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Az Aktív Fiatalok Magyarországon vizsgálat 2013-as
hullámának legfontosabb megállapításai
A korábbi, komoly médiavisszhangot kiváltó kötet (Szabó Andrea (szerk.) Racionálisan lázadó
hallgatók I. 2012) eredményeinek fényében módszertanilag is újragondolt, megismételt kutatást
végeztünk 2013. március közepe és április vége között a nappali tagozatos egyetemisták és
főiskolások körében.

Kedvezőtlen előjelek a hallgatók magyarországi munkavállalását illetően
1. A magyar egyetemisták és főiskolások jövőképe se túl kedvezőtlen, se túl pozitív: mintegy
negyedük nem tartja biztosnak jövőjét, 37 százalékuk valamilyen mértékben biztosnak
tartja azt, míg relatív többségük, 39 százalékuk közepesnek ítéli jövőbeli lehetőségeit.
2. A jövőbeni magyarországi munkavállalást tekintve nem tűnik túl biztató jelnek, hogy a magyar egyetemisták és főiskolások mintegy negyede tartja kedvezőnek az elhelyezkedési
lehetőségeket saját szakmájában. Ezzel szemben közel 40 százalékuk nagyon kedvezőtlenre vagy kedvezőtlenre ítéli az elhelyezkedési lehetőségeket egy ötfokú skálán.
3. A fiatalok körében az előző vizsgálati hullámban spontán jelent meg egy új családi „állapot”, amelyet az egyik internetes közösségi oldal terjesztett el szerte a világon. 2013-ban
a magyar egyetemisták és főiskolások 38 százaléka állította magáról, hogy kapcsolatban
él. Összehasonlítva az előző évi méréssel, kimutatható, hogy a „kapcsolatban” kategória
egyértelműen a hajadonok és nőtlenek igen népes táborát csökkentette le.
4. Kutatásunk második, 2013-as hullámában mi is több szempontból vizsgáltuk a magyar
egyetemisták és főiskolások kivándorlási potenciálját.
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a)

A jelenleg magyar főiskolára és egyetemre járók 44 százaléka tervezi, hogy a közeljövőben egy időre külföldre menjen tanulni.

b)

Vizsgálataink szerint a magyar egyetemisták és főiskolások 13 százaléka dolgozott
már valaha külföldön (67 százaléka nem).

c)

A magyar egyetemisták és főiskolások döntő többsége a végzés után külföldi munkavállalást tervez! A nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók mintegy ötöde szinte
bizonyosan, 48 százaléka pedig valószínűsíti, hogy külföldön dolgozzon. A másik oldalon jóval kevesebben vannak: 10 százalék alatt található azon hallgatók aránya,
akik biztosan nem mennének külföldre dolgozni, 19 százalékuk pedig valószínűtlennek tartja, de nem zárja ki teljesen. Elsősorban a gazdaságtudományi, az orvostudományi képzésekre járók, valamint az egyéb egészségügyi képzést folytatók azok, akik
az átlaghoz képest a legnagyobb arányban állítják, hogy szinte bizonyosan külföldre
mennek dolgozni.

d)

Adataink szerint – extrém esetben – akár a nappali tagozatos magyar egyetemisták és
főiskolások háromtizedéről is kénytelen lesz lemondani a magyar társadalom, ugyanis hét százalékuk biztosan tartós külföldi letelepedést tervez, további 25 százalékuk
pedig valószínűsíti azt. Ezzel szemben 18 százalékuk teljesen bizonyosan állítja, hogy
nem fog másutt letelepedni, további 42 százalékuk pedig inkább valószínűsíti az itthon maradást.

A magyar egyetemisták és főiskolások Magyarországon

Politikai pártpreferenciák
1. A 2013. március közepe és április vége között készült 1300 fős vizsgálatunk adatai szerint
a nappali tagozatos hallgatók körében továbbra is a Jobbik Magyarországért Mozgalom
a legtámogatottabb párt. A teljes hallgatói népesség 17 százaléka szavazna a pártra,
ugyanakkor némiképp, két százalékponttal csökkent a támogatottsága az előző 2011/2012
fordulóján végzett kutatásunkhoz képest.
2. A Fidesz–KDNP támogatottsága valamelyest – hibahatáron belül – erősödött, és jelenleg
a támogatottsági rangsor 2. helyén áll 15 százalékkal.
3. Mindehhez azonban az kellett, hogy az elmúlt másfél évben megroppanjon az LMP
támogatottsága. Előző vizsgálatunkhoz képest a teljes hallgatói népességen belül 10 százalékot
csökkent a támogatottsága, jelenleg már csak a 4. legnépszerűbb párt.
4. Az újonnan alakult Együtt2014 − PM szövetség jött, látott és relatív győzelmet aratott, hiszen
az adatfelvétel pillanatában éppen hogy csak létező szervezet a magyar nappali tagozatos
hallgatók 14 százalékát tudhatja maga mögött, és ezzel a 3. legnépszerűbb párt.
5. Összességében a hallgatók 60 százaléka tekinthető pártválasztónak, 40 százalékuk
preferenciái pedig ismeretlenek.

Demokráciához való viszony
2013 tavaszán továbbra is a demokráciával való alapvető elégedetlenség dominálja a véleményeket: jelenleg a kérdésre választ adók 74 százaléka elégedetlen vagy nagyon elégedetlen a
demokrácia működésével, míg az elégedettek a hallgatók mintegy negyedét teszik ki. Ezzel
párhuzamosan 2011/2012-höz képest valamivel növekedett a demokráciát elfogadók aránya.

Kádár-korszak
Rendkívül tanulságos, hogy a hallgatók épp a két rendszer – Kádár-korszak és a demokrácia –
összehasonlításakor a legbizonytalanabbak: a magyar egyetemista és főiskolás fiatalok közel
40 százaléka nem tudta érdemben eldönteni, hogy mindent egybe vetve a Kádár-korszak vagy
a rendszertranszformáció után kialakult jelenlegi szisztéma-e a jobb. És itt nem egyszerűen
arról van szó, hogy a hallgatók számára a Kádár-korszak, de akár a rendszertranszformáció
első időszaka is „özönvíz előtti”, amelyről nincsenek információi, persze ez is igaz, sőt valószínűleg ez a legrelevánsabb magyarázat, hanem inkább arról, hogy az online és a személyes
kérdezés során százalékokban mérhető „egyik se” megjegyzést kaptunk. Vagyis egyik rendszer
se nagyon tetszik a hallgatóknak.

Politikai részvétel
Határozottan állíthatjuk, hogy elavult a tunya, egész évben a „Romkocsmák homályában üldögélő”
főiskolás, egyetemista kép. Nem állítjuk, hogy nincsenek ilyen hallgatók, de a hallgatói társadalom
egészére vonatkoztatva nem igaz ez a sztereotípia. A hallgatók egyötöde négy vagy annál többféle
tiltakozási formában vett részt.
2012-ben a magyar társadalom egy új repertoár típussal, a spontán tüntetéssel és vonulással ismerkedhetett meg. Ez a forma a magyar hallgatók körében a hatodik legnépszerűbb 16 százalékkal, ami
kifejezetten magas arány, hiszen korábban ilyen tiltakozás nem igen létezett Magyarországon.
Szintén újonnan mértük a pénzadományozás lehetőségét civil szervezetnek vagy pártok részére, miután azt tapasztaltuk, hogy egyre több organizáció kér támogatóitól, szimpatizánsaitól magánadományt. A pénzadományt a hallgatók 16 százaléka juttatott valamilyen általa preferált szervezetnek.
A magyar egyetemisták és főiskolások több mint egytizede köteleződött el közvetlenül, tevőlegesen
egy politikai párt mellett, amit az bizonyít, hogy mintegy tizedük folytatott kampánytevékenységet,
tevékenykedett pártban, vagy szándékosan viselt valamilyen politikai jelképet, jelvényt.
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„…én nem a konkrét akciókat sorolnám fel, persze állati büszke vagyok arra, hogy Schmitt Pál lemondott és hogy tényleg ott ültünk az irodában, iszonyat nagy élmény volt. De az, hogy elindítottunk valamit, azt gondolom, hogy nagyon nagy hatása volt annak, amit csináltunk.”
Szószerinti interjú 2013
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Előszó
Elkészült az Aktív Fiatalok Magyarországon Kutatócsoport1 egyetemista, főiskolás vizsgálatának második hulláma.
Az egyedülálló, civil kezdeményezés 2011 vége óta monitorozza a magyar nappali tagozatos
egyetemisták és főiskolások politikai, közéleti érdeklődését, politikai gondolkodását, magatartását és politikai profilját. Az első hullámból készült, komoly médiavisszhangot kiváltó
kötet Szabó Andrea (szerk.) Racionálisan lázadó hallgatók címmel jelent meg a Belvedere Meridionale Kiadónál 2012 végén.
A második hullám módszertana több ponton is módosult az előző 2011 végi, 2012 eleji
vizsgálathoz képest2.
Egy 1300 fős, a magyar főiskolásokra és egyetemistákra reprezentatív empirikus survey vizsgálaton túl a szociológiai módszertár több kvalitatív elemével – személyes interjúkkal3 és a fókuszcsoportos4 beszélgetésekkel – egészítettük ki a komplex vizsgálatot5.
Az alábbi Gyorsjelentés a vizsgálat legfontosabb eredményeit mutatja be tematikus formában.
Az elemzések során az adatokat néhány fontos szocio-demográfiai dimenzió (nem, állandó lakhely szerinti település típusa, apa iskolai végzettsége) mentén elemezzük, és ahol metodológiailag indokolt, közöljük az előző hullám adatait is.
A gyorsjelentés műfajából adódóan nem pótolja az alaposabb mély, szociológiai elemzéseket.
A tudományos mélyelemzéseket az év második felében nyilvánosságra kerülő tanulmánykötetben tesszük közzé. A Gyorsjelentés adatai kisebb mértékben, de eltérhetnek a későbbi tanulmányok eredményeitől.

1

Az Aktív Fiatalok Magyarországon Kutatócsoport 2009 óta működő ifjúságkutató munkaközösség felfrissítésével jött létre 2011 tavaszán. Célunk, hogy minél szélesebb
ismeretekkel szolgálhassunk napjaink fiataljairól – elsősorban közélethez, politikához fűződő viszonyukról.
Az Aktív Fiatalok Kutatócsoport tagjai társadalomtudományokkal (politológia, pszichológia, szociológia) foglalkozó doktoranduszok, doktorjelöltek. A csoport vezetője
Szabó Andrea, PhD. Tagjai Keil András, Oross Dániel, Róna Dániel doktorjelöltek.
A Kutatócsoporthoz csatlakozott Csőzik Rita és Kovács Tamás doktorandusz hallgatók.

2

A kutatásról lásd: Róna–Szabó 2012.

3

20 darab személyes interjú magyarországi ifjúsági (párt, civil, egyetemi) szervezetek vezetőivel.

4

6 darab csoportos beszélgetés egyetemi, főiskolai hallgatókkal (Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Győr).

5

A vizsgálat az OTKA PD 105100 támogatásával, illetve a kutatók saját felajánlásaiból készült.
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a kutatás Módszertana
Az Aktív Fiatalok Magyarországon kutatás 2013-as hullámának empirikus survey vizsgálata
1300 fős kvóta6 mintán készült. Az adatfelvétel ún. hibrid technikával valósult meg: 859 fő
(66%) az www.aktivfiatalok.hu/ internetes oldalon lévő online kérdőívet töltötte ki, míg 441 fő
(34%) megkérdezésére személyes ún. face to face interjú keretében került sor.
Az online kérdőív meghirdetésére, egy kvázi hólabda elindítására 2013. március 18-án került
sor. Ekkor
1. 22 gépről került kiküldésre több mint 100 privát email címre egy felkérő levél7
az online kérdőív kitöltésére (www.aktivfiatalok.hu/kerdoiv);
2. minden magyarországi felsőoktatási intézmény Facebook profiljának üzemeltetője egy
felkérést kapott a kérdőív terjesztésére, továbbá
3. az előző, 2011/2012-es hullám során megadott emailcímekre egy új felkérés érkezett, és végül
4. megjelent egy felhívás az Aktív Fiatalok Magyarországon csoport saját Facebook profilján és internetes oldalán is. A Facebook profil több mint 10 – egyébként magas látogatottságú – másik profilon keresztül került megosztásra.
A felkérő levél egyben kérést is tartalmazott, amelyben azt kértük a kitöltőktől, hogy legyenek
aktívak, és ők maguk is küldjék tovább a felkérést (kvázi hólabda).
Három nap alatt több mint 1000 főiskolás és egyetemista kezdett neki a kérdőív kitöltésének.
Összességében, az online szakasz lezárultáig, 2013. április 25-ig, több mint 10.000 látogatónk
volt, és 2000-nél is több kérdőívünk érkezett be. Hasonlóan a 2011/2012-es hullámhoz a kitöltők
összetétele ugyanakkor rendkívül egyenetlen volt. Az előző hullámhoz képest megjelent egy új
kitöltő réteg, a nem magyarországi felsőoktatási intézménybe járó magyar főiskolások és egyetemisták jelentősebb csoportja, akik kvótán felülieknek számítanak, és önálló alcsoportként
elemezhetők.
A személyes kérdezésre 2013. április 11. és április 25. között került sor az ország 35 intézményében. Az Aktív Fiatalok Magyarországon Kutatócsoporthoz csatlakozó politológia BA-,
MA-szakos ELTE-re illetve a Corvinus Egyetemre járó egyetemisták, illetve a Kutatócsoport
tagjai a személyes kérdezéseket minden esetben a kiválasztott főiskola vagy egyetem területén
hajtották végre.
A személyes lekérdezést követően a két adatfelvételi technika segítségével összegyűjtött adatok 3 dimenziós, kari szintű reprezentativitást eredményező súlyozására került sor. A súlyozás
szempontjai:
•

Az intézmény kari összetétele;

•

Az intézményen és karon belül a nők és férfiak megoszlása;

•

Az intézményen és karon belül a képzési szint megoszlása (főiskola−egyetemi, BA, MA,
osztatlan, PhD).

E három szempontot együttesen vettük figyelembe, ami azt jelenti, hogy például az ELTE Államés Jogtudományi Karán pontosan annyi nappali tagozatos, osztatlan képzésre járó lányhallgató
van a mintánkban, mint amennyi az EMMI statisztikái szerint a reprezentatív mintában szükséges (és így tovább az összes magyarországi intézmény összes karára). Az 1300 fős minta hibahatára ±2,9 százalékpont, a részsokaságok vizsgálata során azonban ennél valamivel nagyobb
is lehet a hibahatár.
6

A kvóta alapját az EMMI által kiadott Felsőoktatás-statisztikai kiadvány 2011/2012 Excel táblái képezték.

7

Kedves .......!

Közel egy évvel ezelőtt folytatott kutatásunkat megismételve 2013-ban is kíváncsiak vagyunk arra: a magyar egyetemisták és főiskolások mit gondolnak a világról. Arra
kérünk, hogy közéletről, társadalmi részvételről és médiahasználatról szóló, új kérdésekkel bővített online kérdőívünk kitöltésével, továbbításával segíts bennünket abban, hogy megismerhessük a fiatalok véleményét. A kérdőív az alábbi linkre kattintva elérhető: www.aktivfiatalok.hu/kerdoiv. Kérjük, hogy töltsd ki a kérdőívet és juttasd
tovább egyetemista, főiskolás barátaidnak, ismerőseidnek! A kitöltők értékes sörnyereményben részesülnek! Az Aktív Fiatalok Magyarországon kutatócsoport nevében,
Üdvözlettel:
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Néhány érdekes szociológiai adat a nappali
tagozatos hallgatókról
Anyagi háttér
Az Aktív Fiatalok Magyarországon 2013 kutatás eredményei szerint a magyar nappali tagozatos
egyetemisták és főiskolások 15 százaléka él szüleitől teljesen külön kasszán, a többiek részben
vagy egészben anyagi értelemben szüleiktől függenek.

1. ábra
Szüleidtől külön kasszán élsz-e? (százalékos megoszlás)

Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás.

A magyar egyetemisták anyagi helyzetüket nem tartják alapvetően rossznak. A választ adók
fele pénze okos beosztásával jól kijön, 14 százaléka pedig gondok nélkül élőnek vallja magát. Ezzel szemben két százalékuk kifejezetten kedvezőtlen körülmények között tengeti napjait
(nélkülözések között él), míg közel egytizedük hónapról hónapra anyagi gondok kialakulásáról
számol be. Az előző 2011 végén, 2012 elején készült adatfelvételhez képest ezek az adatok a
polarizáció irányába mutatnak, ugyanis egyaránt növekedett az anyagi helyzetüket kedvezően
és a kedvezőtlenül megítélők aránya is, ezek a változások azonban hibahatáron belüli elmozdulást jeleznek. Statisztikai értelemben releváns elmozdulás az „éppen hogy kijövök a jövedelmeimből” kategória esetében történt, amely 6 százalékponttal csökkent.
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2. ábra
Összességében hogy érzed anyagilag…? (százalékos megoszlás)

Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon, 2011/2012 és 2013. Saját számítás.

Az anyagi helyzet egyértelmű összefüggésben áll az apa iskolázottságával (Szabó A. 2012b).
Először érdemes leszögezni, hogy a magyar felsőoktatás társadalmi értelemben rendkívül szelektív. Minden erőfeszítés ellenére alacsony, 2 százalék azon fiatalok aránya, akiknek édesapja8
legfeljebb 8 osztályt végzett, és további 22 százalékuknak édesapja szakmunkások végzettségű.
Az apa iskolai végzettsége alapján a mintába kerültek 40 százalékának diplomás felmenője van9.
Az anya és az apa iskolázottságát együttesen elemezve helytállónak véljük előző évi megállapításunkat, mely szerint „A …felsőoktatás – ahogy 10 évvel ezelőtt – a magasabban iskolázott
szülők gyermekei számára jelent továbbtanulási lehetőséget.” (Szabó A. 2012a, 30). Az első
generációs fiatalok aránya az anya iskolázottságát is figyelembe véve továbbra is 50 százalék
alatti.
Ha most a szubjektív jövedelmi helyzetet vizsgáljuk az apa iskolázottsága alapján megállapítható,
hogy a diplomás apák gyermekei esetében szinte alig-alig fordul elő, hogy a hallgató nélkülözések
között éljen, ugyanakkor ez a szakmunkás végzettségű apák esetében az átlaghoz képest kétszeresére nő, a legfeljebb 8 osztályt végzetteknél viszont már eléri a 10 százalékot (igaz létszámuk rendkívül alacsony). Az „inga” másik oldalán is hasonló különbségek mutathatók ki, igaz
éppen fordítva. Egyetlen olyan hallgató sincs, akinek az édesapja vagy nevelőapja legfeljebb 8
osztályt végzett volna és gondok nélkül élőnek tartaná magát, míg a diplomás apák egyetemista, főiskolás gyermekeinek egyötöde gondok nélkül él.
Atekintetben sem történt az előző évhez képest elmozdulás, hogy a földrajzi törésvonal to-

8

Édesapa, nevelőapa iskolai befejezett iskolai végzettsége, apa hiányában az édesanya, édesapa iskolai végzettsége.

9

Az előző hullámhoz képest nincs érdemi változás, az elmozdulások 1 százalékpont alattiak.
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vábbra is szegmentálja a magyar egyetemistákat és főiskolásokat. Az egyetemisták és főiskolások túlnyomó többsége nagyvárosi állandó lakhellyel rendelkezik (egynegyedük Budapesten, további 26 százalékuk megyei jogú városokban él), a kistelepülések lakói viszont
alulreprezentáltak a társadalmi átlaghoz képest (az előző hullámhoz képest 1 százalékos eltérések találhatók). Ezzel párhuzamosan kimutatható, hogy a jövedelemérzet tekintetében is
jobb helyzetben vannak a nagyvárosi lakhellyel rendelkezők. A fővárosi fiatalok 20 százaléka él
gondok nélkül, a községekben élő fiatalok körében ez az arány 9 százalék. Viszont a hónapról
hónapra élők és a nélkülözők között az átlaghoz képest nagyobb arányban képviseltetik magukat a községben élő hallgatók.

3. ábra
Összességében hogy érzed anyagilag…az apa iskolai végzettsége szerint? (százalékos megoszlás)

Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás.
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Jövőkép
Az anyagi helyzet szubjektív megítélése statisztikai
értelemben összefüggésben áll a jövőképpel, de az elhelyezkedési lehetőségek megítélésével is. A magyar egyetemisták és főiskolások jövőképe se túl kedvezőtlen, se
túl pozitív: mintegy negyedük nem tartja biztosnak jövőjét
(ebből 6 százalék egyáltalán nem), 37 százalékuk valamilyen
mértékben biztosnak tartja azt (7 százalék teljesen biztosnak),
Annak a fiúnak, aki a rajkos oldalról
míg relatív többségük, 39 százalékuk közepesnek ítéli jövőbeli
szervezte a szarvasi találkozót, volt az
lehetőségeit (1-től 5-ig terjedő skálán az átlag 3,15).
a nagyon híres mondása, hogy: Nincs
mire várni, az idő nem nekünk dolgoÁltalánosságban elmondható, hogy azoknak stabilabb, pozitízik. Hát én most pont ezt érzem.”
vabb a jövőképe, akik jelenleg jobb anyagi helyzetben élnek,
a jelenlegi viszonyok tehát erősen kihatnak a perspektívákra
(a kapcsolat lineáris jellegű). Míg a nélkülözések között élők körében az 5 fokú skála átlaga 2,3
átlagpont, ez a gondok nélkül élők körében több mint egy teljes egységgel magasabb (3,6).
„Gyakran szoktam olvasni azoknak a
rajkosoknak a visszaemlékezéseit, akik
pl. a szarvasi találkozót szervezték a
Bibóval, ami a rendszerváltásnak egy
ilyen fontos intellektuális mozzanata
volt. És én nem érzem, hogy a mostani
helyzet jobb lenne, mint akkor volt.

Az anyagi helyzet szubjektív megítélésével összhangban az apa befejezett iskolai végzettsége
is érdemi kapcsolatban áll a jövőképpel való elégedettséggel. A legnegatívabb jövőképpel a
legfeljebb 8 osztályt végzett apák gyermekei rendelkeznek (2,7 átlagpont), míg a hallgatói társadalmon belül a legbiztosabbnak a diplomás apák gyermekeinek érzik jövőjüket (3,3 pont).
Végül a biztos vagy bizonytalan jövőkép kapcsolatban áll a fiatal politikai orientációival, preferenciáival. A Gyorsjelentésben egyetlen szempontra hívjuk fel a figyelmet. A magyar egyetemisták és főiskolások közül a Fidesz–KDNP-szavazók rendelkeznek a legpozitívabb jövőképpel
(3,5 átlagpont): több mint felük teljesen vagy inkább biztosnak ítéli jövőjét (ebből 17 százalék
teljesen biztos) érzik jövőjüket, míg a negatív oldalon 16 százalékuk áll.
4. ábra
Mennyire érzed biztosnak a jövődet – szubjektív jövedelemérzet alapján?
1-től 5-ig terjedő skála átlagai (1=egyáltalán nem érzi biztosnak, 5=teljesen biztosnak érzi)

Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás.
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Családi állapot
A magyar egyetemisták és főiskolások 55 százaléka hajadon és nőtlen, hivatalos kapcsolati formában mindössze hat százalékuk él, ebből egy százalék a házasok és öt
százalék az élettársi viszonyban élők aránya. Ahogy erre az előző vizsgálatunkban is felhívtuk a figyelmet (Szabó A. 2012a) a fiatalok körében spontán jelent meg egy új családi „állapot”, amelyet az egyik internetes közösségi oldal terjesztett el szerte a világon. Ebben az
évben már külön rákérdeztünk a „kapcsolatban” kifejezésre, és meglepően magas arányra
bukkantunk. Álláspontunk szerint a „kapcsolatban” – vélhetően – egy, az élettársi viszonyhoz képest kevesebb elkötelezettséggel bíró társas viszony, amely ugyanakkor nem egyenlő
a puszta „együtt járással” (azonban ezt a kérdéskört érdemes alaposabban is megvizsgálni a
mélyelemzések során).
5. ábra
Mi a családi állapotod? (százalékos megoszlás)

Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás.

2013-ban a magyar egyetemisták és főiskolások 38 százaléka állította magáról, hogy kapcsolatban él. Összehasonlítva az előző évi méréssel, kimutatható, hogy a „kapcsolatban” kategória
egyértelműen a hajadonok és nőtlenek igen népes táborát csökkentette le, jelentősen több mint
20 százalékponttal.

Magyarországi munkavállalás
Ugyanúgy, ahogy 2011/2012-ben, jelen vizsgálatunkba került főiskolai és egyetemi hallgatók 37
százalékának volt már élete során legalább 3 hónapnyi időtartamú munkavállalása, leszámítva
a szünidei munkavállalást, 63 százalékának pedig nem. Az adatfelvétel pillanatában a kérdezettek 20 százaléka dolgozott rendszeresen és további 20 százaléka alkalmanként, 60 százalékuknak nem volt sem alkalmi sem rendszeres munkavállalása. Az előző hullámhoz képest valamivel
nőtt azok aránya, akik munkalehetőség híján nem tudnak, vagy elfoglaltságaik, esetleg kedvező
anyagi helyzetük miatt nem akarnak dolgozni a tanulás mellett.

Gyorsjelentés 2013. (2. hullám)
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A jelenlegi rendszeres munkavállalás – összefüggésben az anyagi kényszerekkel, a kibocsátó
család kedvezőtlenebb hátterével – legnagyobb arányú az alapfokú végzettségű apák fiataljainál (40%) és legalacsonyabb a diplomás apák gyermekeinél (18%).

6. ábra
Munkavállalás korábban és jelenleg…? (százalékos megoszlás)

Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon, 2011/2012 és 2013. Saját számítás.

A jövőt tekintve nem tűnik túl biztató adatnak, hogy a magyar egyetemisták és főiskolások
mintegy negyede tartja kedvezőnek az elhelyezkedési lehetőségeket saját szakmájában. Ezzel
szemben közel 40 százalékuk nagyon kedvezőtlenre vagy kedvezőtlenre ítéli az elhelyezkedési
lehetőségeket egy ötfokú skálán (válaszok átlaga: 2,8 pont).
Kedvezőbbnek ítélik az elhelyezkedési lehetőségeket a férfi hallgatók, a budapestiek, a diplomás apák gyermekei, ezzel összefüggésben azok, akik jó anyagi helyzetben vannak. A különböző szak- és tudományterületek hallgatói közül az orvostanhallgatók valamint az informatikai
és műszaki képzésekre járók emelkednek ki.

16

A magyar egyetemisták és főiskolások Magyarországon

7. ábra
Tapasztalataid szerint milyenek most az elhelyezkedési lehetőségek a lakóhelyeden és a környékén azzal
a végzettséggel és szakképzettséggel, amellyel rendelkezni fogsz, szak és tudományterület alapján?
1-től 5-ig terjedő skála átlagai (1=nagyon kedvezőtlen, 5=nagyon kedvező)

* nemzetvédelem, honvédelem, rendvédelem.
Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás

Külföldi tanulás, külföldi munkavállalás és kivándorlás
Az elmúlt években a hazai oktatás- és foglalkoztatáspolitika egyik új kérdésévé vált a magyar
képzett munkaerő újraéledő külföldre vándorlása. A Tárki10 az elmúlt két esztendőben a mobilitási potenciál ’90-es évekhez viszonyítottan szokatlanul és tartósan magas arányát mérte, és a
KSH11 is gyorsuló kivándorlásról számolt be májusi jelentésében. Kutatásunk második, 2013-as
hullámában mi is több szempontból vizsgáltuk a magyar egyetemisták és főiskolások kivándorlási potenciálját.

Külföldi tanulás
A jelenleg főiskolára illetve egyetemre járó magyar fiatalok alig
15 százaléka jelezte, hogy eddigi tanulmányai során töltött
hosszabb-rövidebb időt külföldön. Ezen belül 5 százalékuk
töltött egy szemesztert, 7 százalékuk 1 és 6 hónap közötti,
míg 4 százalékuk rövid, 1 hónapot meg nem haladó időszakot
töltött külföldi intézményben.
A realizálódott külföldi tanulás egyenes arányban nő a képzési
szint emelkedésével. Az alapképzésesek esetében ez az arány
13 százalék, a doktoranduszoknál viszont már 36 százalék.

„Én például személy szerint a külföldi
tanulmányokat nagyon fontosnak tartom. Nem feltétlenül azért, hogy mit
csinál, mit tanul az ember külföldön,
hanem azért, hogy ne otthon legyen,
ne a saját országában legyen, ne az
anyja főzzön, mosson, takarítson rá.
Hanem azért hogy menjen, lássa, hogy
milyen a világ, találkozzon más emberekkel, más kultúrával, más nyelvvel,
más vallással, más bőrszínnel és még
lehetne sorolni. ”

10

Kicsit csökkent, de továbbra is magas a migrációt tervezők aránya. Forrás: http://www.tarki.hu/hu/news/2013/kitekint/20130220_migraciot_tervezok.html.
Utolsó letöltés: 2013. június 15.

11

Gyorsuló kivándorlás – KSH közlemény, 2013. május 22.
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8. ábra
Tanultál-e külföldön képzési szint alapján? (százalékos megoszlás)

Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás.

Ugyanilyen lineáris kapcsolat mutatható ki az állandó lakhely és az apa iskolai végzettsége
alapján is. Az összefüggés lényege, hogy elsősorban azok a fiatalok tanulhattak külföldön főiskolai, egyetemi éveik alatt, akik eleve kedvezőbb helyzetből indultak, azaz akik nagyvárosokban
élnek, illetve édesapjuk/nevelőapjuk magasabban iskolázott. Ők az intézményekbe lépést megelőzően meglévő előnyüket külföldi tanulással tovább tudják növelni.
A jelenleg magyar főiskolára és egyetemre járók 44 százaléka tervezi, hogy a közeljövőben egy
időre külföldre menjen tanulni. Ezen a téren érdemi különbség nincs az egyes képzési szintekre járó hallgatók válaszaiban, a társadalmi hátrányok illetve előnyök azonban ezen a téren is
egyértelműen kimutathatók. Azok tervezik az átlaghoz képest nagyobb arányban, hogy külföldön tanuljanak, akik a kibocsátó családjuk révén jobb kulturális és anyagi tőkét birtokolnak, és
akik személyesen is nagyobb előnnyel rendelkeznek. Hogy csak a két legjellemzőbb adatot említsük a budapesti állandó lakhellyel rendelkező hallgatók 57 százaléka tervez külföldi tanulást
– csak emlékeztetőül körükben eredendően magasabb a már külföldön tapasztalatot szerzettek
aránya –, míg a községben élők körében ez az arány 37 százalék, azaz 20 (!) százalékkal kevesebb. És szinte ugyanezeket a százalékos megoszlások írhatók le az apa iskolai végzettsége
szerint is: a legfeljebb 8 osztályt végzett apák gyermekei 38, míg a diplomás apák gyermekei 57
százalékban tervezik a külföldi tanulást.
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9. ábra
Tervezed-e, hogy a közeljövőben egy időre külföldre menj tanulni - állandó lakhely szerint?
százalékos megoszlás

Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás.

Korábbi külföldi munkavállalás
A téma második kérdése a külföldi munkavállalás. Vizsgálata„...az, hogy valaki Londonban pinink szerint a magyar egyetemisták és főiskolások 13 százaléka
cér az 10 évvel ezelőtt azért jelentett
dolgozott már valaha külföldön (67 százaléka nem). A külföldi
problémát, mert az, hogy kiment egyet
jelentett a saját társadalmi, baráti hámunkavállalás nem függ össze a képzési szinttel, a hallgató
lóinak, kapcsolatainak elszakításával.
nemével, az állandó lakhelyének típusával, de még a szubjekSzerintem ma ez nem így van, ha valaki
tív jövedelemérzetével sem. Egyetlen olyan „kemény” változó
Londonban pincér, akkor fölül körülbelül kéthetente hétvégén egy X gépre
található, amely összefüggést mutat a korábbi külföldi mun5-10 ezer forintért és hazajön a barákavállalással: az apa iskolai végzettsége. A válaszok megosztaihoz, hogy sörözhessenek, és együtt
lása jellegzetes U-görbét mutat, azaz a legalacsonyabb és a
nézhessék a meccset. A külföldön való
munka ma már nem jelenti azt, hogy
legmagasabb iskolázottságú apák gyermekei voltak már küla hazájától el lenne bármilyen módon
földön dolgozni. Véleményünk szerint más és más a motiváció
szakítva, például ott vannak az online
a külföldi munkavállalás során egy társadalmilag előnyösebb
portálok… tudja követni az eseményeket és saját személyes kapcsolatait is
helyzetből érkező fiatal számára és egy rosszabb helyzetből
tudja ápolni.”
érkező esetében. Az előbbinél – vélhetően – a kalandvágy, a
próba-szerencse, az utóbbinál viszont az anyagi kényszerek,
például a tandíj előteremtése lehet a legfontosabb motiváció (hiszen ne felejtsük el, hogy éppen
e csoport tagjai dolgoznak jelenleg is a legnagyobb arányban).

Gyorsjelentés 2013. (2. hullám)
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10. ábra
Dolgoztál-e már valaha külföldön – apa iskolai végzettsége szerint?
az „igen” válaszok százalékos megoszlása

Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás.

Külföldi munkavállalási tervek
Kétségtelen az egyik legérdekesebb kérdés, hogy a magyar egyetemisták és főiskolások hogyan viszonyulnak a jövőbeli külföldi munkavállaláshoz. Itthon megszerzett tudásokat valóban itthon szeretnék-e
kamatoztatni, vagy az egyéni és társadalmi befektetés külföldön térül meg. A kapott eredmények egy
pesszimista forgatókönyv kialakulását vetítik előre. A nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók mintegy ötöde szinte bizonyosan, 48
„…tök szívesen dolgoznék pár évet
százaléka pedig valószínűsíti, hogy külföldön fog dolgozni. A másik
külföldön csak a tapasztalat miatt. És
oldalon jóval kevesebben vannak: 10 százalék alatti azon hallgatók
most úgy gondolom, hogy biztosan
vissza akarok jönni és itt akarok dolaránya, akik biztosan nem mennének külföldre dolgozni, 19 százalégozni már csak azért is, mert első gekuk pedig valószínűtlennek tartja, de nem zárja ki teljesen.
nerációs értelmiségiként, így a nyelvi
határokat nem tudod áttörni. Hiába
tanulsz meg tökéletesen, folyékonyan
beszélni a gondolkodásod tök más. És
azért érvényesülni szerintem egy ilyen
szint felett nem nagyon lehet tovább.

A külföldi munkavállalási potenciál nem függ a hagyományos ún.
szocio-demográfiai változók egyikétől sem, és valójában a hallgatói
státusz egyes szempontjai is keveset magyaráznak.

Az azonban látható, hogy a magyar egyetemisták és főiskolások
azon csoportjai közül, amelyek egy 1300-as mintán vizsgálhatók,
elsősorban a gazdaságtudományi képzésekre, az egészségügyi
képzést folytatók, illetve az orvostudományi képzésekre járók azok,
akik az átlaghoz képest a legnagyobb arányban állítják, hogy szinte
biztosnak tekinthető külföldi munkavállalásuk. Ehhez képest a pedagógusok, az agrárképzésesek, a jogtudományi, a természettudományi és talán meglepő módon a társadalomtudományi képzésekre járók alulreprezentáltak a biztos
külföldi munkavállalás tekintetében. Fontos szempont a hallgató intézményének típusa. A legnagyobb
külföldi munkavállalási hajlandóságot a magán, míg a legalacsonyabbat az egyházi felsőoktatási intézményekbe járók mutatnak.

De ha őszinte vagyok, akkor simán előfordulhat, hogy elmegyek dolgozni Londonba a Goldman Sachs–hoz, és annyit
keresek egy év alatt, amennyit a szüleim
egész életükben nem kerestek meg. És
lehet, hogy nem akarok majd hazajönni.”
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Mégis talán a legérdekesebb magyarázó szempont a hallgató
„Itthon szeretnék maradni, de a jövővallásossága és a pártpreferenciája. A legalacsonyabb a külmet biztosítva inkább nemzetközi jöveföldi munkavállalási hajlandóság az egyházian vallásos fiatadelemből szeretnék megélni. Például a
lemezkiadás is globális, tehát nincs a
lok (14%), míg a legmagasabb az önmagukat ateistának tartók
magyarországi piacnak kitéve, mégis
körében mérhető (30%). Mindezzel szoros összefüggésben a
itthonról lehet csinálni.”
Fidesz–KDNP-szavazók azok, akik a legkevésbé szeretnének
külföldön dolgozni, míg a legnagyobb arányban az LMP és a
különböző kispártok szavazói nyilatkoznak biztos külföldi munkavállalásról.
Ezzel párhuzamosan az önmagukat egyházian vallásosnak tartók, valamint Fidesz-KDNP hallgató támogatói mondják a mintában a legnagyobb arányban, hogy biztosan nem kívánnak külföldön dolgozni. A Jobbik egyetemista, főiskolás szavazói megosztottak ebben a kérdésben.
Átlagos körükben a biztosan külföldi munkavállalást tervezők aránya, viszont a biztosan itthon
maradók körében felülreprezentáltak.
Vizsgálataink szerint a Fidesz−KDNP-t választók külön világát képezik a felsőoktatási hallgatói
szférának. Ők azok, akik a legkedvezőbbnek ítélik meg az anyagi helyzetüket, rendkívül bizakodóak az elhelyezkedési lehetőségeik tekintetében és messze ők érzik a legbiztosabbnak a
jövőjüket. Ilyen kedvező jelen- és jövőkép mellett nyilvánvaló, hogy a külföldi munkavállalás
opciója kevéssé merül fel körükben.
11. ábra
Tervezed-e, hogy valaha külföldön fogsz dolgozni az intézmény típusa szerint? (százalékos megoszlás)

Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás.

Gyorsjelentés 2013. (2. hullám)
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12. ábra
Tervezed-e, hogy valaha külföldön fogsz dolgozni, pártpreferencia szerint? (százalékos megoszlás)

Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás.

Külföldi letelepedés
Végül az utolsó, témával foglalkozó kérdés azt kutatta tervezi-e a hallgató, hogy a közeljövőben
tartósan külföldön telepszik-e le. Nyilvánvalóan ez a hazától való elszakadás legegyértelműbb
formája. Ha valaki tartósan letelepszik egy adott országban, kiépít egy egzisztenciát, családot
alapít, a legkevésbé valószínű, hogy újra hazatelepüljön.
Az Aktív Fiatalok Magyarországon 2013 vizsgálat eredményei szerint a nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók 7 százaléka tervezi, hogy biztosan külföldön telepszik le, további 25
százalékuk pedig valószínűsíti ezt. Tehát a jelenlegi hallgatók mintegy harmadáról – amennyiben terveik valóra válnak – kénytelen lemondani a magyar társadalom. Örvendetes azonban,
hogy 18 százalékuk teljesen bizonyosan állítja, hogy nem fog másutt letelepedni, további 42
százalékuk pedig valószínűsíti az itthon maradást. A külföldi tartós letelepedés társadalmi, szociológiai jellegzetességei nem különböznek érdemben a külföldi munkavállalás során tapasztaltaktól. Fontos megjegyezni, hogy a külföldi munkavállalás és a tartós külföldi letelepedés között
statisztikai értelemben nagyon szoros együttmozgás mutatható ki.
Ennek megfelelően a letelepedés szándéka nem „kemény” szocio-demográfiai tényezőktől függ,
kevéssé hatnak rá a hallgatói státuszból eredő jellegzetességek (kivéve az intézmény típusa),
sokkal inkább attitüdinális tényezők magyarázzák, így a vallásosság, a politikai elkötelezettség
és a pártpreferencia. A legkisebb a valószínűsége, hogy egy egyetemi, főiskolai hallgató tartóst letelepedést fontolgasson az egyházi intézménybe járók, az egyházian vallásosak és a
Fidesz-KDNP-szavazók körében. Ezzel szemben átlagon felüli az ateista, a magán felsőoktatási
intézményekbe járó, valamint az LMP és a más, kisebb pártok szavazói körében.
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13. ábra
Tervezed-e, hogy a közeljövőben külföldön fogsz tartósan letelepedni – pártpreferencia alapján? (százalékos megoszlás)

Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás.

Gyorsjelentés 2013. (2. hullám)
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Politikai orientációk, preferenciák
Politikai pártpreferenciák
Az Aktív Fiatalok Magyarországon kutatás előző, 2011/2012-es hullámának nyilvánosságra hozott eredményei közül talán az egyik legnagyobb médiavisszhangot a nappali tagozatos egyetemi és főiskolás hallgatók pártpreferenciái váltottak ki. Akkori méréseink szerint 2011–2012 fordulóján a felsőoktatási hallgatók 19 százaléka vallotta magát Jobbik-szavazónak, 18 százaléka
volt LMP-szavazó, míg 15 százaléka szavazott volna a Fidesz–KDNP-re.
A politikai szituáció azóta több ponton változott: az LMP-ből kivált a Párbeszéd Magyarországért (PM), zászlót bontott az Együtt 2014 Választói Szövetség, majd a két szervezet választási
szövetséget kötött. Ezzel párhuzamosan minden nagy közvélemény-kutató intézet a kormányzó
pártok stabilizálódását, sőt erősödését mérte a teljes lakosság körében. Mindezek a politikai
változások plasztikusan jelennek meg legfrissebb eredményeinkben.
2013. március – április folyamán készített 1300 fős, hibrid technikával készített vizsgálatunk a
pártpreferenciák – egy kivételtől eltekintve − lényegében hibahatáron belüli változását rögzítette:
1. az egyetemisták és főiskolások körében továbbra is a Jobbik a legnépszerűbb politikai
párt (17,3 százalék), igaz némileg, 2,0 százalékponttal csökkent a támogatottsága;
2. szintén csak kisebb mértékben, de növekedett a Fidesz, és feljött a képzeletbeli rangsor
második helyére (+1,4 százalékpont);
3. mindehhez azonban arra volt szükség, hogy az Lehet Más a Politika támogatottsága
megroppanjon a nappali tagozatos egyetemisták és főiskolások körében. Bő egy év
alatt a teljes hallgatói népességben 10 százalékpontot csökkent a támogatottsága, és
jelenleg már csak a negyedik legnépszerűbb erő;
4. az újonnan alakult Együtt2014 − PM szövetség jött, látott és relatív győzelmet aratott,
hiszen az adatfelvétel pillanatában éppen hogy csak létező szervezet a magyar nappali
tagozatos hallgatók 13,7 százalékát tudhatja maga mögött, és ezzel a 3. legnépszerűbb
politikai párt12;
5. bár erre közvetlen bizonyítékunk nincs, álláspontunk szerint az Együtt 2014 − PM szövetség megalakulása direkt módon, negatív irányba befolyásolta az MSZP és a Demokratikus Koalíció13 támogatottságát. Jelenleg az MSZP a teljes hallgatói népességen belül
már csak 3 százalék körüli támogatottságot élvez, a DK pedig 1 százalék körül található;
6. az LMP mellett hibahatáron túli változást a „semmiképp se mennék el”, illetve a „nem
válaszolok” kategóriába mértünk. Míg az előbbi csökkent, a másik majd 4 százalékkal
növekedett.
7. összességében a hallgatók 60 százaléka tekinthető pártválasztónak, 40 százalékuk
preferenciái pedig ismeretlenek.

12

Az LMP és az Együtt2014 − PM szövetség együttesen több mint 21 százalékos támogatottságot élvez, amely – véleményünk szerint – visszaigazolta az előző évi
vizsgálódásunk egyik nagy visszhangot kiváltott eredményét (az LMP volt a második legjelentősebb erő).

13

A Demokratikus Koalíciót elemzéseink során – az alacsony elemszám miatt – nem tudjuk külön kezelni.
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1. táblázat.
Pártpreferenciák az összes megkérdezett körében az Aktív Fiatalok 2013 kutatásában
(teljes hallgatói népesség, százalékos megoszlás)

pártok

Aktív Fiatalok
2011. december- 2012. január

Aktív Fiatalok
2013. március – április

Változás

Jobbik

19,3

17,3

-2,0

Fidesz

14,6

16,0

+1,4

Együtt2014−PM

−

13,7

−

LMP

17,7

7,7

-10,0

MSZP

4,5

3,1

-1,4

DK

2,9

1,0

-1,9

Egyéb párt

1,3

1,7

+0,4

semmiképp se menne el

9,2

6,1

-3,1

nem tudja

25,0

24,1

-0,9

nem válaszol

5,4

9,3

+3,9

A pártot választók és a biztos szavazó pártot választó hallgatók között a sorrend változatlan, de
az adatokból kitűnik, hogy a Fidesz-KDNP és az Együtt2014 szavazói is az átlagosnál elszántabb, biztosabb szavazóknak tekinthetők.

14. ábra
Pártok támogatottsága a különböző hallgatói csoportokban (százalékos megoszlás)

Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás.
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Az előző hullámhoz képest egyébként csökkent a hallgatók részvételi hajlandósága. Míg
2011/2012 fordulóján a kérdésre választ adó egyetemisták és főiskolások 57 százaléka jelezte
biztos részvételét egy most esedékes parlamenti választásokon, 2013 tavaszán ez az arány 51
százalékra apadt.
A pártpreferencia a demográfiai típusú változók közül összefüggésben áll a hallgató nemével,
lakhelyével és az apa iskolázottságával.
•

A férfi hallgatók körében kiemelkedően magas a Jobbik támogatottsága (Róna-Sőrés
2010), de egyébként átlagot meghaladó a Fidesz és az Együtt2014−PM esetében is.
Ezzel szemben a „kisebb” baloldali pártokra és az LMP-re az átlaghoz képest nagyobb
arányban szavaznának nők. A női hallgatók egyébként bizonytalanabbak, és titkolózóbbak is.

•

Állandó lakhely szerinti település típust vizsgálva megállapítható, hogy a fővárosi hallgatók körében a legnépszerűbb politikai párt az Együtt2014−PM (22%), a második a
Fidesz (19%), a Jobbik erőteljesen lemaradva csak a harmadik 10 százalékkal. A megyei
jogú városokban lakó hallgatóknál már „helyreáll” a teljes népességre vetített sorrend,
a Jobbik 20%, Fidesz 14%, Együtt2014−PM 11%. Nagyon érdekes, hogy az LMP ebben
a csoportban a legnépszerűbb 10 százalékkal. Végül a községekben élő magyar főiskolások és egyetemisták egyértelműen, nagy arányban támogatják a Jobbikot (22%),
második körükben a Fidesz (16%). Érdekes, hogy a községben élő hallgatók minden
bal-balközép-liberális orientációjú pártot alulértékelnek.

•

A diplomás apák nappali tagozatra járó főiskolás, egyetemista gyermekei legnagyobb
arányban a Fideszt támogatják (19%), 18 százalékuk szavazna az Együtt2014−PM szövetségre, míg a Jobbik ebben a körben 11 százalékos támogatottsággal bír. A szakmunkás és a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő, alapfokú végzettséggel rendelkező apák
gyermekei viszont 25-23 százalékban támogatják a Jobbikot.

A különböző intézménytípusba járó hallgatók preferenciái jellegzetes különbséget mutatnak.
Az állami egyetemisták „átlagosak”, az állami főiskolások körében viszont a Jobbik erőteljesen
felülreprezentált, de körükben legmagasabb a bizonytalanok és a válaszmegtagadók aránya is.
Az egyházi felsőoktatás hallgatói alulértékelik a bal-balközép pártokat, ugyanúgy, mint a Jobbikot. Ebben a csoportban ugyanakkor 30 százalékot élvez a Fidesz-KDNP. Egyébként is elmondható – ahogy erre előző évi vizsgálódásaink során rámutattunk (Reiner-Oross-Keil 2012), hogy
a Fidesz egyetemista, főiskolás hallgatóinak az egyik legfőbb ismérve, az egyházian vallásos
jelleg. Az egyház tanítását felvállaló hallgatók körében a Fidesz extrém magas, 35 százalékot
meghaladó támogatottsággal bír.

Demokráciához való viszony
Kutatásunk korábbi, 2011/2012-ben elkészült első hullámának
másik nagy visszhangot kiváltó eredménye a magyar egyetemisták és főiskolások demokráciáról vallott igen kritikus véleménye volt. Akkor a releváns választ adó felsőoktatási hallgatók 78 százaléka elégedetlen vagy nagyon elégedetlen volt a
demokrácia működésével, az elégedettek pedig mindössze
22 százaléknyian voltak. Emellett pedig – és ez különösen fájó
adat volt – a demokráciát a kérdésre választ adók kevesebb
mint 40 százaléka ítélte minden más politikai rendszernél jobbnak, egyharmaduk a diktatúrát bizonyos körülmények között
elfogadhatónak tartotta, majd háromtizedük pedig „vállat vont”
és azt mondta, hogy neki tulajdonképpen mindegy milyen
rendszerben él.
A kapott, sokkoló eredmények arra késztettek bennünket, hogy
módosítsunk a nemzetközi standardokon alapuló kérdésen. 2013-ban már nem csak teoretikusan
kérdeztünk rá a diktatúrára, hanem a jelenlegi magyar helyzetre vonatkoztattuk azt.

„Azt, hogy miből táplálkozik az a tendencia, hogy nő azok aránya, akik a
felülről jövő utasítást várják, leginkább
történelmi helyzetekkel magyaráznám.
Az ókori Rómában is diktátort választottak, amikor gond volt, akinek elvileg
vissza kellett volna adnia a hatalmát.
Talán azt látják az emberek, hogy baj
van. Nincs idő szabályozgatni, összegyűlni, képviselőket választani, hanem
inkább kellene valaki, aki hip-hop megmondja, hogy mi az irány. Ezt az illetőt
inkább követik, aztán ha marhaságot
mond, akkor inkább lecserélik. A gyorsaságra és az egyszerűségre való igény
az, ami ezt a tendenciát kiváltja.”
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2013 tavaszán továbbra is a demokráciával való alapvető elégedetlenség dominálja a véleményeket: jelenleg a kérdésre választ adók 74 százaléka elégedetlen vagy nagyon elégedetlen a
demokrácia működésével, míg az elégedettek a hallgatók mintegy negyedét teszik ki. Ezzel párhuzamosan valamivel növekedett a demokráciát elfogadók aránya.
15. ábra
Mennyire vagy elégedett a demokrácia működésével?
1-től 4-ig terjedő skála átlagai (1=egyáltalán nem elégedett, 4=nagyon elégedett)

Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon 2011/2012 és Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás.

2013. március – áprilisában a nappali tagozatos hallgatók 42 (+3 százalékpont) százaléka vélekedett úgy, hogy a demokrácia minden más politikai rendszernél jobb, a rendszerszkeptikusok ugyanakkor továbbra is a minta mintegy háromtizedét teszik ki. Különösen érdekes a
diktatúrapártiak megoszlása. A diktatúrát valamilyen szinten elfogadók aránya 33 százalékról
29 százalékra csökkent. E 29 százalékból 23 választotta a „Bizonyos körülmények között egy
diktatúra jobb, mint egy demokrácia” kategóriát, további 6 százalékuk a mai magyarországi
helyzetet annyira rossznak ítéli, hogy azonnali diktatúra bevezetését se zárja ki.
A létező demokráciával inkább elégedettek a férfiak, a
nagyvárosokban élők, valamint a jövedelmi helyzetükkel
elégedettek. Ezen túlmenően az egyházi felsőoktatásban hallgatóknak, valamint az osztatlan képzésre járóknak is az átlagosnál nagyobb az elégedettsége. Kétségtelen azonban, hogy
a magyarországi demokráciával való elégedettség legfontosabb faktorai a vallásosság és a párthovatartozás. Az előbbi
esetében a legelégedettebb hallgatói csoport az önmagukat
egyháziasan vallásosnak nevezők, akiknek 17 százaléka
teljesen további 28 százaléka többé-kevésbé elégedett a
magyarországi demokrácia működésével. Ezzel szemben
az ateisták 47, a nem vallásosak 35 százaléka kifejezetten
elégedetlen a mai magyar demokráciával.

Gyorsjelentés 2013. (2. hullám)

„Az lehet a demokrácia elfogadottságának csökkenése mögött, hogy változást akarnak. Szokták is mondani,
hogy válság idején a szélsőségek felerősödnek, mert azt gondolják az emberek, hogy azok meg képesek oldani a
problémát. Nem akarunk vitát a pártok
között, nem akarjuk, hogy elidőzzenek
azon, hogy kritizálják egymás munkáját.
Inkább adjunk az egyiknek hatalmat, a
kisebbik rossznak. Csinálja ő egyedül.
A gyorsaság és a hatékonyság lehet
a háttérben. Csak éppen abba nem
gondolnak bele az emberek, hogy nem
mindig a gyorsaság a válasz a kérdésekre.”
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16. ábra
A következő kijelentések közül melyik áll közelebb a véleményedhez?
(kérdésre választ adók, százalékos megoszlás)

Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon 2011/2012 és Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás.

Az adatokat pártpreferencia szerint vizsgálva megállapítható, hogy a Fidesz–KDNP-szavazók
több mint 70 százaléka inkább vagy teljesen elégedett a demokráciával, míg a bal-balközép
pártok egyetemista, főiskolás szavazói meglehetősen kritikusak. Az Együtt 2014–PM szövetség
valamint a kisebb baloldali pártok szavazóinak több mint a kilenctizede inkább vagy nagyon
elégedetlen a magyarországi demokrácia állapotával. A Jobbikot támogatók valamivel kevésbé
kritikusak, körükben 80 százalék az elégedetlenek aránya. Hasonló mértékű egyébként az
LMP-szavazók létező demokráciával szembeni fenntartása.
Az egyes politikai rendszerek közötti választás során demokráciapártiak – elsősorban – a fővárosi hallgatók, a diplomás apák gyermekei, illetve a női hallgatók. A diktatúrát az átlagosnál
nagyobb mértékben fogadják el a kisebb településeken élő főiskolás és egyetemista hallgatók,
az alacsonyan iskolázott apák gyermekei, valamint a férfiak.
A hallgatói státushoz kötődő kérdések kapcsán megállapítható, hogy az alapképzésre járók
számára jelent legkevesebbet a demokrácia, ők a leginkább rendszerszkeptikusok, továbbá
az átlagoshoz képest – elviekben – ők fogadják el leginkább a diktatúrát. A mai magyar helyzet
negatív volta miatt a diktatúrát egyébként a régi rendszerű (főiskolai, egyetemi) képzésre járók
fogadják el (12%) az átlagosnál nagyobb mértékben.
Ezzel szemben a mesterképzésesek és a doktoranduszok körében a demokrácia elfogadottsága 50 százalékot meghaladó, és a doktoranduszok között egyetlen olyan hallgató sem volt, aki
a diktatúra jelenlegi magyar bevezetését elfogadhatónak tartotta volna. A különböző tudományágak képviselői közül – amelyek statisztikailag vizsgálhatók – messze a leginkább demokráciaelkötelezettek a társadalomtudományi szakos hallgatók (57%), de 50 százalék körül mozog a
pedagógusok, az orvostanhallgatók, a művészhallgatók és a jogászhallgatók körében is.
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A diktatúrát – elvi szinten – elfogadhatónak tartók közül az informatikai képzést folytató, valamint műszaki hallgatók tűnnek ki. 10 százalék vagy annál nagyobb mértékben tudják a
mai magyar helyzetben pártolni a diktatúrát az agrár képzésekre járó hallgatók, a különféle
egészségtudományi, de nem orvosi képzést folytatók, illetve a természettudományi szakos
hallgatók. Mindhárom csoportnál megfigyelhető egyébként, hogy relatíve magas körükben az
első generációs értelmiségiek aránya.
Végül politikai preferencia alapján elmondható, hogy a demokrácia feltétlen támogatói a
bal-balközép pártok (Együtt2014–PM, kisebb baloldali erők) és az LMP hívei. A Fideszszavazói az átlagosnál valamivel nagyobb mértékben tudják elfogadni bizonyos körülmények
között a diktatúrát (29%), azonban kétségtelenül a Jobbik-támogatói a legkevésbé
demokráciaelkötelezettek (Róna–Sőrés 2012). Mintegy harmaduk számára az egyik rendszer
éppen olyan, mint a másik, további közel négytizedük pedig bizonyos körülmények között jobbnak tartja a diktatúrát, mint a demokráciát. Végül a releváns pártok támogatói közül körükben
a legmagasabb a jelenlegi magyar viszonyok közötti diktatúra bevezetésének elfogadottsága.
Az egész mintát, és nemcsak a pártok szavazóit vizsgálva az alábbi ábrából látható, hogy az
azonnali diktatúrát pártolók és a demokráciából teljesen kiábrándultak a választásokon semmiképp se szavazók, a jelenlegi pártokat elutasító hallgatók.

17. ábra
A következő kijelentések közül melyik áll közelebb a véleményedhez, pártpreferenciák szerint?
(kérdésre választ adók, százalékos megoszlás)

Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás.
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A Kádár-korszak megítélése
Legalábbis részben, de a demokráciával illetve a diktatúrával kapcsolatos attitűdök húzódnak meg a Kádár-korszak és a demokratikus berendezkedés megítélésekor. Az Ifjúság2008©
nagymintás ifjúsági vizsgálat keretében elemezték először Magyarországon a Kádár-korszak
és a demokrácia összehasonlítását (erről részletesen lásd Szabó–Kern 2011, Laki–Szabó 2012).
Vizsgálatunkban ugyanazt a 9 kérdésből álló kérdésblokkot használtuk, és arra voltunk kíváncsiak, hogy a mai egyetemisták és főiskolások hogyan gondolkodnak a két időszak egyes vívmányairól, illetve összességében melyik korszakot tekintik jobbnak a mostanit vagy az államszocializmust.
Elől járóban annyit érdemes leszögezni, hogy a megkérdezett hallgatók túlnyomó többsége a
rendszertranszformáció korai időszakában, 1990–1993-ban született, azaz többségük számára
az előző időszak pusztán történelem. Az alábbi ábrából kitűnik, hogy az egyes sávok soha sem
adják ki a 100 százalékot, vagyis minden más kérdéshez képest is nagyon magas azon hallgatók aránya, akik már nem tudták vagy nem akarták megítélni, összehasonlítani a rendszereket
(14 és 24 százalékpont között mozog a bizonytalanok és válaszmegtagadók aránya). Rendkívül
tanulságos, hogy a legnagyobb bizonytalanságot épp a két korszak együttes vizsgálatok tapasztaltunk: a magyar egyetemista és főiskolás fiatalok közel 40 százaléka nem tudta érdemben eldönteni, hogy mindent egybe vetve a Kádár-korszak vagy a rendszertranszformáció után
kialakult jelenlegi szisztéma-e a jobb. És itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a hallgatók
számára a Kádár-korszak, de akár a rendszertranszformáció első időszaka is „özönvíz előtti”,
amelyről nincsenek információi, persze ez is igaz, sőt valószínűleg ez a legrelevánsabb magyarázat, hanem inkább arról, hogy az online és a személyes kérdezés során százalékokban
mérhető „egyik se” megjegyzést kaptunk. Itt ugyanaz a rendszerszkepszis érvényesül, mint a
fenti demokráciával kapcsolatos adatok esetében.
18. ábra.
Véleményed szerint a következő szempontok szerint összehasonlítva melyik rendszer a jobb: az előző, vagy a mostani?
(százalékos megoszlás, illetve ±100 fokú skála átlagpontjai)

Megjegyzés: Az ábrában (–) előjellel szerepelnek a Kádár-korszak százalékos értékei. Ennek kizárólag ábrázolástechnikai okai vannak, nem értékítéletet jelöl!
Forrás: Aktív Fiatalok 2013. Saját számítás.

30

A magyar egyetemisták és főiskolások Magyarországon

Összességében a magyar nappali tagozatos főiskolások és egyetemisták relatív többsége, 44
százaléka a jelenlegi, 19 százaléka pedig a Kádár-korszakot tartja jobbnak.
Egyébiránt a rendszertranszformáció után kialakult szisztémából a hallgatók a szórakozási
lehetőségek, valamint a különböző szabadságjogok érvényesülését tartják egyértelműen, kiemelkedően kedvezőbbnek, míg a Kádár-korszak erényei közül a munkalehetőségek tűnnek ki
leginkább.

Politikai ideológiai kötődés
A pártpreferenciák fényében nem meglepő a hallgatók ideológiai beállítódása. A nappali tagozatos egyetemisták és főiskolások 22 százaléka határozottan jobboldalinak vallja magát (1-től
7-ig terjedő skálán 6-ot és 7-es), míg a határozottan baloldaliak csak 9 százaléknyian vannak.
A bal–jobb ideológiai skála közepére, a 4-es értékre a hallgatók 43 százaléka tette magát. Ös�szességében a válaszok átlaga a 7 fokú skálán 4,4 pont.
A liberális – konzervatív skálán megfordul az az arány: 23 százalékuk egyértelműen liberálisnak,
míg 13 százaléka egyértelműen konzervatívnak vallja magát. Ezen a skálán középen a hallgatók
36 százaléka található (átlagpont: 3,7).
Végül pedig a mérsékelt – radikális skála a mérsékelt irányba hajlik el: a hallgatók 24 százaléka
vallja magát mérsékeltnek, radikálisnak pedig 8 százalékuk (átlagpont 3,6). Ezen a skálán is
a hallgatók 36 százaléka a középre húzó. Érdemes egyébként megjegyezni, hogy viszonylag
alacsony, 2-2,5 százalék az ideológiai kérdésekre nem akaró vagy nem tudó hallgatók aránya.
19. ábra
Kérlek, jellemezd önmagad az alábbi tulajdonság-párok segítségével?
1-től 7-ig terjedő skála megoszlásai

Forrás: Szabó-Oross 2012 és Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás.
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Közéleti, politikai érdeklődés
Az Aktív Fiatalok Magyarországon, 2012 kutatás egyik − tudományos körökben pozitívan fogadott − módszertani újdonsága
volt a politikai és közéleti érdeklődés, illetve általában a politika és a közélet fogalmának megkülönböztetése (Szabó-Oross
2012). Azt tapasztaltuk, hogy a hallgatók fejében elválik a két
fogalom egymástól. Míg a közélet iránti érdeklődés egy 1-től
5-ig terjedő skálán kiemelkedően magas, 3,7, addig a politikai érdeklődés – egyébként az ifjúsági társadalom általános
érdeklődését meghaladó – 3,1 átlagpont volt. Ebben az évben
ezt a témát is újra megvizsgáltuk. A két vizsgálat eredménye
szinte hajszálra azonos eredményt hozott. A magyar
egyetemisták és főiskolások döntő többsége, 60 százaléka –
függetlenül a vizsgálat időpontjától – valamilyen mértékben
érdeklődik a közéleti, kérdések, társadalmi problémák iránt, a
nem érdeklődők pedig 10 százalék körül mozognak (a skálaátlag 3,7-3,7 pont). A politikai érdeklődés ezzel szemben érezhetően alacsonyabb: a hallgatók egyharmada található az érdeklődők és mintegy 35-38 százaléka
a nem érdeklődők csoportjában (a skálaátlagok 3,1 illetve 3 pont).

„…ami nagyon fontos, hogy az emberek, amit nem ismernek, attól viszolyognak, tehát azzal nem is fognak foglalkozni. Szerintem nyugodtan lehetnének
vitaklub-ok a gimnáziumokban, lehetnének beszélgetések a közéleti problémákról, hogy ők mit gondolnak. Ezt
nyugodtan lehetne tematizálni is, úgy,
hogy akár a fiatal politikai ifjúsági szervezetek képviselői beszélgetnek velük,
és akkor ott is egy olyan vita alakulhat
ki, ami által egy vitakultúrát honosíthatnak meg. Ezt, a mai magyar társadalomban nem lehet így megoldani, mert
óriási lenne az elutasítottság, hiszen
egyszerűen viszolyognak tőle az emberek, pont azért, mert nem találkoztak
vele korábban.”

20. ábra
Mennyire érdekelnek a közéleti, társadalmi problémák? Mennyire érdekel a politika?
1-től 5-ig terjedő skála átlagai (1=egyáltalán nem érdekel, 5=nagyon érdekel)

Forrás: Szabó-Oross 2012 és Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás.
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A közéleti és a politikai érdeklődés kisebb
mértékben különböző szocio-demográfiai
és szocio-kulturális tényezőkkel áll kapcsolatban, mint az apa iskolai végzettsége, az
állandó lakhely település típusa, vagy a hallgató anyagi helyzet szubjektív megítélése.
A közéleti és a politikai érdeklődés is kiemelkedően magas a társadalomtudományi szakos, illetve kisebb arányban az igazgatási és
jogtudományi szakos hallgatók körében.

„A politika igazából az egy hatalmi harc és Magyarországon ez
összeforrott egy ilyen nagyon rossz vagy negatív konnotációval,
igazából ilyen iszapbirkózás jellegű pártpolitikai küzdelemmel
meg mindenféle ilyen személyes összefonódásokkal. És azért a
politika meg a politikus, mint olyan rendelkezik egy nagyon rossz
konnotációval az emberek fejében. És ez a fiatalokra is nyilván
nagyon igaz, ami további problémákat gerjeszt. A közélet meg
ezzel szemben a közügyek iránti érdeklődés, érzékenység, a minket körülvevő problémák, kihívások, lehetőségek, nem csak saját
személyes közegem, hanem a tágabb környezetem iránt való felelősségérzet. Ez meg valami olyasmi, ami elég pozitív”

A politikai részvétel egyes dimenziói
Szervezeti kötődés
Ahogy erre előző, 2011/2012-es vizsgála„Amikor elkezdtem a XXX-ban tevékenykedni, akkor egy nagyon
tunkban rámutattunk a magyar egyetemiserős pesszimizmus volt a fiatalok körében. A politika egyáltalán
nem érdekelte őket. Most viszont, az elmúlt egy évben azt érzem,
ták és főiskolások közéleti aktivitása némileg
hogy túljutottunk ezen a holtponton. Részben a felsőoktatási
magasabb, mint azt a megelőző nagymintás
tüntetések miatt a fiatalokat egyre inkább elkezdte érdekelni a
ifjúsági vizsgálatok mutatták (Szabó–Oross
saját életük. Rájöttek arra, hogy nem mehetnek el szó nélkül az
események mellett.”
2012). 2013-ban, ahogy másfél éve a sportklub a fiatalok szervezeti hálójának kulcseleme, amelyet talán túlzás lenne politikai jellegűnek minősíteni. A második legnépszerűbb a szakmai, tudományos szervezet, amelyhez minden ötödik fiatal kapcsolódik. Ezt követik a kulturális,
hagyományőrző, művészeti csoportok, szervezetek és az egyházi, vallási közösségek. Minden
más szerveződés – összességében 12 féle szervezeti formát soroltunk fel – kevéssé releváns. Az
elmúlt év talán legfontosabb felsőoktatással kapcsolatos, nagy visszhangot kiváltó momentuma
a hallgatói önszerveződés újjáéledése, és a Hallgató Hálózat (HaHa) 2012 téli megmozdulása volt.
Saját bevallása szerint ehhez a szerveződéshez a hallgatók két százaléka kapcsolódik.
21. ábra
Kapcsolódsz-e az alábbi (formális) szervezetekhez? (a tíz százalékot meghaladó említések százalékos megoszlása)

Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás.
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A magyar egyetemisták és főiskolások 40 százaléka nem kapcsolódik egyetlen formális szervezethez sem, 29 százalékuk egy szervezethez, további 17 százalékuk két szervezethez kötődik. Három vagy több szervezeti kötődése a hallgatók 15 százalékának van (átlagos szervezeti
tagsági index=1,4, ahol 0, ha semmilyen szervezeti kötődése sincs és 12, ha minden szervezeti
formában aktív).
A formális szervezethez kötődés lineárisan növekszik a képzési szint emelkedésével, a legmagasabb a PhD-hallgatóknál. Ez azt jelenti, hogy minél jobban belakja egy hallgató az adott intézményt, annál könnyebben talál olyan szervezetet, amelyhez kapcsolódni fog. Szintén fontos
szempont, hogy a hallgató milyen tudományterületre jár. A hitéleti képzésre járók – bár nagyon
kevesen vannak – markánsan elkülönülnek a többiektől, náluk a legmagasabb arányú a többszörös szervezeti kötődés. Nem véletlen, hogy az egyházi felsőoktatásban tanulók szervezeti
kötődése minden más intézményi típustól eltérően magas.
Talán nem teljesen evidens, de az egyes pártok szavazói között nincs lényeges különbség a
szervezeti tagságot illetően.

22. ábra
Szervezeti kötődés intézmény típusa szerint
0-12-ig terjedő index átlagai (0= semmiféle tagsága sincs, 12= mind a 12 szervezeti formában részt vesz)

Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás.

Direkt demokratikus akciókban való részvétel
Szintén az előző kutatási hullámunk fontos és új eredménye volt, hogy a hallgatói társadalom
teljes passzivitásával kapcsolatos korábbi sztereotípiákat sikerült megkérdőjeleznünk (Szabó–
Oross 2012). Az Aktív Fiatalok Magyarországon 2013 kutatás, mint a legtöbb téren, így a direkt
demokratikus participáció tekintetében is megerősíti az előző hullám kutatásának legfontosabb
eredményeit. Továbbra is határozottan állíthatjuk, hogy elavult a tunya, egész évben a „Romkocsmák homályában üldögélő” főiskolás, egyetemista kép. Nem állítjuk, hogy nincsenek ilyen
hallgatók, de a hallgatói társadalom egészére vonatkoztatva ez a sztereotípia semmiképp se áll.
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Az egyetemisták és főiskolások 14 féle tiltakozási, direkt demokratikus részvételi formából választhattak, hogy részt vettek-e valamelyikben. A hallgatók 26 százalékáról mondható el, hogy
felsorolt tevékenységbe soha semmilyen módon nem involválódott. A többiek legalább egy, de
többségében inkább kettő vagy többféle tiltakozási, direkt részvételi formát is kipróbáltak már,
sőt a hallgatók egyötödének négy vagy annál többféle tiltakozási participációja rögzíthető. Ha
a felsorolt 14 féle repertoár alapján egy indexet készítünk, akkor a részvételi átlag 2,1 pont,
ahol 0, hogy semmiben sem vett részt és 14, ha minden formát kipróbált már.
2013 tavaszi méréseink szerint a nappali tagozatos hallgatók
körében a legnépszerűbb forma a bojkott (szándékosan nem
vásárolt, bojkottált bizonyos árucikket, szándékosan elkerült
üzletláncot). Ezt a kérdezettek 36 százaléka választotta. Három tiltakozási forma, a tüntetés és a különböző aláírásgyűjtési típusok (petíciók, politikai nyilatkozatok, kezdeményezések)
nagyjából azonos, 30 százalékos kipróbálási arányúak, amit
a kapcsolatba lépett politikussal, önkormányzati képviselővel
követ (21%).

„Én például mindig annak a híve voltam, hogy amennyire lehet, legálisan
csináljuk a dolgainkat. Aztán volt olyan,
amikor a srácok hirtelen felindulásból
leültek a Szabadság hídra. ... de azért
jó ez a bázisdemokratikus dolog, mert
ezzel sikerül semlegesíteni a nagyon
radikális hangokat, és ezért mindig
visszahúztuk az ilyeneket. A legradikálisabb, ami felmerült az az volt, hogy …
maradjunk bent az egyetemen…”

A 2012-es esztendő a politikai tiltakozások fontos éve volt, hiszen a magyar társadalom egy új repertoár típussal, a spontán tüntetéssel és vonulással ismerkedhetett meg. Ez a forma a magyar hallgatók körében a hatodik legnépszerűbb 16 százalékkal,
ami kifejezetten magas arány, hiszen korábban ilyen tiltakozás nem igen létezett Magyarországon.
23. ábra. Részt vettél-e valaha az alábbi tevékenységben?
a 10 százalék feletti igen válaszok megoszlása

Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás

Szintén újonnan mértük a pénzadományozás lehetőségét civil szervezetnek vagy pártok részére, miután azt tapasztaltuk, hogy egyre több organizáció kér támogatóitól, szimpatizánsaitól
magánadományt. Pénzadományt a hallgatók 16 százaléka juttatott valamilyen általa preferált
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szervezetnek. A magyar egyetemisták és főiskolások több mint egytizede köteleződött el közvetlenül, tevőlegesen egy politikai párt mellett, amit az bizonyít, hogy mintegy tizedük folytatott
kampánytevékenységet, tevékenykedett pártban, vagy szándékosan viselt valamilyen politikai
jelképet, jelvényt.
Végül egyetlen részvételi forma ért el még 10 százalékos említettséget, ez a „választott tisztségviselő volt egy szervezetben”.
A direkt demokratikus participáció intenzitása összefügg egyes szocio-demográfiai tényezőkkel,
valamint a hallgatói státus bizonyos jellemzőivel, azonban ezek a mutatók némiképp módosultak az elmúlt hullámhoz képest. Míg az Aktív Fiatalok Magyarországon 2011/2012 vizsgálat leginkább a magas státusú, elsősorban budapesti férfi hallgatók aktivitását mutatta ki, ebben az
évben a tiltakozók között markánsan megjelentek az alacsonyabb státusú hallgatók (rosszabb
jövedelemi helyzetűek, kedvezőtlenebb családi körülmények között élők, valamint a községben
lakók) is. Bár ennek érdemes a mély elemzések során részletesebben is utána nézni, de ha az
elsődleges adatok más elemzésekkel is alátámaszthatók, akkor ez a hallgatói elégedetlenség
új formáját hozhatja Magyarországon.
A hallgatók közül a részvételt illetően kiemelkednek a társadalomtudományi szakosok, a művészeti képzésre járók, valamint a hitéleti kurzusokat hallgatók. Képzési szint szerint a legaktívabbak a doktorandusz hallgatók és a mesterszakosak, akik már hosszabb ideje részesei az egyetemi világnak. Az intézményeket tekintve messze a legaktívabbak az egyházi intézményekbe
járók, valamint a magán felsőoktatásban hallgatók, a legkevésbé aktívak pedig az állami főiskolások. Az önmagukat egyháziasan vallásosnak vallók körében az aktivitási átlag ugyanúgy
magas, mint az ateista fiatoknál. A két réteg persze – vélhetően – más célokért, más ideológiák
mentén küzd.
Az egyes pártok szimpatizánsai, szavazói közül a legaktívabbak az Együtt2014–PM hívei, majd
a Jobbikosok következnek, de nem sokkal maradnak le egyébként a Fidesz-szavazói sem.
A legkevésbé aktívak az MSZP támogatói.
24. ábra
Direkt demokratikus részvétel pártpreferenciák szerint 0-14-ig terjedő index átlagai
(0= semmiben sem vett részt, 14= az összes aktivitási formában részt vett)

Forrás: Aktív Fiatalok Magyarországon, 2013. Saját számítás
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Zárszó
A Gyorsjelentésben fentebb közölt adatok arra utalnak, hogy a magyar egyetemisták és főiskolások körében tartós tendenciákat rögzített az Aktív Fiatalok Magyarországon Kutatócsoport
2011/2012-es valamint jelenlegi, 2013 tavaszi vizsgálata.
Úgy tűnik, hogy a magyar hallgatók politikai gondolkodása négyosztatú.
Létezik egy domináns jobboldali, radikális orientáció erős „nemzeti” elköteleződéssel, amely
azonban antidemokratikus attitűdökkel párosul. Ez a réteg elkötelezett, agilis Jobbik-szavazó.
A másik jelentős politikai közösséget szintén a jobboldaliság jellemzi, amely azonban konzervativizmussal és vallásossággal párosul. Ez a hallgatói réteg is aktivista, jórészt elkötelezett
szavazókból áll, akik azonban elsősorban a jelenlegi kormányzó pártok, a Fidesz−KDNP hívei.
Ezen réteg tagjai körében minden fiatalhoz képest magasabb az elégedettség, az optimizmus,
a pozitív jövőkép és a létező demokrácia elfogadottsága.
A harmadik csoport tagjai a magyarországi létező demokrácia főkritikusai, akik azonban mégsem a diktatórikus utat, hanem a „még nagyobb” demokráciát javasolják. Ezen fiatalok azon túl,
hogy demokraták, Európa-orientáltak, inkább mérsékelt illetve és liberális, esetenként baloldali
elveket vallanak, és nagyon is mobilnak tűnnek. Kritikai orientációjuk nemcsak a demokráciával, hanem a magyarországi társadalmi, gazdasági viszonyok vadhajtásaival szemben is megnyilvánul.
Végül markánsan megjelenik egy szintén kritikus csoport, amely azonban nem ideológiai alapon
szerveződik, hanem a jelenlegi pártokkal, politikai erőkkel szemben fogalmazza meg önmagát
többek között úgy, hogy nem menne el szavazni egy most esedékes parlamenti választáson. E
csoport tagjai számára minden elfogadhatatlan, amit a régi struktúrák jelenítenek meg, és akár
egy azonnali diktatórikus fordulatot is el tudnak képzelni.
Mindezen felvetéseket, gondolatokat persze érdemes egy tervezett tanulmánykötetben
alaposabban körüljárni, elemezni, vizsgálni.
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1. ábra Szüleidtől külön kasszán élsz-e? százalékos megoszlás

11

2. ábra Összességében hogy érzed anyagilag…? százalékos megoszlás
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