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Magyarország megfiatalítása egyik legfontosabb feladatunk, ezért a kormány stratégiai kérdésként tekint
az ifjúságpolitikára. Hazánk versenyképességének
megteremtéséhez helyzetbe kell hoznunk a fiatalokat
a családalapítás, az otthonteremtés, a vállalkozás, és
az álláskeresés területén is. Olyan társadalmat kell
teremtenünk, ahol tisztességes munkából tisztességesen meg lehet élni, ahol odafigyelésre és támogatásra számíthatnak a gyermeket vállalók és lehetőségek
tárháza várja a fiatalokat. Mindent meg kell tennünk
azért, hogy társadalmi hovatartozásuktól függetlenül
megvalósíthassák álmaikat a tehetségesek, és támaszra találjanak a rászorulók.
Magyarország beleöregedett az elmúlt évek konfliktusaiba, a fiatalok egyre inkább úgy érezik, hogy mindent körülvesz a rosszkedv, a hanyatlás és a válság. Az
ország akkor újulhat meg, ha a fiatal nemzedék érzi és
tudja, érdemes itt maradnia, a saját hazájában élnie.
Innovatív, művelt és hozzáértő embereknek kell alkotniuk az országot, olyanoknak, akik képesek összefogni a
tapasztaltabb generációval. Hiszem, hogy ha aktív részvételre és a demokratikus értékek védelmére neveljük
gyermekeinket, akkor országunk felelősségteljes állampolgáraivá válhatnak majd.

Ezen elképzelések jegyében indítjuk útjára az Új Nemzedék Jövőjéért programot. Meggyőződésem, hogy
a fiatalok segítségével ismét vonzóvá, lendületessé és versenyképessé válhat Magyarország, hiszen
nemzedékek közötti összefogás nélkül érdemi fejlődést nem érhetünk el.

Dr. Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes

KÖSZÖNTO A
VITAIRATHOZ

A jövő nemzedéke. Előszeretettel mondogatjuk, hogy
mennyi minden vár még rájuk, mennyi lehetőség van
előttük, és hogy mennyi minden múlik rajtuk. Arról azonban szeretünk megfeledkezni, hogy a tetteink következményeit ezen generációk tagjai viselik majd. Elfelejtjük megkérdezni mit akarnak, mi fontos nekik. Mit
jelent számukra itt élni, mit szeretnének elérni, milyen
problémákkal kell szembenézniük és hogyan oldanák
meg ezeket. Bevonni őket abba a folyamatba, amelynek
köszönhetően érezhetik: a jövő Magyarországa valóban
az új nemzedékről szól.
Pontosan ebben rejlik az Új Nemzedék Jövőjéért Program vitairatának ereje. Mert nemcsak róluk szól, ők
is írták. A fiatalok végre saját szavaikkal fogalmazzák
meg, mit várnak a döntéshozóktól, miben van szükségük segítségre vagy támogatásra, melyek a legfontosabb lépések – hogyan képzelik el azt az országot, amely
nem csak szülőhazájuk, de otthonuk is egyben. Ahol jó
élni, amely lehetőségekkel teli, amely biztonságot nyújt,
ahol reménnyel tekinthetnek a jövőbe és ahol büszkék
lehetnek sikereikre.
Az új nemzedék egy olyan Magyarországot álmodott
meg, ahol minden fiatal törődik hazájával, mert pontosan tudja, hogy hazája is törődik vele.

A politika világában ritka az a pillanat, mikor ennyire egyértelmű elvárások fogalmazódnak meg. Első
lépésként útmutatót ad kezünkbe ez a vitairat. Emlékeztet bennünket, hogy Magyarország sikerének
kulcsa az új nemzedék érdekei alapján tájolt nemzeti értékek rendszere.
Mihalovics Péter
az Új Nemzedék Jövőjéért felelős miniszteri biztos
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BUDAPEST
SZERINTETEK
Ádám, 17 éves, Budapest (XVII. kerület)

„Naponta 3 órát kell utaznom az iskolába, majd vissza – BKV-val is dugóban üldögélve töltöm
időm jelentős részét. Szívesen járnék inkább biciklivel, de kizárt, hogy a kocsik között tekerjek…”

Anna, 26 éves, Budapest (IX. kerület)

„Pályakezdőként már nem tudok diákbérletet venni, a felnőtt bérlet
ára viszont elviszi a kezdő fizetésem igen jelentős részét. Nem lehetne
inkább életkorhoz kötni a kedvezményeket? És nem csak az utazással
kapcsolatban.”

Dávid, 16 éves, Budapest (IV. kerület)

„Csak nekem hiányzik a városból a park, a köztér, a csak úgy lenni tér, az igazi grund?
Nem akarok plázában lógni, de ennek szinte egyetlen alternatívája a kocsma.”

Tamás, 28 éves, Budapest (II. kerület)

„Rakjam le a kocsit a város szélén. Ok, de pontosan hol?
Hol vannak a P+R parkolók?”
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TUDOMANYOSAN
A főváros számos tekintetben megfelel a vízfej sztereotípiájának: Budapestre összpontosul a fiatalok
magaskultúra-fogyasztásának jelentős része – ez a település méretével párhuzamosan csökken. Mindez a fiatalok saját élethelyzetükről alkotott percepciójában is megjelenik: míg az ország többi részén
a fiatalok legalább tizede észlelte lokális problémaként a szórakozási lehetőségek hiányát, a Budapestet is magában foglaló közép-magyarországi régióban az országos átlag csaknem fele, mindössze
5 százaléknyi fiatal nevezte meg ezt problémaként 2008-ban.
A 2008-as felvétel szerint a budapesti nevezetességek közül az Országházban a Budapesten már járt
fiatalok 42 százaléka, fővárosiak fele nem volt még, a Budai Várat a fővárosban már megfordult fiatalok
háromnegyede látta már, az ott élők túlnyomó többsége (96 százalék) járt benne. A jelentősebb –
budapesti – múzeumok közül a Szépművészeti Múzeumban a Budapesten már jártak valamivel kevesebb mint fele, a budapestiek háromnegyede járt már, a Nemzeti Múzeumba a fővárosban járt fiatalok
56 százaléka látogatott el. A budapestiek 17 százaléka mondta, hogy még nem volt ebben az intézményben. A Művészetek Palotájában a fővárosban már járt fiatalok kétharmada, a budapestiek több mint
ötven százaléka nem volt még.
Budapest elkülönülését a fiatalok jövedelmi viszonyai is jól reprezentálják: 2008-ban a fővárost is magában
foglaló közép-magyarországi régióban lakó, önálló háztartásban élő, már dolgozó 15-29 éves fiatalok
másfélszer annyit kerestek (átlagosan 148 ezer forintot), mint az ország többi részén élő ugyanilyen
fiatalok. Ezen a téren az olló nyitását tapasztalhattuk 2004-hez képest, amikor ez az átlagos különbség
a közép-magyarországi és a többi régió átlaga között 20 ezer forint alatt volt. A (bármilyen szintű) oktatásban résztvevő fiatalok arányában nem tapasztalhatók jelentős regionális eltérések, azonban a nyelvtudás terén újra megmutatkozik Budapest előnye: a közép-magyarországi régióban kiemelkedően nagy
az angolul legalább középfokon beszélő fiatalok aránya (60 százalék, miközben az ország többi részének
átlaga ezen a téren csak 38 százalék).
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SZERINTÜNK
A város
Abban a sci-fi íróktól a szociális munkásokig
mindenki egyetért: a nagybetűs Város a XXI.
század meghatározó kihívása lesz. A nagyvárosok
az iparosodás első hullámának fénykora, és a
XX. század első évtizedeinek bohém világa után,
az elmúlt évtizedekben hullámvölgybe kerültek – elegendő a tömeges kiköltözésekre és az
elővárosok felemelkedésére, a dugók állandósulására vagy a romló közbiztonságra gondolnunk. Most azonban a Város új reneszánsz előtt
áll, mely elsősorban a gazdaság és a kultúra
demokratizálódásának köszönhető: a korábban megszokottnál ma sokkal többeknek adatik meg, hogy városi lakáshoz jussanak, üzletet
nyissanak, vagy saját kezdeményezésekkel vállaljanak szerepet a Város kulturális életében.
A Város újjáéledésének másik mozgatórugója
kevésbé derűs tendenciákra vezethető vissza:
a vidéki élet sok helyütt egyre nehezebbé válik.
Kevés a munkahely, és ahol akad, ott sem mindig kielégítő egy XXI. századi fiatal számára.
Látjuk-e azonban, milyen irányban fejlődik a XXI.
század városa? Reménytelenül elszennyeződik,
vagy éppen ellenkezőleg: további tereket hódít
a környezetbarát építészet, a kerékpár és a
tetőkert? A Város: megoszt vagy egyesít majd?
Lesz-e átjárás az egymás szomszédságában élő szubkultúrák, a különböző társadalmi rétegek,
többség és kisebbség, szegény és jómódú kerületek, gyenge és erős iskolák, vagy éppen a jövedelmek között? Megtilthatjuk a koldulást, de mihez kezdünk a hajléktalanok ügyével? Magasházakat
építünk, mert így kisebb helyen több lakás és iroda is elfér, vagy a föld közelében maradunk, mert
az kevésbé veszélyes, és mert ember-közelibbnek találjuk? Sao Paolo mintájára a világ más városaiból is kitiltjuk-e az óriás reklámfelületeket? Mindezen kérdések már ma is uralják a nyugati
országok folyóiratainak hasábjait. Itt Budapesten talán még nem fordítunk rájuk elegendő figyel-
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met. Pedig ezek és ezekhez hasonló dilemmák „a pesti srácok” életvitelét ugyanúgy meghatározzák
majd, mint Hong Kong, London vagy Los Angeles generációiét.
Fenti kérdések esetében a válaszok többségére nem várakozni kell. Nekünk, szűkebb vagy tágabb
közösségekben aktív fiataloknak kell megkeresnünk, megfontolnunk, végül megadnunk őket.
Van három helytálló közhelyünk. Az első: Budapest tényleg a világ egyik legszebb városa. Földrajzi
fekvését és épített örökségét tekintve is olyannyira nagyszabású, hogy nem csupán kiemelkedik
a régió fővárosai közül, de méltán említhető egy lapon Párizzsal, Berlinnel vagy Barcelonával. A
második: Budapest nem csupán az egyik legszebb, de vitán felül az egyik legjobb adottságokkal
rendelkező európai főváros. Nagy, de még éppen bejárható, Buda és Pest, de az egyes kerületek is
egészen eltérő kalandot kínálnak gyaloglótávolságon belül; használatlanul álló ipari területekből
nincs hiány, így elegendő tér áll rendelkezésre további terjeszkedésre is; az éghajlat kellemes;
van egy nagyszerű folyónk, egyetemek sokaságán diákok tízezrei tanulnak. Végül a harmadik közhely: tettekben messze elmaradtunk, és rengeteget kell dolgoznunk azért, hogy a Város végül
felnőjön lehetőségeihez. A három alapvetés mellé kívánkozik egy negyedik, a politikai térben az
előzőeknél sokkal vitatottabb, ám a tapasztalatok szerint nem kevésbé helytálló megállapítás:
a Városban sosem lehetett, és a jövőben sem kell mindent vezetői döntésekkel, központosított
szervezőmunkával meghatározni. Bizonyos – elsősorban a közösség kulturális szövetéhez kapcsolódó – területeken a közjó érvényre jutása inkább körültekintő, ám visszafogott szabályozást
igényel, és a lehetőségek kiaknázását csak a kiterjedt szabadság teheti lehetővé. Ezzel az origó
ponthoz értünk: a budapesti fiatalokat érintő kérdések legfontosabb rendezőelve, hogy a kívánatoshoz (1) éppenséggel állami, vagy önkormányzati kezdeményezésre van szükség; (2) elegendő
már létező üzleti vagy civil kezdeményezések felkarolása; (3) netán a „passzív konstruktivizmus”,
a ráhagyás, a be nem avatkozás a legjobb választás. A törvény, az autoritás, a mindenkori kormány
és az önkormányzatok részéről a három eltérő attitűd egyidejűségére van szükség, a kulcs azonban, hogy mindegyiket csak a megfelelő területen alkalmazzák. Ésszel, elkötelezetten. A valóságra
érzékenyen.
Van, amiben kezdeményezni,
amiben most és határozottan lépni kell. Elfogadhatatlan, ha két azonos korú és képességű fiatal
közül az egyiknek lehet, a másiknak azonban esélye sincs kielégítő színvonalú iskolát választania, csak mert Budapest általa elérhető szegletében nem talál megfelelőt. Aligha fenntartható
a szakiskolák alacsony száma és sok esetben méltatlan infrastrukturális, anyagi ellátottsága: a
felsőoktatás számos területén immár közhelyszámba menő túlképzés mellett, itt az ideje odafigyelni a már korábban szakmát választó fiatalok színvonalas képzésére, ezzel a manufaktúrák
jövőjének biztosítására is. Aztán: ahogyan a West-Balkán tragédiája bebizonyította, helye és sze-
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repe van az éjszakai élet ésszerű és – amennyire a szegmens jellegzetességei azt lehetővé teszik
– átlátható szabályozásának. Péntek (no és szombat, szerda, sokszor még csütörtök) esti röppályánkat aligha a Budapesti Szülők Riadólánca teszi majd az idősebb honfitársaink számára is
megnyugtatóbbá – de azzá tehető, ha Város és Vendéglátós többet beszélget egymással, amikor
– mielőtt! – éppen szabályozásra terelődik a szó. A barátságos működésben egyébként érdemes
tanulni a jó gyakorlatokból: Óbuda-Békásmegyer az elmúlt években mutatott teljesítményével,
aktív, családbarát sportprogramjainak sorával rácáfolt azokra az előítéletekre, melyek szerint egy
peremkerület nem lehet valódi közösség. Belváros kiváló példával járt elől, amikor felmérve az
egyértelmű igényeket, biztonságos kerékpárutakat alakított ki, vagy éppen az Erzsébet térnél maga
varázsolta rendezett gördeszkaparkká a szökőkút mögötti placcot. Persze a közösségeket érintő
rossz kezdeményezésekről sem feledkezhetünk meg. Józsefváros korábbi vezetőinek rövidlátó,
oktalan döntése volt, amikor bezáratták a Verseny utcai piacot. Úgy határoztak, hogy nem ismerték, vagy nem vették tudomásul a valóságot: a közös tér és a rendszeres találkozások jelentette
értéket, az évtizedek alatt megszokott és megszeretett helyet, mely anyagi formában soha, a lokális identitás erősítése területén azonban nagyon is hozott volna hasznot a Városnak, a fiatalok
számára is megőrizve valamit a régi Budapestből.
Máskor támogatni,
már létező tartalmak, önmaguktól alakuló nemzedéki értékek megsegítése a leghasznosabb. 2011
tavaszán a kormány „Gombold újra! Divat a magyar” kezdeményezése is bizonyította, a fővárosban
működő fiatal divattervezők között egyre-másra bukkannak fel a nemzetközi áttörés lehetőségét is
magukban hordozó tehetségek. Érvényesülésükhöz az állam, a Város talán még inkább hozzájárulhat, ha segédkezik egy magyar divatklaszter kialakításában; a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem,
mint valódi városmárka-ékszer erősítésében, vagy akár egy európai színvonalú divathét meghonosításában. Hasonló témából ezer és egy akad: sokan nem is sejtik, hogy a Nagykörúton belül
mennyi, évekig kiadatlanul álló földszinti üzlethelyiséget bocsátottak fiatal művészek rendelkezésére az önkormányzatok. Srácok, akik a rezsiköltség fedezésével alkotó térhez jutnak; kerületek,
melyek – már ahol szándékaikat igazán komolyan gondolják – kreatív szolgáltatások egész sorát
vehetik igénybe a helyi kulturális élet élénkítéséhez. Miért nem működik ugyanígy más területen
tevékenykedő fiatal, kezdő vállalkozókkal is? Akad rá példa, ám közel sem elegendő.
Sokszor csak szabadon hagyni,
az érdekek egyezését pusztán felismerni is elég. A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) kíváncsi
lokálpatrióták ezreinek megelégedésére szervezte meg idén a „Budapest 100” programsorozatot,
melynek során századfordulós bérházak lakói látták vendégül a bárhonnan betérő vendégeket,
mesélve nekik a sokat látott falak történetéről, saját élményeikről. Bár útjait göröngyök szegé-
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lyezik, a budapesti civil szféra egy-egy szegletében egyre több életképes kezdeményezés bukkan
fel, s mutatja meg magát. A VII. kerületi Kazinczy utca sarkán a Suppré-Neopaint graffitis csapata
látványos munkával tett idegenforgalmi értékké egy elhanyagolt tűzfalat – az önkormányzat pedig
nem csupán szerette az ötletet, de lehetővé is tette a projekt megvalósulását. Hogy hány hasonló
tűzfal lehet még, ez sem lényegtelen kérdés. De hány hasonló döntéshozó lesz?
Lenne itt még valami fontos. Indul a szezon; járhatna négy óránál sokkal tovább is a Zugligeti
Libegő.
Böszörményi Nagy Gergely
26 éves, kommunikációs szakember
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SZERINTE
„Budapest... Mozik, klubok, romkocsmák,
színházak. A monumentális Hősök tere,
a Millenáris, a hekkesek a Római-parton.
Ezerféle kikapcsolódási lehetőség mindenkinek, legyen szó gördeszkásokról, egyetemistákról, családokról, kétkezi munkásokról.
Hegyek, ligetek; a város zöld rejtekei egy
vasárnapi piknikhez vagy vizsgaidőszakban
a tanuláshoz. Macskakő, szecesszió, betonkockák közé bújt játszóterek - a múlt lenyomata a városon. Hidak a két városrész,
s talán két életstílus között. Felfedezetlen
területekkel teli rengeteg - 40-50 év fővárosi
lét után is mutathat újat.
Budapest, a falu, mint ahová nyaralni küldtek
szüleink, hogy lásson csirkét élve is a gyerek. Ismerős utcák, illatok, az éjszakai város
időtlen fényei. Lángos a Blahán, hamburger
a Móriczon, fröccs a Kazinczy utcában, lampionok a Margitszigeten. Mintha mindenkit
ismernél, minden utcában jártál volna, ismernéd minden szegletét. Nem tudsz eltévedni, hiszen itthon vagy.”
Szentkirályi Alexandra
23 éves, fővárosi képviselő
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SZERINTETEK
Kata, 16 éves, Pécs-Hird

„Elmondhatatlanul zavar a szemét látványa, melyet zsákszámra dobálnak szét az erdőkben,
réteken, útszéleken.”

Nóra, 17 éves, Dióskál

„Lakóhelyemre csúcsidőben is csak óránként járnak buszok, így ha éppen
lekések egyet, várhatok még egy órát, holott 15 perc alatt hazaérnék. Így
kevesebb időm marad a tanulásra, családomra, barátaimra.”

Péter, 18 éves, Pellérd

„Édesanyám rokkantnyugdíjas, édesapám munkahelye megszűnt. A legnagyobb
gondom az, hogy szeretném támogatni őket, de a városban nem találok képzettségemnek
megfelelő munkát, vidéken viszont nincs lehetőség.”

László, 24 éves, Szemere

„Falumban nincsenek meg az alapvető közszolgáltatások,
úgymint egészségügyi ellátás, kulturális programok, mindamellett
a közlekedés problémája is megoldatlan – főként télen. Így
nagyon sok időt és pénzt vesz igénybe, ha moziba, bulizni akarunk
menni a szomszédos kisvárosba. Még többet, ha Miskolcra.”
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TUDOMANYOSAN
A főváros és közvetlen környezete jelentősen elkülönül az ország többi régiójától. A regionalitás mellett a települések nagyságával is összefüggenek az oktatás, kultúrafogyasztás, szórakozási szokások, észlelt problémák (és természetesen az ismert gazdasági jelenségek) közti különbségek. A legmagasabban iskolázott 15-29 éves fiatalok a megyei jogú városokban élnek
(érdekesség, hogy arányuk a budapesti 27 százalékos aránynál is három százalékponttal nagyobb).
Talán nem meglepő módon, a községekben élők körében a legkedvezőtlenebb a fiatalok iskolázottsági
szintje – a fiatalok nyolcada mindössze általános iskolai végzettséggel rendelkezik, s ugyancsak mintegy
nyolcadának van felsőfokú végzettsége.
Valószínűleg a fővárosiak számára elérhető széleskörű szabadidő-eltöltési lehetőségek is szerepet
játszhatnak azonban abban, hogy a rendszeresen sportoló fiatalok aránya (az egyéb tényezőkben is sajnálatos leszakadást mutató észak-alföldi régión kívül) az összes régióban magasabb a Budapestet is
magában foglaló közép-magyarországinál. Míg ott a fiatalok mindössze harmada, a nyugat-dunántúli és
a dél-alföldi régióban csaknem a fiatalok fele (45 illetve 46 százalék) sportolt rendszeresen 2008-ban, de
a többi régióban is 40 százalék felett volt a rendszeresen sportolók aránya. Megjegyzendő azonban, hogy
a településtípus szerinti bontás itt is azt mutatja, hogy a községekben élők között sportolnak a legkevesebben rendszeresen (35 százalék), míg a megyei jogú városok esetén ez az arány 47 százalék.
A vidékiek számára a virtuális közösségi terekben rejlő lehetőségek is egyre inkább kinyílnak: örömteli
fejlemény, hogy az elmúlt évek adatai szerint az internethasználatban egyre kisebb a különbség a
települések mérete szerint – a csökkenés ellenére azonban 2008-ban még mindig majdnem kétszer
akkora volt a számítógépet és internetet nem használók aránya a községekben (20 százalék), mint a
fővárosban (11 százalék).
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SZERINTÜNK
Élhető vidék
Az elmúlt húsz évben kettészakadt közös otthonunk a vidék és a város Magyarországára.
A vidéki és a városi magyar emberek közti
szakadék egyre mélyül, azonban a kormány
elutasítja azt a rosszul berögzült tévhitet,
hogy a vidéki emberek csupán másodrangú
állampolgárok, akik számára az államnak
nem kell olyan alapvető szolgáltatásokat garantálnia, mint az egészségügyi ellátás, az
oktatás, a kultúra, vagy éppen a közlekedés.
Észre kell vennünk, hogy a magyar vidék
nem az éppen ott élő emberek magánügye,
hanem a magyarság kulturális öröksége,
közös kincsünk, amelynek fennmaradásáért,
megőrzéséért, ápolásáért felelősséggel tartozunk. A vidéken élő emberek, köztük a fiatalok sem lehetnek másodrangú állampolgárok. Egy erős Magyarország minden polgára
– éljen akár a fővárosban, akár egy parányi
kistelepülésen – azonos lehetőségekkel kell,
hogy bírjon a mindennapok területén, és ez
igaz kell legyen a vidéken, kistelepülésen élő
fiatalokra is.
Tradíciók
Amikor a vidék Magyarországáról gondolkodunk, látnunk kell azokat az értékeket, amelyeket
a szabadság és a függetlenség formájában a vidéki létforma megtestesít. A vidéki, gazdálkodó
létforma lényege, hogy az ember a maga ura lehet. Nincs nemzeti függetlenség és nemzeti
szabadság az egyén szabadsága és függetlensége nélkül. Magyarország akkor lesz szabad
ország, ha mindenki a saját életformáját megválasztva élhet benne, ha nem egzisztenciális vagy
infrastrukturális kényszerek, hanem saját meggyőződésünk alapján határozhatunk sorsunk
felől.
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Illyés Gyulát idézve tudhatjuk: „a szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol”. Isten – haza – család, a
vidék Magyarországának ezek a gyökerei. E hármas jelszó hűen foglalja össze azt az értékrendet, amely
a vidéki, gazdálkodó emberek életét meghatározza. A természetközeli létformából következik egy olyan,
a teremtett világ adottságait és rendjét elfogadó, hagyománytisztelő, a köznyelv által „józan paraszti
észként” aposztrofált gondolkodásmód, amely tiszteletben tartja a múlt értékeit, a hagyományokat, elfogadja azt az elvet, miszerint „a gömbölyűt nem cipeljük, a szögletest pedig nem gurítjuk”.
Nemzeti kultúránk és örökségünk egyik legfőbb megtestesítője a hagyományos paraszti életmód. „A nép
fia készségesen beleilleszkedik abba a hagyományos rendbe, amelyet a tájszólás, erkölcs és szokás minden parancsszónál mélyebben belevés a lelkekbe” – írja Bálint Sándor néprajzkutató. A földből élő ember számára a haza nem elvont fogalom, hanem kézzel fogható valóság, a család pedig a társadalom
legfontosabb alapegysége. Vidéki településeink igazodnak természetföldrajzi adottságainkhoz, az itt élők
nemzedékről nemzedékre adják át hazai termesztési-tenyésztési hagyományainkat, a gazdálkodásban
megszerzett és felhalmozott tudásanyagot, őrzik tájfajtáinkat és őshonos állatfajtáinkat, ezzel a biodiverzitás gazdagságát, hozzájárulnak a magyar táj fenntartható használatához és a heterogén termelési kultúra
megőrzéséhez. Az új nemzedéket vidéken hatékony támogatási rendszerrel arra kell ösztönözni, hogy ne
szakadjon el ősei létformájától, hanem folytassa az évszázados hagyományt, amit a termőföld megművelése
jelent – s ez nem kizárólag gazdasági, de kulturális és nemzeti örökségvédelmi kérdés is egyben.
Versenyképesség és rentabilitás
A magyar mezőgazdaság versenyképessége elsősorban azon múlik, hogy a rendelkezésre álló támogatások végső soron az öngondoskodás, a saját lábon állás irányába vezesse a hazai gazdatársadalmat.
A mindenkori kormánynak felelőssége van abban, hogy az Európai Unió által biztosított támogatási
formákat a lehető legteljesebb mértékben kiaknázza, erejéhez mérten hazai forrásból kiegészítve a
magyar gazdatársadalom, különösen a fiatal gazdák versenyképességének biztosítására.
Veres Péter Szárszó c. kötetében kifejtett gondolatai azonban arra figyelmeztetnek bennünket, hogy a
piac törvényei nem válhatnak kizárólagos rendezési elvvé az agrárium tekintetében. „Én kétféle rentabilitást látok. Az egyik az árutermelés és a jövedelmezőség néha dinamikus, időnként azonban válságos törvényei szerint működik, a másik a földhódító pionír-munka, amely nem számolja a kamatokat,
még a munkaórákat és a testhőkalóriákat sem, csak dolgozik és termel, hogy fenntarthassa önmagát
és ivadékait. Aki egy adott földdarabon, amelyen addig csak – mondjuk – tíz ember élt, meg húszharminc ember számára is tud élelmet termelni, esetleg minőségileg is jobbat is változatosabbat, annak a munkája az emberi nem s azon belül a saját közössége számára akkor is rentábilis, ha pénzügyileg nem volna kifizetődő”. A gazdálkodó létformára tehát elsősorban úgy kell tekinteni, mint a vidéken
élő családok megélhetésének forrására. A profitmaximalizálás helyett arra kell helyezni a hangsúlyt,
hogy minél több polgár jusson munkához, megélhetéshez a mezőgazdaságon belül. A mezőgazdasági
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termelés beindítása, fokozása ugyanis nem kizárólag gazdasági, de szociális kérdés is egyben, amelytől
a vidék népességmegtartó-ereje függ.
A hazai gazdatársadalom korszerkezetének válsága
Elszomorító tény, hogy a magyarországi gazdálkodóknak mindössze 6,8 százaléka fiatalabb 35 évesnél.
Az Európai Bizottság 2005-ös adatai szerint ugyanez az arány Lengyelországban 15,4 százalék, Ausztriában pedig 12 százalék. Az Európai Parlament által javasolt irányelvek szellemében bevezetett
korkedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőség – amely a mezőgazdasági tevékenységgel felhagyó idős
gazdálkodó birtokának átörökítését támogatná brüsszeli forrásokból - feltételeinek mindössze tízen
feleltek meg hazánkban 2009-ben. Magyarországnak olyan agrár- és vidékpolitikára van szüksége,
amely lehetőséget biztosít a fiataloknak a mezőgazdaságban való elhelyezkedésre, hogy a hazai gazdatársadalom korfájának szerkezete optimálissá váljon.
A kormány felismerte, hogy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az Európai Unió által meghirdetett támogatási
formák – így például a mezőgazdasági termelők gazdaságátadáshoz nyújtott támogatás – révén a hazai gazdatársadalomban a fiatalok arányát növelje. Az Európai Unió szükséges prioritásának tartja a fiatal gazdák
felkarolását és ehhez számos kiindulási alapot nyújt. Ezeket be kell építeni a magyar támogatási rendszerekbe. A megreformált Közös Agrárpolitika egyik célkitűzése az, hogy biztosítani kell a mezőgazdasági
termelői generáció jobb megújítását. A fiatal mezőgazdasági termelőket segítő intézkedések kidolgozása
és végrehajtása során különösen figyelembe kell venni az új tagállamok fiatal gazdálkodóinak helyzetét.
Szomorú, hogy az elmúlt esztendőkben nem volt meg a kormányzati akarat, hogy az EU fiatal
gazdálkodókat támogató intézkedéseit hatékonyan átültessék a hazai gyakorlatba. Segíteni kell a fiatal
gazdálkodókat abban, hogy gazdaságaikat elindítsák, célkitűzés kell legyen továbbá a korszerkezetváltás elősegítése a mezőgazdasági munkaerő életkor szerinti megosztásának javításával. Ezáltal
segíthető elő a mezőgazdasági tevékenységek fenntarthatóságának megtartása.
A jövő útja a szövetkezet
A magyar mezőgazdaság jövőjét nem a kevés embernek megélhetést biztosító, többnyire a magyar
termőföldhöz semmilyen kapcsolattal nem bíró üzletemberek, spekulánsok által birtokolt, nagyüzemi
módon megművelt nagybirtokok kizárólagossá válása, hanem a családi gazdaságok, a kis- és középbirtokok jelentőségének megerősítése jelenti. Ennek a birtokpolitikában is nyilvánvalóvá kell válnia. A családi gazdaságokat, a kis- és középbirtokokat kell elsősorban támogatni a nagyüzemi módon megművelt
nagybirtokokkal szemben, a mezőgazdasági termelés hatékonyságának megítélésében pedig a profit
mellett számos egyéb szempontot is figyelembe kell venni. A jelenlegi világgazdasági folyamatok, illetve
az Európai Unió agrárpolitikájának következtében a kis- és középbirtokok megmaradása, ezzel együtt
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pedig a vidék népességmegtartó erejének fenntartása a gazdák önkéntes közösségvállalásán alapuló
szövetkezetek erősítésével, a termelői összefogás elősegítésével érhető el.
Ténykérdés, hogy az Európai Unióban a zöldség-gyümölcs piac szabályozásában és a termelés koordinálásában a Termelői Értékesítő Szervezetek (TÉSZ) játszanak kiemelkedő fontosságú szerepet. Az
uniós támogatások indirekt módon a TÉSZ-eken keresztül juthatnak el a termelőkhöz, amiket szigorú
ellenőrzés mellett a termelői csoport működési programjában foglalt céloknak megfelelően használhatnak fel. A gazdák önkéntes közösségvállalásán alapuló szövetkezetek jelenthetik hosszútávon a magyar
mezőgazdaság jövőjét. Ugyanakkor érthető, hogy az idősebb gazdák, akik saját bőrükön tapasztalták
meg a szocialista diktatúra erőszakos kollektivizálásának hatásait, idegenkednek ettől a Nyugat-Európában már bevált termelési formától. A mi generációnk azonban – tekintettel arra, hogy gondolkodásunkat nem determinálják átélt tragédiák - képes lehet arra, hogy előítéletektől mentesen kövesse a
fejlett agrárországok előremutató példáit. A fiatal gazdáknak állami ösztönzéssel, megfelelő támogatási
formákkal segítve az élen kell járniuk az önkéntes termelési és értékesítési társulatok létrehozásában,
hogy ezzel is modernebbé és így versenyképesebbé váljon a hazai mezőgazdaság.
A hazai termékek piacra jutásának elősegítése
A vásárlók számára egyre fontosabb az áruk magyar eredete. Piackutatásokból kiderül, hogy a jó minőség és
a megfelelő ár után a hazai eredet lett a harmadik legfontosabb szempont a termék kiválasztásánál. Ezzel
együtt a magyar élelmiszerek termelésére, előállítására és népszerűsítésére még több figyelmet kell fordítania az oktatásnak és a médiának is, hogy kellő megbecsülést kapjanak a termelők és a termékeik. Miközben
a magyar termelőknek számos indokolatlanul szigorú élelmiszerbiztonsági előírásnak kell megfelelnie
a jelenlegi jogszabályi környezet szerint, addig a hazainál javarészt rosszabb minőségű, bizonytalan
eredetű – számos esetben a fogyasztók egészségére káros – külföldi élelmiszer érkezik hazánkba. Az
EU, illetve nemzetközi kereskedelmi egyezségek szabta korlátok között az importáruk élelmiszerbiztonsági ellenőrzésének szigorítása az egyetlen megoldás arra vonatkozólag, hogy a külföldi termékekkel szemben nagyobb védelmet biztosítsunk a magyar áruknak a hazai piacokon.
Zárszó
Nekünk, XXI. századi magyar fiataloknak, ki kell állnunk a magunk értékeiért és érdekeiért az ország
minden pontján. Ha a mi nemzedékünk a saját kezébe veszi sorsa irányítását, egy erősebb, sikeresebb, versenyképesebb mezőgazdaságot, és ezzel együtt élhetőbb vidéket teremthetünk, és hagyhatunk
örökül az utánunk jövő nemzedékeknek.
Chladek Tibor
23 éves, a Magyarországi Tanyákon Élők Egyesületének aktivistája
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SZERINTE
Kisgyermekként, mikor első alkalommal
jártam Budapesten, megfogadtam, ha majd
felnövök, még egyszer ellátogatok ide és elhozom a porontyaimat, hadd lássák milyen
gyönyörű a fővárosunk. Azóta számos kontinensen megfordultam, de nem csábultam
el, és még mindig ugyanabban az aprócska
faluban lakom, s itt is tervezem leélni az életem. A miértje egyszerű, hiszen élvezem a
vidéki lét minden formáját. Imádom járni az
erdőt, mezőt, s a szántókat, és közben ámuldozni milyen gazdag ez az ország… Csupán
abból kellene főzni, amink van - ahogy felénk
mondani szokás.
Máté Szabolcs “Sub Bass Monster”
34 éves, rapper
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A NOK HELYZETE
SZERINTETEK
Viktória, 27 éves, Győr

„Nincs elég szabadidőm. A jövőm biztonsága érdekében a munkámat teljes odaadással,
felelősségteljesen kell végeznem, ami nagyon sok energiabelefektetést igényel.”

Noémi, 22 éves, Becsvölgye

„Szüleim idősek, és maradiak. Náluk lakom, de nem támogatnak, mivel azt
mondják, férjhez kellett volna már mennem. Holott én tanulni szeretnék
még, mert jelenlegi végzettségemmel nem kapok munkát.”

Ágnes, 26 éves, Budapest

„Diplomám megszerzése után egy évig nem sikerült elhelyezkednem, és azóta sem
találtam állandó, teljes munkaidős állást. Félek, hogy az évek múlásával ez még
nehezebb lesz.”

Zsófia, 29 éves, Szombathely

„Vezető beosztásban dolgozom egy multinacionális cég alkalmazottjaként napi átlag
10-12 órát. A közeljövőben szeretnék megházasodni, gyermeket vállalni, azonban félek,
hogy ebbe a rutinba nem férne mindez bele. Szeretem a munkám, de félek, hogy a
családalapításra vonatkozó terveim a karrieremet törnék ketté.”
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TUDOMANYOSAN
Habár a házasodás és a gyermekvállalás időpontja mindkét nemnél jelentősen kitolódott az utóbbi években, továbbra is megfigyelhető, hogy a nők fiatalabban alapítanak családot a férfiaknál. A 15–29 éves
férfiak 78, míg a nők 64 százaléka nőtlen vagy hajadon. A hajadonok arányának növekedése 4 százalékpont 2004-hez képest, míg a nőtlenek aránya 2 százalékponttal növekedett. Élettársi kapcsolatban a
nők 16, míg házastársi kapcsolatban 17 százaléka él. Ahogy ez várható, az első gyermek vállalásának
átlagos időpontja is alacsonyabb a nőknél (22 év) mint a férfiaknál (23 év).
A korábbi gyermekvállalás, és főleg a gyermeknevelés nagy részének nőkre hárulása valamelyest magyarázza a férfiak és nők munkaerő-piaci aktivitásának a különbözőségét. A férfiak gazdasági aktivitása
lényegesen magasabb. A korosztály fele állította, hogy dolgozik, míg a nők körében ez az arány csak
39 százalék. Az Ifjúság 2008 felmérés adatai alapján a nőknek 6 százaléka volt otthon gyes-es, gyeden vagy gyet-en, míg a férfiak között kimutathatatlan volt azoknak az aránya, akik otthon maradnak a
gyerekkel. A férfiak és nők munkaerő-piaci aktivitása közötti különbség azonban még így is jelentősnek
mondható, különösen annak a fényében, hogy a nők sokkal képzettebbek a férfiaknál. A képzettségbeli
különbség a nők és a férfiak által betöltött pozíciók különbözőségén is látszik: a beosztott diplomások
között magasabb a nők aránya (17 százalék, ezzel szemben a férfiaknak mindössze 7 százaléka). Ezzel
együtt az igazán jól fizető állásokban lényegesen magasabb a férfiak aránya. A havi 200 ezer forintot
vagy annál többet keresők 9 százaléka férfi és csak 4 százaléka nő.
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SZERINTÜNK
A nők és a férfiak közötti egyenlőség alapvető
emberi jog, az Európai Unió országainak közös
értéke. Ezen a téren mind az Európai Unió,
mind pedig Magyarország jelentős eredményeket ért el az utóbbi évtizedekben. Ez főként
az egyenlő bánásmódot biz-tosító jogszabályoknak, a nemek közötti esélyegyenlőség
érvényesítésére hivatott kezdeményezéseknek
és a nők érvényesülését elősegítő célzott intézkedéseknek köszönhető.
Mindezek ellenére, a nők és férfiak közötti
esélyegyenlőség hazánkban még mindig nem
érvényesül maradéktalanul. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint az, hogy a magyarok többsége
a nemek közötti egyenlőségről mint elérendő
célról beszél. Éppen ezért a közeljövőben
sürgető intézkedések megtételére van szükség számos területen.
A gyermekvállalás ösztönzése céljából rendkívül fontos a munka és a család összeegyeztetésének ideálisabbá tétele, erősítése.
Ahhoz, hogy ezen az úton elinduljunk két területen is változásra van szükség. Egyrészről szociálpolitikai intézkedések sorozatára; vagyis
a részmunkaidős foglalkoztatás kiszélesítésére, az otthoni távmunka, illetve a rugalmas
munkaidő jóval nagyobb arányú bevezetésére,
óvodai és bölcsődei férőhelyek létesítésére, családi napközik rendszerének kiépítésére, valamint az otthoni gyermekgondozás elfogadott foglalkozásnak minősítésére.
Másrészről a családok szintjén is szemléletváltásra van szükség, nálunk ugyanis még
mindig sokan gondolják úgy, hogy a gyerek kizárólag a nő “dolga”. A gyermeknevelés
azonban a szülők közös ügye, ezért ugyanannyi időt és energiát kell mindkét szülőnek erre
fordítania.
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Nemek harca a foglalkoztatás terén
Törekedni kell továbbá a foglalkoztatás és a szociális védelem terén a nemek között húzódó
szakadékok megszüntetésére, különösen három, a nemek közötti egyenlőség szempontjából kiemelt fontosságú területen, nevezetesen a foglalkoztatás, az oktatás és a társadalmi befogadás
terén.
A foglalkoztatás terén fennálló deficit elsősorban a fiatalokra koncentrálódik. Ezen belül is a
pályakezdő diplomás nők vannak a legnehezebb helyzetben, mert közel 20 százalékuknak az
első munkahely megszerzése 6 hónapnál is hosszabb időt vesz igénybe. Az is hátrányt jelent
számukra, ha egy állásinterjún bevallják, hogy a jövőben gyermeket szeretnének. A nőknek
szignifikánsan nagyobb esélyük van az alulfoglalkoztatásra, s nagyobb arányban érzik úgy, hogy
túlképzettek a diplomájukkal. Sajnos ez még 5 évvel a munkába állásukat követően is helytálló
megállapítás.
A munkahelyeken rendkívül súlyos diszkrimináció érvényesül a kisgyermekes nőkkel szemben
mind az anyagiak, mind pedig a karrier terén, a saját korosztályukhoz tartozó gyermektelenekhez képest. A magyar nők keresete a férfiakéhoz képest ugyan évről évre csökken - 2006ban 14,4%, 2007-ban 16,3% volt - ez azonban elsődlegesen nem annak tulajdonítható, hogy
azonos munkáért nem azonos bért fizetnek a férfiaknak és a nőknek, hanem annak, hogy a két
nemhez tartozók eltérő típusú munkát végeznek. A nők és a férfiak jelenléte a munka világának
hierarchikus rendjében ugyancsak aránytalan. A nagyobb keresettel járó magasabb vezetői
beosztásokba jóval nagyobb valószínűséggel neveznek ki férfiakat, mint nőket, még a ”női” szakmákban is.
Ez a tendencia figyelhető meg a jelenlegi politikai, gazdasági illetve tudományos életben is. A
nők politikai szerepe a döntéshozatal minden területén csekély, az önkormányzatoktól egészen a
minisztériumi hierarchiáig. A kormányzati szint legfelső régióiban az abszolút vezető pozíciókat
kizárólag férfiak töltik be, a hierarchia alacsonyabb szintjein azonban emelkedik a nők létszáma
illetve aránya. A felnőtt lakos-ság szemében a nők hátrányos helyzetének legfőbb okaként a férfiak uralta politikai terep jelenik meg. Éppen ezért kikerülhetetlen a politikai illetve gazdasági
életben a nők szerepvállalásának valamint a nők vállalkozási kedvének előmozdítása.
Az alacsony női foglalkoztatási mutatók szorosan összefüggnek azzal a ténnyel is, hogy hazánkban – az EU többi tagállamával összehasonlítva – a legalacsonyabb az otthoni távmunka, a részilletve a rugalmas munkaidő aránya. A kisgyermekes édesanyák a szülés után többnyire kizárólag
a korábbi, teljes munkaidős – heti 40 órás – munkakörükben tudnak ismét elhelyezkedni, ha
egyáltalán van lehetőségük a visszatérésre. Ez sok nő számára indokolatlanul nagy megterhelést
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jelent, tehát az igazi megoldást a részmunkaidős foglalkoztatás jelentené. A megfelelő intézményi gyermek-elhelyezési lehetőségek korlátozott száma, a munkáltatók e téren meglehetősen
alacsony motiváltsága, valamint a teljes munkaidős álláshoz képest jóval alacsonyabb kereset
ennek akadályát képezi. Ezen nehézségeket bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítésével, családbarát munkahelyek kialakításával, nők számára biztosított rugalmas munkaidő bevezetésével,
valamint a családi napközik rendszerének kiépítésével lehetne leküzdeni. Jelenleg Magyarországon a gyermekek mindössze 10 százalékának jut bölcsődei elhelyezés, a kistelepüléseken
pedig teljesen reménytelen a helyzet. Éppen ezért fontos a családi napközik rendszerének kiépítése, amely kettős célt szolgál. Egyrészről rugalmasan, családias környezetben képes biztosítani
a gyermekek napközbeni felügyeletét. Másrészről pedig munkahelyeket teremt azáltal, hogy
megoldja a munkaerőpiacra visszatérni kívánó szülők gyermekeinek napközbeni felügyeletét.
Egy még mindig aktuális probléma- a nők elleni erőszak
A nők elleni erőszak (párkapcsolaton belüli erőszak, szexuális zaklatás, nők elleni erőszak
propagálása a médiában, emberkereskedelem, prostitúció) emberi jogi jogsértés. Éppen ezért
elengedhetetlen valamennyi formájának megszüntetése. Mindenekelőtt fontos felhívni a figyelmet a bejelentés fontosságára, mert ennek hiányában nem lehet megvédeni azokat a nőket, akik
családon belüli erőszak áldozatává váltak (sok nő szégyelli a történteket, fél, nem mer segítséget
kérni, haszontalannak, butának érzik magukat, önmagukat hibáztatják a kialakult helyzetért).
Széles körű felvilágosító kampányok indításával hangsúlyozni kell a probléma komolyságát (ha
a nő fél megtenni a bejelentést, akkor ezt a szomszédnak, barátnak, családtagnak kell megtennie helyette). Előrelépést jelentene, ha a rendőrség is komolyabban venné a bejelentéseket, nem
pedig családi ügyként kezelné azt, valamint ha súlyosbítanák a kiszabható büntetési tételeket.
„Kényszerszinglik országa lettünk”
Ma már számos tudományos bizonyíték létezik arra vonatkozóan, – többek között Kopp Mária, a
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet igazgatóhelyettesének kutatásai – hogy a
húszas, harmincas éveiben járó nők számára jelenleg az egyik legnagyobb problémát a párkeresés jelenti. A kitolódott párválasztásnak számos oka lehet, ilyen például:
• függetlenség utáni vágy
• a párunkkal szemben támasztott túl nagy elvárások
• időhiány
• a média által sugallt individualista szemlélet, az egyéni érdekek előtérbe helyezése a partnerrel
szemben
• a mai fiatalokra jellemző késői érés, azaz személyiségfejlődésükben lényegesen később jutnak el oda,
hogy önálló életet tudjanak élni, ez ugyanis a gyermekkori túlterheltség egyik következménye
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• a kényelem, ami miatt egyre több fiatal próbál a lehető leghosszabb ideig a családi fészek melegében
élni, ahol lehetőség szerint megkapnak mindenféle ellátást (kutatók parazita gyermeknek
nevezik ezeket a felnőtteket)
• a felelősségvállalás tudatos hárítása, amely által jóval később jelenik meg az önálló identitás megszerzésének, a saját élet kialakításának igénye, mint régebben, ami miatt nem kötnek
házasságot, illetve nem vállalnak gyermeket sem
• félénkség
Szerencsére hazánkban a fiataloknak csak nagyon kis százaléka az úgynevezett tudatos
szingli, aki egyáltalán nem vágyik gyerekre, családra, így Magyarországon valójában inkább
kényszerszingliségről beszélhetünk. Aggasztó viszont, hogy egyre több a magányos húszas,
harmincas nő, holott nagy részük még ma is a házasságot tartja a legjobb együttélési formának.
A harmincas egyedülálló magyar nők zöme már túl van egy váláson, sőt gyermeke is van. A tipikus magyar szingli a jelek szerint nem nő, hanem férfi. Egyes kutatások szerint az egyedülálló
nők számának növekedése mögött döntően a korosztályba tartozó férfiak viselkedése áll. Ők
azok, akik az állandó partnerkapcsolatot minél későbbre halasztják. Ismerkedésre szinte csak
a szórakozóhelyek állnak rendelkezésre, így nagy szükség lenne arra, hogy a fiatalok megtalálják azokat a közösségeket, fórumokat, ahol ismerkedhetnek egymással. A kényszerszingliség megszűntetése, valamint a válások számának csökkenése érdekében már óvodás korban
fejleszteni kell a társas intelligenciát, mivel a fiataloknak nincsenek meg azok a készségeik,
amelyek segítségével a felmerülő konfliktusokat képesek lennének megoldani. A családalapítás kitolódása a nők esetében további súlyos problémákat (kitolódott fogamzás, meddőség) is
eredményez. A 26-35 éves, nem hajadon magyar nők 19,1%-ának volt legalább egy évig tartó
sikertelen próbálkozása, hogy teherbe essen.
Mindezek tükrében tehát láthatjuk, hogy egy olyan úton járunk, amelyre újabbnál újabb akadályok gördülnek, ahol újabbnál újabb nehézségekbe ütközünk, de tudatos szociálpolitikai lépésekkel jobbá tehetjük a magyar nők életét.
Dr. Takács Helga
27 éves, jogász
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SZERINTE
Előadóként nagyon szerencsés nőnek érzem
magam, hiszen a színpad azon kevés helyek
egyike, ahol egy nő pont annyi esélyt kap,
mint egy férfi. Sőt, női mivoltom az előadás
szerves része, eszköz és lehetőség, amivel a
zenében átadott érzelmeket árnyalni, fokozni lehet, harmonikusan működve együtt férfi
zenésztársaimmal. Szívből kívánom, hogy
egyre több nő érezhesse amit én: hogy egyenrangú lehet anélkül, hogy nőségéből bármit
feladna.
Harcsa Veronika
28 éves, jazzénekesnő
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KULTURA
SZERINTETEK
Endre, 19 éves, Baracs

„Sajnálatos módon a mai fiatalokra nincs hatással a művészeti világ, és ezáltal értékelni
sem tudják a művészeteket, a művészeket.”

Júlia, 22 éves, Környe

„A főiskola elvégzése után visszaköltöztem szüleimhez, és Tatán álltam
munkába. Egyelőre sikeres pályafutás elé nézek, azonban nagyon kevés
szabadidőm miatt, nem tudok barátaimmal szórakozni járni, vagy kulturális
programokat látogatni. Őszintén szólva, a környékemen erre nincs is nagyon
lehetőség.”

Lilla, 23 éves, Kaposvár

„Az ösztöndíjamból örülök, ha a tankönyveimet meg tudom venni, nemhogy szépirodalmi
könyveket vegyek,vagy színházba menjek pedig igényem lenne rá.”

Balázs, 33 éves, Szentendre

„Nem érzem azt, hogy a kultúra az életem része lenne, de lehet, hogy csak azért
nem, mert engem jobban lekötnek a szórakoztató könyvek vagy filmek. Miért
gondolják, hogy az igazi irodalmi élmény például csak a kultúrsznobok által olvasott
könyv lehet?”
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TUDOMANYOSAN
A kulturális javak fogyasztását tekintve kialakult egy, a javakban dúskáló csoport, az ebbe tartozók elsősorban
az elitkultúra szegmensei közül választanak. Mások viszont alig férnek hozzá bármiféle kulturális termékhez,
s egy ponton túl már nem is ismerik fel saját szükségleteiket, ezért kulturális aktivitásuk az elitkultúra intézményeinek (art mozik, az opera, színházak, múzeumok, illetve a kiállítások és a hangversenyek) használatában
formális. Különösen szembetűnő ebben a vonatkozásban Budapest és a községek ellentéte, mely lakóhelyek
15–29 éves korosztálya élesen elkülönül egymástól a kulturális fogyasztás jellegében és gyakoriságában. A
kulturális olló tovább nyílik, ami még inkább erősítheti a fiatalok közötti esélyegyenlőtlenségeket.
A fiatalok által részben használt, az ún. „elitkultúrához” tartozó kulturális téren kívül léteznek olyan „szubkulturálisnak” nevezhető terek, amelyek már egyértelműen az ifjúsági kultúra részei. Ezek egyrészt a beszédcselekvés helyszínei (kocsma, kávéház stb.), másrészt a könnyed vagy igényes szórakoztatás színterei (pl.
diszkó, jazz-klub). Ezeket a tereket azonban eltérő rendszerességgel tudják használni a fiatalok. A 15–29
évesek – átlagosan – 80 naponként jutnak el kávéházba, hetven naponként sörözőbe, és 130 naponként étterembe.
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SZERINTÜNK
Kultúra és fogyasztás
Nem nézik, nem olvassák, nem hallgatják, nem
mennek el, nem fogyasztják. Folyton ezt hallani,
ha kultúráról van szó. A “nagytudású fontos és kulturált emberek” átlátják a dolgot. Számukra nem
kérdés a kultúra fontossága az egyén ízlésének és
identitásának kialakulásában. Tudják, hogy felelős
döntéseket hozó, önnön megoldásaiban bízó, tudatos állampolgár csak kulturált emberből válhat. De
mit gondolnak a fiatalok a kultúráról?
Miközben a csapból is az folyik, hogy “hozd ki a
legtöbbet az életedből”, az valahogy nem jut el a
fiatalokhoz, hogy az embernek csak akkor van beleszólása saját sorsába, ha felismeri a világot és
összefüggéseit. Ez a kultúra által biztosított szellemi szabadság nélkül nem megy. Nem igen találkozni olyan szlogenekkel, hogy “valósítsd meg
önmagad, és ennek jegyében menj múzeumokba,
hallgass zenét, járj színházba, olvass könyveket, és
tanulj belőlük.”
Ugyanakkor ömlik az emberre a színes, szagos,
hatalmas élményt ígérő, olcsó szórakozás, és mindez nem hogy könnyen elérhető, de egyenesen tukmálják! Arról persze már nem szól a fáma, hogy ha
nincs kultúra, az ember nem más, mint egy fogyasztóautomata, és mint ilyen, a fogyasztói társadalom
öntudatlan kiszolgálója. Ha nincs kultúra, az ember védtelen és kihasználható, mivel nem tud különbséget
tenni jó és rossz között. Ebben az esetben nem több mint egy csecsemő. Kiszolgáltatott lény, akinek nincs
beleszólása saját sorsába. Ha nincs kultúra, nincs fejlődés, nincs jövő. Mindenki tisztában van vele, hogy
a fiatalok életét alapjában határozza meg a média és az internet. Ami a példamutatást illeti, a szülők és
a pedagógusok szerepét egyre inkább átveszik a celebek, véleményvezérek, a közösségi média befolyásoló szerepe hatalmas. Unalomig ismételgetjük a közhelyeket a fogyasztói társadalomról, a marketing
fontosságáról, a célcsoportok eléréséről. Aggódunk a feltétel nélküli fogyasztás miatt, hogy mindenféle
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tartalomszűrés nélkül jut el a fiatalokhoz. Be kellene végre látnunk, hogy az egyetlen megoldás, ha a fiatal
önmagától képes különbséget tenni jó és rossz, követendő és elítélendő között. Ahelyett hogy kivesszük
a kezéből a döntés lehetőségét, meg kellene tanítani helyesen dönteni. Nyilvánvaló, hogy a helyes értékrend kialakulásához a kultúrán keresztül vezet az út. Vitathatatlanul fontos biztosítani a kultúrához és a
művészetekhez való hozzáférést, de a fiatal eljutása a kultúrához, nem ugyanaz, mint a kultúra eljutása a
fiatalhoz. Be kell látnunk, hogy a kultúra fontosságának ismételgetése, a kulturális javak fogyasztásának
lehetősége nem egyenlő a kultúra népszerűsítésével. Hiába tesszük elérhetővé a kultúrát, ha közben nem
alakítjuk ki a kultúrára való igényt.
A kultúrához való viszony
Ha kultúráról esik szó, azt átitatja valami ájtatos, élettelen, depresszív köd, mintha a kultúra valami sznobizmus vezérelte szükséges rossz volna, amivel illik képben lenni. Fel sem merül, hogy egy kulturális
program lehet szórakoztató. Tehát első lépésként a kultúrához való viszonyon lenne szükséges változtatni.
Szabad szellemeknek kellene berobbanniuk, akik új mozgást visznek a társadalmi gondolkodásmódba.
Az embereket – és kiemelten a fiatalokat – be kell kapcsolni a kulturális folyamatokba. Nyitottá tenni a
művészetekre. A szellemi szabadság vezérelte alkotókészség ma már nem korlátozódik azokra, akik a
hagyományos művészetek valamelyikét művelik. Sőt a kreativitás nem szorítkozik pusztán a művészetek
gyakorlására. A művészetből nyert ismeretek mára az életbe visszaáramló elemet alkotnak, ember és
ember közötti kommunikációt eredményeznek. Amíg a művészetek egy elérhetetlenül magas piedesztál
tetején porosodnak, addig a fiataloknak nem lesz hozzá közük.
Minden generációnak megvan a saját útja. Az olyan sikereknek, mint például a Harry Potter-sorozat, önmagukon túlmutató eredménye, hogy népszerűségükkel kultúrafogyasztóvá teszik a fiatal generációt.
Szórakoztató formában képviselnek értéket, amivel vonzzák a fiatalokat. A kultúra tehát ezekben az esetekben meghatározó közösségi élmény, és mint ilyen, pozitív tapasztalat. A kultúrára nincs idő, nincs pénz,
nincs lehetőség... Ezeknek a véleményeknek persze jócskán van alapja, de legyünk őszinték: ha valami
igazán vonzó, akkor az ember talál rá időt, összekotorja rá a pénzt, megkeresi a lehetőséget. Bíznunk kell
az új nemzedék erejében, képességeiben, hiszen az élő kultúra alapja a kortárs művészet. A tömegkommunikációs vívmányok beemelése a kultúra egészen új dimenzióinak megnyitásra ad lehetőséget, melyet
az új nemzedék már magától értetődő természetességgel kezel. A fiatal nemzedék egyre tudatosabban
építi saját alternatív kultúráját. Új platformokon, újszerű kezdeményezésekkel, de igenis jelen van. Összességében elmondható tehát, az ifjúságpolitikai irányelvek kidolgozásánál kiemel-ten fontos a kultúrához
és a művészetekhez való hozzáférés demokratizálása, a kultúra népszerűsítése, a fiatalok folyamatba való
beemelése és a pozitív megerősítés.
Nemes Takách Kata
30 éves, színésznő, díszlettervező, jelmeztervező
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SZERINTE
Fiatal színésznőként viszonylag korán megtapasztaltam a munka világát. A film és a filmezés
közege azonban nemcsak a munkát jelenti számomra, hanem hivatást, sőt már-már küldetést is egyszerre. Ha „dolgozom”, sosem felejtem el: a fiatalokat a kultúra és a művészetek
szeretetére kell nevelni.
Fel kell ismernünk, hogy a kultúra nemzedékek közötti értékközvetítő és egyben
hagyományőrző szerepet játszik. Nem más,
mint iránytű, amely segít eligazodni az anyagi
és szellemi világ tengerében. Egy eszköz, amelyet nem lehet bármikor csak úgy megvásárolni,
eltulajdonítani, legfeljebb örökül kapni/hagyni,
de így is csak akkor tudjuk megragadni lényegét, ha mi magunk is hozzájárulunk: építjük,
gyarapítjuk, vagy legalább rácsodálkozunk az
ember alkotta szépségre. Hiszen egy festmény
nem csupán a vászon és olajfesték kémiai
együtthatása. S mindegy is, hogy egy könyvnek
új illata, vagy dohos szaga van: ha fellapozzuk,
már magunkba is szívjuk múltunkat, jelenünket és jövőnket.
Kiss Ramóna
26 éves, színésznő
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TEHETSEGGONDOZAS
SZERINTETEK
Virág, 17 éves, Bocfölde

„A diákokkal szemben csak nőnek az elvárások, a követelmény évről-évre nagyobb. A felsőoktatási
intézményekbe való bejutás egyre nehezebb. Teljesen felesleges tantárgyakra vesztegetjük el az
időnket. Az elvárásoknak nehezen tudunk megfelelni, mert egyre kevesebb a jó tanár, aki igazán
tanít.”

Zsolt, 18 éves, Pókaszepetk

„Bizonytalan vagyok a jövőt illetően, mivel nem tudom, melyik pálya felé
induljak, nem tudom eldönteni, melyik szakmában lennék jó.”

Gábor, 18 éves, Dömös

„Nehéz állami támogatással bejutni egy felsőoktatási intézménybe. Én például, inkább
megyek egy fizetős magániskolába, ahol azt tanulom, amit szeretnék, és külföldi
tanulási lehetőséget biztosítanak.”

Róza, 16 éves, Pécs

„Az iskolai elfoglaltságok mellett – amiket nagyon szívesen csinálok –, nem nagyon
tudok tanulni is, és a barátaimmal, a családommal lenni. Játszom egy zenekarban,
zongorázok, gitározok, színjátszózok, és kórusra járok, valamint külön angolra a jövőm
miatt. Ezek mellett nehezen tudok időt szentelni a tanulásra.”
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TUDOMANYOSAN
A fiatal tehetségek felismerése és megfelelő színvonalú gondozása az oktatási rendszer - az általános iskolától a felsőoktatási intézményig bezárólag – szerves részét kell képezze. Bár már egyre több szülő választ
tudatosan olyan közoktatási intézményt, ahol nemcsak a tanórák, de a különórák, szakkörök színvonala is
kiemelkedő, még mindig jellemző, hogy a földrajzi közelséget preferálják iskolaválasztásnál.
A felsőoktatásba bekerülő, valamilyen szempontból tehetséges fiatalok mind a középiskolai eredetet, mind a
későbbi karrierválasztást figyelembe véve sajátosságokkal rendelkeznek. A 2008. évi felvételi adatok azt mutatják, hogy a középiskolák kevesebb, mint egyharmada adja a tehetségesnek besorolt felvettek teljes körét,
s az első 30, ebből a szempontból érintett legnépesebb iskolából jön a diákok 38,5 százaléka. A tehetséggondozás szempontjából kiemelkedő szerepet játszó középfokú oktatási rendszer igen nagyfokú heterogenitást
mutat, amely azonban nyilvánvalóan túlmutat az iskolarendszeren, nem független az őt körülvevő társadalmi
közegtől.
A középfokú oktatásnak tehát nyilvánvalóan erőteljes korlátai vannak a tehetséggondozás szempontjából,
és erősen befolyásolja azt a különböző iskolatípusok eltérő társadalmi összetétele is. A tehetségek koncentrálódása nemcsak a középiskolák szintjén, hanem a felsőoktatásban is igen erőteljes. A tehetséges fiatalok a
felsőoktatási jelentkezéskor az átlagostól valamelyest eltérő karrier-utakat választanak, s a felsőoktatásban
nagymértékben koncentráltan jelennek meg.
Hazánkban jelenleg a közoktatási intézményekben tanulók esetében a tanulmányi versenyeken, az Országos
Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV), a Diákolimpián, míg a felsőoktatásban a Tudományos Diákköri
(TDK) Konferencián, egyéb kutatásokban, valamint a doktori képzésben való részvétel számai lehetnek irányadóak a fiatal tehetségekkel kapcsolatban, de ez a szám semmiképpen sem reprezentatív, hiszen ez csak a
tanulmányok tekintetében aktív tanulók számát mutatja. Jellemző azonban – főleg a kisebb településeken,
ahol az iskolákban egyéb problémákkal is meg kell küzdeniük a tanároknak –, hogy a „szunnyadó tehetségeket” sosem fedezik fel.
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SZERINTÜNK
A tehetséggel való gazdálkodás, vagyis a tehetségek felismerése, kiteljesítése és az ország számára
való megtartása mindannyiunk közös felelőssége,
össztársadalmi stratégiai érdek, fontos nemzetgazdasági tényező. A tehetség önmagában még
csak lehetőség. A tehetségnek teljesítménnyé
is kell válnia, mégpedig társadalmi értelemben
hasznos teljesítménnyé. A tehetségek felfedezése,
kiteljesítése és megtartása tehát mindannyiunk
közös érdeke és felelőssége, nemzeti ügy, melyben
különösen nagy felelősség hárul a mindenkori oktatáspolitikára, jelen helyzetben pedig a törvényhozásra is. Az oktatásügyet ugyanis újjá kell építeni,
melyben a korábbinál jóval hangsúlyosabb szerepet
kell szánni a minőségre figyelmező tehetséggondozásnak. A jelenleg esetleges és egyenetlen
színvonalú tehetséggondozást rendszerszerűen,
az oktatás különböző szintjein zajló munka összehangolásával kell megjeleníteni, amely garantálni
képes a minőség, a fenntarthatóság és a nyomon
követés egyidejű érvényesülését. Különösen fontos, hogy a tehetséggondozás ügye, mint a nemzet
számára stratégiai fontosságú feladat önállóan is
megjelenjen a kormányzati struktúrában. Éppen
ezért kívánatos, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságán belül
önálló csoport foglalkozzon a tehetséggondozás
kérdésével az óvodától az egyetemig.
A tehetséggondozásban az alsó és középfokú oktatás szintjein különösen fontos szerep hárul a települési önkormányzatokra mint fenntartókra. Kiemelkedő fontosságú benne a megyei jogú városok szerepe,
hiszen azon túl, hogy ők tartják fent a legtöbb oktatási intézményt, a középiskolák túlnyomó többsége is
itt koncentrálódik. A kormányzatnak tehát a tehetséggondozás vonatkozásában stratégiai partnerséget
kell kialakítania a megyei jogú városokkal, mint az ország legnagyobb iskolafenntartóival. A tehetséggondozás egységes és minőségi rendszerét velük szoros együttműködésben kell kialakítani, figyelembe
véve azon önkormányzatok tapasztalatait, ahol már több éve működtetnek integrált rendszert.
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Tehetségazonosítás- a tehetséggondozás első és legfontosabb szintje
A tehetségekkel való minőségi foglalkozás alapja a tehetségazonosítás hatékony rendszere. A hatékony tehetségazonosítás diagnosztikai méréseket feltételez, melyek egyidejűleg jelentenek pszichológiai és szakirányú méréseket. A hatékony tehetségazonosítás vonatkozásában széles bemenettel kell számolni, sikerességét pedig a felkészült szakembergárda és a hozzárendelt központi anyagi források garantálják. A
szakembergárdát pszichológusok és tehetségfejlesztő szakemberek alkotják, akiknek a felkészültsége nyilvánvaló összefüggésben áll a felsőoktatás szakirányú képzéseinek minőségével is. Fontos, hogy a tehetségek
diagnosztizálásához és általában a tehetséggondozás feladatához központi források legyenek hozzárendelve,
amit egyfelől a pályázati források esetlegességéből következő fenntarthatatlanság indokol, másfelől pedig
az egységes országos rendszer kiépítésének szükségessége. A települési önkormányzatok részéről való
kizárólagos finanszírozás ellehetetlenítené az egységes országos rendszer kiépítését. A tehetséggondozás
fenntarthatóságát mindemellett egyéb forrásokkal is ki kell egészíteni, ez alatt elsősorban egy hatékony pályázati rendszer kialakítását kell érteni. A magyar oktatási rendszer két egyenrangú, erős lábakon álló pillére
kell legyen a felzárkóztatás, vagyis az integráció, illetve a tehetséggondozás.
A tehetségek diagnosztikai mérése során szem előtt kell tartani azt a tényt, hogy a valódi tehetség a mérések
alkalmával nem feltétlenül mutat fel teljesítményt. A mérések tehát akkor nevezhetőek hatékonynak, ha az
alulteljesítő, úgynevezett szunnyadó tehetségeket is kiemeli az átlagból, és velük kiegészülve biztosítja a rendszerbe való széles alapú bemenetet. A készülő közoktatási törvénynek éppen ezért nem lehet célja, hogy csupán
az országos tanulmányi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó (az első 10 helyezett körébe tartozó)
diákokat definiálja tehetségígéretnek. A szunnyadó, rejtekező tehetségígéreteket éppúgy bent kell tartani a
kiépítendő tehetséggondozási rendszerben. A tehetségígéretként diagnosztizált diákokat nívócsoportokba kell
szervezni, vagyis a középiskolában már ki kell emelni a többiek közül, nem húzhatja vissza őket a környezet.
A nívóosztályok nem feltétlenül nagy létszámúak, számukra a normatívát akkor is biztosítani kell, ha az osztálylétszám nem haladja meg a törvényben előírt alsó határt. Ugyanakkor ezekben az osztályokban megfontolandó az óraszámok emelése is. Az iskolában zajló tehetséggondozó munka elismerését, egyben támogatását
jelentené, ha a tehetséggondozásban szerepet vállaló pedagógusok kötelező óraszámát rugalmasabban kezelve szakórák mellett a mentorálásra szánt órák is beszámíthatóak lennének a kötelező óraszámba.
A tehetségek kibontakozása: tehetséggondozás a felsőoktatásban
A felsőoktatási intézmények által működtetett tehetséggondozó programoknak célja kell, hogy legyen
a tehetséges hallgatók felkutatása, a bennük rejlő tehetség kibontakoztatásának elősegítése. A hatékony
program megvalósításához elengedhetetlen az OTDK koordinátoraival és a szakkollégiumokkal történő szoros együttműködés. Az egymás mellett működő programok közötti átjárhatóság, az interdiszciplinaritás
lehetőségének biztosítása, mely megtermékenyítő módon hat a programokban résztvevőkre. Meg kell teremteni azt a környezetet, melyben a tehetségek tudományos érdeklődése maximálisan kiteljesedhet. A te-
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hetséggondozó programoknak tekintettel kell lenniük a képzési szintek, illetve az időközben intézményt váltó
hallgatók igényeire, ilyen pl. a mesterképzésre új intézménybe jelentkező hallgató esete. A korábbi tudományos
eredmények dokumentálhatóak legyenek, elektronikus formában, megfelelő jogosítványok birtokában könynyen hozzáférhető módon. Egységes szempontrendszerek alapján végzett értékelés legyen az alapja a mindenki által elfogadott minősítési rendszernek. Fontos szempont, hogy csak az eredmények minősítése legyen
kötött és egységes. Támogatandó az egyéni munkaterv alapján végzett kutató tevékenység, kerülendő a kötött
tantervi előírások teljesítésének kötelezővé tétele a tehetséggondozó programok keretében. Lényeges, hogy
a hallgatók publikációi, szabadalmai megfelelő szerzői védelmet kapjanak. Az ifjú kutatók munkájához a
témavezetőik segítsége elengedhetetlen, viszont ezek az oktatók, akik általában a kötelező óratartásuk fölött
foglalkoznak a tehetséges hallgatóik szakmai előmenetelével, többnyire nem részesülnek plusz juttatásokban, illetve órakedvezményben, aminek megváltoztatása jobban motiválná az oktatói társadalmat is, hogy
még nagyobb figyelemmel forduljanak a jövő reménységeihez.
A tudományos diákkörök világában az a motivált egyetemi hallgató, aki az átlagoshoz képest szeretné tovább
mélyíteni a saját tudományterületén megszerezhető tudását, csatlakozik egy tanárhoz vagy egy csoporthoz,
ahol szakmai irányítás mellett bekapcsolódik a munkába, és olvasni, kísérletezni kezd, dolgozatot ír, előadást
tart. Az OTDK hungarikum: a kétévente megrendezésre kerülő konferencia mintegy 50 éve létezik, jellemzője
az országos lefedettség. Az OTDK-díj (különösen a Pro Scientia Aranyérem) belépő a doktori képzésbe – a
tudományos utánpótlás kinevelése a TDK-mozgalomban kezdődik. Javítandó, átgondolandó javaslatok lehetnek: folyamatos munkára ösztönzés (ne „kampánymunka” legyen), a kétéves ciklus közepén helyi konferenciák tartása, fokozottabb szűrés helyi szinten (BA/BSc képzésben végzősök tömeges részvétele MA/
MSc felvételi pluszpontok reményében), folyamatos, kiszámítható pályázati rendszer a finanszírozásra (pályázatokat ne holt időszakra írjanak ki). Állandó, nem esetleges, világos pályázati rendszer szükséges. Az
intézményi költségvetésbe továbbá bele lehetne építeni egy adott keretet, amit kizárólag tehetséggondozásra
lehetne felhasználni.
A szakkollégiumok esetében – legalábbis a tudásközpontú szakkollégiumok világában – a képzési programok
nagy súlyt fektetnek a saját tudományterületen megszerezhető ismeretek elmélyítése mellett a saját diszciplína szféráján túlmutató többletek átadására. Ezek a többletek a legkülönbözőbb közösségi formákba
illeszkedően a szemlélettágítást, a kreativitást, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes
értelmiségivé nevelést szolgálják, a képzési programok jellegét illetően pedig nagy hangsúlyt kap benne az
interdiszciplinaritás. Éppen ezek miatt a vonások miatt a szakkollégium ideális színterét jelentheti az egyetemeken a középiskolás tehetségígéretekkel való foglalkozásoknak is. Az elmúlt években a szakkollégiumok
száma megsokszorozódott, a számbeli növekedés azonban korántsem járt együtt a megfelelő tartalmi és
minőségi követelményekhez, valamint az elvárt feladatrendszerhez való szigorú igazodással. Ennek következtében ma a szakkollégiumok működése nagyfokú heterogenitást mutat, szakkollégium és szakkollégium között a küldetés tekintetében is igen nagyfokú különbségek mutatkoznak. Célszerűnek látszik tehát,
hogy azok a valóban tudásközpontú szakkollégiumok, amelyek a tőlük elvárt tevékenységnek megfelelően
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ténylegesen is a tudásalapú elitképzést szolgálják, ezt pedig magas színvonalon működtetett képzési rendszerrel teszik, preferáltak legyenek a rendszerben, eredményes munkájukat pedig az állam a számukra biztosított, törvényileg garantált dupla normatíva biztosításával segítse, és ismerje el. Szükség lenne a „junior
stúdium” intézményének bevezetésére az egyetemeken a hatékonyabb és eredményesebb tehetséggondozás
érdekében. Azok a középiskolás diákok, akik az iskola és a felsőfokú oktatási intézmény egybehangzó véleménye alapján különleges tehetséggel rendelkeznek, egyedi esetben – számos európai országban működő
mintához hasonlóan – engedélyt kaphassanak arra, hogy „ifjú egyetemistaként” teljes érettségi bizonyítvány
nélkül előadásokat és szemináriumokat látogassanak és vizsgákat tegyenek le. Szorgalmi időszakbeli és
vizsgateljesítményük kérésre, későbbi egyetemi tanulmányaik során beszámíthatóak legyenek.
A tehetségek kibontakozásának legfelsőbb szintje: a doktori képzés
A doktori képzés az oktatási rendszerben a legmagasabb minőségi szintet képviseli. Ezért is fontos cél a doktorandusz hallgatók szakmai kibontakozása. Meg kell teremteni számukra azt a környezetet, amelyben a leghatékonyabb módon és a legrövidebb idő alatt eljutnak a fokozatszerzésig. Ugyanis tapasztalható az a sajnálatos
folyamat, hogy a doktorandusz hallgatók egy része, befejezve a 3 éves képzést, nem folytatja a kutatásait, nem
írja meg a disszertációt. Ennek oka sokrétű lehet, de mindenképpen fontos megemlíteni azt a helyzetet, amivel
az ösztöndíjas találkozik a harmadik év végén: nincs tovább rendszeres jövedelme, a családalapítás küszöbén
áll, gyermekvállalást tervez, a disszertáció megírásához még hiányoznak kutatások, viszont ebben a helyzetben nincs sem energiája, sem ideje a kutatómunka lezárásához, így elvész az eddigiekbe fektetett energia.
Illetve az államot is kár éri, a sok éven keresztül befektetett pénz nem fog realizálódni. Megoldást jelentene
a doktori képzés négy évre való növelése, illetve pályázati úton odaítélhető pro-doktoranduszi lehetőség. Érdemes megvizsgálni azokat a hatásokat is, amelyek a hallgatókat a PhD-képzést megelőzően érik, mint pl.
a munkaerőpiac csábítása, amely jó anyagi lehetőségek felmutatásával kiemeli a tehetséges, már bizonyítottan jó teljesítményeket produkáló hallgatókat. Így ők a doktori képzésbe már be sem kerülnek, elvesztve így
a lehetőségét is annak, hogy a tudományos életben megmutathassák magukat, esetleg olyan eredményeket
érjenek el, amelyekre a munkaerőpiacon nem, vagy csak korlátozott mértékben lesz lehetőségük.
Hasonló helyzet van a külföldi intézmények csábításával kapcsolatban. A külföldi tanulmányok, kutatás,
munkavégzés fontos része a széles látókörű, valóban világszínvonalú magyar tudományos elit képzésének,
ám a külföldi tevékenységnek eszköznek kell lennie, és nem célnak az ifjú tudósnemzedék számára. Ennek eléréséhez egy előrelátó, átgondolt hozzáállásra van szükség, meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen
ösztönzőkkel lehet vonzóbbá tenni a tudományos pályát. Kiemelten fontos ez a terület, mivel enélkül a korábban felvázolt erőfeszítések nem érik el a végső céljukat, ami nem más, mint az, hogy a tehetséges diákok
befuthassák azt a pályát, amely képességeiknek a legjobban megfelel, így segítve azt a társadalmat, amely
fontosnak tartja a tehetségek gondozását.
Csiszár Imre
31 éves, Doktoranduszok Országos Szövetségének főtitkára
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SZERINTE
Az intézményes, ám mégis személyre szabott
tehetséggondozás fontossága mindenki
számára egyértelmű, a kérdés mindig a hogyan. Tapasztalatom és meggyőződésem
szerint fontos, hogy a tehetséges fiatalok minél hamarabb beágyazódjanak abba
a környezetbe, ahol a gyakorlat kamatoztatja a hozzáadott értéküket. Ez nem
csupán életszerű ismeretszerzést jelent
a számukra, mindinkább kihagyhatatlan
kontrollt, szembesülést is az álmaikkal.
Tehetség igen sokféle létezik, és mind másféle kultúrában érzi jól magát. A mai gyakorlat
szerint ezek a szakirányú kultúrák többnyire
el is különülnek egymástól, pedig mennyivel
jobb lenne, ha minél inkább szimbiózisban
élnének, és kölcsönösen erősítenék egymást!
Ehhez mindenképpen intézményi segítség
kellene, hisz az egyéni kezdeményezések
csak tiszavirág életűek lehetnek.
Rátai Dániel
26 éves, a A Leonar3do feltalálója
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Vidék
Budapest

A nők helyzete

Kultúra

KARRIERTERVEZES
SZERINTETEK
Dániel, 24 éves, Veszprém

„Szeretnék piacképes tudásra szert tenni, illetve gyakorlati tapasztalatot szerezni!”

Gábor, 18 éves, Dunaújváros

„A munkahelyeken egyből kérik a gyakorlati tapasztalatot, azonban ha
sehova nem vesznek fel ennek hiánya miatt, akkor hol kéne megszerezni azt
a bizonyos gyakorlati tapasztalatot?”

Flóra, 18 éves, Pókaszepetk

„Bizonytalan vagyok a pályaválasztást illetően, mivel nem lehet tudni, hogy hogyan
alakul az ország helyzete, és hogy a jövőben, milyen munkaerőre lesz szükség a
gazdaságban.”

Szilvia, 20 éves, Győr

„Az egyetemen a sok elméleti képzés mellett gyakorlatilag szakmai gyakorlati
tapasztalat nélkül kerülök ki a felsőfokú intézményből.”
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TUDOMANYOSAN
A munkaerő-piaci elhelyezkedés sikeressége több tényezőtől függ. A legerősebb hatást a végzettség-nek
lehet tulajdonítani. Az adatok alapján hazánk a tudásalapú társadalmakhoz hasonlóan a felsőfokú oktatásban végzett fiataloknak biztosítja legnagyobb arányban az elhelyezkedést. A 15-29 éves fiatalok 44,5
százaléka 2008-ban tanult, míg 38,9 százalékuk dolgozott. Az oktatás- és munkaerő-piaci politikáknak
azonban azt a jelenséget is fontos figyelemmel kísérniük, hogy az oktatási rendszerben való részvétel fő
oka egy jelentős csoportnál kifejezetten a munkakeresés elhalasztása (ezt leginkább a felsőfokú szakképzések markáns lemorzsolódási mutatója támaszthatja alá).
A tanulmányaikat befejezettek körében a diplomások között legkisebb arányú, 7 százalékos a munka-nélküliség volt tapasztalható 2008-ban. A már nem tanuló érettségizettek 11 százaléka, a szakiskolát végzettek 17 százaléka volt a felvétel idején munkanélküli. Ez a tendencia azért lehet meglepő,
mert a szakiskolai képzés célja egy szakképzettség biztosítása, amellyel az oktatásból a munkaerőpiac
színterére kilépve már kész munkaerőként helyezkedhet el a képzést elvégző fiatal, míg az érettségi
csak az általános ismeretek megszerzését igazolja. Ez a jelenség arra enged következtetni, hogy a
szakiskolai rendszer nem működik optimálisan, valószínűleg a kelleténél kevésbé veszi figyelembe a
munkaerő-piaci tendenciákat és igényeket.
A diplomások elhelyezkedési lehetőségére az adatok szerint nagy hatást gyakorol a korábbi szakmai
gyakorlat: akik az iskola mellett rendszeresen dolgoztak, több mint kétszer hamarabb (2,9 hónap alatt)
el tudtak helyezkedni, mint azok, akik soha nem dolgoztak tanulmányaik mellett (6,2 hónap). A szakmai
gyakorlat fontosságával a diákok is tisztában vannak, egy tavaly végzett nem reprezentatív fókuszcsoportos kutatásban szinte mindenki támogatólag nyilatkozott meg az Európai Uniós ifjúságpolitikai iránynyal kapcsolatban, amely a szakmai gyakorlatok minőségi rendszerének kiépítését és az elismerésük
egységesítését tűzte ki célul.
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SZERINTÜNK
Felsőoktatási intézményeink vállalatokkal és
a munkaerőpiaccal való egyre aktívabb kapcsolata a nemzetközi versenyképesség záloga.
Az egyetemek kutatási tevékenységének lépést kell tartania a világ élvonalával. Ugyanakkor a felsőoktatás közszolgálat, amelyben az
intézményeknek a jelen és a jövő nemzedék
érdekeinek kell megfelelniük. Országos szinten arra kell törekedni, hogy olyan képzési
kínálat alakulhasson ki, amely találkozik a
hallgatók és a munkaerőpiac igényeivel. Véleményem szerint, egységes munkaerő-piaci
elvárásokat nem lehet a felsőoktatás számára
felhasználható formában megfogalmazni, erre
a munkaerőpiac nem képes. A tananyagra,
fejlesztendő kompetenciákra vonatkozó elvárások a tapasztalatok szerint helyi, vagy ágazati
szinten fogalmazódnak meg.
Az általánosan érvényes elvárások megfogalmazása helyett, hatékonyabb a helyi/
ágazati kommunikáció megteremtése, a már
meglévő és a jövőben keletkező információk
összegyűjtése. Ehhez támogatni és segíteni kell az olyan intézményi szintű működési
egységeket, melyek fő céljai között szerepel
a munkáltatói oldaltól származó visszacsatolások összegyűjtése, elemzése és kommunikációja. Mindezek megvalósításában komoly
szerepet kaphatnak akár az intézményekben működő, megújult Gazdasági Tanácsok és a Karrier irodák is. A munkaerőpiac, a foglalkoztatáspolitika kettős szorításban van. Egyrészt a munkanélküliség csökkentése érdekében munkahelyeket kell teremteni, másrészt jogosan merül
fel a munkáltatói oldal részéről a megfelelő tudású szakemberekre vonatkozó igény. Azontúl,
hogy a sikeres kommunikációból nyert információk mentén a felsőoktatás folyamatosan fejleszti
önmagát, meg kell határozni a munkaadók szerepvállalását, valamint ki kell dolgozni a finanszírozás és képzési rendszer megfelelő kereteit.
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Európai szinten is problémát jelent a felsőoktatásban tapasztalható lemorzsolódás. A „lemorzsolódó”
hallgatók nagy része nem feltétlenül kerül ki a felsőoktatásból, sok esetben tanulmányai közben ébred
rá, hogy nem a megfelelő tudományterületet/szakot választotta. A jelenség kezelésére indokolt a pályaorientációs tanácsadás hangsúlyos megjelenése már az intézményválasztás során, tekintettel a meghatározott, államilag finanszírozott keretszámokra, melyek már tükrözik az adott szakon végzett hallgatók
várható elhelyezkedési esélyeit is. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók elsődleges célja az értékes
diploma, az alkalmazható tudás és a szükséges kompetenciák megszerzése.
A diploma értékének egyik legjobb fokmérője az, hogy adott oklevél megszerzésével, hogyan alakulnak
a friss diplomások elhelyezkedési esélyei. Ennek nyomon követésére, a jelenlegi törvényben is rögzített,
Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) keretei közt nyílik lehetőség. A DPR intézményenként eltérő
módszerrel és sikerrel valósult meg. Célravezető lehet egy országosan egységes, minden intézményben alkalmazható nyilvántartási rendszer kialakítása és rögzítése. Az így nyert statisztikák segíthetnek
meghatározni a kimeneti kompetenciák fejlesztésének irányvonalait, valamint a későbbiekben további
segítségül szolgálhatnak az egyes szakokra vonatkozó országos keretszámok megállapítása során is. A
munkaerőpiaccal való kapcsolattartás erősítése kiemelt jelentőségű feladata a felsőoktatás egészének.
Szükséges lenne olyan szervezetet definiálni minden intézményben, amelynek feladata a hallgatók elhelyezkedésének segítése, az életpálya-tervezés, karrier-tanácsadás. A célok megvalósítása érdekében
javasoljuk egyfajta országos munkaerő-piaci testület felállítását, melynek fő feladatai a következőképp
határozhatóak meg:
• DPR országos koordinációja
• Helyi/ágazati igények összegyűjtése, alkalmazása
• Munkáltatók szerepvállalásának összehangolása
• Pályaorientációs tanácsadás fejlesztése
Mobilitás
A hallgatói mobilitásnak jelenleg három fő akadálya van:
• Nyelvismereti problémák
• Finanszírozási nehézségek
• „kredit-kompatibilitás”
A fentieken kívül nehézséget jelent az a tény is, hogy a magyar fiatalok mobilitása, a tradícióknak és
hagyományoknak megfelelően szerény. Igaz ez úgy a hallgatók, mint a fiatal oktatók körében. A nyelvismeret hiánya már több területen felvetődött problémaként. A diplomához kötelezően előírt nyelvvizsga,
esetenként valóban csak az igazoló dokumentum megszerzésére irányul. Speciálisan az adott nyelvvizsgatípus feladataira felkészülve nem garantált a használható nyelvtudás. Indokolt lehet a nyelvvizsga-
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rendszer átgondolása. Köztudott, hogy az agy befogadóképessége fiatalabb korban erősebb, különösen
igaz ez az idegen nyelvek elsajátítására. Tény, hogy jelenleg nincs kapacitás a közoktatásban arra, hogy
a diák az érettségi előtt megszerezhesse a kívánt nyelvtudást legalább egy idegen nyelvből, de hosszú
távon erre kell törekedni. A felsőoktatásban ily módon lehetőség nyílna egy második idegen nyelv elsajátítására, vagy a hangsúlyos – akár alapoktól induló – nyelvoktatás helyett, idegen nyelven tartott,
tartalmilag a tanmenetbe illeszkedő kurzusok elsajátítására.
Általánosan jellemző, hogy a nemzetközi mobilitásban résztvevők elsősorban a jobb életkörülményekkel kecsegtető országokban kívánnak külföldi részképzési félévet teljesíteni. Ennek megfelelően Középés Kelet-Európában főként nyugati és északi irányú hallgatói mobilitás valósul meg, ami a kiutazásokat illeti. Az Erasmus és más nemzetközi ösztöndíjprogramok által biztosított forrás azonban kevés
a külföldön eltöltött félév(ek) finanszírozásához. Az érintett hallgató családja sok esetben gazdasági
helyzetéből fakadóan nem képes kiegészíteni az ösztöndíjat, így a hallgató vagy nem tudja vállalni a
részképzést, vagy kénytelen a befogadó országban munkát vállalni, ez viszont tanulmányi teljesítménye
rovására megy. A fentiek alapján indokolt az állam vagy a munkáltatói oldal szerepvállalása a mobilitás
fellendítésében. Az ösztöndíjak kiegészítése, önálló ösztöndíjak létrehozása elősegítheti a mobilitási
arány javulását.
Másik oldalról megközelítve, a hallgatók figyelmét is fel lehet hívni a Magyarországgal hasonló gazdasági helyzetben lévő országok felsőoktatási intézményeire, hisz idegen nyelvű (első sorban angol, német)
kurzusok tőlünk keletre is indulnak. Nem szabad elfelejteni, hogy a szakmai tudás mellett, a mobilitás
fő hozadékai az élettapasztalat és a széleskörű látásmód. A mobilitásnak „mesterséges”, adminisztratív akadályai is vannak. Megfelelő szabályozás hiányában a mai napig problémát jelent a külföldön
teljesített kreditek, hazai intézményben történő elfogadtatása. A küldő és fogadó intézmények közt
létrejövő szerződés elvileg garantálja egymás kreditjeinek elfogadását, de ez a valóságban nem valósul
meg. Egyértelmű és kötelező érvényű szabályozás kell arra vonatkozólag, hogy azonos ismeretanyagból
történő minősítést milyen formában kell elfogadni. Ellenkező esetben a hallgató vagy kénytelen a küldő
intézményben is tárgyakat felvenni adott félévben, és hazatérve azokból is levizsgázni, vagy elveszít egy
államilag finanszírozott félévet.
A képzés jellege nem gyakorlatorientált
Hazánkban 2006-ban indult általánosan az úgynevezett Bolognai rendszerű, többciklusú képzés. Az
egységes, osztatlan képzésről való átállás sajnos nem átgondolt stratégia mentén valósult meg Magyarországon. Sok esetben a régi, 10 féléves képzéseket, sarkítottan fogalmazva elvágták a hatodik félév
után. Az első hat félév anyagát az alapképzésben, a maradék négy félévét pedig a mesterképzésben
kezdték el oktatni az átállást követően. Szerencsétlenebb esetben az alapképzés hat, illetve hét félévébe
belesűrítették az osztatlan képzés mind a tíz félévének anyagát, figyelmet nem fordítva arra, hogy adott
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képzésterületen mi adja majd a mesterszint bázisát. Részben ennek hatására a köztudatban nem különült el egymástól az alap- és mesterképzés az eredeti szándéknak megfelelően. Az alapképzésben a
hallgatónak a gyakorlati tudást kellett volna elsajátítania adott képzésterületen, hogy alkalmazni tudja
azt a munkaerőpiacra kikerülve, míg a mesterképzésben már a kutatói létforma felé mutató, mélyebb,
elméleti ismeretekre kellett volna szert tennie. A logika szerint természetesen az alapképzésben
résztvevők egy szűk hányada lépett volna tovább a mesterszintre. A finanszírozási rendszerből fakadó
okokból adódóan azonban az intézmények érdekeltté váltak abban, hogy minél több hallgatót tartsanak
az intézmény falain belül a mesterképzésben is, így nem motiválta őket semmi arra, hogy a tananyagot
az eredeti szándék szerint, a képzési szinthez igazítsák.
Magyarországon általánosan alacsony a vállalkozói kedv a fiatalok körében. Ennek oka részben, hogy
az oktatás nem biztosítja kellőképpen a minőségi vezetési kultúra, vezetőképesség, menedzsmentszemlélet kialakulását. Másik jelentős ok a megfelelő anyagi erőforrások, vagy kapcsolati tőke hiánya.
Intézményi szinten, különböző elvek mentén működnek vállalkozás-keltetők, „spin-off” klubok, melyek
ezen hiányosságok kiküszöbölésével serkentik a vállalkozó kedvet. Ezek hatékonyabb működéséhez
elengedhetetlen az egységes szabályozás és az országos összehangoltság. Fontos a hallgató avagy
kezdő vállalkozó saját szellemi tulajdonának védelme, biztosítása, mely elképzelhető, hogy a jogszabályi
környezet megváltoztatását is igényli.
Szakmai gyakorlatok esetében megfigyelhető, hogy tényleges tudásátadás a cég részéről csak azon - általában kiemelkedő teljesítményt nyújtó - hallgatók irányába valósul meg, akiket a cég már a gyakorlat
idején leszerződtet magához. A tényleges tapasztalatszerzés elkötelezettség nélkül csak kevés esetben
lehetséges. Jellemző továbbá, hogy összességében kevés a megfelelő gyakorlati hely, amit még inkább
nehezít, hogy a hallgatók zöme az intézmény, vagy saját lakhelyének vonzáskörzetében keresi azt. Ez
persze érthető is, hiszen itt rendelkezik szálláshellyel, infrastruktúrával. Megfontolandó, hogy az intézmény gyakornokokat foglalkoztasson, cégekkel szerződést kössön, meghatározott hallgatói kontingens befogadására, képzésre. Ehhez elengedhetetlen, hogy a gyakornokok, a gyakorlat előtt megfelelő
felkészítésben részesüljenek saját intézményüktől.
Nagy Dávid
26 éves, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke
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SZERINTE
Hazánk legnemesebb erőforrása a - közös
jövőnk kulcsát kezükben tartó – fiatalság. Éppen
ezért nagyon fontos, hogy már a felsőoktatásban
tanuló hallgatók is reálisan fel tudják mérni a
munkaerő piaci helyzetet és tudatában legyenek
annak, hogy ma óriási a verseny. A személyes
sikerek eléréséhez már a felsőfokú tanulmányok
alatt proaktív módon el kell kezdeniük felkutatni azokat a fórumokat, ahol releváns tapasztalattal és kompetenciákkal tudják felvértezni
magukat ahhoz, hogy a diplomával a kezükben
valóban megállhassák a helyüket a piacon. Egy
felelősen gondolkodó fiatal első lépése, hogy
megismeri önmagát, és kezébe veszi a döntést
saját jövőjéről. Ma már mindenki számára nyitva
áll a szabad választás lehetősége, hogy a vállalkozás vagy a munkavállalás útjára lépjen. A sikernek pedig nem lehet akadálya az életkor, amit
számos elismert fiatal vállalkozó és manager bizonyított már. Közös titkuk pedig nem más, mint,
előre gondolkodnak, nyitott szemmel járnak, és
nem restek cselekedni.
Kovács Patrik
25 éves,
Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének
alapító elnöke
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SPORT
SZERINTETEK
Patrik, 28 éves, Budapest (XXII. kerület)

„Már nem tudok diákjegyet venni az edzőterembe, viszont heti két alkalom kifizetése
(plusz a felszerelés) a kezdő fizetésem negyedét jelenti.”

Luca, 17 éves, Budapest (II. kerület)

„Hat éve kezdtem úszni, de abba kellett hagynom, mert a szülők nem
tudták tovább fizetni az egyesületet. Nem lehetne valahogy támogatni ezeket
a klubokat?”

Tímea, 18 éves, Veszprém

„Felvételire készülök, a gimis órák után még különóráim is vannak. Érzem, hogy jót
tenne, ha kicsit mozognék, de egyszerűen nem fér bele az időmbe, az iskolai heti
kétszer 45 perc talajtorna nem elég.”

Károly, 34 éves, Debrecen

„Az elmúlt évtizedben megerősödő fitneszláztól eltekintve
Magyarországon a sportolásnak, elsősorban a tömegsportnak.”

nincs

kultúrája
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TUDOMANYOSAN
A 2008. évi vizsgálat szerint a fiatalok 38 százaléka, vagyis a 2004-es adatokhoz képest 3 százalékkal
kevesebben vallották önmagukról azt, hogy a kötelező iskolai testnevelésórán kívül rendszeresen sportolnak. A rendszeresen sportolók aránya mindkét nem esetében csökkenést mutat 2004-hez képest.
A csökkenést részben magyarázza, hogy a fiatalok hamarabb, már középfokú tanulmányaik idején
kezdenek felhagyni a testedzéssel.
Három fő tényezőt különböztethetünk meg a sportolási szokások vizsgálata során: iskolázottság, urbanizációs szint és anyagi helyzet. Ennek fényében: a diplomások a „legsportosabbak” (47 százalék), és
a szakmunkásképzőt végzettekre jellemző legkevésbé a rendszeres mozgás (27 százalék). Az urbanizációs szint emelkedése együtt jár a fizikai aktivitás növekedésével, ez a megyei jogú városok méretével
azonos városoknál tetőződik, a főváros esetében viszont a tendencia ellenkező irányúvá válik. A harmadik
szempont esetében: a tehetősek többet sportolnak, mint az anyagi gondokkal vagy nélkülözések között
élők. A jobb anyagi helyzetben élők 58 százaléka, míg a nélkülözések között élők 20 százaléka végez
rendszeres testmozgást. Sportolás szempontjából hátrányos helyzetűeknek tekinthetőek a munkanélküliek (23 százalék), a kisgyermekes anyák (18 százalék), és a roma kisebbség (22 százalék) csoportja.
A sportoló fiatalok nagyobb arányban elégedettek egészségi szintjükkel, erőnlétükkel, és kinézetükkel,
mint a nem sportolók, ami nem meglepő annak a fényében, hogy a rendszeres sport és a testtömegindex is pozitív összefüggést mutat. A sportoló fiatalok között magasabb a normál testalkatúak és alacsonyabb a túlsúlyosak és az elhízottak aránya.
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SZERINTÜNK
Sportsikereket, erős, egészséges nemzetet
Magyarországot az elmúlt évtizedek során Európa,
sőt, a világ legeredményesebb sportnemzetei között
tartotta számon a világ. Versenyzőink sorra szerezték az érmeket a világversenyeken, s olyan legendák nevét őrizte meg a hazai és a nemzetközi emlékezet, mint Székely Éva, Puskás Ferenc, Gyarmati
Dezső, Papp Laci, Kincsesy Gabriella, Jónyer István
vagy Egerszegi Krisztina, öregbítve ezzel az ország,
s a hazai testkultúra, testnevelés hírnevét. Azét a
testnevelését, amelynek első törvényét még gróf
Klebelsberg Kunó fogadtatta el az Országgyűléssel
1921-ben, s amelynek első két cikkelye így határozta meg a testnevelés célját és feladatát : „A
testnevelésnek az a feladata, hogy az egyének testi
erejének, ellenálló képességének, ügyességének
és munkabírásának kiterjesztése által megjavítsa a közegészség állapotát, gyarapítsa a nemzet
munkaerejét. Evégre az állam mindennemű iskolában gondoskodik mindkét nembeli tanulóifjúság
rendszeres testneveléséről, a főiskolák körében
pedig ezt minden hallgató számára lehetővé teszi.”
Az igyekezetnek meg is lett az eredménye, s hosszú
évtizedeken keresztül a mozgás, a sport ugyanolyan szerves részét képezte az ország életének, mint
a kultúra, a közélet vagy a civil kezdeményezések.
Sportolni, egészségesen élni sikk volt.
Sajnos azonban a helyzet gyökeresen megváltozott. A szocializmus évtizedei még sikerrel konzerválták
a korábbi állapotokat, a rendszerváltást követően azonban a mozgásnak intézményes kereteket biztosító
létesítmények, egyesületek sorra szűntek meg, a testkultúrára fordítható források vészesen apadtak.
Sportolónak lenni egyre kevésbé lett megbecsült foglalkozás, ráadásul a pénz, az anyagi javak erősödő
kultusza idején a sportolás mint tevékenység roppant gyorsan a meg nem térülő befektetések közé sorolódott, az egészségmegőrzés érdekében végzett testmozgással egyetemben. A fiatalok között a technológiai vívmányok tisztelete, és gyakorta érdemtelen divatja felülírt minden korábbi ésszerű választást,
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s a számítógépek, a játékkonzolok, az MP4-lejátszók iránti rajongás magával hozta az aktív élet, a testmozgás, valamint a valódi – s nem a pusztán esztétikai szempontok mentén megvalósított – testkultúra
hanyatlását is. A szabadidős mozgásformák száma nőtt, az azokat űzők száma folyamatosan csökkent,
az erre alapozható minőségi utánpótlás-nevelés feltételei egyre rosszabbodtak. Úrrá lett a kedvetlenség, a lehangoltság, a közösséget egybekovácsoló okok közül egy újabb látszott eltűnni.
A következmények ehhez mérten lesújtóak: a sport, a testmozgás, s elsősorban a testkultúra jelentősége
erősen leértékelődött, értéke, intézmény- és létesítményrendszere lepusztult. 1990-ben kb. 1 millió
igazolt sportoló volt, ma hozzávetőlegesen 260 000 fővel számolhatunk, s tovább csökken a rendszeresen sportolók aránya is: a szabadidős sportolók aránya 9%, a lakosság 77%-a inaktív, a fiatalok 16%-a
mozog csak. A gyermekek 75%-a kizárólag a testnevelés órák keretében végez bármilyen sportjellegű
testmozgást, ami önmagában nem alkalmas a korosztály egészséges mozgásigényének biztosítására.
A magyar emberek fizikális és mentális egészségi állapotát tömören jellemzi, hogy számos, vezető halálokként szereplő betegségcsoportban az 1 000 főre jutó betegek arányát tekintve Magyarország a világ
élvonalában van. Egyre fiatalabb korcsoportokban jelentek meg a krónikus fizikai és mentális egészségi problémák. Az emberek 92%-a semmilyen sportklubnak vagy egyesületnek nem tagja, miközben
Németországban 39%, Ausztriában 43% ugyanez az adat.
Célkitűzések
Mi lehet a teendőnk ebben a helyzetben? Úgy vélem, a legfontosabb a mentalitás megváltoztatása. Fel
kell ismernünk – s a kormány ezt a lépést már megtette –, hogy a sport nemzetstratégiai jelentőségű
kérdés, s minden sportra fordított forint bőven megtérül az egészségügy, a szociális ellátás, a rendvédelem, a gyógyszerkassza területén. Különösen fontos az újjáépítés során a sport társadalmi szerepének meghatározása. Egy nemzet emberi erőforrásait a közösség létszáma mellett az emberek
fizikális és mentális egészségi állapota határozza meg. Ennek érdekében megfelelő felszereltséggel
és szervezéssel biztosítani kell a rendszeres testedzés lehetőségét, miközben a fiatal korosztályokban
elültetjük és elmélyítjük a testedzés és az egészséges életmód iránti igényt. A sport emellett kulturális
érték is, a közösség összetartozását rendkívüli mértékben erősítik a nemzetközi színtéren is számon
tartott sportsikerek. Egy-egy rangosabb nemzetközi sportsiker után számottevően megugrik az adott
szakágban sportolásra jelentkező gyermekek száma, a sikeres nemzeti versenysport tehát önmagában
is kulturális vonzerőt gyakorol, de még inkább az, ha mintaadó szerepét hangsúlyozzuk. Eseményei
ráadásul turisztikai vonzerőt jelentenek, de szerepét nemzetgazdasági kontextusban is értelmezni
szükséges: eszköze a munkahelyteremtésnek, a foglalkoztatáspolitikai célok elérésének, a gazdasági
növekedésnek és megújulásnak, valamint a terület- és vidékfejlesztésnek.
Jelen pillanatban az lehet célunk, hogy egy aprólékosan kidolgozott sportnépszerűsítő kampány eredményeként erőre kapjon a hazai testkultúra, az emberek elkezdjenek sportolni. Stratégiai tervünk,
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hogy a magyar lakosság körében a rendszeresen sportolók aránya hosszú távon az európai átlagnak
megfelelően 25–30%-ra növekedjen. A legfontosabb, hogy az emberek megértsék, mozgás nélkül nincs
egészség. Ez csak akkor sikerülhet, ha ismét elültetjük a hitet, hogy nem miattunk, nem a kampány és
nem az azt szervező intézmény kedvéért, hanem a saját egészségükért mozognak. Ennek érdekében
elengedhetetlen a verseny- és a szabadidősport rendszerének újragondolása, hogy megszűnjön az az
áldatlan állapot, hogy aki tehetségének, elkötelezettségének hiánya vagy más ok miatt kénytelen abbahagyni a versenysport-karriert, azt a szabadidősport szervezett hálózata nem fogadja be. Ezért az
élsport biztos hátterének garantálása mellett mindenki számára egyenlő feltételekkel rendelkezésre
kell álljanak a szabadidősport űzésének feltételei is, így, aki nem kíván, vagy nem tud élsportolóvá válni,
az még mindig kedvét lelheti a sportban, a mozgásban. Ez lehet ugyanis a tömegsport valódi értelme. A
fentiekhez szervesen kapcsolódik a mindennapos testnevelés kérdése is: tarthatatlan, hogy az óvodában
még örökmozgó gyerekek az első osztályba lépést követően arra vannak kényszerítve, hogy nélkülözzék
az ebben az életkorban még oly fontos mindennapos mozgás élményét, ami számukra egyenesen büntetés, miközben egészségügyi érvekkel is kevéssé alátámasztható. Ennek érdekében, s azért, hogy már
kisgyerekkorban elköteleződjenek a mozgás, a sport mellett, felmenő rendszerben érdemes bevezetni
a mindennapos testnevelést az 1-5. osztályokban, s ezzel párhuzamosan a körükben, az ő igényeikhez
és életkorukhoz igazodó népszerűsítő kampány segítségével bemutatni a mozgásgazdag életmód
előnyeit.
Fel kell ismernünk, s tudatosan fel kell használnunk meglévő, kiaknázatlan erőforrásainkat is.
Elkötelezett vagyok a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek és fiatalok sport általi társadalmi
integrációjának ügye mellett, mert hiszem, hogy ha őket sikerül bekapcsolni a sport vérkeringésébe,
annak nem pusztán a szűken vett terület, hanem a közrend, a szociális szféra, a népegészségügy, s általában véve a társadalom is csak nyertese lehet. Emiatt tárcaközi együttműködés útján, a Belügyminisztériummal karöltve, a Norvég Finanszírozási Alap kapacitása terhére lehet programokat indítani.
Az élsport és a minőségi utánpótlás-képzés megváltozott hazai és nemzetközi feltételrendszerének
ismeretében át kell gondolnunk a versenysport és az utánpótlás-nevelés finanszírozásának, intézményi
és szervezeti rendszerének helyzetét, s ütőképes, jövőképet és kiszámítható biztonságot kínáló modellt kell megteremtenünk. Ennek érdekében egy munkacsoport keretén belül elkezdődött a magyar
sport alapjait jelentő egységes sportiskolai és akadémiai rendszer kidolgozása, valamint az egyesületi
műhelyek finanszírozásának újragondolása. A cél egyfelől egy egységes, a magyar utánpótlás-nevelés
és tehetséggondozás érdekeit szolgáló bázisrendszer alapelveinek lefektetése, a részletszabályok
kimunkálása, illetve az egyesületekben működő, kiemelt szakmai munkát végző műhelyek átlátható és
az eredményességet szolgáló finanszírozási rendszerének megalkotása. Ezzel szervesen összefüggően,
új sportbiztosítási modell kialakítását kezdeményeztem, amelynek révén kezelni lehet az igazolt sportolót ért, váratlanul bekövetkező, negatív hatású eseményeket, miközben a program kellő biztonságot is
nyújt az érintettnek a sportolói pályafutás befejezését követő időszakban.
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Kezelni kell a fejlődés gátját jelentő létesítményhelyzetet is, amely csak komoly anyagi befektetések
révén valósulhat meg. Ezt felismerve az a távlati terv, hogy mind a Norvég Finanszírozási Alap, mind az
új Széchenyi Terv bizonyos programjai lehetővé tegyék alapvető fejlesztési beruházások, így az elodázhatatlan tornaterem-építési program megvalósulását, de ennek révén támogatni lehet majd a sportrehabilitációs intézmények felépítését, olimpiai központok energetikai korszerűsítését vagy új olimpiai
központ létesítését is. Mindemellett a már említett Norvég Finanszírozási Alap terhére, a közegészségügyi kezdeményezésekhez, prevenciós programokhoz hasonló célok megvalósítása is tervben van.
Úgy vélem, ha a fentiek valóra válnak, nem csak azt garantálják, hogy a jövőben egy egészségesebb,
ellenállóbb, ügyesebb és nagyobb munkabírású nemzedék nő fel, hanem egyúttal arra is esély kínálkozhat, hogy egy lelkében és kedélyállapotában megerősödött nemzet számára újra visszaadjuk rég
elvesztett önbizalmának sporthoz kapcsolódó, jelentős részét. Mert nemcsak azok a fontos emberek,
akik képesek legalább egyszer életükben hat méternél magasabbra ugrani, de legalább olyan fontosak
azok is, akik legalább hatszor átugorják az egy méteres magasságot.
Balogh Gábor
35 éves, világbajnok öttusázó
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SZERINTE
Az én életemben a sport már kisgyermekkoromban nagy szerepet játszott, hisz a pálya mellett nőttem fel. Nem kell ahhoz profi
sportolónak lenni, hogy mozogjon az ember,
csak találjon egy olyan mozgásformát, amiben igazán örömét leli és az élete részévé válik. Ennek a lényege, hogy jusson el egy olyan
szintre, hogy hiányozzon a mindennapjaiból
a mozgás.
Iváncsik Gergő
29 éves,
a Magyar Kézilabda Válogatott játékosa
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SZERINTETEK
Renáta, 18 éves, Kecskemét

„Az éjszakai közlekedés katasztrófa. Nem merek elmenni, ha nem jönnek értem
anyáék. Már ha egyáltalán elengednek azok után, amikről lehet hallani a
szórakozóhelyekkel kapcsolatban.”

Ágnes, 21 éves, Rétság

„Hiába városban lakom, ha a kocsmázáson kívül mással szeretném az
estémet tölteni, 20 km-t kell utazzak.”

Krisztina, 16 éves, Veszprém

„Zsebpénzből moziba járni lehetetlenség, nemhogy színházba.”

Máté, 30 éves, Budapest (IX. kerület)

„Kinőttem a diszkóból, de még nem érzem magam olyan öregnek, hogy ne táncoljak
soha többé. De mégis hol egy hely az én korosztályomnak?”
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TUDOMANYOSAN
A kultúrafogyasztás terén megnyilvánuló főváros – vidék között fennálló ellentét a szórakozás ehhez
szorosan kapcsolódó témájában is megjelenik. Mindez nem magyarázható kizárólag a településtípus
egyéb szociodemográfiai jellemzőkre gyakorolt hatásával, ugyanis míg a Budapestet magában foglaló
régióban a 15-29 éves fiatalok mindössze 5 százaléka említette a szórakozási lehetőségek hiányát lokális problémaként 2008-ban, az összes többi régióban ez az arány minimum 9 százalék (kimagaslóan
nagy arányban, 15 százaléknyian jelezték ezt a közép-dunántúli régióban).
Budapesten 2008-ban a fiatalok 46 százaléka a „nem tudom” választ jelölte meg, azaz azt jelezte, hogy
nincs ismerete a környékén hozzáférhető, fiatalokat célzó programokról (ez valószínűleg arra is utal,
hogy kisebb az ilyen irányú igénye is az ilyen válaszadóknak), a 2000 főnél kisebb településeken a „nem
tudom” válasz aránya mindössze 19 százalék. volt. Ez az arányszám a település méretétől függően a
két bemutatott végpont között szigorúan monoton csökken. Ellentétes irányú kapcsolat van azonban a
„nincs” válasz arányaiban – az ilyen válasz és az ifjúságot célzó programok igénye között valószínűleg
erős összefüggés van, hiszen ez azt jelzi, hogy a válaszadó figyelmi fókuszában van ezek hiánya. Ez Budapesten csak 17 százalékos (tehát az egyéb szórakozási lehetőségek valószínűleg ellensúlyozzák az
ilyen szolgáltatások ismertségének hiányát), míg a legkisebb településeken 51 százalékos, tehát a 2000
főnél kisebb településen élő fiatalok felének tudomása van az őket célzó programok, szolgáltatások
hiányáról. Erre a problémára a Nemzeti Ifjúsági Stratégia is reflektál, amelynek első cselekvési tervében az intézkedések között szerepel az ifjúsági korosztályt érintő Ifjúsági Információs Integrált Közösségi Szolgáltató Terek létrehozása, amelyek kifejezetten az alacsonyabb népességszámú települések
ifjúságának nyújtanak szabadidős lehetőségeket.
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SZERINTÜNK
Indul az este
Egy klasszikus péntek-szombat esti gondolat,
amely felmerül minden fiatalban: Menjünk
bulizni! Persze, de hová? Táncolni? Koncertre? Partyzni? Csak egyszerűen üljünk be (ki)
valamelyik törzshelyünkre? Ide, oda – majd’
mindegyik hely és aktivitás mellett szól érv,
ahogyan ellenérv is. De mi is számít szórakozásnak? Pontosabban, mi számít szórakozásnak 14 évesen, 18 évesen vagy 30 körül?
Van különbség, vagy mára már teljesen
elmosódtak a határok? Mi a társadalmilag
elfogadott, korosztályoknak megfelelő műfaj
és mi a valóság?
Túl fiatal?
Az alsó korhatár egyre alacsonyabb, ez
sajnálatos, de természetes folyamat. Lehet
fölötte szemet hunyni, a morálra hivatkozni
vagy a törvény erejével tiltani, ettől még valós
probléma marad, így megoldás is szükségeltetik.
A jelenleg érvényben lévő szabályozás alapján
– ahogyan ezt minden szórakozni járó kívülről
fújja – „18 év alattiakat szeszesitallal és
dohányáruval nem szolgálunk ki”… Kötelező
felirat mindenhol, ahol akár csak halovány esélye is felmerül annak, hogy fiatalkorú eme
addiktív szerekhez juthat. A szórakozóhelyek nagy része (egy része?) pedig nemcsak, mint
díszítőelem helyezte ki a tiltást ismertető táblát – a több mint 10 éve hozott rendelkezés
következtében (és persze annak megszegése esetén érvényes büntetés miatt) valóban be is
tartják. Sőt, sok helyen 11 óra, éjfél után be sem engedik a törvény értelmében arra nem
jogosultakat. Működő rendszer? Bizonyos értelemben igen, az üdvösséghez azonban vajmi
kevés.
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A csábítás és az abszolút tiltás veszélye
A probléma ezzel a szabályozással még koránt sincs megoldva. A 18 év alattiak
ugyanúgy vágyják a szórakozást, és ha nem nyernek bebocsáttatást ezen helyekre, nos, mennek máshová. Oda, ahol kiszolgálják őket, ahol senkit nem érdekel (még ha csak a törvényszegés/büntetés lehetősége miatt is), ki hány éves, milyen következményekkel jár a fogyasztó
életére nézve az átadott partikellék. És nem csak a legális szerekről beszélünk. Azok fogyasztását többé-kevésbé hatékonyan korlátozza egy-két jogszabály, bár még így is óriási
problémát jelent. A középiskolások 60%-a rendszeresen fogyaszt alkoholt. Ennek az igen csak
szomorú adatnak több oka is van. Egyrészt borzasztó egyszerű hozzájutni, és a legolcsóbb,
legegyszerűbb közösségformáló tényezőnek is számít a tizenévesek között – nem kell hozzá
különösebb képesség vagy fizikum. Másrészt pedig – bár Budapesten és a nagyobb városokban tulajdonképpen megoldott a minőségi szórakozás – a kisebb településeken lehetetlen heti
rendszerességgel olyan helyet találni, amely alternatívát jelentene a kocsmával szemben.
Az illegális tudatmódosítók körül sokkal nagyobb a zűrzavar. Átláthatatlan, hiszen szinte havonta
„találnak fel” újabb szintetikus szert. Tilos? Persze. Használják? Igen. Megoldás? Sokféle elképzelés, egyelőre kevés hatékonyság. Mint minden másnál, itt sem elegendő az abszolút tiltás.
Miért gondoljuk, hogy a mostani fiatalok, fiatalkorúak másként gondolkoznak, mint mi? Alapvető
emberi tulajdonság, hogy egy titkos, zárt ajtó előtt hatalmas kíváncsisággal csoportosul az egyre
növekvő tömeg. Prevenció, rámutatás, felismertetés. Legalizálás? Szó sincs róla. De ne legyen
tabu; beszélni kell kíméletlenül őszintén a mellékhatásokról, a függőségről, a társadalmi hatásokról – beszélni addig, amíg el nem fogynak a kérdések. Meg kell tanulnunk okosan válaszolni,
ahogyan a fiataloknak is kérdezni. Olyan szintű kölcsönös bizalomra van szükség, amely sok családban és közösségben, sajnos, ismeretlen. A jó primer és szekunder szocializáció életet menthet. Neveltetés, a kulturális burok és a valahová tartozás adta magabiztosság – már amennyire
egy kamasz esetében magabiztosságról beszélhetünk – elengedhetetlen a visszautasításhoz,
hisz’ kockáztatják ezzel akár azt is, hogy “kinézik” az adott társaságból. Emellett persze egy
megfelelő “kezdő csomag” (pénz taxira, feltöltött mobil, elérhető barátok, szülők) egy éjszakai
kiruccanáshoz is ugyanilyen fontos. Felkészítés az ismeretlen és váratlan helyzetekre, a kitágult
nagyvilág legtöbbször a szülők számára ismeretlen veszélyeire – hatalmas felelősség.
Ezen kívül szükség lenne alternatív felvilágosító csatornák használatára, hiszen a fiatalok
egyre kevésbé fogadják be a formális helyekről érkező, intézményes vagy család által megfogalmazott üzeneteket. Ezért is üdvözlendők azon kezdeményezések, amelyek a drogmentes
szórakozás lehetőségeire és fontosságára hívják fel a figyelmet. Elméleti síkon már felmerült
egy DJ-kel és zenei előadókkal promótált fesztivál ötlete is, amely a tudatmódosító-szerek fogyasztásának súlyos következményeiről tájékoztatna, és a drogmentesség jegyében zajlana.
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Az alkohol és a drogok mellett a dohányzás is aktív elem a szórakozásnál. Bár a cigaretta az
elmúlt években egyre kevésbé számít menőnek, s így érezhetően kevesebben is gyújtanak
rá rendszeresen, a 13-16 évesek nagyjából 33%-a így is dohányzik, 70%-uk pedig biztosan
próbálta már. A felnőtt lakosság körében sem túl pozitív a mérleg: férfiak 34-46%-a, a nők
18-28%-a dohányzik. Nem csak az aktív dohányzás jelent problémát, ahogyan azt mindenki
tudja, a passzív dohányzás is komoly egészségkárosító tényező – legyen szó egy füstös szórakozóhelyen eltöltött pár óráról, vagy dohányzó szülők mellett felnövő gyerekekről.
A nehezen változó/változtatható helyzet megoldódni látszik: tavasszal elfogadta a parlament
azt a törvényt, amelynek értelmében 2012-től tilos a dohányzás az éttermekben, kocsmákban,
és a szórakozóhelyeken – gyakorlatilag minden zárt légterű helyen, hasonlóan Nyugat-Európa
számos országához. Bár eleinte mindenhol nem kevés ellenérzéssel fogadták a szigorítást,
később beigazolódott, a vélt vagy csak eleinte felmerülő nehézségek egyáltalán nem jelentették a szórakoztatóipar összeomlását.
Korlátozás vagy szabályozás
De ennyi még mindig nem elég. Mint amikor valaki vezetni tanul; hiába tart be minden szabályt, tudni kell kezelni a többi közlekedő esetleges szabálytalanságait is. Ezért fontos a
szórakozóhelyek felelőssége is – nem csak a fiatalok, hanem általában, a hozzájuk betévedő
mulatni vágyók felé. Nehéz kérdés, hogyan lehet mérni a tulajdonosok és a személyzet
felkészültségét, hiszen amíg baj nem történik, ritkán derül ki az esetleges hozzá nem értés.
Szükséges-e valamiféle (ön)kormányzati szabályozás? Nyilván. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy számtalan lehetőség áll rendelkezésünkre egy önfeledt este eltöltéséhez.
Egy jó kocsma kialakításához – a nyilvánvaló anyagi feltételeken kívül – szinte csak helyszín
és ötlet szükséges. Ezért is fontos, hogy legyen valami minőségbiztosítási rendszer, mely
kiszűri a kalandor tulajdonosokat, üzemeltetőket. Fontos lépés lehet egy ilyen szabályzat
megalkotása, de ingoványos talaj. Könnyen eshetünk abba a hibába, hogy minden tiltólistára
kerül, és bonyolultabb lesz szórakozóhelyet nyitni és/vagy üzemeltetni, mint egy BAR-listásnak hitelhez jutni.
Szórakozni márpedig kell
Bár a fiatalok és fiatalkorúak függőségi adatai hazánkra nézve lesújtóak, a felsorolt problémák
nem ismeretlenek egyetlen fejlett országban sem. Szerencsére, emellett van mivel büszkélkednünk is. Fesztiváljaink, romkocsmáink hatalmas vonzóerőt jelentenek a külföldi fiatalok számára, növelve ezzel országunk hírnevét és nem mellékesen gazdaságunk bevételi
oldalát.

79

Az időszakos – elsősorban késő tavaszi, nyári – fesztiválok népszerűsödésének kellemes velejárója, hogy az elmúlt húsz évben méltatlanul elhanyagolt vidék lehetőséget kap, nagyszerűen
ellensúlyozva ezzel Budapest vízfejűségét, illetve alternatívát jelentenek a kocsmák egyhangúságával szemben. Nem pótolják természetesen az egész évben látogatható programokat,
vagy csak egyszerűen közösségi teret kínáló létesítményeket, de remélhetőleg eljön még az
idő, amikor a programok sokféleségétől érzett „mámor” minden másnál jobban vonzza majd
a fiatalokat.
Englert Róbert
29 éves, a Design Terminál ügyvezető igazgatója
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SZERINTE
A fiatalok szórakozni szeretnének. A feltételeket ehhez egyrészt a környezetükben levő
szórakozóhelyektől kapják meg, a felelős
szórakozáshoz való hozzáállásukat viszont
elsősorban a közvetlen környezetüktől,
barátaiktól és családjuktól. Ezért tartom
nagyon fontosnak ebben a kérdésben a
nevelés szerepét. A szülőknek több időt kellene szakítaniuk gyermekükre, és nagyobb
felelősséggel nevelni őket, hogy mindenki
nyugodtabban engedje el a gyerekét szórakozni.
Baki Gábor “Andro”
27 éves, DJ
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CSALADALAPITAS
SZERINTETEK
László, 23 éves, Abasár

„A jelenlegi feltételek mellett nagyon nehezen képzelhető el a családalapításhoz
szükséges alap előteremtése.”

Anna, 22 éves, Pécs

„Párommal albérletben élek, de szeretnék közös, saját tulajdonú ingatlant;
ez azonban egyelőre esélytelennek látszik. A párom 29 éves.”

Kinga, 33 éves, Őrbottyán

„Férjemmel nem tudjuk befejezni épülő házunkat.”

Hajnalka, 17 éves, Pécs

„A mai fiataloknak nehéz az elhelyezkedés, a lakásvásárlás.”
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TUDOMANYOSAN
2008-ban a fiatalok hét tizede volt nőtlen/hajadon illetve egyedül élő, 60 százalékuk semmilyen tartós
párkapcsolattal nem rendelkezik – ezen adatok gyakorlatilag megegyeznek a 2000-es adatokkal. Az
együttélési módozatok között viszont jelentős változás zajlott le az említett időszakban. Míg 2000-ben a
vizsgált korcsoporton belül 22 százalék volt a házasok aránya, addig 2008-ban már csak 13 százalék. A
házasság nélkül együtt élő párok aránya viszont 7 százalékról 13 százalékra növekedett, ahogyan nőtt a
harminc éves koruk előtt elváltak aránya is.
Az ifjúsági életszakasz kitolódása különösen a magasabban iskolázott, legalább érettségizett szülők
gyermekeire jellemző, ugyanis minél magasabb a befejezett iskolai végzettsége az anyának, illetve az
apának, annál valószínűbb, hogy a fiatal nőtlen, hajadon lesz, és fordítva is igaz a megállapítás. Minél
alacsonyabb a szülő iskolázottsága, annál valószínűbb, hogy a gyermek hamar kikerül a kibocsátó családból, és élettársi vagy házastársi kapcsolatot létesít.
A házasodás idejének kitolódása illetve az atipikus együttélési formák elterjedése a gyermekszám csökkenésére is hatással van. A korcsoporton belől a gyermektelen fiatalok aránya 2000 és 2008 között
77-ről 84 százalékra növekedett. Akik nem terveznek (további) gyermeket, elsősorban anyagi okokra
hivatkoznak. Ezt az okot követi a lakásprobléma, illetve a karrier.
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SZERINTÜNK
Szomorú és közismert tény Magyarország demográfiai
helyzete, ami immáron a közbeszéd szintjén is a családalapítás és a gyermekvállalás fontosságára hívja
fel a figyelmet. A problémák ismeretében is bíztatóak
azonban azok a kutatási eredmények, amelyek azt
mutatják, hogy a legtöbb magyar fiatal szerint hosszútávon a házasság a legjobb életforma, és több mint
hetven százalékuk szerint nem lehet igazán boldog,
akinek nincs gyermeke. A magyar fiatalok többsége
tehát tartós kapcsolatot, családot és gyermekeket
szeretne, ami európai összehasonlításban is kiemelkedő eredmény. A probléma azonban az, hogy
a szándék és a pozitív hozzáállás ellenére sem születnek meg a kívánt gyermekek. A XXI. század Magyarországában tehát közvetlen nemzeti célkitűzés kell
legyen a fiatalok családalapításának segítése, mellyel
közvetett módon állíthatjuk meg a népességcsökkenés
folyamatát. Az elmúlt évben már átléptük a tízmilliós
lélektani határt, és a statisztikák szerint húsz fiatalnak jelenleg csupán tizenhárom gyermeke születik.
A szakértők és a vonatkozó kutatások szerint
alapvetően 10 ok akadályozza a fiatal párokat a
gyermekvállalásban:
1. Anyagi nehézség: A fiatal párok jelentős része úgy
véli, hogy nem engedheti meg magának, hogy a gyerekvállalás kezdeti ideje alatt egy keresetből éljen. Sok
fiatal anyagi okokból nem, vagy csak jelentős eladósodás árán tud önálló háztartást alapítani. Jelentős részüket pedig még a diákhitel is terheli.
2. Kevés az óvodai, bölcsődei férőhely: Jelenleg 10-15 ezer bölcsődei és több ezer óvodai férőhely hiányzik az
országban, ezért sok kisgyermekes édesanya, ha kap is munkát, akkor sem tud visszamenni dolgozni.
3. Munkahelyi diszkrimináció: A fiatalok félnek gyereket vállalni, mert úgy gondolják, hogy sok munkáltató nem
alkalmaz kisgyerekes munkaerőt vagy olyan nőt, akinél fennáll a lehetőség, hogy hamarosan gyereket szeretne.
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A fiatal szülők nem tudják vállalni a késői túlórákat sem, ezért a gyerektelenekhez képest jelentős hátrányban
vannak a munkahelyükön, részmunkaidős állások hiányában pedig hosszú időt kénytelenek otthon tölteni, így
számos esetben meghaladottá válik a szakmai tudásuk.
4. Pártalálási nehézség: A fiatalok jelentős része nehezen talál olyan párt, akivel családot alapíthat.
5. Instabil párkapcsolat: Sok tervezett gyerek nem születik meg, mert jelenleg a házasságok és az élettársi
kapcsolatok több mint 60%-a felbomlik.
6. A férfi-női munkamegosztás aránytalansága: Európa legtöbb országához viszonyítva hazánkban a férfiak
kevesebb szerepet vállalnak a gyereknevelésben és a családi feladatokban, ezért a nőknek sok családban nehezebb a gyerekvállalást és a munkát összeegyeztetni egymással.
7. Meddőség: A statisztikák szerint a párok 20%-a több mint egy évig sikertelenül próbálkozik a
gyerekvállalással.
8. A média hatása: A média által gyakran közvetített „értékrend” a család, a házasság és a gyerekvállalás ellen hat.
9. Negatív szülésélmény: A jelenlegi egészségügyi rendszer nem kedvez az anya- és bababarát szüléseknek.
Vannak nők, akik emiatt nem mernek újabb szülésre vállalkozni.
10. Támogató közösségek hiánya: A kisgyerekesek mögött egyre kevésbé állnak olyan támogató közösségek,
melyekre számíthatnának a megváltozott életformához való alkalmazkodásban. A nagyszülők, keresztszülők,
barátok maguk is dolgoznak vagy távol laknak.
A fenti okok miatt immáron döntéshozói szinten szükséges olyan jogszabályi keretet biztosítani, ami a családalapítást, a gyermekvállalást segítheti.
Családi kör
A család és a munka összeegyeztethetőségének kérdése alapvető szempont minden fiatal pár életében. Mindenképpen szükségesnek mutatkozik a munkaadók, munkavállalók és a kormányzat együttműködése, hogy
nagyobb hangsúlyt kapjanak például a gyermekekhez fűződő munkaidő kedvezmények, a távmunka lehetősége,
a rugalmas munkaidős, otthoni munka lehetőségeinek megteremtése. A kisgyermekes szülők számára a rugalmas foglalkoztatás lehetőségeinek megteremtése talán a legfontosabb, ha fokozatosan vissza szeretnének
térni a korábban választott munkaterületükhöz. Fontos lenne a választás szabadságának biztosítása a teljes
és részmunkaidős foglalkoztatás között, melynek során a részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a
munkaidő nem napi néhány órás, hanem például heti két napos foglalkoztatást jelentene.
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Ugyanilyen fontos az atipikus foglalkoztatási formák támogatása közt az otthoni távmunka lehetőségének biztosítása, ami az internet korszakában sok esetben megoldható lenne, arról nem is beszélve, hogy a távmunkával a
munkába járás is kevesebb közlekedéssel járna, aminek még környezetvédelmi vonatkozása is lenne. A munkáltatók fogadókészségének ösztönzésére megfontolandó egy Start-részmunkaidő kártya bevezetése, amely átmeneti járulékkedvezménnyel kompenzálná a munkáltatót, például a GYES-ről visszatérő kismamák járulékának
csökkentésével. A „Családbarát munkahely” mozgalom megújításával célszerű lenne bizonyos pályázatoknál
(pl. Új Széchenyi Terv) előnyben részesíteni a díjat elnyert munkáltatókat. A vonatkozó jogszabályok módosításával lehetne megteremteni annak lehetőségét, hogy az édesanyák szabadon választhassanak: vagy az éves
rendes szabadságukat az eddigi módon kiveszik vagy teljes fizetés mellett, munkaidő kedvezményre váltják.
A bölcsődei és óvodai férőhelyek növelése mellett fontos lenne a családi napközik számának dinamikus növelése
és támogatása, többek közt az engedélyezési eljárások egyszerűsítésével és az ellenőrzés egységesítésével. A
családi napközik egyébként ráfordítás-haszon szempontból is gazdaságosabbak, mint a bölcsődék létesítése,
ráadásul épp a kistelepüléseken javítanák a foglalkoztatottságot. Ezen felül adókedvezménnyel, az uniós támogatások elérhetővé tételével ösztönözni kellene a munkáltatókat munkahelyi bölcsődék és integrált bölcsődékóvodák létesítésére, valamint a munkaidővel azonos időben nyitva tartó, a munkahelyhez közeli gyermekintézmények működtetésére.
Otthon, édes otthon
Az első lakáshoz jutás nehézségével szinte minden fiatal párnak meg kell küzdenie, ezért fontos, hogy a gyermeket vállaló fiatalok lakáshoz jutásának támogatása, a több generációs családok közeli lakhatásának elősegítése,
valamint a lakás és a munkahely közelsége is kiemelt célkitűzések legyenek. Egyértelmű javaslatként fogalmazható meg a bérlakások, fecskeházak építésének, valamint a gyermeket vállaló fiatalok lakhatásának támogatása
Ezen túlmenően célszerű megfontolni a vidéki, használaton kívüli, önkormányzati tulajdonban lévő telkek, házak
felajánlását gyermekes fiatalok részére, kedvezményes feltételekkel.
Oh, mondd, te kit választanál?
A családalapítás nehézségeihez hozzátartozik az a tény, hogy a fiatalok jelentős része nehezen talál
magának párt, és sajnálatos módon a párkapcsolatok is instabilak. Kérdés az is, hogy a párkapcsolatok
megerősítése mellett miként lehetne a kitolódott házasodási-gyermekvállalási életkort lejjebb – de legalább
a harmincas életkor alá – hozni.
Minden korosztályban, már óvodáskortól szükséges lenne bevezetni olyan tárgyakat, programokat, amelyek segítik a társkapcsolati készségek fejlesztését, a társas intelligenciát, amelyek felkészítenek a felelős és elkötelezett,
egyenrangú társas kapcsolatokra, egymás közti kommunikációra, konfliktuskezelésre. Ilyen készségek tanítása
csak a pedagógusok folyamatos továbbképzése keretében valósítható meg. Mindkét nemben igen fontos lenne
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a szülői hivatás fontosságának, méltóságának tudatosítása, akár kapcsolódó ösztöndíjak, pályázatok kiírásával,
illetve a kérdéssel foglalkozó írások, filmek, programok, műsorok támogatásával.
Fontos lenne a lelki-testi egészségmegőrzés támogatása, szakmai szolgálatok, szolgáltatások létrehozásával.
A párkereső fiatalok, családok, házaspárok számára könnyen elérhető mentális támogató, megelőző családterápiás és tanácsadó hálózat kiépítése is segítségként szolgálhatna. A gyermekvállalásnak gyakori akadályai a
férfiak és nők egészségi problémái, a szenvedélybetegségek, a lelki természetű betegségek, az egészségtelen
életmód, és az egyre gyakoribb meddőség, ezért komplex megelőzési szolgáltatások bevezetése is célszerűnek
mutatkozik.
Valóbb világ
Az írott és elektronikus sajtó hatása, minta- és értékközvetítő szerepe felbecsülhetetlen. A média nemcsak
gyermekeinkre van nagy hatással, hanem a családalapításra és a gyermekvállalásra is. A média száműzése
életünkből szinte lehetetlen, de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a nyilvánosság hatalmas lehetőség is. Nem
mellőzni kell, hanem használni, s ha kell megváltoztatni. Ennek lehetősége különösen a családban biztosított.
Ezért különösen fontos, hogy a család, mint az emberi élet alapvető közege pozitív példaként, megőrzendő értékként jelenjen meg a sajtóban. A közbeszéd tudatos megváltoztatása is lehetséges, például a „terhes” helyett
“várandós” kifejezés használata még a jogszabályokban is.
A népegészségügyi programoknak legalább olyan súllyal kellene támogatnia az egészséges családokat és a
gyermekvállalást, mint a dohányzás vagy az elhízás elleni kampányokat. A jogszabályokban a kiskorúak védelméhez hasonlóan szabályozni kell a gyermeket vállalók védelmét például a közszolgálati médiumokban, reklámokban. A pártok egyenlő szerepeltetéséhez hasonlóan a gyermekes családok arányuknak megfelelő szerepelhessenek.
Összegzés
A családalapítás és gyermekvállalás terén összességében akkor érhetünk el pozitív eredményeket, ha a fiatalok úgy érzik kiszámítható, biztonságos jövő vár rájuk Magyarországon. Ha olyan országban élhetnek ahol jó
érzés fiatalnak lenni, ahol lehetőségek állnak előttük személyes képességeik kibontakoztatására. A különböző
stratégiák felvázolásán túl ugyanolyan fontos a hétköznapi, egyszerű szemléletváltás elősegítése: ennek jegyében például a gyászeseményt jelző fekete zászlót ellensúlyozhatnánk az egy-egy újszülött érkezését hirdető
babaköszöntő zászló kitűzésével.
Dr. Stágel Bence
32 éves, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke
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SZERINTE
Gyönyörű életfeladat a gyermeknevelés, de
egy idő után az ezzel járó egyhangúságot
nem könnyű kezelni. Bárcsak megvalósulna
az álom, hogy az otthon gyermekeiket nevelő
anyukák pár órában dolgozhatnának, ezzel kimozdulva az egyhangúságból! Hogy
teljesnek érezzem az életemet és hasznosnak önmagam, hozzájárulok a családi
kasszához, szükséges néha kimozdulnom
és dolgoznom. Ahhoz, hogy jó háziasszony
legyek, egészséges ételeket kell az asztalra
tennem, rendet, tisztaságot tartanom magam körül, meleg otthont teremtenem a
családomnak. Szerintem így lehetek jó anya,
olyan, aki nő-modellt teremt a kisfiának, aki
kitartásra, tanulásra és erkölcsösségre nevel. Szerintem egy gyermek akkor boldog, ha
a szülei boldogok.
Marót Viki
27 éves, énekesnő
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Állampolgári aktivitás

Családalapítás

Szórakozás

Sport

Karriertervezés

Tehetséggondozás

Vidék
Budapest

A nők helyzete

Kultúra

ALLAMPOLGARI AKTIVITAS
SZERINTETEK
Bálint, 25 éves, Dunakeszi

„Miért csak négyévente kérdezik meg a véleményem?”

Eszter, 18 éves, Budapest

„Azt mondják, mi vagyunk a jövő. Azt kérik, szóljunk bele mi is, de miért nem
találkoztam eddig egyetlen, engem érintő kérdéssel sem a pártok, sem a
politikusok részéről?”

Judit, 30 éves, Zalaegerszeg

„Itthon élek, dolgozom, itt tervezek családot. Érdeklődöm,
tájékozódom, választok, majd döntök. De egyre kisebb
intenzitással – nem csak nekem kell tennem a hazámért,
éreznem kell, hogy a hazám is törődik velem.”

Gergő, 22 éves, Pécs

„Ha politikáról van szó, mindenki az országos ügyekről beszél. Fontos ez is persze, de
senki sem foglalkozik a mikroközösségekkel, pedig ez kellene legyen az alapja minden
további folyamatnak. Csak itt lehet megtanulni, hogyan lehet valaki a társadalom aktív,
hasznos tagja.”
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TUDOMANYOSAN
A fiatalok – hagyományos értelemben vett – állampolgári aktivitása (mind pozitív, mind pedig negatív
értelemben) 2008-ban az Ifjúság2008 kutatás tanulságai szerint meglehetősen alacsony szinten volt. A
megkérdezett 15-29 éves fiatalok 71 százaléka semmilyen szervezethez nem kapcsolódott, még a rendezvényeiken, vagy tiltakozásokon való részvétel szintjén sem. A formális szervezetekhez tagként tartozó
fiatalok aránya 6 százalék volt, további 9 százalék vett részt a szervezet munkájában, míg 7 százalék járt
el (nem feltétlenül rendszeresen) rendezvényekre. A fiatalok összesen 1 százaléka kötődött kizárólag
informális szer-vezethez, további két százalék formális és informális szervezethez is kapcsolódott. Az
átlaghoz képest magasabb volt a szervezetekhez való kötődés a férfiaknál, a legfiatalabb korcsoportba
tartozóknál, magas iskolai végzettségű és a jó státusú szülők jól képzett gyermekeinél. Ezekben és a
politikai szervezethez való kötődésben sem történtek jelentős változások 2000 és 2008 között, utóbbi terén a 15−29 évesek 1 százaléka kötődött valamilyen módon politikai ifjúsági szervezethez 2008ban, párthoz szintén 1 százalék, míg polgári körhöz ismét csak 1 százalék. Ugyanakkor a háromszori
1 százalék nem 3 százalékot jelent, mert a politikai szervezetekhez kötődők között nagy volt a személyi átfedés. A fiatalok politikai aktivitását a politikai gyakorlat is csak az alacsonyabb szinteken erősíti
(például a diákönkormányzatok intézményével), a jelenlegi parlamentben a képviselők mindössze kb. 5
százaléka 30 éven aluli.
Elképzelhető, hogy a 2008-as adatfelvétel óta jelentősebb változások is történtek az azóta bekövetkezett
politikai vonatkozású események miatt, amelyek mobilizáló hatásúak voltak, valamint az online aktivitás
szerepe is megnövekedett.
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SZERINTÜNK
Y-Nemzedék, iGeneráció
A ’80-as és ’90-es években született magyar
fiatalok egy olyan nemzedék tagjai, amely
nem csak itthon, de a nyugati világ egészében is új kihívások elé néz. A technológiai fejlődés eredményeinek mindennapi
használata – az elszigetelődés veszélyének
fennállása mellett – olyan perspektívát is nyújt,
amely az egyéni és közösségi szinten is
együttműködő, felelősségvállaló, aktív állampolgár kialakulása felé mutathat.
Amerikai társadalomkutatók írták le először
annak a nemzedéknek a jellemzőit, amely a
’60-as
éveket
megelőző
népességnövekedésből kialakult generáció (Baby
Boomers) és a rákövetkező nemzedék
(X-Generation) után következik. A ’80-as
és ’90-es években születetteket Y-nemzedéknek, milleniumiaknak (Millenials), vagy
– utalva az infokommunikációs robbanáshoz
való kiváló alkalmazkodási képességeikre
– iGenerációnak nevezték el. A tengerentúli
szociológusok megállapították azt is, hogy
ez a nemzedék nem csak abban különbözik
szülei és nagyszülei korcsoportjától, hogy
digitális bennszülött lévén sikeresen alkalmazza az informatika és a telekommunikáció
legmodernebb eszközeit, hanem abban is, hogy politikai preferenciáit tekintve rugalmasabb,
pragmatikusabb a nála idősebbeknél, és a ’60-as évek vége óta lezajlott kulturális változásokat már természetes kiindulópontként fogadja el.
Az Y-generációt legelőször a 2008-as elnökválasztási kampányban mozgósították, méghozzá
a Demokrata Párt jelöltje, Barack Obama – az Egyesült Államok jelenlegi elnöke – mellett.
A novemberi megmérettetésen a 18 és 29 év közöttiek kétharmada szavazott a demokraták
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jelöltjére, aki nagyrészt nekik köszönhetően nyerte meg a választást. Az Obama-kampány
emlékezetes jellemzője volt, hogy közvetlenül szólította meg a fiatalokat, méghozzá nem csak
ezer egyetemi és főiskolai campus személyes felkeresésével, hanem az online nyilvánosság
minden eszközének bevetésével (internetes honlapok, blogok, Facebook, YouTube, Twitter). Az
Egyesült Államok példái persze egy másik világ más problémáiról szólnak, abban azonban segítségül
lehetnek, hogy megmutatják: a fiatalok aktív részvétele nélkül ma már aligha képzelhető el jelentős
politikai változás.
Két világ határán
A közép-európai és azon belül a magyar fiatalok sok mindenben hasonlítanak amerikai társaikhoz,
főként, ami a technológiai újításokkal kapcsolatos affinitásukat és a trendkövető magatartást illeti.
Más szempontból azonban jelentősen eltérő helyzetben vannak, amely abból fakad, hogy szüleiktől
egészen más világot örököltek.
A ’80-as években születettek, vagyis a mai huszonévesek egy régi világban születtek és egy merőben
új – sok szempontból még alakulóban lévő – világban válnak felnőtté. Két világ határán állva szocializációjuk és kulturális felfogásuk képlékeny, világlátásuk nehezen meghatározható, a világhoz
– és benne a politikához – való hozzáállásuk változékony. Mindez annak az oka, hogy életük első,
meghatározó éveit egy kommunista diktatúrában töltötték, felnövekedésük pedig az éppen kialakuló
demokratikus piacgazdaság körülményei közepette ment végbe. A két világ merőben eltérő jellemvonásokkal bír, egy valamiben azonban furcsa kontinuitás figyelhető meg. Míg a maximális ideológiai
azonosulást követelő Rákosi-rezsimet követő Kádár-rendszer a hitelből finanszírozott hamis jólétért
cserébe csendet követelt a jogaitól megfosztott állampolgároktól, addig a rendszerváltást követő
húsz évben több kormányzati ciklus alatt is az a neoliberálisnak nevezett gazdasági és politikai felfogás érvényesült, amely a szinte korlátlanná tett fogyasztást egyrészt magánkölcsönök felvételére
való ösztönzéssel, másrészt az államháztartási hiány drámai növelésével biztosította. S mindezért
cserébe ismét az állampolgári aktivitás feladását kérte. Ennek eredményeként a mai húszévesek
politikai kultúrájából – önhibájukon kívül – vagy egyenesen hiányzik az állam és a közösség életében
való aktív részvétel igénye, vagy csak bizonytalanul és komolyabb megerősítés nélkül van jelen.
Az éppen felnőtté váló, pályakezdő fiatalok egyszerre lépnek be a munkaerőpiacra és lesznek életkori szempontból választóképes szavazópolgárok. A nagy felelősség mellé kevés kapaszkodó társul,
a ’80-as évek szülöttei ráadásul közös jellemzőiket – mint a dinamizmus és aktivitás, a kreatív és
innovatív szellemiség, a mobilitás és a kommunikációs készség – nehezen tudják tudatos állampolgárként kibontakoztatni akkor, amikor gyermekéveiket olyan rendszerben töltötték, amely kényszerkollektivizmust hirdetett, később pedig szembesülni voltak kénytelenek az otromba individualizmus megannyi jelével.
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Az egyén boldogulásának és a közösség javának összeegyeztetése az a nagy feladat, amely a mai
fiatalokra vár. A cselekvőképes, közügyek iránt érdeklődő, közösségépítő, öntudatos állampolgár a
politikai közösség legnagyobb értéke.
Közösségigény
Míg a mai negyvenévesek közös élménye a rendszerváltás volt, addig azok, akik a ’89-es fordulatot
megelőző évtizedben, vagy éppen a rákövetkezőben születtek, nem rendelkeznek ehhez hasonló, nemzedékformáló tapasztalattal. Számukra az egyre inkább online bonyolódó kapcsolatépítésben való részvétel jelenti a közösséggé formálódást.
A két világ határán felnövekvő „magyar milleniumiak” a korábbi rendszertől az álságos kollektivizmus
árnyát, a rendszerváltás utáni évekből pedig az egyéni érvényesülést minden más elé helyező, nem
kevésbé káros szemléletet kapták örökül. Eközben a kései Kádár-korszak és a szociálliberálisnak
nevezett szellemiség által dominált elmúlt húsz év folyamatos volt abban a tekintetben, hogy elvetette
mind a tudatos, aktívan közreműködő állampolgár eszményét, mind a közösségi felelősségvállalás
kötelességének és az egyéni teljesítmény tiszteletének összeegyeztetését. A jövő nagy feladata – egyben a ’80-as, ’90-es évek szülötteinek missziója – az lehet, hogy meghaladják a múltból rájuk maradt,
használhatatlan hagyatékot, és kialakítsák a közösségi felelősségvállalás, vagy szolidaritás, és az egyéni
teljesítményen alapuló érvényesülés szintézisét. Mindez nem csak a produktív, ugyanakkor fenntartható
gazdasági környezet szempontjából lenne fontos, hanem legalább annyira az egészséges politikai élet
kialakításának érdeke is.
A mai huszonévesek dolgát megnehezíti, hogy az elmúlt évtizedekben – nem csak Magyarországon – az
értékek zavarossá váltak. A 2008 óta tartó gazdasági válság mellett nálunk a húsz éve lezajlott rendszerváltás eredményeivel való elszámolás és az ország útkeresése nehezíti tovább a helyzetet, amelyhez
ráadásul hozzájárul az a jelenség is, hogy korunk embere folyton döntési helyzetbe kerül, amelyhez
egyre kevesebb közösségi és morális fogódzót kap. Míg korábban a szocializáció elsődleges és másodlagos színterei, vagyis a család, az oktatás és a munkahely voltak meghatározóak, addig ma egyre
inkább a baráti és ismerősi közösség veszi át ezek helyét. Azok, akik 1980 után születtek, a kooperáció
jelentését ma leginkább baráti közösségeikben ismerik meg. Nem csak a magánéletben, hanem a szélesebb társadalmi közeg szempontjából is pozitívnak kell értékelnünk azt, hogy náluk sokkal erősebb az
önkéntesen vállalt közösség iránti igény, mint minden, őket megelőző generáció életében. Sőt, a közösségi élmény közvetítésében a konkrét, „offline” kapcsolatok mellett csaknem elsődleges szerepe van a
digitális-vizuális médiának.
Az amerikai Y-generáció magyar kortársaira épp ugyanannyira jellemző az internet biztosította nyilvánosság széleskörű használata. A szórakozás, a közösségi kapcsolattartás és a munka bizonyos, vagy
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egyenesen jelentős részét online bonyolító webnemzedék számára nemcsak az okostelefonok és a
mobilnet napi használata alapvető, hanem az is, hogy az információ-szerzés és az élménymegosztás
jelentős része ezekkel az eszközökkel folyik. Mindez szintén pozitív fejlemény, hiszen a dinamizmus, az
aktivitás, a dolgokban és a közösség életében való részvételi igény, valamint az információszerzés és
-megosztás szükséglete nemcsak a magánéletben eredményez cselekvően résztvevő embert, hanem
a tágabb társadalmi közegben és végül az állami életben is. Lehetséges, hogy a sokszor tévesen egoizmussal és a társas szabályokat áthágó túlzó individualizmussal vádolt nemzedék lesz az, amely a közösségi életet új impulzusokkal látja majd el?
Nyitott kérdések
Ahhoz, hogy a jövő nemzedéke az egyéni érvényesülést és a közösségi felelősségvállalást hatékonyan tudja
összeegyeztetni magánéleti és társadalmi szinten egyaránt, három problémával kell megküzdenie.
Az elmúlt negyedszázad társadalmi és állami életre jelentős hatást gyakorló fő gondja azt volt, hogy
az egyéni jogok és a közösség iránti kötelességek egyre kevésbé voltak összehangolva. Noha Magyarország új alkotmánya közjogilag jelentős lépést tett az állampolgári jogok és kötelességek újradefiniálására, ezek élő, eleven valósággá tétele a felnövekvő fiatalok feladata lesz. A modern nyugati politikai
közösség nagy dilemmája mindig is az volt, hogy az egyén szabadságát és a közösség összességének
jogait összeegyeztesse, valamint a társadalomban az egyén szerepét helyesen jelölje ki. Ahhoz, hogy se
a közösséggel szembeni egyéni kiszolgáltatottság, se a közérdekre tekintettel nem lévő egoizmus ne
hódítson tért, a közösség életében felelősséggel részt vevő, jogait és kötelességeit egyaránt jól ismerő
állampolgári magatartás szükséges.
Jó néhány ifjúságkutató figyelmeztetett már arra, hogy fennáll annak a veszélye, hogy a fiatalok korcsoportja kétfelé szakad. Vagyis kialakulhat egy önmagáért felelősséget vállaló, saját sorsát sikeresen
alakító és ezekhez a megfelelő eszközöket megtaláló rész; és egy olyan, amely vagy otthonról hozott
szocializációja és/vagy a lehetőségek korlátozottsága miatt leszakad, s képtelen megfelelően alakítani
jövőjét. Ez a probléma egyszersmind a magyar társadalom nagy belső feszültsége is, megoldására pedig aligha kínálkozik más esély, mint az egyéni érvényesülés és a közösségi felelősségvállalás összeegyeztetése.
Mivel napjainkban egyre nehezebb eligazodni az állami élet jelenségei és a politikai folyamatok között,
így nem meglepő, ha a fiatalabbak az otthon hallottakra és a média által közvetítettekre szorítkozva
alakítják ki véleményüket – ha kialakítják. A felmérések ugyanis azt az aggasztó eredményt mutatják,
hogy a szavazóképes korba lépők között a politikai apátia és az ország dolgaiban való részvétel iránti
igény csökkenése jellemző. Noha az 1980 után születettekre alapvetően igaz, hogy szeretnek tájékozódni,
ráadásul információéhségük kielégítésére egyre több eszköz áll rendelkezésükre, mégsem érdeklődnek
tömegesen politikai kérdések iránt. A politikai érdektelenség felszámolása elsődleges akkor, ha cé-
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lunk a résztvevő állampolgárok számának gyarapítása. A részvételre motiválás, a hatékony megszólítás és az átlátható politikai viszonyok megteremtése, valamint a fiatalok bevonása a döntéshozatalba
hozzásegíthet mindehhez. Főképp, hogy az első (és második) alkalommal szavazók voksa olyan, mint a
májusi eső: aranyat ér.
A jelen generáció problémái nemcsak egy korcsoport speciális, múlandó, belső ügyei, hanem a jövő
alakulására legnagyobb hatást gyakorló nyitott kérdések. Megoldásuk nem másra, mint azokra vár, akik
életében ezek először merülnek fel.
Aktív állampolgár
Ahhoz, hogy a jövő életében számos szempontból már most meghatározó szerepet játszó fiatalok
a társadalom és az állami élet cselekvő résztvevői legyenek, a tudatos állampolgárság, a közösségi
felelősségvállalás (szolidaritás), a közösségi aktivitás, a helyes politikai kultúra és a hazaszeretet elsajátítása a legfontosabb.
Azok, akik a Kádár-rendszerben a legkevesebb időt töltöttek el, az elöregedő pártállam szocializációs
terének kisugárzásából csekély dózist kaptak. Számukra a demokratikus értékek, a szabadság megélése (például a gyülekezés, a sajtó és a vélemény, valamint az utazás szabadsága), vagy a piacgazdaság
működőképessége nem újdonság, hanem a mindennapi élet szerves része. Hogy ez így is maradjon,
ahhoz két dolog szükséges: a rendszerváltás során elért eredmények tiszteletben tartása, vagyis a szabadsággal való élés elsajátítása; és ezek megvédése, azaz a közjó iránti érzékenység elsajátítása. Az
nevezhető tudatos állampolgárnak, aki az egyén és a közösség értékeit és érdekeit tudatosan hangolja
össze.
A mai fiatalok sokkal jobban magukra utaltak, mint szüleik nemzedéke. Kollektív élmény és állami
paternalizmus híján számukra az önkéntesen vállalt közösséghez tartozás élménye válik meghatározóvá. Mivel a fiatal generáció kötődése és kohéziója nem a politikai hatalom teremtménye, így a
közösséghez tartozás egyéni döntés eredménye. Ezzel sokkal szorosabb kapcsolatok és magasabb
hőfokú érzelmek alakulnak ki, mint a csupán felülről konstruált csoportok esetében. A jövő és a közösség életéért felelősséget vállaló, szolidáris állampolgár jellemzőihez ma már hozzátartozik a társadalmi
kohézió fenntartása és az öngondoskodás megtanulása, valamint a fogyasztás kordában tartása, hogy a
jólét megőrzése mellett a környezet és az egészség védelme is megvalósuljon.
Mára a közösség dolgaiban aktívan részt vevő polgár nemcsak kézzelfogható, hanem virtuális formában
is eleget tehet kötelességeinek. A jó kommunikációs készséggel, a média használatára való fokozott
igénnyel, kreativitással és az önállóság mellett kooperációs képességgel is bíró fiatalok az e-részvétel
és az audiovizuális kommunikáció segítéségével az állampolgári aktivitás új formáit vezethetik be.
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Magyarország fennállása óta a nyugati keresztény kultúrkör szerves része volt, amelyből közel fél
évszázadon keresztül szakította ki a kommunizmus, vasfüggöny mögé zárva társadalmunkat és
kultúránkat. A több mint két évtizede újra Európa vonzásában élő Magyarország politikai kultúrája megsínylette a diktatúra éveit. Az európai értékrendet a magyar nemzeti hagyományokkal összeegyeztető
felfogás, a nemzeti együttműködés fokozása, valamint a tradíciók őrzésének és a szükséges változtatások végig vitelének harmóniája egy pragmatikus és problémamegoldó társadalom létrehozását igényli,
amely nem kevés segítségre számíthat attól a nemzedéktől, amelyet éppen a gyakorlatiasság jellemez
leginkább.
A demokratikus viszonyok között felnövekvők nemzeti identitása más módon nyilatkozik meg és
szerkezete is eltérő, mint szüleiké – szól több elemző egybehangzó megállapítása. Egyfelől rugalmas,
érzelmi szálakkal átszőtt racionális nemzeti kötődésről van szó, másfelől több szintű identitásról, amelyet kevésbé az államiság, mint inkább az egyedi nyelv, a nemzeti kultúra és a lakóhely határoz meg. A
mai fiatalok kulturális nyitottságára példa, hogy a külföldi utazás és tanulás tapasztalatszerzés céljából
történik, amely mellett azonban érthető és jogos szempont, hogy fontosnak érezzék magukat itthon, és
motiváltak legyenek a külföldön (is) szerzett tudás hazai befektetésére. A fiatalok elhelyezkedésének
megkönnyítése tehát nagyon jelentős tudástőke itthon tartását jelentheti. A hazafiasság legszebb változata az, amely a lakóhely és a szűkebb pátria iránti szeretetben nyilatkozik meg. A nemzeten belüli
kulturális és tájegységi sokszínűség képviselete és ennek megőrzése legalább annyira fontos, mint az
Európán belüli éltető sokszínűséghez hozzájáruló magyar nemzet kulturális koherenciájának védelme.
A kormány felfogása szerint az ifjúságpolitika nem csupán szakpolitika, azaz nem egy részterület a
többi között, hanem stratégiai kérdés, így minden konkrét szakpolitikában érintett terület. A kormányzati ifjúságpolitika, mint a jövő nemzedékének kilátásait javító, lehetőségeit bővítő elgondolás jelenik
meg, amely leginkább három területen érvényesül: a családalapítás és a lakáshoz jutás megkönnyítése,
vagyis otthonteremtés; a foglalkoztatáspolitikán keresztül álláskeresés és munkahelyhez jutás; a közés felsőoktatás szféráján keresztül értékes tudás biztosítása.
Békés Márton
28 éves, történész, politológus, a Jobbklikk főszerkesztője
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SZERINTE
Gyernőttek, bumeránggyerekek, Erasmusszindrómások. Kik ők, és mire érdemesek?
Mit tudnak a világról, amiben születtek, és
értik-e a világot, amiben felnőttek? Alakulnak, vagy alakítják őket? Az útkeresés vagy
a felelősségvállalástól való félelem az oka az
egyre inkább kitolódó életkezdésnek?
Talán, ha lennének egyértelmű értékek, minták a szemük előtt... Talán, ha létezne iránytű
ebben a nagy szabadságban, ami azért fantasztikus... Talán, akkor megszületnének a
világos, tiszta válaszok is, hiszen most rajtuk
a sor: a nyolcvanas évek nemzedékén. Mégis
hiányoznak az élet legfontosabb színtereiről.
“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!” Nem csak valahol.
Magyarországon.
Szabó Anett
34 éves, Mikszáth-díjas újságíró
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