mi igaz Rád? (Te gyél egy X-et a táb lá zat min den so rá ba!)

6. Mit ten nél, ha ész re ven néd, hogy va la ki a bu szon meg akar lop ni? (Te gyél egy x-et!)
q  jól meg ver ném
q  se gít sé gért ki ál ta nék
q  szól nék a busz so főr nek, hogy ne nyis sa ki az aj tót
q  rend őrt hív nék
q  szó nél kül hagy nám
q  egyéb, és pe dig: ………………….............................................................................................
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Szabadidőhöz 
kapcsolódó 
tevékenység
(szakkör, sport, 
énekkar, tánc)
Diákönkormányzat 
Párt ifjúsági 
szervezete
Egyesületi 
tevékenység, 
önkéntesség
Karitatív akció 
(ruhagyűjtés, véradás)
Internetes
közösségi oldal
Blog szerkesztése
Más, éspedig:…..........
.....................................

Nem 
érdekel

Vettem 
már részt 

benne

Állandó meg -
bízatásom van, 
rendszeresen
részt veszek

Nem vettem
még részt,

de szeretnék

Nem vettem
még részt

benne



7. Mit ten nél, ha szó be li vizs gán olyan té tel ből vizs gáz tat na az ok ta tó, amely az elő -
ze te sen meg adott té tel sor ban nem sze re pel. (Te gyél egy x-et!)
q  nem szól nék sem mit
q  cso por tos alá írás gyűj tést kez de mé nyez nék
q  je lez ném az ok ta tó nak, hogy más ban ál la pod tunk meg
q  meg ír nám az egye te mi/fő is ko lai lap ban
q  a hall ga tói ön kor mány zat hoz for dul nék
q  je lez ném a tan szé ken, ta nul má nyi osz tá lyon, egye tem ve ze tő sé gén

8. Mi a vé le mé nyed ar ról, ha valaki…? (Te gyél egy X-et a táb lá zat min den so rá ba!)

9. Sze rin ted mit kel le ne ten ni, ha ki de rül ne, hogy egy ön kor mány za ti kép vi se lő
köz pénz ből épít tet te a sa ját csa lá di há zát? (Je löld X-szel a meg fe le lő vá laszt, több
vá laszt is meg je löl hetsz!) 
q  Alá írás gyűj tés sel ké ne kö ve tel ni, hogy az il le tő mond jon le.
q  A par la ment nek szi go rúbb tör vé nye ket kel le ne hoz nia az ilyes mi el len.
q  Va la ki nek vagy va la kik nek jól meg kel le ne ver ni az il le tőt.
q  Fel kell je len te ni a rend őr sé ge /APEH-nál.
q  Vá lasz tó pol gár ként leg kö ze lebb nem sza va zok rá.
q  Nem kell ten ni sem mit, hi szen min den ki ezt csi nál ná az ő he lyé ben.
q  Ne bíz za nak a kép vi se lők re pénzt.
q  A nyil vá nos ság hoz for dul nék.
q  Mást ten nék, még pe dig:……………………………………………………………………………………....
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Nem 
érdekel

Felhá-
borítónak

tartom

Elég
rossznak

tartom

Magam 
is meg-
tenném

Nem látok
benne

rosszat
Arról, ha valaki…

...jegy nélkül utazik a vonaton

...ellop egy üveg bort az áruházban

...mással íratja meg a szakdolgozatát

...hamis orvosi igazolást szerez,   
mert túl sok az igazolatlan órája

…torrentezik
...ellop egy autót
…összefirkálja a busz oldalát
...nem segít egy balesetnél
…csak külön pénzért csinál meg   

valamit, ami a kötelessége lenne
…számla nélkül zsebbe fizet
...feketén dolgozik, miközben 

munkanélküli segélyt kap
...hamis adóbevallást készít, hogy 

kevesebb adót kelljen fizetnie



10. El men nél-e sza vaz ni, ha most va sár nap len né nek az or szág gyű lé si vá lasz tá sok?
(Te gyél egy x-et)!
q  Biz to san el men nék
q  Va ló szí nű leg el men nék
q  El men nék, de ér vény te le nül sza vaz nék
q  Nem men nék el

11. Je len leg ki Ma gyar or szág mi nisz ter el nö ke? …………………………………………………………..

12. Sze mé lyes éle ted re mi lyen ha tás sal van, hogy Ma gyar or szág uni ós tag ál lam?
(Te gyél x-et és fe jezd be azt a mon da tot, ame lyik kel egyet ér tesz!)
q  In kább elő nyös, mert …………………………………………………….............................................

q  In kább hát rá nyos, mert ………………………………………………………………...............................

q  Nem érint, mert ……………………………….…………………….....................................................

13. Mi a vé le mé nyed? (Je löld vé le mé nye det a ská lán!)
Az em be rek nek több fe le lős sé get Az ál lam nak több fe le lős sé get
kel le ne vál lal ni uk ma gu kért. kel le ne vál lal nia az em be re kért.

A de mok rá cia meg fe le lő in téz mé nyes A de mok rá cia mű kö dés kép te len
ke ret köz ügyek in té zé sé hez. az ab ban va ló rész vé tel ér tel met len.

14. A de mok rá cia szá mom ra azt je len ti, hogy…

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Kö szön jük vá la sza i dat!
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„Szü le im, nagy szü le im me sél ték, mi lyen volt. Ab ból tu dom, hogy a mos ta ni rend szer
sok kal jobb.”

(19 éves, böl csé szet tu do mány kép zé si te rü le ten ta nu ló lány)

„Az ál lam igaz sá gos ke re tek kö zött vég zi a mun ká ját, és min den ál lam pol gár nak egyen lő
jo go kat biz to sít, nem csak pa pí ron. A pol gá rok tisz tá ban van nak a kö te les sé ge ik kel és a
le he tő sé ge ik kel. Nincs kor rup ció, a po li ti ku sok nem él nek vissza a hely ze tük kel, nem
von ják ki ma gu kat fel ada ta ik alól, azon fá rad nak, hogy a pol gá rok jó lét ét biz to sít sák. A
tör vény ke zés és az igaz ság szol gál ta tás meg fe le lő en mű kö dik. A pol gá rok és a „hon atyák”
egy aránt azon van nak, hogy az ál lam fej lőd jön.”

(19 éves, böl csé szet tu do mány kép zé si te rü le ten ta nu ló fiú)

„Ta lán azt, hogy el mond ha tom a vé le mé nye met. Azt hi szem Chur chill mond ta, hogy a
de mok rá cia nem jó ál lam for ma, de egy elő re nincs jobb. Va la hogy én is így va gyok ve le.”

(19 éves, böl csé szet tu do mány kép zé si te rü le ten lány)

„Meg ada tik az esély, hogy azt kezd jek az éle tem mel, amit én aka rok.”
(20 éves, gaz da ság tu do má nyi kép zé si te rü le ten ta nu ló fiú)

„Egy olyan or szág ban él he tek, ahol van sza bad aka rat és sa ját vé le mény, amit nyil vá nos ság
előtt meg te he tek, ki mond ha tok, de má sok meg bán tá sa, meg sér té se nél kül.”

(20 éves, gaz da ság tu do má nyi kép zé si te rü le ten ta nu ló fiú)

„A de mok rá cia lé nye ge alap ve tő en – vé le mé nyem sze rint – az em be rek nagy több sé gé nek
(ha nem is min den ki nek) élet szín vo na lá nak ja ví tá sa len ne, kö zös együtt mű kö dés sel.
Or szá gunk ban túl so kan akar nak kü lön bö ző cé lo kat el ér ni, ho lott min den ki nek so sem
lesz jó, va la mint a szét ta go zó dó jog rend szer nek kö szön he tő en ki sebb em ber cso por tok
is meg tud nak aka dá lyoz ni egyes ren de le te ket, egye be ket. A de mok rá cia je len ké pe a
múlt év ez red vé gé nek ál lam for má ja. Vál toz tat ni kel le ne.”

(22 éves, gaz da ság tu do má nyi kép zé si te rü le ten ta nu ló fiú)

„Túl sok a hoz zá nem ér tő em ber, a tö meg ke gye i ért, a nép sze rű ség meg szer zé sé ért
küz dő po li ti kus. Így ígér get nek meg gon do lat la nul, és emi att nem az ér de mi mun ká ra
kon cent rál nak. Nem hi szek a de mok rá ci á ban, va la mint a min den nagy ko rút ala nyi jo gon
meg il le tő sza va za ti jog ban.”

(20 éves, gaz da ság tu do má nyi kép zé si te rü le ten ta nu ló lány)
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DE MOK Rá CIA KÉ PEK

Vá lo ga tás a kér dő ív 14. kér dé sé re adott vá la szok kö zül



„A köz nép aka ra ta kö zös dön tés, ami a komp ro misszu mok ról szól, és eset le ge sen má sok
dön té sé nek el fo ga dá sá ról, tud ván és bíz va ab ban, hogy a nép sa ját ér de ké ben is a jó ra
tö rek szik, és a dön tés, amit hoz, szá mom ra is elő nyös. A de mok rá cia szá mom ra azt is
je len ti, hogy bi za lom mal va gyok a ve ze tők iránt.”

(19 éves, gaz da ság tu do má nyi kép zé si te rü le ten ta nu ló lány)

„Min dig a ki sebb sé get vé di a több ség gel szem ben. (…) Ahol kép vi se lő ként szét le het
lop ni az or szá got.”

(20 éves, gaz da ság tu do má nyi kép zé si te rü le ten ta nu ló fiú)

„Az em be rek több sé gé ben be fo lyá sol ha tók, tu dat la nok, mű ve let le nek ah hoz, hogy
ön ma gu kat nor má li san kép vi sel jék.”

(19 éves, gaz da ság tu do má nyi kép zé si te rü le ten ta nu ló lány)

„Mint kö zös ség, a leg töb bet ki hoz zuk ma gunk ból és az adott sá ga ink ból, ja vít juk egy
ki csit min den ki hely ze tét, hogy min den ki él hes sen a ve le szü le tett jo ga i val.”

(20 éves, hit éle ti kép zé si te rü le ten ta nul lány)

„… hogy tisz te lik egy mást az em be rek, se gí tik egy mást, ké pe sek egy más sal és egy más
ja vá ra él ni.”

(27 éves, hit éle ti kép zé si te rü le ten ta nul lány)

„Mi köz ben az uta sok ve sze ked nek azon, hogy a gé pész nek me lyik kart kell meg húz nia,
hogy a ha jó a ked ve ző irány ba men jen, ho lott ab ban sem ér te nek egyet, me lyik a ked ve ző
irány, mert sen ki sem tud tér ké pet ol vas ni, és meg pró bál ják kö zös erő vel el dön te ni
(értsd: ve sze ked ni), hogy ki le gyen a ka pi tány (öt per cen ként más), a ha jó el süllyed,
zá tony ra fut és/vagy el té ved.”

(22 éves, in for ma ti kai kép zé si te rü le ten ta nu ló lány)

„A de mok rá cia szá mom ra azt je len te né, hogy az ál lam olyan vi szo nyok közt mű kö dik,
ahol az egyén nek egész sé ges mér ték ben be le szó lá sa van, és részt vál lal hat eb ben a
mű kö dés ben, ugyan ak kor az ál lam nem ön ma gá ért, ha nem a tár sa da lo mért van, így
en nek el sőd le ges sé gé vel ki zár ha tó a dik ta tú ra vagy bár mely erő szak rend szer.”

(19 éves, mű sza ki kép zé si te rü le ten ta nu ló lány)

„Az ál lam pol gár ok nak van nak jo ga ik, ami től a rend szer nem dik ta tó ri kus, be le szól hat nak
az ál lam mű kö dé sé be, mert az ál lam tu laj don kép pen az ál lam pol gár ok összes sé ge, te hát
eh hez van jo guk. Azon ban ez a jog fe le lős ség gel is jár, és az zal, hogy nem csak a jo go kért
kell har col ni, de a kö te le zett sé gek nek is ele get kell ten ni.”

(20 éves, mű sza ki kép zé si te rü le ten ta nu ló lány)

„Nem hi szem, hogy lé te zik va ló di de mok rá cia, ma nap ság a „pa ra di cso mot” hív ják így.
Na gyon sze ret nek ró la be szél ni az em be rek, de va ló já ban min den ki nek más fo gal mak
pá ro sul nak eh hez a szó hoz. En gem nem na gyon ér de kel.”

(23 éves, mű vé sze ti kép zé si te rü le ten ta nu ló lány)
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„Be le szü let tem egy rend szer be, amit má sok ré gen lét re hoz tak. Ügyek, fo lya ma tok
zaj la nak a tud tom nél kül. Va la mi vá ros ban, el sza kít va a ter mé szet kö zel sé gé től. Ez ál tal
nem tu dom kel lő mó don meg is mer ni azt, hogy mi va gyok én, s a vi lág mit je lent. Mint ha
olyan ku tya len nék, aki mi rigy gyul la dást kap, mert csak be to non sé tál tat ják. Ez nem az
én sa ját vi lá gom, a de mok rá cia, s komp ro misszu mok ra ké pes em be rek él nek, él het nek
csak ben ne.”

(20 éves, mű vé sze ti kép zé si te rü le ten ta nu ló lány)

„A gaz dag gaz da go dik, a sze gény sze gé nye dik. Ha mis vi lág kép, amely ben az em be rek
hisz nek, el hi tet ték ve lük. Ho lott nincs va ló di vá lasz tá si le he tő ség.”

(26 éves, mű vé sze ti kép zé si te rü le ten ta nu ló fiú)

„Min den em ber egyen lő. Nem csak jo gi lag, ha nem nagy já ból anya gi lag is. Min den ki
meg ér dem li a jo got, hogy meg fe le lő kö rül mé nyek közt, sza ba don ta nul has son és
dol goz has son a meg ér de melt pén zért per sze. Ugyan ak kor kö te les sé ge is: ki ta nul ni egy
szak mát, amit le gá li san vé gez ni és ál lam pol gá ri kö te les sé gek nek ele get ten ni. To váb bá
a töb bi em bert nem há bo rí ta ni ezek el vég zé sé ben.”

(19 éves, mű vé szet köz ve tí tő kép zé si te rü le ten ta nu ló lány)

„Az em be ri ség egy újabb kí sér le tet tesz az irá nyí tás ra, de hosszú tá von ez sem lesz
si ke res. Em ber ural ko dik em be ren a ma ga ká rá ra. Is ten nél kül nincs tar tós biz ton ság,
igaz sá gos ság.”

(20 éves, pe da gó gus kép zé si te rü le ten ta nu ló lány)

„Ez a ha zug or szág al kal mat lan ilyes faj ta be ren dez ke dés re. Min den ki csak a sa ját ér de ke it
né zi. Má sok ra egy ki csit se gon dol.”

(20 éves, tár sa da lom tu do má nyi kép zé si te rü le ten ta nu ló fiú)

„El mond ha tom a vé le mé nyem, bár va ló já ban sen kit nem ér de kel, hogy mi az.”
(19 éves, ag rár kép zé si te rü le ten ta nu ló lány)

„A de mok rá cia jog egyen lő sé get ad, de nem lesz tő le min den em ber egyen lő!”
(18 éves, nem zet vé de le mi kép zé si te rü le ten ta nu ló lány)

„A kor mány nem a né pet hasz nál ja fel sa ját ja vá ra (ki zsák má nyo lás), ha nem sa ját
ma gát ad ja a nép szá má ra – ered mé nyes ve ze tő ként és pél da ként!”

(20 éves, or vos tu do má nyi kép zé si te rü le ten ta nu ló fiú)

„A de mok rá cia szá mom ra va la mi ha son lót je lent, mint az Éden kert. Sze ret nék ben ne
él ni, de eb ben az élet ben nem sok esélyt lá tok rá.”

(21 éves, or vos tu do má nyi kép zé si te rü le ten ta nu ló fiú)

„Mi vel nép ural mat je lent, az em be rek nek össze tar tóbb nak ké ne len ni ük, hogy együtt tud -
ja nak dön te ni az ügyek ben és ké pe sek le gye nek el fo gad ni, ha va la ki nek más a vé le mé nye.”

(18 éves, sport tu do má nyi kép zé si te rü le ten ta nu ló lány)
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„Saj nos ez az esz me ne he zen meg va ló sít ha tó, és úgy tű nik, né hány or szá gon kí vül (pl.
Svájc) mű kö dés kép te len. Nincs elég sta bi li tás ben ne, a pár tok köz ti el len tét és harc
fo lya ma tos vi szályt szül a ve ze tés ben és a pol gá rok közt is. Össze gez ve in kább él nék egy
jól mű kö dő pu ha dik ta tú rá ban, mint egy mű kö dés kép te len de mok rá ci á ban.”

(19 éves, ter mé szet tu do má nyi kép zé si te rü le ten ta nu ló fiú)

„A de mok rá cia az em be ri tö ké let len ség mi att ne he zí ti az or szág elő re ju tá sát. A meg fe -
le lő nek a cent ra li zált, köz pon ti ha ta lom ál tal fel ügyelt és kor lá to zott de mok rá ci át
tar tom (pl. Hor thy -kor szak).”

(19 éves, ter mé szet tu do má nyi kép zé si te rü le ten ta nu ló fiú)
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