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Bevezetés

Az Olvasó az Erasmus+ Stratégiai partnerség a szociális érzékenység fejlesztésért c. pályázat keretében készült 
első szellemi terméket tartja a kezében. A kiadvány három város (Szeged, Temesvár és Komárom) középis-
koláiban lezajlott kérdőíves felmérés eredményeit és négy alapvető szociológiai koncepció rövid bemutatását 
tartalmazza. 

A pályázati együttműködés célja, hogy harmincórás akkreditált pedagógus-továbbképzést fejlesszen közép-
iskolai tanárok számára a szociális érzékenyítés témakörében. A pályázati munka az előkészítő szakasz után 
képzéssel folytatódik, majd a végleges tananyag elkészültét követően az akkreditációra és a projekt értékelésére 
kerül sor. A pályázati eredmények és a szellemi termékek disszeminációja folyamatosan zajlik, ehhez kíván 
hozzájárulni a jelen kiadvány is. 
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Kérdőív

Egy nemzetközi szociális témájú pályázat (Erasmus + Stratégiai Partnerség a szociális érzékenység fejleszté-
séért) keretében felmérést végzünk Magyarországon, Szlovákiában és Romániában élő középiskolás fi atalok 
körében. A kérdőív kitöltése 10–15 percet vesz igénybe. A válaszokat névtelenül kezeljük. Köszönjük a kérdőív 
kitöltésére fordított időt!
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I. Média és nyelvek

1. Az elmúlt 30 napban:

1.1. Milyen gyakran olvastál nyomtatott sajtót?

Naponta Hetente kb. 1 
alkalommal

Az elmúlt 30 
napban 1-2 
alkalommal

Ritkábban vagy 
soha

Helyi (települési) vagy megyei
Regionális
Országos
Szomszédos országok sajtótermékei
Nemzetközi (angolul, németül, franciául, 
olaszul stb.)

1.2. Milyen gyakran néztél hírműsort a TV-ben (pl. Híradó)?

Naponta Hetente kb. 1 
alkalommal

Az elmúlt 30 
napban 1-2 
alkalommal

Ritkábban vagy 
soha

Helyi (települési) vagy megyei
Regionális
Országos
Szomszédos országok sajtótermékei
Nemzetközi (angolul, németül, franciául, 
olaszul)

1.3. Milyen gyakran olvastál internetes hírportálokat?

Naponta Hetente kb. 1 
alkalommal

Az elmúlt 30 
napban 1-2 
alkalommal

Ritkábban vagy 
soha

Helyi (települési) vagy megyei
Regionális
Országos
Szomszédos országok sajtótermékei
Nemzetközi (angolul)
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2. Ha információra van szükséged, milyen nyelvű médiához fordulsz?
☐ Német ☐ Angol ☐ Egyéb, éspedig:
☐ Magyar ☐ Szerb 
☐ Szlovák ☐ Román 

3. Az elmúlt 30 napban elhagytad-e annak a régiónak a területét, ahol élsz?
☐ Naponta többször
☐ (Majdnem) minden nap
☐ Kb. heti egy alkalommal
☐ Egy alkalommal az elmúlt 30 napban
☐ Nem hagytam el

4. Az elmúlt 30 napban elhagytad-e annak az országnak a területét, ahol élsz?
☐ Naponta többször
☐ (Majdnem) minden nap
☐ Kb. heti egy alkalommal
☐ Egy alkalommal az elmúlt 30 napban
☐ Nem hagytam el

5. Felnőttként hol szeretnél élni? (Csak egyet válassz!)
☐ Ugyanezen a településen
☐ Ugyanebben a régióban
☐ Ugyanebben az országban
☐ Egy másik országban, éspedig:

II. Személyes tevékenységek

6. Jelenleg tagja vagy-e a következőknek/részt veszel-e a következő munkájában:

Igen Nem
Iskolai diákönkormányzat
Ifj úsági szervezet/mozgalom (pl. Cserkészet)
Karitatív/önsegélyező szervezet 
Sportegyesület
Művészeti/kulturális egyesület
Egyházi tevékenység
Politikai párt
Települési önkormányzat
Egyéb, éspedig
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7. Az elmúlt tizenkét hónapban részt vettél-e 
valamilyen önkéntes tevékenységben?

☐ Igen
☐ Nem
 

7.1. Ha igen, írd le pár szóban, mit csináltál: 
……………………………………………………………………………………………………………
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

7.2. Ha igen, milyen gyakran folytattad ezt a tevékenységet?
☐ 1-2 alkalommal, véletlenszerűen
☐ 3-12 alkalommal az elmúlt tizenkét hónapban, de nem rendszeresen
☐ Kb. havi 1 alkalommal, rendszeresen
☐ Kb. heti egyszer
☐ Majdnem minden nap/minden nap

7.3. Ha igen, honnan tudtad, hogy erre (ezekre) a tevékenység(ek)re szükség van? 
(Több válasz is lehetséges).

☐ Az iskolán keresztül
☐ A médián keresztül
☐ Más, korábbi önkéntes tevékenység révén
☐ A családon keresztül
☐ Barátoktól
☐ Közösségi oldalakról
☐ Egyéb, éspedig:

7.4. Ha igen, miért vettél részt önkéntes tevékenységben? 
(Csak egy válasz lehetséges.)

☐ Mert jó tapasztalat/előny az első munkakereséskor
☐ Mert jó eszköz mások megismerésére
☐ Mert különböző képességekre és szaktudásra tehetek szert
☐ Mert jó szabadidős tevékenység
☐ Mert egy számomra kedves ügy védelmére kelhetek
☐ Mert az ismerőseim is részt vettek
☐ Mert valaki megkért rá (iskola, család stb.)
☐ Egyéb, éspedig: 
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7.5. Ha nem, miért nem vettél részt önkéntes tevékenységben? 
(Több válasz is lehetséges.)

☐ Semmi érdekeset nem találtam benne
☐ Még soha senki nem ösztönzött ilyesmire
☐ Nem tudtam, hová forduljak
☐ Nem volt rá időm
☐ Nem igazán gondoltam rá
☐ Nem érdekel
☐ Egyéb, éspedig:   

8. Sportoltál-e az elmúlt harminc napban?
☐ Igen
☐ Nem
 

8.1. Ha igen, milyen keretek között? (Több válasz is lehetséges.)
☐ Iskolában
☐ Klubban/egyesületben
☐ Önkormányzati keretek között
☐ Egyéb, éspedig:
☐ Barátokkal
☐ Egyházközségi keretekben
☐ Egyedül
 

9. Az elmúlt harminc napban folytattál-e művészeti tevékenységet?
(zene, tánc, színjátszás) 

☐ Igen
☐ Nem
 

9.1. Ha igen, milyen keretek között? (Több válasz is lehetséges.)
☐ Iskolában
☐ Klubban/egyesületben
☐ Önkormányzati keretek között
☐ Egyéb, éspedig:
☐ Barátokkal
☐ Egyházközségi keretekben
☐ Egyedül
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10. Az elmúlt 12 hónapban részt vettél-e szociális problémák elleni küzdelemmel 
kapcsolatos tevékenységben/projektben, a családi kereteken kívül?

☐ Igen 
☐ Nem

10.1. Ha igen, milyen keretek között? (Több válasz is lehetséges.)  
☐ Iskolában
☐ Barátokkal
☐ Egyedül
☐ Egyesületben, klubban
☐ Egyházközségi keretek között
☐ Önkormányzati keretek között
☐ Egyéb, éspedig: 

10.2. Ha igen, milyen gyakran folytattad ezt a tevékenységet?
☐ 1-2 alkalommal, véletlenszerűen
☐ 3-12 alkalommal az elmúlt tizenkét hónapban, de nem rendszeresen
☐ Kb. havi 1 alkalommal, rendszeresen
☐ Kb. heti egyszer
☐ Majdnem minden nap/minden nap

10.3. Ha igen, milyen témában?
☐ Nehéz helyzetben lévő fi atalok segítése (iskolai problémák, hátrányos helyzet, családi gondok stb.)
☐ Idősek segítése
☐ (Iskolai, szociális, családi stb.) nehézségekkel küzdő fi atalok segítése
☐ Idősek segítése
☐ Fogyatékkal élők segítése
☐ Szenvedélybetegek segítése (drog, alkohol stb.)
☐ Hajléktalanok/lakhatási gondokkal küzdők segítése
☐ Humanitárius segély (ételosztás, alapvető szükségleti cikkek osztása)
☐ Beilleszkedéssel kapcsolatos segítség (bevándorlók stb.)
☐ Egyéb, éspedig:   

11. Tervezed-e, hogy részt veszel önkéntes tevékenységben

11.1 A közeljövőben?
☐ Igen
☐ Nem
☐ Nem tudom
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11.2 Az életed során?
☐ Igen
☐ Nem
☐ Nem tudom
 

11.3 Ha igen, milyen tevékenység(ek)ben szeretnél részt venni? 
……………………………………………………………………………………………………………
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

 

III. Személyes vélemény

12. Általában bízol-e az alábbi intézményekben, hogy megvalósítják küldetésüket?

Igen, teljesen Igen, többnyire Nem igazán Egyáltalán nem
Jótékonysági szervezetek
Sportegyesületek
Kulturális egyesületek
Szakszervezetek
TV
Nyomtatott sajtó
Igazságszolgáltatás
Egyház
Országod politikusai
Európai Unió
Az országban működő vállalkozások
Az állam
Iskolák és egyetemek
Önkormányzat

13. Mennyire érdekel a politika?
☐ Nagyon
☐ Közepesen
☐ Kevéssé
☐ Egyáltalán nem

14. Az alábbi témák közül melyek azok, amelyek alapvető fontosságúak lesznek 
országod életében az elkövetkező tíz évben? (Legfeljebb 5 válasz lehetséges.)

☐ Gazdasági növekedés
☐ Oktatás
☐ Idősek támogatása
☐ Nyelvi szabadság
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☐ A vállalkozás szabadsága
☐ Foglalkoztatás
☐ Környezetvédelem
☐ Vallásszabadság
☐ Bevándorlás/határok ellenőrzése
☐ Háborús fenyegetés
☐ Kisebbségek jogai
☐ Demokrácia
☐ Szakszervezeti mozgalom
☐ Európai integráció
☐ Bűnözés elleni küzdelem
☐ Infrastruktúrafejlesztés
☐ Szegénység elleni küzdelem
☐ Regionális autonómia 
☐ Egyéb, éspedig

15. Szerinted melyek az országod előtt álló legnagyobb nehézségek? 
(Legfeljebb 3 szó vagy kifejezés.)

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

16. Szerinted melyek az országod előtt álló legnagyobb lehetőségek? 
(Legfeljebb 3 szó vagy kifejezés.)

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

17. Az alábbiak közül jelöld meg (oszloponként) azt a három szociális problémát, 
amely szerinted a legfontosabb…

…abban a faluban vagy 
városrészben, ahol laksz

…abban a régióban, 
ahol laksz

A fi atalok (gyermekek, serdülők) iskolai nehézségei
A frissen végzettek elhelyezkedési nehézségei
Munkanélküliség (a teljes lakosság szempontjából) 
A lakosság szegénységi szintje 
Mélyszegénység a lakosság egy részénél
A megelőzés kultúrájának hiánya az egészségügyben
Egészségi problémák elhanyagolása
Lakhatási problémák 
(hajléktalanság, rossz minőségű lakhatás stb.)  
(Kulturális, vallási, etnikai stb.) 
kisebbségek beilleszkedése 
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…abban a faluban vagy 
városrészben, ahol laksz

…abban a régióban, 
ahol laksz

Kábítószer- vagy alkoholfüggőségi problémák 
Idősek elszigetelődése vagy elhanyagolása
Testi vagy szellemi fogyatékkal élők elszigetelődése 
vagy elhanyagolása
Az (egészségügyi, kulturális, oktatási, közigazgatási stb.) 
infrastruktúra hiánya
Egyéb, éspedig:
Egyéb, éspedig:
Egyéb, éspedig:

18. Szerinted elsősorban kinek a dolga a szociális problémák elleni küzdelem? 
(Max. 2 válasz lehetséges.)

☐ A jótékonysági és szociális segélyekkel foglalkozó, önkéntesek által működtetett szervezeteké
☐ A közszolgáltatást nyújtó magánvállalatoké
☐ A vallási szervezeteké
☐ A helyi (etnikai, vallási, családi, falusi vagy városrészi) közösségeké
☐ A helyi hatóságoké
☐ Az államé

19. Szerinted elsősorban mit jelent a szociális tudatosság? 
(Csak egy válasz lehetséges.)

☐ Konkrétan bekapcsolódni egy vagy több szociális probléma megoldásába
☐ Érdeklődni a politika iránt
☐ Rendszeresen érdeklődni az aktuális országos témák iránt
☐ Bekapcsolódni a városrész, a falu vagy a közösség életébe
☐ Nem tudom
☐ Egyéb, éspedig:  

20. Általánosságban hogyan érzed magad egy 1–10-ig tartó skálán?
(Nagyon rosszul) 1..…. 2…… 3…… 4…… 5…… 6……. 7……. 8……. 9……10 (nagyon jól)

21. Általánosságban…

Igen, teljesen Igen, többnyire Nem igazán Egyáltalán nem
…boldog vagyok az életben
…bízom a jövőben
…fi zikailag jó formában vagyok
…elégedett vagyok a tanulmányaimmal
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22. Milyen problémákkal nézel szembe mostanában? (Több válasz is lehetséges.)
☐ Egészségi
☐ Pénzügyi vagy anyagi
☐ Emberi kapcsolatokhoz (család, barátok stb.) Kötődő
☐ A terveim megvalósításához kötődőkkel
☐ Egyéb, éspedig:
☐ Nincs különösebb problémám

23. A jövődre nézve mit vársz egy olyan társadalomtól, amelyben jó élni? 
(Legfeljebb 3 szó vagy kifejezés.)

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

IV. Személyes kérdések

24. Érzed-e úgy, hogy tagja vagy egy közösségnek?
☐ Igen
☐ Nem
 

24.1 Ha igen, milyen közösségnek?
☐ Falusi vagy városrészi szinten működőnek
☐ Városi szinten működőnek
☐ Egyházinak
☐ Egy szabadidős tevékenységgel foglalkozónak (sport, művészet stb.)
☐ Egy közösségi oldalon működőnek
☐ Egy közeli barátokból állónak
☐ Egy családinak
☐ Egy másiknak, éspedig:

25. Nemed
☐ Férfi 
☐ Nő
 

26. Életkorod
☐ 14 év alatt
☐ 14–15 év
☐ 16–17 év
☐ 18–24 év
☐ 25–34 év
☐ 35–49 év
☐ 50 év felett
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27. Legmagasabb iskolai végzettséged?

☐ Általános iskola alsó tagozat
☐ Általános iskola felső tagozat
☐ Szakiskola vagy szakközépiskola
☐ Gimnázium
☐ Főiskola vagy egyetem

28. Anyanyelved? (Legfeljebb kettő)
☐ Román
☐ Szerb
☐ Magyar
☐ Szlovák
☐ Angol
☐ Német
☐ Egyéb, éspedig: 

29. Vallásod: 

30. Állampolgárságod: 

31. Nemzetiséged:

32. Lakóhelyed (település): 

33. Szüleid foglalkozása?
Apa:
Anya: 
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A kérdőív értékelése

1. A kérdőív bemutatása

Az Erasmus + Stratégiai Partnerség a szociális érzékenység fejlesztéséért c. pályázat előkészítő szakaszában, az 
írásbeli helyzetelemzés keretében 812 db kérdőívet töltettünk ki szegedi, temesvári és komáromi középiskolák-
ban. A kérdőív önkitöltős formában, online és papír alapú verzióban volt elérhető.

A kérdőívet az Angers-i Egyetem Társadalomtudományi és Bölcsészettudományi Kar Földrajz Tanszéke ké-
szítette. A kiöltés folyamatát a szegedi Katház Közhasznú Nonprofi t Kft , a Bátorkeszi Magán Szakközépiskola és 
a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum vezették. 

A kérdőív zárt és nyitott kérdéseket egyaránt tartalmazott. A kérdőív célja az volt, hogy a pályázat elején 
felmérjük a diákok társadalmi problémákkal kapcsolatos ismereteit, szociális érzékenységét, és a társadalmi 
kérdésekkel, politikával, médiahasználattal kapcsolatos attitűdjét és szokásait. 

A kérdőív elemzése, egy később elkészítendő problémakatalógussal együtt, kiinduló pontként szolgál a pá-
lyázat végterméke, a szociális érzékenyítés témakörében fejlesztett 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés 
kidolgozása során. 

2. A válaszadó népesség általános portréja

2.1 Általános információk korról, nemről, a felmérés helyszínéről

Az értékelés során 812 db választ dolgoztunk fel, amiből 342 db Szegedről, 359 db Temesvárról és 111 db 
Komáromból származik (1. ábra). A kor szerinti megoszlás azt mutatja, hogy a válaszadók tiszta többsége 14 
és 18 év közötti, jelentős részük pedig 18-24 éves (2. ábra). A válaszadók nemek szerinti megoszlása: 53,7% nő, 
46,3% férfi  (3. ábra). 
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1. ábra – A felmérés helyszíne szerinti megoszlás
 

Temesvár

Szeged

Komárom

111359

342

2. ábra – Kor szerinti megoszlás 
 

0 100 200 300 400 500 600
49 évesnél idősebb

14 évesnél fiatalabb

34-49 év

24-34 év

18-24 év

16-18 év

14-16 év 150
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3. ábra – Nem szerinti megoszlás
    

Nő

Férfi376

436
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2.2. Általános információk 
állampolgárságról, nemzeti hovatartozásról és felekezetről

A válaszadók 46,4%-a magyar, 31,7%-a román, 11,6 %-a pedig szlovák állampolgárságú. Figyelembe kell 
venni a magukat kettős állampolgárságúnak vallók jelentős számát is (nevezetesen a magyar és román állam-
polgárságúak) (4. ábra). Az állampolgárság és a nemzeti hovatartozásról való nyilatkozás összehasonlításából 
kitűnik, hogy a magyar állampolgárok 92%-a magyar nemzetiségűnek, a román állampolgárok 59,5%-a román 
nemzetiségűnek, 22,6%-a pedig magyar nemzetiségűnek vallja magát. A szlovák állampolgárságú válaszadók 
90,4%-a tekinti magát magyarnak, szemben a 7,5% magát szlovák nemzetiségűnek vallóval. 

Az anyanyelv kérdését illetően, a válaszadók 64,9%-a jelöli meg a magyart mint anyanyelvét, ehhez hozzá kell 
venni azt a 7,3%-ot, akik a magyart és a románt mondják a két anyanyelvüknek. Ehhez adódik hozzá a válasz-
adók 3,4%-a, akik szerint a magyar és még egy másik nyelv az anyanyelvük (a románon kívül): angol (0,9%), 
német (0,6%), szlovák (1,4%) vagy szerb (0,5%). Itt megjegyezzük, hogy lehetett keveredés az anyanyelv és a 
folyékonyan beszélt nyelv fogalma között, mindemellett a magyart folyékonyan beszélők aránya – minimum 
– 75,6%. A román aránya ezen az összesített módon 30,2%. Szintén összesítve, a szlovák a válaszadók csupán 
1,8%-ának anyanyelve.

Felekezeti hovatartozás szempontjából a panel nagyrészt a magukat katolikusnak (39,4%), ortodoxnak (15,5%) 
illetve reformátusnak vagy evangélikusnak (11,8%) vallókból tevődik össze. A válasz kihagyásán (11,5%) és a 
nem használható nyilatkozatokon túl (itt a magukat «kereszténynek» vallókról van szó (8,7%), megfi gyelhetjük, 
hogy az ateistaként nyilatkozók aránya 8,3%-ra tehető (8,6%, ha az agnosztikusokat is hozzátesszük), illetve 
láthatjuk a keresztény vallási kisebbségek sokféleségét (1. táblázat). 

4. ábra – Megoszlás az állampolgárság szerint
 

0 50 100 150 200 250 300 350 400
Török
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Szlovák-magyar
Szlovák

Szerb
Román-szerb

Román
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1

377
52

8
1

257
1
1

94
1
1
1
1



23

H
ely

ze
tel

em
zé

s 

1. táblázat – Felekezeti hovatartozás szerinti megoszlás

VALLÁS válaszadók száma gyakoriság
Katolikus 320 39,4%
Ortodox 126 15,5%
Nincs válasz 93 11,5%
Protestáns 86 10,6%
Keresztény 71 8,7%
Ateista 67 8,3%
Református 10 1,2%
Baptista 7 0,9%
Muzulmán 7 0,9%
Evangélikus 4 0,5%
Pogány 4 0,5%
Zsidó 3 0,4%
Pünkösdista 3 0,4%
Unitárius 3 0,4%
Agnosztikus 2 0,3%
Egyéb 3 0,4%
Metodista 2 0,3%
Adventista 1 0,1%
Összesen 812 100 %

2.3. A válaszadók iskolai végzettsége, a szülők 
szocio-professzionális kategóriája és anyanyelv

A kapott válaszok alapján a válaszadók többségének iskolai végzettsége az általános iskola nyolcadik osztálya 
(64%). A középiskolai végzettséggel rendelkező személyek aránya a panel 31,4%-át teszi ki, ha egy kalap alá 
vesszük a gimnáziumot és a szakközépiskolát (2. táblázat). A szocio-professzionális kategóriák szerinti meg-
oszlásból látjuk, hogy a többség a tágabb értelemben vett középosztályból származik, nevezetesen sokan alkal-
mazottak (eladó, takarítónő stb.) gyerekei, de sokan tanárok és építőipari vállalkozók gyermekei. A 3. táblázat 
a két szülő függvényében elemzi a szocio-professzionális kategóriákat. A válaszadók 6,3%-a nyilatkozza, hogy 
van egy vállalkozó, kereskedő vagy cégvezető szülője, és egy alkalmazott szülője. A válaszok hiányának magas 
aránya azzal magyarázható, hogy egyes válaszokat nehezen lehetett kiolvasni, vagy munkahely, illetve foglalko-
zás hiányában kihagyták a választ. 
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2. táblázat – Legmagasabb iskolai végzettség

Tanulmányi szint válaszadók száma gyakoriság
8 osztályos általános iskola 520 64,0%
Gimnázium 143 17,6%
Szakmunkásképző vagy  szakközépiskola 112 13,8%
Egyetem vagy főiskola 23 2,8%
Elemi (alsó tagozat) 14 1,7%
Összesen 812 100 %

3. táblázat – A szülők szocio-professzionális kategóriáinak megoszlása

Apa szocio-professzionális kategóriája / 
Anya szocio-professzionális kategóriája 

Válaszok száma Gyakoriság

Nincs válasz 89 11,0%
Alkalmazott/alkalmazott 81 10,0%
Köztisztviselő és felsőfokú szellemi foglalkozás /
köztisztviselő és felsőfokú szellemi foglalkozás 

68 8,4%

Ügynöki munka/alkalmazott 56 6,9%
Vállalkozó, kereskedő, cégvezető/
köztisztviselő és felsőfokú szellemi foglalkozás 

39 4,8%

Vállalkozó, kereskedő, cégvezető/ügynöki munka 36 4,4%
Köztisztviselő és felsőfokú szellemi foglalkozás/ alkalmazott 35 4,3%
Vállalkozó, kereskedő, cégvezető/kisiparos, kereskedő, cégvezető 34 4,2%
Ügynöki munka/ ügynöki munka 32 3,9%
Alkalmazott/ nincs válasz 32 3,9%
Alkalmazott/munkás 30 3,7%
Ügynöki munka/ munkás 22 2,7%
Ügynöki munka/ nincs válasz 21 2,6%
Vállalkozó, kereskedő, cégvezető/ nincs válasz 20 2,5%
Vállalkozó, kereskedő, cégvezető/ nem dolgozik 18 2,2,%
Köztisztviselő és felsőfokú szellemi foglalkozás/nincs válasz 15 1,9%
Alkalmazott/nem dolgozik 15 1,9%
Nem dolgozik/ nem dolgozik 12 1,5%
Munkás/ nincs válasz 10 1,2%
Vállalkozó, kereskedő, cégvezető/ munkás 9 1,1%
Ügynöki munka/ nem dolgozik 6 0,7%
Munkás/ munkás 6 0,7%
(Ős)termelő/ (ős)termelő 5 0,6%
(Ős)termelő/alkalmazott 4 0,5%
(Ős)termelő/ ügynöki munka 3 0,4%
Köztisztviselő és felsőfokú szellemi foglalkozás/ munkás 3 0,4%
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Apa szocio-professzionális kategóriája / 
Anya szocio-professzionális kategóriája 

Válaszok száma Gyakoriság

Alkalmazott/ nyugdíjas     3 0,4%
(Ős)termelő/köztisztviselő és felsőfokú szellemi foglalkozás 2 0,3%
Ügynöki munka/ nyugdíjas 2 0,3%
Köztisztviselő és felsőfokú szellemi foglalkozás/nem dolgozik 2 0,3 %
Munkás/ nem dolgozik 2 0,3%
Nyugdíjas/ nincs válasz 1 0,1%
(ős)termelő/ vállalkozó, kereskedő, cégvezető 1 0,1%
Vállalkozó, kereskedő, cégvezető/ nyugdíjas 1 0,1%
(Ős)termelő/nem dolgozik 1 0,1%
Nyugdíjas/ nyugdíjas 1 0,1%
Összesen 812 100 %

3. A népesség bemutatása a 
tanulmányok helyszíne szerint 

3.1. Szegedi válaszadók

3.1.1. Kor és nem szerinti megoszlás

A szegedi válaszadók többnyire 14 és 18 év közöttiek (88,4%) (4. táblázat), és többségében fi úk (55,7%) 
(6. ábra). 

4. táblázat – A szegedi válaszadók kor szerinti megoszlása

Életkor
Szeged 14 évesnél 

fi atalabb
14-16 éves 16-18 éves 18-24 éves 24-34 éves 34-49 éves 49 évesnél 

idősebb
Összesen

0,8% 25,4% 63,0% 10,6% 0,0% 0,0% 0,3% 100%
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5. ábra – A szegedi válaszadók nem szerinti megoszlása
 

Nő

Férfi200

159

3.1.2. Állampolgárság, nemzetiség és felekezet szerinti megoszlás 

A szegedi válaszadók 93,3%-a nyilatkozott úgy, hogy magyar állampolgárságú (5. táblázat). A nemzetiségre 
adott válaszok száma ehhez közelít - ami a magyarsághoz tartozás érzését illeti- (91,9%), és felfed néhány eltérő 
hovatartozást is (román, cigány, szerb, német, arab) (6. táblázat). A vallott felekezetekről szólva, a leggyako-
ribb válasz a katolikus (33,7%), őket követik az ateisták (12,8%), majd a protestánsok és reformátusok (7,5%) 
– ezekhez csatolhatnánk a kisebb irányzatokat –, aztán jönnek a muzulmánok (1,4%) és végül az ortodoxok 
(1,1%). Azonban ezeket a számokat óvatosan kell kezelni, mert a válaszadók jelentős hányada (18,7%) keresz-
tény felekezetűnek mondta magát, anélkül, hogy pontosította volna, hogy katolikus, ortodox vagy protestáns 
(7. táblázat).   

5. táblázat – A szegedi válaszadók megoszlása állampolgárságuk szerint

Állampolgárság 
Szeged Nincs válasz Magyar Magyar

-román
Magyar
-szerb

Román Szír Összesen

3,3% 93,3% 0,3% 2,2% 0,6% 0,3% 100%

6. táblázat – A szegedi válaszadók megoszlása nemzetiségi hovatartozásuk szerint. 

Nemzetiség
Szeged Nincs 

válasz
Magyar Román Német Cigány Arab Szerb Összesen

6,4% 91,9% 0,6% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 100%
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7. táblázat – A szegedi válaszadók megoszlása felekezeti hovatartozásuk szerint

Szeged
Felekezet
Nincs válasz 22,0%
Katolikus 33,7%
Ortodox 1,1%
Protestáns 4,7%
Keresztény 18,7%
Ateista 12,8%   
Református 2,8%     
Muzulmán  1,4%    
Evangélikus 0,3%      
Pogány 1,1%    
Zsidó 0,6%    
Metodista-  0,6%     
Adventista 0,3%    
Összesen 100%

3.1.3. A szegedi válaszadók megoszlása iskolai végzettség, 
a szülők szocio-professzionális kategóriája és az anyanyelv szerint

A szegedi a válaszadók nagyobb része általános iskolai végzettséggel rendelkezik (71,9%). 18,4% jelöli meg, 
hogy szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettsége, 5%, hogy gimnáziumi érettségije van (6. ábra). A vá-
laszadók szüleinek szocio-professzionális kategóriáit illetően az elemzést az apák kategóriáira korlátozzuk. Ha 
fi gyelembe vesszük mindkét szülő adatait, az apa-anya keresztezett elemzés kevésbé olvasható, és az eredmé-
nyek leegyszerűsítése felé visz el minket. Ezt tehát egyfajta óvatossággal kell kezelni. Mindenesetre Szegeden a 
válaszadók nagy részének édesapja vállalkozó, kereskedő, vagy cégvezető (30,4%). Felhívjuk a fi gyelmet azon 
válaszadók jelentős hányadára, akinek édesapja köztisztviselő vagy úgymond felsőfokú szellemi munkát végez 
(ez az eredmény az anyáknál is azonos) (16,7%) (8. táblázat). 

Anyanyelv tekintetében a következő válaszok születtek. A szegedi válaszadók 98,7%-a jelölte meg a magyart 
anyanyelvének (ideértve a «magyar» és a «magyar+egy másik nyelv» válaszokat is, feltéve, hogy ezekbe a ka-
tegóriákba tartoznak a kétnyelvű személyek, és azok is, akik az anyanyelv alatt a folyékonyan beszélt nyelveket 
értették. 
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6. ábra – A szegedi válaszadók megoszlása iskolai végzettség szerint
 

Egyetem vagy főiskola

Gimnázium

Szakmunkásképző vagy szakközépiskola

8 általános

Alsó tagozat

258

10718
66

258

10718
66

8. táblázat – A szegedi válaszadók megoszlása az apa szocio-professzionális kategóriája szerint 

Az apa foglalkozása
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Szeged 16,7% 16,7%      30,6% 3,3%       1,7%       13,4%       0,8%      1,4%      15,3% 100%

9. táblázat – A szegedi válaszadók megoszlása anyanyelvük szerint

Anyanyelv
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Szeged 94,2 % 2,0 % 1,1,% 0,8% 0,6% 0,6% 0,3% 0,3% 0,3% 100%
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3.2. A komáromi válaszadók

3.2.1. Életkor és nem szerinti megoszlás

A komáromi válaszadók nagyon nagy része 14 és 18 év közötti (97,3%) (10. táblázat), és majdnem tisztán nő-
nemű (70,3%) (7. ábra). 

10. táblázat – A komáromi válaszadók életkor szerinti megoszlása

Életkor 14 évesnél 
fi atalabb 

14-16 éves 16-18 éves 18-24 éves 24-34 éves 34-49 éves 49 évesnél 
idősebb

Összesen

0,0% 6,3%       91,0%         1,8%            0,9%         0,0%          0,0% 100%

7. ábra  – A komáromi válaszadók nem szerinti megoszlása

Nő

Férfi33

78

3.2.2. A komáromi válaszadók állampolgárság, 
nemzeti hovatartozás és felekezet szerinti megoszlása

A komáromi megkérdezettek 84,7%-a szlovák állampolgárságúnak vallja magát (11. táblázat). Ellenben a 
nemzeti hovatartozásra adott válaszok 84,7%-a a magyar közösséghez való kötődést erősíti, és csak 12,4% jelöli 
meg a szlovák közösséget. A felekezeteket illetően tisztán látszik egy katolikus többség (54,1%), ezt követik a 
protestánsok 27%-kal (13. táblázat).       

11. táblázat – A komáromi válaszadók megoszlása állampolgárságuk alapján

Állampolgárság Magyar Szlovák Szlovák-magyar Összesen
14,4% 84,7% 0,9% 100%
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12. táblázat – A komáromi válaszadók megoszlása nemzeti hovatartozásuk alapján

Nemzetiség Nincs válasz Magyar Szlovák Magyar-szlovák Összesen
0,9% 84,7% 12,6% 0,9% 100%

13. táblázat – A komáromi válaszadók megoszlása felekezetük alapján

Felekezet              
Katolikus    54,1%        
Protestáns   27,0%            
Ateista 10,8%
Nincs válasz 2,7%
Egyéb 2,7%
Ortodox 0,9%
Keresztény 0,9%          
Agnosztikus 0,9%        
Összesen 100%

3.2.3. A komáromi válaszadók megoszlása a szülők iskolai 
végzettsége, szocio-professzionális kategóriája és az anyanyelv alapján 

Komáromban a válaszadók nagy része (76,6%) 8 általános iskolai osztályt végzett. 18% szakközépiskolát vagy 
szakmunkásképzőt és 3,6% gimnáziumot végzett (8. ábra). A válaszadók édesapjának szocio-professzionális ka-
tegóriáját megnézve nagy részben vállalkozó, kereskedő vagy cégvezetőnek megjelölt apákat találunk (32,4%). 
Az alkalmazottként dolgozó apák aránya itt magasabb, mint a szegedi válaszadóknál (19,8%) (14. táblázat). 
Végül a komáromi válaszadók 91%-a jelzi, hogy a magyar az anyanyelve, ehhez pedig hozzátehetnénk azt a 
8,1%-ot, akik a magyart és a szlovákot is megjelölték.
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8. ábra – A komáromi válaszadók megoszlása iskolai végzettség alapján
 

Egyetem vagy főiskola

Gimnázium

Szakmunkásképző vagy szakközépiskola

8 általános

Alsó tagozat

85

114
20

14. táblázat – A komáromi válaszadók megoszlása az apa szocio-professzionális kategóriája alapján

Az apa foglalkozása
Köztisztviselő és szellemi munka 24.,3%      
Ügynöki munka 17,1%   
Vállalkozó, kereskedő, cégvezető 32,4%     
Őstermelő 0,9%      
Munkás  1,8%      
Alkalmazott 19,8%        
Nyugdíjas 0,0%       
Nem dolgozik 0.0%       
Nincs válasz 3,6%       
Összesen 100%

15. táblázat – A komáromi válaszadók megoszlása anyanyelv alapján

Anyanyelv Magyar Magyar és szlovák Román Összesen
91,0%       8,1%        0,9%  100%
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3.3. A temesvári válaszadók

3.3.1. Nem és életkor szerinti megoszlás

A temesvári válaszadók többsége 14 és 18 év közötti (78,4%) (16. táblázat), és nagyrészt nők (58,2%) (9. ábra). 

16. táblázat – A temesvári válaszadók életkor szerinti megoszlása

Életkor 14 évesnél 
fi atalabb 

14-16 éves 16-18 éves 18-24 éves 24-34 éves 34-49 éves 49 évesnél 
idősebb

Összesen

0,0% 15,2%        63,2%      18,1%         1,2%         2,3%             0,0% 100%

9. ábra –A temesvári válaszadók nem szerinti megoszlása
 

Nő

Férfi143

199

3.3.2. A temesvári válaszadók megoszlása a 
vallott állampolgárság, nemzetiség és felekezet alapján

A temesvári válaszadók 74,6%-a román állampolgárnak vallotta magát (17. táblázat). A kérdés megmutat 
egy – a válaszokban megjelenő – 14,9%-os kettős állampolgársági arányt a magukat magyarnak és románnak 
is feltüntetőknél. A magyar állampolgárságot megjelölők aránya 7,6%. A nemzetiségi hovatartozás kérdésében 
49,7% húz a román és 34,8% a magyar közösséghez. Meg kell említeni, hogy 5,6% válaszolta azt, hogy né-
met nemzetiségű. Ami a felekezeteket illeti, legtöbben a katolikust jelölték meg (40,6%), ezt követi az ortodox 
35,4%-kal, majd jönnek a protestánsok (11,4%) (19. táblázat). 
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17. táblázat – A temesvári válaszadók megoszlása állampolgárság alapján

Állampolgárság 
Nincs válasz 1,2% 
Német 0,3%  
Magyar 7,6%     
Magyar-román 14,9% 
Moldáv 0,3%
Román 74,6%      
Román-szerb 0,3%         
Szerb 0,3%
Cigány 0,3%      
Török 0,3%         
Összesen 100%

18. táblázat – A temesvári válaszadók megoszlása nemzetiségi hovatartozás alapján

Nemzetiség
Nincs válasz 4,1%     
Magyar 34,8%    
Román 49,7%    
Német 5,6%       
Horvát 1,5%     
Bolgár 1,2%     
Cseh 0,9%        
Cigány 0,6%     
Román-magyar 0,9%       
Román-szerb 0,3%     
Román-szlovák 0,3%      
Moldáv 0,3%     
Összesen 100%

19. táblázat – A temesvári válaszadók megoszlása felekezet alapján

Felekezet
Katolikus 40,6%   
Ortodox 35,4%   
Protestáns 11,4%   
Ateista 2,6%    
Baptista 2,1%    
Keresztény 0,9%     
Evangélikus 0,9%    
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Felekezet
Pünkösdista 0,9%    
Unitárius 0,9%     
Muzulmán 0,6%    
Zsidó 0,3%     
Agnosztikus 0,3%  
Nincs válasz 3,2%     
Összesen 100%

3.3.3. A temesvári válaszadók megoszlása a szülők iskolai
végzettsége, szocio-professzionális kategóriája és az anyanyelv alapján

A válaszok alapján 51,8%-nak van általános iskolai 8. osztály végzettsége. Csak 7,6% végzett szakmunkáskép-
zőt, szemben a 35,4% gimnáziumi végzettséggel. Az egyetemet végzettek aránya jelentősebb, mint Szegeden 
vagy Komáromban (10. ábra). A szocio-professzionális kategória az apák esetében úgy néz ki, hogy nagyobb 
részük alkalmazott (26,6%), azután a köztisztviselők vagy felsőfokú szellemi munkát végzők (23,1%) következ-
nek (20. táblázat). Végül a legjelentősebb anyanyelv a temesvári válaszadóknál a román 40,1%-kal, ezt követi a 
magyar 25,7%-kal. Jegyezzük meg, hogy erősen jelen van a «magyar és román» válasz is (17,5%), csak úgy, mint 
egy igen változatos panel a két nyelvet egyaránt jelölőkkel (21. táblázat). 

10. ábra – A temesvári válaszadók megoszlása iskolai végzettségük alapján
 

Egyetem vagy főiskola

Gimnázium

Szakmunkásképző vagy szakközépiskola

8 általános

Alsó tagozat

177

315
121

26

20. táblázat – A temesvári válaszadók megoszlása az apa szocio-professzionális kategóriája alapján

Az apa foglalkozása
Köztisztviselő és szellemi munka 23,1%      
Ügynöki munka 0,0%       
Vállalkozó, kereskedő, cégvezető 2,1%       
Őstermelő 17,5%    
Munkás  18,1%     
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Az apa foglalkozása
Alkalmazott 0,9%   
Nyugdíjas 2,9%        
Nem dolgozik 26,6%        
Nincs válasz 8,8%    
Összesen 100%

21. táblázat – A temesvári válaszadók megoszlása anyanyelv alapján

Anyanyelv
Román 40,1%    
Magyar 25,7%   
Magyar és román 17,0%  
Román és angol 7,9%   
Román és német 3,5%    
Német 1,2%   
Angol 0,9%    
Egyéb 0,9%   
Román és szerb 1,5%    
Román és szlovák 0,6%     
Magyar és német 0,3%    
Szlovák és angol 0,3%   
Magyar és szerb 0,3%    
Összesen 100%

4. A média használata

4.1. Általános eredmények

4.1.1. A különböző médiumtípusok használata

A válaszadók beszámolója alapján az írott sajtónak jelentős olvasótábora van, akár helyi szinten (54,2% olvasó 
havonta), akár országos viszonylatban (41,5% olvasó havonta). Jóllehet ezeket a számokat csökkenteni kell a 
kérdés normativitása miatt, a kapott eredmények így is jelentősek. 
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22a és 22b táblázatok – Az írott sajtó használata tájékozódásra 

Helyi írott sajtó használata Válaszok száma Gyakoriság
Naponta  65  8,0% 
Nagyon ritkán vagy soha  372 45,8%     
Kb. hetente                                     183 22,5 %
Az utóbbi hónapban 1-2-szer                192  23,7%     
Összesen 812 100%

Országos írott sajtó használata Válaszok száma Gyakoriság
Naponta 44              5,4%
Nagyon ritkán vagy soha                                      475            58,5%
Kb. hetente                                                            115             14,2%
Az utóbbi hónapban 1-2-szer                                178             21,9%
Összesen    812 100%

Az információszerzéshez előnyben részesített médium az internet, megelőzve a televíziót és az írott sajtót. 
Ezt az eredményt ellenkező oldalról alátámasztja, hogy a megkérdezettek milyen ritkán fordulnak a különböző 
médiumtípusokhoz információszerzés céljából. Például az országos hírek tekintetében a következő eredményt 
kapjuk.

23. táblázat– Az információs eszközök használatának mellőzése

Nagyon ritkán vagy soha sem használt információszerzési módok 
Az írott sajtó olvasása 58,5%
TV nézés 31,7%
Internetes híroldalak böngészése 26,1%

A válaszok megmutatják egyébként azt is, milyen kicsi a válaszadók bizalma a televízióban („Egyáltalán nem” 
és „Nem igazán” együttesen 68,3%) és az írott sajtóban („Egyáltalán nem” és „Nem igazán” 61,5%).

24. táblázat- Bizalom a médiumokban

TV-be vetett bizalom Válaszok száma    Gyakoriság
Egyáltalán nem 193 23,8%
Nem igazán                                            361           44,5%   
Inkább igen                                             204            25,1%
Igen, teljesen  54            6,7%
Összesen                              812            100%  
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Az írott sajtóba vetett bizalom Válaszok száma Gyakoriság
Egyáltalán nem 144            17,7%
Nem igazán                                            356 43,8%
Inkább igen                                             263 32,4%
Igen, teljesen 49 6,0%
Összesen                              812            100%  

4.1.2. A média használata az életkor függvényében

A válaszadók kora miatt adódó könnyen beazonosítható különbségek ellenére (lásd a lenti táblázatokat), 
mégis az internethasználat gyakorisága vezet, bármilyen korszeletet is vizsgálunk. 

25. táblázat – Az országos írott sajtó használata az életkor függvényében

Információ-
szerzés az írott 
sajtóból

Életkor
14 évesnél 
fi atalabb 

14-16 
éves

16-18 
éves

18-24 
éves

24-34 
éves

34-49 
éves

49 évesnél 
idősebb

Összesen

Naponta 33,3% 5,3% 5,5,% 2,0% 40,0% 12,5% 0,0% 5,4%
Nagyon ritkán 
vagy soha

33,3% 48,0% 60,2% 69,6% 40,0% 25,0% 0,0% 58,5%

Kb. hetente 0,0% 17,3% 13,3% 14,7% 20,0% 12,5% 0,0% 14,2%
Az elmúlt 
hónapban 1-2-
szer

33,3% 29,3% 21,0% 13,7% 0,0% 50,0% 100% 21,9%

Összesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

26. táblázat –Országos események követése az életkor függvényében

Információ-
szerzés a TV 
segítségével 

Életkor
14 évesnél 
fi atalabb 

14-16 
éves

16-18 
éves

18-24 
éves

24-34 
éves

34-49 
éves

49 évesnél 
idősebb

Összesen

Naponta 0,0% 19,3% 16,2% 13,7% 40,0% 12,5% 0,0% 16,5%
Nagyon ritkán 
vagy soha

0,0% 22,7% 33,3% 37,3% 20,0% 37,5% 0,0% 31,7%

Kb. hetente 33,3% 32,0% 27,6% 36,3% 20,0% 50,0% 0,0% 29,7%
Az elmúlt 
hónapban 1-2-
szer

66,7% 26,0% 22,8% 12,8% 20,0% 0,0% 100% 22,2%

Összesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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27. táblázat – Országos hírekről való tájékozódás internetes oldalakon keresztül

Információszerzés 
országos 
weboldalak 
segítsgével 

Életkor
14 
évesnél 
fi atalabb 

14-16 
éves

16-18 
éves

18-24 
éves

24-34 
éves

34-49 
éves

49 
évesnél 
idősebb

Összesen

Naponta 66,7% 30,7% 24,7% 27,5% 60,0% 37,5% 100% 26,7%
Nagyon ritkán vagy 
soha

0,0% 20,7% 28,2% 25,5% 20,0% 12,5% 0,0% 26,1%

Kb. hetente 33,3% 27,3% 25,8% 23,5% 0,0% 25,0% 0,0% 25,6%
Az elmúlt hónapban 
1-2-szer

0,0% 21,3% 21,4% 23,5% 20,0% 25,0% 0,0% 21,6%

Összesen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.1.3. Médiahasználat az apa szocio-professzionális kategóriája függvényében

Az információszerzés vizsgálata médiumtípusok szerint, az apák szocio-professzionális kategóriáit fi gyelem-
be véve a következő eredményeket mutatja.

– A mezőgazdasági termelők és munkások fi ai az a két kategória, amelyek abban különböznek a többitől, 
hogy nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem tájékozódnak az országos írott sajtóból.

– A televíziózás is gyengébb eredményt mutat az őstermelő gyerekek esetében, mint egyéb szocio-pro-
fesszionális kategóriáknál. 

– A munkások gyermekei nagyon le vannak maradva az internethasználatban, ami az országos hírekről 
való tájékozódást illeti. 

4.1.4. Nyelvek használata a médiában

A vizsgált népesség szerkezetéből adódik, hogy körükben a magyar nyelvű médiumok a legkeresettebbek. A 
kapott válaszok alapján az angol nyelv jelentőségét is meg kell említeni.

28. táblázat – Nyelvválasztás a médiában

Milyen nyelvű médiatermékeket fogaszt? Válaszok száma Gyakoriság
Magyar 458 56,4%
Román 180 22,2%
Angol 135 16,6%
Német 17 2,1%
Egyéb 10 1,2%
Szerb 10 1,2%
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Milyen nyelvű médiatermékeket fogaszt? Válaszok száma Gyakoriság
Szlovák 2 0,3%
Összesen 812 100%

Az alábbi táblázat ugyanerre a kérdésre adott válaszokat mutatja be. Komáromban az egyetemisták igen nagy 
részben (81,1%) a magyar nyelvet részesítik előnyben; Szegeden ez a számadat logikusan magas marad, (77,7%); 
Temesváron pedig 52,1% a románra voksol. 

29. táblázat – Nyelvválasztás a médiában a tanulmányok helyszíne szerint

Milyen nyelvű médiatermékeket fogaszt?
Helyszín

Szeged Temesvár Komárom
Német 3,1% 1,2% 1,8%
Angol 16,4% 17,8% 13,5%
Egyéb 0,6% 2,3% 0,0%
Magyar 77,7% 26,0% 81,1%
Román 0,6% 52,1% 0,0%
Szerb 1,7% 0,6% 1,8%
Szlovák 0,0% 1,8%
Összesen 100% 100% 100%

4.2. Eredmények a tanulmányok helyszíne függvényében

4.2.1. Különböző médiumtípusok használata 

A továbbiakban a válaszadók tanulmányainak helyszínei alapján vetjük össze a médiáról kapott eredménye-
ket. Az írott sajtó szintjén az eredmények globálisan összehasonlíthatók a három egyetemi várost nézve (30. 
táblázat). Az eredmények ellenben eltérőek Szeged esetében a televíziós hírek és az internetes információk 
tekintetében, hiszen a szegedi hallgatók jelentősebb mértékben élnek ezekkel, mint a temesváriak és a komáro-
miak (31. és 32. táblázat). 
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30. táblázat – Információnyerés az országos írott sajtóból a tanulmányok helyszínének függvényében 

Országos írott sajtó fogyasztása
Helyszín

Szeged Temesvár Komárom Összesen
Naponta 4,5% 7,0% 3,6% 5,4%
Nagyon ritkán vagy soha 56,0% 61,1% 58,6% 58,5%
Kb. hetente 13,5% 15,5% 13,5% 14,2%
Az elmúlt hónapban 1-2-szer 24,3% 16,4% 24,3% 21,9%
Összesen 100% 100% 100% 100%

31. táblázat – Országos hírek felől tájékozódás a televíziós híradókból a tanulmányok helyszínének függvényében 

Országos tv hírműsorok fogyasztása
Helyszín

Szeged Temesvár Komárom Összesen
Naponta 20,1% 14,0% 12,6% 5,4%
Nagyon ritkán vagy soha 22,3% 40,1% 36,0% 58,5%
Kb. Hetente 33,7% 26,3% 27,0% 14,2%
Az elmúlt hónapban 1-2-szer 24,0% 19,6% 24,3% 21,9%
Összesen 100% 100% 100% 100%

32. táblázat – Tájékozódás az országos hírekről az interneten a tanulmányok helyszínének függvényében  

Internetes tájékozódás az országos hírekről
Helyszín

Szeged Temesvár Komárom Összesen
Naponta 31,8% 22,5% 23,4% 26,7%
Nagyon ritkán vagy soha 22,8% 27,8% 31,5% 26,1%
Kb. hetente 25,4% 26,0% 25,2% 25,6%
Az elmúlt hónapban 1-2-szer 20,1% 23,7% 19,8% 21,6%
Összesen 100% 100% 100% 100%
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5. Mobilitás 

5.1. Általános megállapítások

Az elutazásról és a leendő lakóhelyről feltett kérdések a válaszadók viszonylag jelentős mobilitására mutatnak 
rá. Ugyanakkor a leendő lakóhely inkább nyitott kérdés: csak 9%-uk szavaz a helyben maradásra. 

33. táblázat – A válaszadók elutazása a saját régiójukból az elmúlt 30 napban

Milyen gyakran hagyta el a megye/
tartomány területét, ahol él? 

Válaszok száma Gyakoriság

Az elmúlt 30 napban egyszer sem 247 30,4%
Az elmúlt 30 napban egyszer 297 36,6%
Kb. hetente 193 23,8%
Naponta vagy majdnem minden nap 58 7,1%
Sűrűbben, mint naponta 17 2,1%
Összesen 812 100%

34. táblázat – A válaszadók elutazása a tartózkodási országukból az elmúlt 30 napban

Milyen gyakran hagyta el az ország 
területét, ahol él? 

Válaszok száma Gyakoriság

Az elmúlt 30 napban egyszer sem 519 63,9%
Az elmúlt 30 napban egyszer 213 26,2%
Kb. hetente 55 6,8%
Naponta vagy majdnem minden nap 17 2,1%
Sűrűbben, mint naponta 8 1,0%
Összesen 812 100%

35. táblázat – A válaszadók által tervezett jövőbeni lakóhely

Jövőbeli lakóhely Válaszok száma Gyakoriság
A jelenlegi helységben 123 15,2%
A jelenlegi megyében/tartományban 73 9,0%
A jelenlegi országban 310 38,2%
Másik országban 306 37,7%
Összesen 812 100%
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5.2.  A válaszadók mobilitása a tanulmányaik helyszíne szempontjából

A komáromi válaszadók a gyakoribb régión kívülre utazásukkal jelentősen kiemelkednek, hiszen 36,9% nyi-
latkozik úgy, hogy a kérdőív kitöltésének hetében a régióján kívülre utazott, miközben ez az arány 21,2% Szege-
den, Temesváron pedig 22,2%. A válaszadók 15,3%-a jelzi, hogy az elmúlt hónapban naponta a régión kívülre 
utazott, szemben a szegedi 6,4%-kal, illetve a temesvári 5,3%-kal (36. táblázat). Ugyanilyen módon a külföldre 
utazás is sokkal gyakoribb a komáromi válaszadók esetében (37. táblázat). Továbbá, a komáromiak a jövőbeni 
lakhelyválasztást illetően is különböznek a másik két várostól, hiszen a megkérdezettek nagyobb százalékban 
szeretnének majd egy másik országban élni (ez az egyetemisták állampolgárságához is kötődik). Szeged és Te-
mesvár közötti különbség, hogy a romániai városnál egy kicsit magasabb a kötődés (jelenlegi helység mint jö-
vőbeni lakóhely: 19% Temesvár esetében, ezzel szemben 13,7% Szeged esetében; a jelenlegi régió mint jövőbeni 
lakóhely: 10,2% Temesvárnak, 6,1% Szegednek). A külföldön élni vágyók is számosabbak Szegeden (39%), mint 
Temesváron (30,7%) (38. táblázat).

36. táblázat – A válaszadók elutazása a tartózkodási régióból az elmúlt 30 napban a tanulmányok helyszínének 
függvényében

Milyen gyakran hagyta el a megye/
tartomány területét, ahol él?

Helyszín
Szeged Temesvár Komárom

Az elmúlt 30 napban egyszer sem 33,4% 30,7% 19,8%
Az elmúlt 30 napban egyszer 35,4% 41,2% 26,1%
Kb. hetente 21,2% 22,2% 36,9%
Naponta vagy majdnem minden nap 6,4% 5,3% 15,3%
Sűrűbben, mint naponta 3,6% 0,6% 1,8%
Összesen 100% 100% 100%

37.táblázat – A válaszadók országukon kívülre való utazása az elmúlt 30 napban a tanulmányok helyszínének 
függvényében

Milyen gyakran hagyta el 
az ország területét, ahol él?

Helyszín 
Szeged Temesvár Komárom

Az elmúlt 30 napban egyszer sem 73,8% 62,9% 35,1%
Az elmúlt 30 napban egyszer 19,5% 29,8% 36,9%
Kb. hetente 4,7% 4,4% 20,7%
Naponta vagy majdnem minden nap 1,1% 1,8% 6,3%
Sűrűbben, mint naponta 0,8% 1,2% 0,9%
Összesen 100% 100% 100%



43

H
ely

ze
tel

em
zé

s 

38. táblázat – A válaszadók tervezett jövőbeni lakóhelye a tanulmányok helyszínének függvényében

Jövőbeli lakóhely Helyszín
Szeged Temesvár Komárom

A jelenlegi helységben 13,7% 19,0% 8,1%
A jelenlegi megyében/tartományban 6,1% 10,2% 14,4%
A jelenlegi országban 41,2% 40,1% 22,5%
Másik országban 39,0% 30,7% 55,0%
Összesen 100% 100% 100%

6. Közösségi akciókban való részvétel

6.1. Részvétel diáktanácsban az általános/középiskolában

A kérdésre adott válaszok azt mutatják, hogy a válaszadók 16,6%-a tagja jelenleg diáktanácsnak. Amennyiben 
a számadat elég magasnak tűnik, és vitatható, meg kell jegyezni, hogy a tanulmányok helyszíne szerinti eloszlás 
(40. táblázat) erős eltéréseket mutat: a temesvári diákok sokkal számosabban vesznek részt ebben (26,3%), mint 
a többiek. Látható, hogy Szegedhez képest Komáromban a részvételi arány megduplázódik. 

6.1.2. Általános válaszok

39. táblázat – A válaszadók jelenlegi részvétele diáktanácsban

Részvétel diáktanácsban Válaszok széma Gyakoriság
Igen 135 16,6%
Nem 677 83,4%
Összesen 812 100%



44

Er
as

m
us

+ 
St

ra
té

gi
ai

 p
ar

tn
er

sé
g a

 sz
oc

iá
lis

 ér
zé

ke
ny

sé
g f

ejl
es

zt
és

éé
rt

 

6.1.2. Válaszok a tanulmányok helyszíne szerint

40. táblázat – A válaszadók jelenlegi részvétele diáktanácsban

Részvétel diáktanácsban Helyszín
Szeged Temesvár Komárom Összesen 

Igen 7,8% 26,3% 15,3% 16,6%
Nem 92,2% 73,7% 84,7% 83,4% 
Összesen 100% 100% 100% 100%

6.2. Részvétel ifj úsági szervezetben

Az általános eredmények azt tükrözik, hogy a válaszadóknak csak kis hányada tagja ilyen jellegű csoporto-
sulásoknak (15,2%) (41. táblázat). De ha újra megnézzük az eredményeket városról városra, megállapíthatjuk, 
hogy a temesváriak és a komáromiak eléggé eltérnek a szegediektől (23,4% Temesvár esetében, 18,1% Komá-
rom esetében, míg Szeged esetében csak 6,4%) (42. táblázat).

A 43. táblázattal tudjuk alátámasztani, hogy a magukat protestánsnak vallók vesznek részt leginkább ifj úsági 
szerveződésekben. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a legbeszédesebb változó az állampolgárság (44. táblázat), 
ami megerősíti, hogy a területi hovatartozásnak igen nagy jelentősége van abban a mértékben, amennyiben a 
nemzetiség alapján nem tudunk jelentős eredményeket leszűrni. 

6.2.1. Általános válaszok

41. táblázat – A válaszadók jelenlegi részvétele ifj úsági szervezetben

Részvétel ifj úsági szervezetben Válaszok széma Gyakoriság
Igen 123 15,1%
Nem 689 84,9%
Összesen 812 100%

6.2.2. Válaszok a tanulmányok helyszíne szerinti megoszlásban

42. táblázat – A válaszadók jelenlegi részvétele ifj úsági szervezetben, a tanulmányok helyszínének függvényében 

Részvétel ifj úsági szervezetben Helyszín
Szeged Temesvár Komárom Összesen

Igen 6,4% 23,4% 18,0% 15,2%
Nem 93,6% 76,6% 82,0% 84,9%
Összesen 100% 100% 100% 100%
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6.2.3. Válaszok felekezeti hovatartozás szerinti megoszlásban

43. táblázat – A válaszadók részvétele ifj úsági szervezetben felekezet függvényében  

Részvétel ifj úsági szervezetben Felekezet
Nincs válasz Katolikus Ortodox Protestáns

Igen 5,4% 16,3% 19,8% 30,2%
Nem 94,6% 83,8% 80,2% 69,8% 
Összesen 100% 100% 100% 100%

6.2.4. Válaszok az állampolgárság szerinti megoszlásban

44. táblázat –A válaszadók jelenlegi részvétele ifj úsági szervezetben az állampolgárság függvényében 

Részvétel ifj úsági szervezetben Állampolgárság
Magyar Román Szlovák Német

Igen 8,2% 20,2% 18,1% 100%
Nem 91,8% 79,8% 81,9% 0%
Összesen 100% 100% 100% 100%

6.3. Részvétel karitatív szervezetben

Az általános eredmény karitatív szervezetek által szervezett akciók tekintetében 7,9%-os részvételt mutat. 
A tanulmányok helyszíne szerint rotált válaszok alapján megállapíthatjuk, hogy a temesvári diákok nagyobb 
arányban adnak pozitív választ, mint a többiek. Még ha óvatosan kell is kezelni ezt az eredményt, a köztisztvi-
selők vagy felsőfokú szellemi munkát végzők gyermekei adnak nagyobb arányban igenlő választ erre a kérdésre. 
Sőt, ha a pozitív válaszok arányát a nemzetiség szemszögéből vizsgáljuk meg, megfi gyelhetjük, hogy a részvétel 
a valamelyik kisebbséghez tartozók számára (bolgár, cigány, sváb) különösen fontos. A válaszadók felekezete 
szempontjából is bizonyító erejűek az eredmények, még ha óvatosan jelentjük is ki, hogy az ortodox vallásúak, 
de különösen a protestánsok vallják magukat karitatív szervezet tagjának a többiekhez képest kicsivel nagyobb 
arányban. 

6.3.1. Általános válaszok

45. táblázat –A válaszadók jelenlegi részvétele karitatív szervezetben

Részvétel karitatív szervezetben Válaszok száma Gyakoriság
Igen 64 7,9%
Nem 748 92,1%
Összesen 812 100%
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6.3.2. Válaszok a tanulmányok helyszíne szerinti megoszlásban

46. táblázat – A válaszadók jelenlegi részvétele karitatív szervezetben a tanulmányok helyszínének függvényében 

Részvétel karitatív szervezetben Helyszín
Szeged Temesvár Komárom Összesen

Igen 5,3% 10,5% 8,1% 100%
Nem 94,7% 89,5% 91,9% 0%
Összesen 100% 100% 100% 100%

6.4. Részvétel sportegyesületben és kulturális/művészeti egyesületben

A kérdésekre adott válaszok a sport jellegű klubok vagy egyesületek elég jelentős látogatottsági arányát mu-
tatják (több mint egy pozitív válasz jut három válaszadóra). A városok szerinti megoszlásban megvizsgált ered-
mények alapján a szegedi válaszadók sokkal inkább választják ezt a csoportosulási formát, mint a többiek (49. 
táblázat). Ezt össze kell vetni a válaszadói panelben a nemek szerkezetével. Szimmetrikus módon a művészeti 
tevékenységek jellemzőbbek Komáromban és Temesváron (50. táblázat). Összességében nézve a válaszadók 
21,3%-a tagja kulturális vagy művészeti egyesületnek. 

6.4.1. Általános válaszok 

47. táblázat – A válaszadók aktuális részvétele sportklubban vagy egyesületben

Sportegyesület Válaszok száma Gyakoriság
Igen 289 35,6%
Nem 523 64,4%
Összesen 812 100%

48. táblázat – A válaszadók jelenlegi részvétele kulturális vagy művészeti jellegű egyesületben

Művészeti egyesület Válaszok száma Gyakoriság
Igen 173 21,3%
Nem 639 78,7%
Összesen 812 100%
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49. táblázat – 
A válaszadók jelenlegi részvétele sportklubban vagy egyesületben a tanulmányok helyszínének függvényében 

Sportegyesület Helyszín
Szeged Temesvár Komárom Összesen

Igen 49,3% 22,8% 30,6% 35,6%
Nem 50,7% 77,2% 69,4% 64,4%
Összesen 100% 100% 100% 100%

50. táblázat – A válaszadók jelenlegi részvétele kulturális vagy művészeti jellegű egyesületben

Művészeti egyesület Helyszín
Szeged Temesvár Komárom Összesen

Igen 10,9% 27,2% 36,9% 21,3%
Nem 89,1% 72,8% 63,1% 78,7%
Összesen 100% 100% 100% 100%

6.5. Részvétel valamely egyház által javasolt tevékenységben

A válaszadók 20,1%-a válaszolta azt, hogy a kérdőív kitöltését megelőző időszakban részt vett valamilyen, az 
egyház által javasolt tevékenységben (51. táblázat). A városok szerinti megoszlásban mért eredmény 25-26% 
Komáromban és Temesváron, szemben a szegedi mindössze 12,3%-kal (51. táblázat). Ezúttal nem a férfi /női 
változó a megállapítás egyetlen oka (53. táblázat), noha szerepet játszik. Úgy tűnik, a felekezet igencsak meg-
határozó, hiszen az 54. táblázat adatai alapján a protestáns egyház tagjai a leginkább nyitottak az egyházukon 
belüli tevékenységre. 

6.5.1. Általános válaszok

51. táblázat – A válaszadók aktuális részvétele egy egyház által javasolt tevékenységben

Egyházi tevékenység Válaszok száma Gyakoriság
Igen 163 20,1%
Nem 649 79,9%
Összesen 812 100%
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6.5.2. Válaszok a tanulmányok helyszíne, nem és felekezet függvényében 

52. táblázat –A válaszadók jelenlegi részvétele egyház által javasolt tevékenységekben a tanulmányok helyszínének 
függvényében

Egyházi tevékenység
Helyszín

Szeged Temesvár Komárom Összesen
Igen 12,3% 26,6% 25,2% 20,1%
Nem 87,7% 73,4% 74,8% 79,9%
Összesen 100% 100% 100% 100%

53. táblázat – A válaszadók jelenlegi részvétele egyház által javasolt tevékenységben a nemek függvényében

Egyházi tevekénység
Nem

Férfi Nő Összesen
Igen 16,5% 23,2% 20,1%
Nem 83,5% 76,8% 79,9%
Összesen 100% 100% 100%

54. táblázat – A válaszadók jelenlegi részvétele egyház által javasolt tevékenységben felekezet függvényében

Részvétel egyházi tevékenységben
Igen Nem Összesen

Katolikus 25,0% 75,0% 100%
Ortodox 11,9% 88,1% 100%
Protestáns 44,2% 55,8% 100%
Keresztény 11,3% 88,7% 100%
Ateista 6,0% 94,0% 100%
Református 10,0% 90,0% 100%
Baptista 71,4% 28,6% 100%
Muzulmán 0,0% 100% 100%
Evangélikus  50% 50% 100%
Pogány 100% 0% 100%
Zsidó 33,3% 66,7% 100%
Pünkösdista 100% 0% 100%
Unitárius 33,3% 66,7% 100%
Egyéb 0,0% 100% 100%
Agnosztikus 0,0% 100% 100%
Metodista 50% 50% 100%
Nincs válasz 4,3% 95,7% 100%
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6.6. Részvétel politikai pártban

Általánosan elmondható, hogy a politikai párthoz tartozás aránya alacsony marad (55. táblázat), ugyanúgy, 
mint a helyi önkormányzatban való részvétel (57. táblázat). Ez a fajta tevékenység mégis sokkal jellemzőbb Te-
mesváron, mint Szegeden és Komáromban (56. és 58. táblázatok).

55. táblázat – A válaszadók aktuális részvétele politikai pártban

Részvétel politikai pártban Válaszok száma Gyakoriság
Igen 35 4,3%
Nem 777 95,7%
Összesen 812 100%

56. táblázat – A válaszadók jelenlegi részvétele politikai pártban a tanulmányok helyszínének függvényében

Politikai pártban való részvétel
Helyszín
Szeged Temesvár Komárom Összesen

Igen 3,1% 6,1% 2,7% 4,3%
Nem 96,9% 93,9% 97,3% 95,7%
Összesen 100% 100% 100% 100%

57. táblázat – A válaszadók jelenlegi részvétele helyi önkormányzatban 

Részvétel helyi önkormányzatban Válaszok száma Gyakoriság
Igen 30 3,7%
Nem 782 96,3%
Összesen 812 100%

58. táblázat – A válaszadók jelenlegi részvétele helyi önkormányzatban a tanulmányok helyszínének függvényében
 

Részvétel helyi önkormányzatban
Helyszín
Szeged Temesvár Komárom Összesen

Igen 2,0% 6,1% 1,8% 3,7%
Nem 98,1% 93,9% 98,2% 96,3%
Összesen 100% 100% 100% 100%
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6.7. Részvétel önkéntes tevékenységben

6.7.1. Önkéntesek válaszai

A válaszadók 27,7%-a válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy «Az elmúlt 12 hónapban végzett-e önkéntes 
munkát?». A felsorolt tevékenységek között a legtöbbször a szegények számára végzett karitatív akciók és segít-
ségnyújtás fordult elő a leggyakrabban (élelmiszersegély, könyv, ajándék, ruha). A szemétszedés is rendszeres. 
Az egyházzal kapcsolatos gyerekekkel folytatott tevékenységek is fontos szereppel bírnak. Jól látható, a vála-
szok sokfélesége, valamint az is, hogy a tevékenységek többsége intézményes keretek között történik: iskola, 
templom, falu vagy közösség. A 62. táblázat megerősíti, hogy a társadalmi problémákkal kapcsolatos kérdések 
esetében messze az iskola vezet, azután a plébániák következnek. A rendszeres tevékenységek a tanulásban való 
segítségnyújtás, a politikai aktivizmus, a plébániai tevékenységek és a sürgős önkéntes segítségnyújtás voltak. 
Mindazonáltal az önkéntes tevékenységek végzése többségében mégis alkalomszerű. A válaszadók szerint az 
akciók nagyobb része az iskolán belül, illetve az iskola közreműködésével alakul ki (60. táblázat). Sokan pedig 
(22,9%) azt válaszolják, hogy a tevékenységre barátok által találtak rá.1

59. táblázat – Önkéntesség az elmúlt 12 hónapban

Részvétel önkéntes tevékenységben Válaszok száma Gyakoriság
Igen 225 27,7%
Nem 587 72,3%
Összesen 812 100%

60. táblázat – Önkéntes tevékenyég az elmúlt 12 hónapban 

Karitatív tevékenység (élelmiszersegély, ruhasegély, ajándék) 25 10,7%
Szemétszedés 24 10,3%
Szabadidős tevékenység 14 6,0%
Plébániai tevékenység 14 6,0%
Segítség gyerekeknek- gyerekvigyázás 14 6,0%
Tevékenység civil szervezetnél 11 4,7%
Gyerekprogramok-cserkészet 11 4,7%
Tanulásban segítségnyújtás 11 4,7%
Iskolai vagy iskola körüli tevékenység ( a tanulásban segítésen kívül) 10 4,3%
Környezetvédelem 9 3,9%
Fesztiválszervezés 8 3,4%
Karitatív alapokon álló versenyek szervezése 7 3,0%
Idősek segítése 6 2,6%
Orvosi, egészségügyi segítségnyújtás, elsősegély 5 2,2%
Falu rendben tartása 5 2,2%
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Polgárőrség 4 1,7%
Közszolgálat 4 1,7%
Nincs válasz 13 5,6%

61. táblázat – Milyen módon szereztek tudomást az önkéntes munka lehetőségéről? 

Az iskolán keresztül 135 40,2%
Barátoktól 77 22,9%
Családtól 42 12,5%
Előző önkéntes tapasztalat alapján 33 9,8%
Közösségi oldalról 24 7,1%
Egyéb 12 3,6%
Médiából 13 3,9%
Összesen 336 100%

62. táblázat – Hogyan szereztek tudomást a szociális problémáról, amelynek megoldásában segítettek az elmúlt 12 
hónap során? 

Az iskolában 52 46,9%
Plébánián 17 15,3%
Egyedül 14 12,6%
Barátoktól 12 10,8%
Az önkormányzattól 7 6,3%
Egyesületben/klubban 6 5,4%
Egyéb 3 2,7%
Összesen 111 100%

6.7.2. Az önkéntes tevékenység hiánya

A válaszadók 72,3%-a nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy «Az elmúlt 12 hónapban részt vett-e részt ön-
kéntes tevékenységben?». Az válaszadók 21%-a látja úgy, hogy nincs rá ideje. 15,8% soha nem is gondolt rá, és 
12% ismeri el, hogy nem érdekli őket a dolog. Végül 9,9% nem tudja, hova forduljon, ha önkénteskedni akar 
(63. táblázat). 

63. táblázat – Az önkéntes tevékenység elmaradásának okai

Miért nem vesz részt önkéntes tevékenységben? Válaszok száma Gyakoriság
Soha nem volt rá ideje 175 21,6%
Igazából soha nem gondolt erre 128 15,8%
Nem érdekli 97 12,0%
Nem tudja, hova forduljon 80 9,9%
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Miért nem vesz részt önkéntes tevékenységben? Válaszok száma Gyakoriság
Semmi érdekeset nem talál benne 57 7,0%
Soha senki nem buzdította, hogy vegyen részt ilyenben 41 5,1%
Egyéb 9 1,1%
Nincs válasz 225 27,7%
Összesen 812 100%

6.7.3. Válaszok a tanulmányok helyszínének függvényében

Ezekben az eredményekben a szegedi válaszadók vezetnek. Mindazonáltal, a hiányzó válaszok miatt nehéz 
értelmezni az eredményt. 

64. táblázat – A válaszadók önkéntes tevékenysége a tanulmányok helyszíne szerint

Részvétel önkéntes tevékenységben
Helyszín

Szeged Temesvár Komárom Összesen
Igen 32,9% 23,7% 76,6% 27,7%
Nem 67,1% 76,3% 23,4% 72,3%
Összesen 100% 100% 100% 100%

6.7.4. Terveznek-e a válaszadók önkénteskedni? 

A közeli jövőbeni önkéntesség lehetőségét illetően 43,7% vélekedik pozitívan és csak 13,5% zárja ki. A legtöbb 
pozitív választ Temesváron adták. A távolabbi jövőre vonatkozó önkéntességre viszont Komáromban reagáltak 
a leggyakrabban pozitívan. 

65. táblázat – Az önkéntesség lehetősége a közeljövőben

Önkéntesség a közeljövőben Válaszok száma Gyakoriság
Igen 355 43,7%
Nem 112 13,8%
Nem tudja 345 42,5%
Összesen 812 100%
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66. táblázat –Az önkéntesség lehetősége a közeljövőben a tanulmányok helyszíne szerint

Önkéntes tevékenység a közeljövőben
Helyszín

Szeged Temesvár Komárom Összesen
Igen 42,1% 47,4% 37,8% 43,7%
Nem 12,5% 14,3% 16,2% 13,8%
Nem tudja 45,4% 38,3% 46,0% 42,5%
Összesen 100% 100% 100% 100%

67. táblázat – Az önkéntesség lehetősége a távoli jövőben

Önkéntesség a távoli jövőben Válaszok száma Gyakoriság
Igen 283 34,9%
Nem 103 12,7%
Nem tudja 426 52,5%
Összesen 812 100%

68. táblázat – Az önkéntesség lehetősége a távoli jövőben a tanulmányok helyszíne szerint 

Önkéntes tevékenység a távoli jövőben
Helyszín

Szeged Temesvár Komárom Összesen
Igen 37,6% 28,1% 46,9% 34,9%
Nem 9,2% 17,3% 9,9% 12,7%
Nem tudja 53,2% 54,7% 43,2% 52,5%
Összesen 100% 100% 100% 100%

7. Személyes vélemény

7.1. A különböző intézményekbe vetett bizalom

A kérdéssorozat eredménye azt mutatja, hogy a válaszadók jobban megbíznak azokban az intézményekben, 
amelyekkel dolguk van: így magasabb arányban kapott kedvező választ az iskola és az egyetem (válaszadók 
50,6% «inkább megbízik», az iskolában és az egyetemben, hogy elvégzik, amire vállalkoztak). Az egyesületek és 
a sportklubok is magas bizalmi százalékot élveznek. Az egyházzal kapcsolatban adott válaszok inkább kiegyen-
súlyozottak.  

A három testület, amelyek felé a legmagasabb a bizalmatlanság «a politikai elit», «a média» és «az állam». Ezek 
az eredmények rámutatnak, hogy a válaszadók képesek kritikus szemmel nézni ezeket az intézményeket. Az 
összesített válaszokból kiderül, hogy a válaszok 60,8%-a szkeptikus az Európai Unióval kapcsolatban és 39,2% 
az inkább pozitívak aránya. Az egyesületek igen jó színben tűnnek föl (62,7% az összesített pozitív válaszok 
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aránya, és csak 9,4% abszolút negatív). Összehasonlításképpen a cégek az összesített pozitív válaszoknak csak 
39,7%á-át bírják, és 17,4%-ra rúg a teljesen negatív válaszok aránya. 

69. táblázat – A válaszadók intézményekbe vetett bizalma 

Egyáltalán 
nem

Nem
igazán 

Inkább 
igen   

Teljesen 
igen   

Összesen

Bizalom az egyesületekben 9,4% 28,0% 50,3% 12,4% 100%
Bizalom a sportklubokban 8,0% 20,9% 43,2% 27,8% 100%
Bizalom a kulturális egyesületekben 10,5% 30,2% 45,3% 14,0% 100%
Bizalom a szövetkezetekben 13,9% 41,8% 36,2% 8,1% 100%
Bizalom a tévében 23,8% 44,5% 25,1% 6,7% 100%
Bizalom az írott sajtóban 17,7% 43,8% 32,4% 6,0% 100%
Bizalom az igazságszolgáltatásban 19,5% 35,1% 33,4% 12,1% 100%
Bizalom az egyházban 21,2% 25,9% 35,6% 17,4% 100%
Bizalom a politikai elitben 42,2% 39,7% 13,9% 4,2% 100%
Bizalom az EU-ban 20,3% 40,5% 33,0% 6,2% 100%
Bizalom a cégekben 17,4% 43,0% 36,1% 3,6% 100%
Bizalom az államban 30,1% 44,8% 21,1% 4,1% 100%
Bizalom az iskolában, egyetemben 11,1% 23,0% 50,6% 15,3% 100%
Bizalom a helyi hatóságokban 20,1% 38,6% 34,7% 6,7% 100%
Összesen 18,9% 35,7% 35,1% 10,3% 100%

7.2. Az eredmények a tanulmányok helyszínének függvényében

A különböző városok tekintetében a válaszok nevezetes különbségeket tárnak föl. Először is, a temesvári vá-
laszadók kitűnnek az inkább negatív vagy nagyon negatív válaszokkal a felsorolt intézményekkel kapcsolatban. 
Szegeden a negatív válaszok százalékos aránya (összesítve az «inkább nem» és az «egyáltalán nem» válaszokat) 
49%, amely hasonló a komáromi eredményhez, (50,7%), de 10 százalékponttal jobb a temesvári 61,9%-nál. Az 
«egyáltalán nem» válaszok arányában ugyanaz az eltérés mutatkozik a három várost illetően. A szegedi és a 
komáromi válaszok néhány ponton hasonlítanak egymáshoz: mindkét esetben általánosan alacsony a politikai 
elitbe vetett bizalom szintje (20,9% pozitív válasz Szegeden, 18% Komáromban), viszont az iskolában és az 
egyetemben eléggé megbíznak (69,4% Szegeden, 73%  Komáromban). Az igazságszolgáltatásba vetett biza-
lom aránya különbözik azonban különböző a két város esetében, (55,1% összesített pozitív válasz Szegeden, 
szemben a komáromi 47,7% -kal). A vállalatokkal szembeni bizalom esetében 50,4% összesített pozitív válasz 
Szegeden és 36% Komáromban. Az állam felé tanúsított bizalom 33,8% Szegeden és 22,5% Komáromban, míg 
az Európai Unióba vetett bizalom esetében 43,2% pozitív válasz volt Szegeden, míg Komáromban 28,8%. Az 
egyesületek irányába tanúsított bizalom esetében 67,5% pozitív válasz született Szegeden szemben a komáromi 
84%-kal. A három várost összehasonlítva egyedül az egyházzal kapcsolatban tanúsított bizalom áll közel azonos 
szinten: 52,4% pozitív válasz Szeged, 54,9% Komárom és 53% Temesvár esetében. A temesváriak sok területen 
kitűnnek azzal, hogy a többiekhez képest alacsonyabb a pozitív válaszaik aránya. 
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7.2.1. A szegedi válaszadók

70. táblázat – A szegedi válaszadók intézményekbe vetett bizalma

Egyáltalán 
nem

Nem 
igazán 

Inkább 
igen   

Teljesen 
igen   

Összessen

Bizalom az egyesületekben 7,8% 24,8% 52,7% 14,8% 100%
Bizalom a sportklubokban 5,0% 14,2% 40,1% 40,7% 100%
Bizalom a kulturális egyesületekben 8,9% 30,6% 47,1% 13,4% 100%
Bizalom a szövetkezetekben 11,1% 41,5% 37,6% 9,8% 100%
Bizalom a tévében 15,3% 44,9% 31,2% 8,6% 100%
Bizalom az írott sajtóban 11,7% 41,5% 40,1% 6,7% 100%
Bizalom az igazságszolgáltatásban 12,5% 32,3/ 38,7% 16,4% 100%
Bizalom az egyházban 20,6% 27,0% 36,5% 15,9% 100%
Bizalom a politikai elitben 37,1% 42,1% 16,4% 4,5% 100%
Bizalom az eu-ban 16,4% 40,4% 36,5% 6,7% 100%
Bizalom a cégekben 12,5% 37,1% 46,5% 3,9% 100%
Bizalom az államban 24,5% 41,8% 29,3% 4,5% 100%
Bizalom az iskolában, egyetemben 8,4% 22,3% 48,8% 20,6% 100%
Bizalom a helyi hatóságokban 14,8% 37,9% 40,1% 7,2% 100%
Összesen 14,8% 34,2% 38,7% 12,4% 100%

7.2.2. A komáromi válaszadók

71. táblázat – A komáromi válaszadók intézményekbe vetett bizalma

Egyáltalán 
nem

Nem 
igazán 

Inkább 
igen   

Teljesen 
igen   

Összesen

Bizalom az egyesületekben 2,7% 15,3% 66,7% 15,3% 100%
Bizalom a sportklubokban 0,9% 15,3% 27,0% 56,8% 100%
Bizalom a kulturális egyesületekben 2,7% 22,5% 18,9% 55,9% 100%
Bizalom a szövetkezetekben 9,0% 36,0% 3,6% 51,4% 100%
Bizalom a tévében 18,9% 45,1% 6,3% 29,7% 100%
Bizalom az írott sajtóban 8,1% 54,1% 6,3% 31,5% 100%
Bizalom az igazságszolgáltatásban 16,2% 36,0% 11,7% 36,0% 100%
Bizalom az egyházban 17,1% 27,9% 22,5% 32,4% 100%
Bizalom a politikai elitben 43,2% 38,7% 2,7% 15,3% 100%
Bizalom az EU-ban 25,2% 46,0% 1,8% 27,0% 100%
Bizalom a cégekben 11,7% 52,3% 0,9% 35,1% 100%
Bizalom az államban 28,8% 48,7% 1,8% 20,7% 100%
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Egyáltalán 
nem

Nem 
igazán 

Inkább 
igen   

Teljesen 
igen   

Összesen

Bizalom az iskolában, egyetemben 5,4% 21,6% 11,7% 61,3% 100%
Bizalom a helyi hatóságokban 12,6% 47,8% 6,3% 33,3% 100%
Összesen 14,5% 36,2% 39,5% 39,5% 100%

7.2.3. A temesvári válaszadók

72. táblázat – A temesvári válaszadók intézményekbe vetett bizalma

Egyáltalán 
nem

Nem 
igazán 

Inkább 
igen   

Teljesen 
igen   

Összesen

Bizalom az egyesületekben 13,2% 35,4% 42,4% 9,1% 100%
Bizalom a sportklubokban 13,5% 29,8% 42,1% 14,6% 100%
Bizalom a kulturális egyesületekben 14,6% 32,2% 40,1% 13,2% 100%
Bizalom a szövetkezetekben 18,4% 43,9% 29,8% 7,9% 100%
Bizalom a tévében 34,2% 43,9% 17,3% 4,7% 100%
Bizalom az írott sajtóban 27,2% 43,0% 24,6% 5,3% 100%
Bizalom az igazságszolgáltatásban 27,8% 37,7% 26,9% 7,6% 100%
Bizalom az egyházban 23,1% 24,0% 35,7% 17,3% 100%
Bizalom a politikai elitben 47,4% 37,4% 10,8% 4,4% 100%
Bizalom az eu-ban 22,8% 38,9% 31,3% 7,0% 100%
Bizalom a cégekben 24,3% 46,2% 25,4% 4,1% 100%
Bizalom az államban 36,3% 46,8% 12,6% 4,4% 100%
Bizalom az iskolában, egyetemben 15,8% 24,3% 49,1% 10,8% 100%
Bizalom a helyi hatóságokban 28,1% 36,3% 29,5% 6,1% 100%
Összesen 24,8% 37,1% 29,8% 8,3% 100%

7.3. Érdeklődés a politikai iránt 

7.3.1. A válaszok összessége

A válaszok nagyjából azt tükrözik, hogy a válaszadók kevéssé, vagy egyáltalán nem érdeklődnek a politika 
iránt (73. táblázat). A nemek szerinti felosztásból az látszik, hogy a férfi ak esetében erősebb a politikai érdek-
lődés (74. táblázat). 
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73. táblázat – A válaszadók összességének politika iránti érdeklődése

Érdeklődés a politika iránt Válaszok száma Gyakoriság
Egyáltalán nem érdekli 363 44,7%
Kicsit érdekli 273 33,6%
Közepesen érdekli 139 17,1%
Nagyon érdekli 37 4,6%
Összesen 812 100%

74. táblázat –Érdeklődés a politika iránt a nem függvényében

Érdeklődés a politika iránt
Nem

Férfi Nő Összesen
Egyáltalán nem érdekli 41,5% 47,5% 44,7%
Kicsit érdekli 30,9% 36,0% 33,6%
Közepesen érdekli 21,0% 13,8% 17,1%
Nagyon érdekli 6,7% 2,8% 4,6%
Összesen 100% 100% 100%

75. táblázat – Érdeklődés a politika iránt a nemzeti hovatartozás függvényében

Érdeklődés a politika iránt
Nemzetiség

Magyar Román Szlovák
Egyáltalán nem érdekli 39,0% 57,0% 42,9%
Kicsit érdekli 34,8% 33,7% 28,6%
Közepesen érdekli 22,1% 7,0% 14,3%
Nagyon érdekli 4,1% 2,3% 14,3%
Összesen 100% 100% 100%

7.3.2. Válaszok a tanulmányok helyszínének függvényében

76. táblázat – Érdeklődés a politika iránt a tanulmányok helyszínének függvényében

Érdeklődés a politika iránt
Helyszín

Szeged Temesvár Komárom Összesen
Egyáltalán nem érdekli 36,2% 53,8% 44,1% 44,7%
Kicsit érdekli 37,3% 31,8% 28,8% 33,6%
Közepesen érdekli 20,6% 12,3% 20,7% 17,1%
Nagyon érdekli 5,9% 2,6% 6,3% 4,6%
Összesen 100% 100% 100% 100%
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7.4.  A válaszadók hazájára váró kihívások és nehézségek 

Arra kérdésre, hogy az elkövetkezendő tíz évben melyek lesznek a legfontosabb témák a hazájuk számára, a 
válaszadók együttesen az oktatást és a gazdasági fejlődést emelték ki. A szegénység elleni harc, a környezetvéde-
lem, a bevándorlás ellenőrzése és a határok kérdése következnek ezután. A szakszervezeti mozgalom, a területi 
autonómia és a vallásszabadság témakörét nagyon kevesen választották (77. táblázat). 

Komáromban választott kérdéskörök az oktatás, a nyelvhasználat szabadsága, valamint a bevándorlás és a 
határok ellenőrzése. Szegeden az oktatás, a bevándorlás és a határok ellenőrzése, illetve a gazdasági növekedés 
került szóba. A temesváriakat pedig az oktatás, a gazdasági növekedés és a munkahely témája foglalkoztatja (78. 
táblázat). 

A nemzeti hovatartozást fi gyelembe véve a válaszok a következőek voltak (79. táblázat).
– A magukat magyarnak vallók esetében az oktatás, a nyelvhasználat szabadsága és a bevándorlók, vala-

mint a határok ellenőrzése 
– A magukat románnak vallók esetében az oktatás, a munkahely és gazdasági növekedés.
– A magukat szlováknak vallók esetében a nyelvhasználat szabadsága, az oktatás és a gazdasági növekedés.

77. táblázat – A legfontosabb kérdések az ország számára az elkövetkezendő 10 évben 
(Összes válaszadó) 

Oktatás 506 14,0%
Gazdasági növekedés 337 9,3%
Szegénység elleni harc 313 8,7%
Környezetvédelem 302 8,4%
Határok/bevándorlók ellenőrzése 295 8,2%
Bűnözés elleni harc 252 7,0%
Foglalkoztatás 243 6,7%
Demokrácia 192 5,3%
Idősek segítése 170 4,7%
Nyelvhasználat szabadsága 169 4,7%
Infrastruktúra fejlesztése 163 4,5%
Háborús fenyegetettség 155 4,3%
A kisebbségek jogai 148 4,1%
Európai Unió 97 2,7%
Vállalkozási szabadság 91 2,5%
Vallásszabadság 81 2,2%
Területi autonómia 57 1,6%
Szakszervezeti mozgalom 33 0,9%
Egyéb 8 0,2%
Összesen 3612 100%
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78. táblázat – A legfontosabb kérdések az ország számára az elkövetkezendő 10 évben a tanulmányok helyszínének 
függvényében

Helyszín
Szeged Temesvár Komárom Összesen

Oktatás 14,8% 13,8% 12,2% 14,0%
Gazdasági növekedés 10,4% 9,0% 7,1% 9,3%
Szegénység elleni harc 9,0% 8,1% 9,4% 8,7%
Környezetvédelem 8,8% 8,4% 6,9% 8,4%
Határok/bevándorlók ellenőrzése 11,1% 4,4% 9,8% 8,2%
Bűnözés elleni harc 6,7% 7,8% 5,3% 7,0%
Foglalkoztatás 5,8% 8,5% 4,7% 6,7%
Demokrácia 4,1% 6,4% 5,9% 5,3%
Idősek segítése 4,4% 5,0% 4,9% 4,7%
Nyelvhazsnálat szabadsága 2,8% 4,6% 10,8% 4,7%
Infrastruktúra fejlesztése 4,3% 5,7% 1,8% 4,5%
Háborús fenyegetettség 5,9% 2,4% 4,5% 4,3%
A kisebbségek jogai 2,5% 5,1% 6,5% 4,1%
Európai Unió 2,6% 2,8% 2,8% 2,7%
Vállalkozási szabadság 2,8% 2,4% 1,8% 2,5%
Vallásszabadság 1,7% 2,6% 2,8% 2,2%
Területi autonómia 0,9% 2,1% 2,4% 1,6%
Szakszervezeti mozgalom 1,2% 0,7% 0,6% 0,9%
Egyéb 0,3% 0,3% 0,0% 0,2%
Összesen 100% 100% 100% 100%

79. táblázat – A legfontosabb kérdések az ország számára az elkövetkezendő 10 évben a nemzetiség függvényében

Nemzetiség
Magyar Román Szlovák Nincs válasz

Oktatás 14,0% 15,1% 11,5% 16,4%
Gazdasági növekedés 9,0% 10,0% 9,8% 9,7%
Szegénység elleni harc 8,8% 8,9% 8,2% 7,9%
Környezetvédelem 8,6% 8,3% 9,8% 7,9%
Határok/bevándorlók ellenőrzése 9,9% 3,8% 6,6% 4,9%
Bűnözés elleni harc 6,7% 7,8% 3,3% 7,9%
Foglalkoztatás 5,4% 10,9% 4,9% 9,1%
Demokrácia 4,7% 4,9% 8,2% 6,1%
Idősek segítése 4,4% 5,7% 3,3% 6,1%
Nyelvhazsnálat szabadsága 5,1% 2,6% 13,1% 5,5%
Infrastruktúra fejlesztése 3,9% 6,2% 0% 3,0%
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Nemzetiség
Magyar Román Szlovák Nincs válasz

Háborús fenyegetettség 4,7% 3,0% 6,6% 6,7%
A kisebbségek jogai 4,2% 4,2% 6,6% 2,4%
Európai Unió 2,9% 2,7% 1,6% 1,8%
Vállalkozási szabadság 2,6% 2,4% 3,3% 1,2%
Vallásszabadság 2,4% 1,8% 0% 2,4%
Területi autonómia 1,9% 1,1% 0% 0,6%
Szakszervezeti mozgalom 0,8% 0,5% 3,3% 0,6%
Egyéb 0,1% 0,4% 0% 0,0%
Összesen 100% 100% 100% 100%

A megkérdezettek nyitott kérdésre válaszolva azt is meghatározták, melyek a hazájukat érintő legsúlyosabb 
problémák. A 80. táblázat összefoglalja a főbb válaszokat a tanulmányok helyszínének függvényében. 

– Komárom: bevándorlás (a válaszok 20,5%-a), szegénység (13,7%) és munkahely (7,4%). 
– Szeged: bevándorlás (19,6%), szegénység (12,8%) és munkahely (8,5%). 
– Temesvár: szegénység (18,6%), korrupció (11%) és oktatás (7,6%).   

A 81. táblázat ugyanezeket a válaszokat a nemzetiség függvényében mutatja be.

80. táblázat – Az ország legsúlyosabb nehézségei a tanulmányok helyszínének függvényében 

Helyszín
Szeged Temesvár Komárom Összesen

Szegénység 12,8% 18,6% 13,7% 15,5%
Bevándorlás 19,6% 1,7% 20,5% 11,8%
Oktatás 4,7% 7,6% 5,3% 6,5%
Korrupció 2,6% 11,0% 3,2% 6,4%
Munkahely 8,5% 4,0% 7,4% 6,3%
Gazdaság 6,3% 5,9% 6,3% 6,1%
Politikusok 4,1% 3,3% 1,1% 3,3%
Munkanélküliség 2,0% 2,9% 3,7% 2,7%
Lopások 0,2% 4,0% 0,0% 1,8%
Környezetvédelem 0,7% 2,8% 1,6% 1,8%
Nem tudja 3,2% 1,7% 4,2% 2,7%
Nincs válasz 8,7% 5,2% 4,2% 6,5%
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81. táblázat – Az ország legsúlyosabb problémái a nemzetiség függvényében 

Nemzetiség
Magyar Román Szlovák

Szegénység 14,1% 17,3% 24,1%
Bevándorlás 16,7% 0,3% 10,3%
Oktatás 5,5% 9,2% 6,9%
Korrupció 4,9% 10,8% 3,5%
Munkahely 6,8% 4,9% 10,3%
Gazdaság 5,4% 8,2% 10,3%
Politikusok 3,7% 2,3% 3,5%
Munkanélküliség 3,1% 1,6% 3,5%
Lopások 0,6% 5,6% 0,0%
Környezetvédelem 1,4% 2,9% 0,0%
Adósság 1,3% 0,3% 0,0%
Nem tudja 3,1% 1,3% 3,5%
Nincs válasz 5,5% 5,6% 3,5%

82. táblázat – Mely intézmények feladata első sorban a szociális problémák megoldása? 

Helyszín
Szeged Temesvár Komárom Összesen

Az állam 46,1% 41,8% 48,9% 44,8%
Karitatív- és önkéntesek által mű-
ködtetett segélyszervezetek

18,2% 16,2% 18,3 17,4%

Helyi hatóságok 9,9% 18,2% 11,7% 13,5%
Helyi közösségek (nemzetiségi, vallá-
si, család, falusi vagy lakónegyedhez 
kötött)

14,0% 10,3% 13,3% 12,4%

Közszolgáltatást végző magáncégek 6,9% 6,7% 2,2% 6,2%
Vallási intézmények 5,0% 6,7% 5,6% 5,8%
Összesen 100% 100% 100% 100%
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7.5. Társadalmi tudatosság

A válaszok összességét elemezve kiderül, hogy legnagyobb részben a válaszadók számára azt jelenti a társa-
dalmi tudatosság, hogy konkrétan elkötelezzük magunkat a társadalmi problémák megoldásában. Négyből egy 
válaszadó elismeri, hogy nincs tisztában a fogalom jelentésével (83. táblázat).

83. táblázat – A társadalmi tudatosság jelentése

A társadalmi tudatosság jelentése Válaszok száma Gyakoriság
Konkrétan bekapcsolódni a szociális problmák megoldásába 254 31,3%
Nem tudja 215 26,5%
Bekapcsolódni a városrész, falu vagy közösség életében 175 21,6%
Rendszeresen érdekődni az aktuális országos témák iránt 122 15,0%
Érdeklődni a politika iránt 36 4,5%
Egyéb 10 1,2%
Összesen 812 100%

84. táblázat – A társadalmi tudatosság jelentése a tanulmányi hely függvényében 

A társadalmi tudatosság jelentése
Helyszín
Szeged Timisoara Komarno Összesen

Konkrétan bekapcsolódni a szociális 
problmák megoldásába

27,9% 34,8% 31,5% 31,3%

Nem tudja 29,5% 24,0% 24,3% 26,5%
Bekapcsolódni a városrész, falu vagy 
közösség életében

19,5% 22,8% 24,3% 21,6%

Rendszeresen érdekődni az aktuális 
országos témák iránt

16,2% 23,5% 16,2% 15,0%

Érdeklődni a politika iránt 5,0% 4,1% 3,6% 4,5%
Egyéb 2,0% 0,9% 0,0% 1,2%
Összesen 100% 100% 100% 100%
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8. Az egészség és jólét kérdése

8.1. Jóléti skála

11. ábra – Jóléti skála a válaszadók összességére vonatkoztatva
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12. ábra – Jóléti skála - Szeged
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13. ábra –Jóléti skála nemek szerint
 

0

30

60

90

120

150

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7
9

20
51 51

78

126

53

3410 7
12

14 46 44
62

98

46
37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nő
férfi

14. ábra –Jóléti skála a közösséghez való tartozás érzésének függvényében
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8.2. Személyes boldogság és jövőbe vetett bizalom  

8.2.1. Személyes boldogság 

85. táblázat –Személyes boldogság a tanulmányok helyszínének függvényében, az összes válaszadóra vonatkozóan

Helyszín
Személyes boldogság Szeged Temesvár Komárom Összesen
Igen, abszolút 28,1% 24,3% 22,5% 25,7%
Többnyire igen 60,2% 54,7% 60,4% 57,9%
Nem igazán 10,0% 18,4% 13,5% 14,0%
Egyáltalán nem 1,7% 2,6% 3,6% 2,3%
Összesen 100% 100% 100% 100%
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86. táblázat –A jövőbe vetett bizalom a tanulmányok helyszínének függvényében 

Jövőbe vetett bizalom
Helyszín

Szeged Temesvár Komárom Összesen
Igen, abszolút 30,4% 22,2% 27,0% 26,5%
Többnyire igen 46,0% 48,3% 49,6% 47,4%
Nem igazán 20,1% 23,1% 20,7% 21,4%
Egyáltalán nem 3,6% 6,4% 2,7% 4,7%
Összesen 100% 100% 100% 100%

87. táblázat – A jövőbe vetett bizalom az állampolgárság függvényében

A jövőbe vetett bizalom
Állampolgárság

Magyar Román Szlovák Összesen
Igen, abszolút 29,4% 21,8% 27,7% 26,5%
Többnyire igen 46,7% 45,1% 50,0% 47,4%
Nem igazán 20,2% 25,3% 20,2% 21,4%
Egyáltalán nem 3,7% 7,8% 2,1% 4,7%
Összesen 100% 100% 100% 100%

88. táblázat – A jövőbe vetett bizalom a nemzetiség függvényében

A jövőbe vetett bizalom
Nemzetiség

Magyar Román Szlovák Összesen
Igen, abszolút 28,0% 21,5% 28,6% 26,5%
Többnyire igen 48,6% 44,8% 57,1% 47,4%
Nem igazán 20,3% 25,0% 14,3% 21,4%
Egyáltalán nem 3,1% 8,7% 0,0% 4,7%
Összesen 100% 100% 100% 100%
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8.3. Közösségi érzés

89. táblázat – Közösségi érzés a tanulmányok helyszínének függvényében

Közösségi érzés
Helyszín 

Szeged Temesvár Komárom Összesen
Igen 85,2% 66,4% 81,1% 76,7%
Nem 14,8% 33,6% 18,9% 23,3%
Összesen 100% 100% 100% 100%

90. táblázat – Közösségi érzés a nemzetiség függvényében

Közösségi érzés Nemzetiség
Magyar Román Szlovák Összesen

Igen 84,0% 64,0% 57,1% 76,7%
Nem 16,0% 36,0% 42,9% 23,3%
Összesen 100% 100% 100% 100%

91. táblázat –Közösségi érzés az állampolgárság függvényében

Közösségi érzés
Állampolgárság

Magyar Román Szlovák Összesen
Igen 84,6% 59,5% 83,0% 76,7%
Nem 15,4% 40,5% 17,0% 23,3%
Összesen 100% 100% 100% 100%

92. táblázat – Közösséghez tartozás típusai a válaszadók összességére vetítve

KÖZÖSSÉG TÍPUSA Válaszok száma Gyakoriság
Közeli barátok 237 29,2%
Családi kör 115 14,2%
Szabadidős tevékenység kapcsán 
(sport, művészet, stb..)

115 14,2%

Települési keretek között (város-
rész, falu, város)

91 11,2%

Egyházi keretek között 37 4,6%
Közösségi oldal révén 19 2,3%
Egyéb 9 1,1%
Nincs válasz 189 23,3%
Összesen 812 100%



67

H
ely

ze
tel

em
zé

s 

93. táblázat – Közösséghez tartozás típusai a tanulmányok helyszínének függvényében

KÖZÖSSÉG TÍPUSA
Helyszín

Szeged Temesvár Komárom Összesen
Közeli barátok 33,7% 19,9% 43,2% 29,2%
Családi kör 13,7% 15,5% 11,7% 14,2%
Szabadidős tevékenység kapcsán 
(sport, művészet, stb..)

20,3% 9,1% 9,9% 14,2%

Települési keretek között (városrész, 
falu, város)

9,5% 15,1% 8,1% 11,2%

Egyházi keretek között 4,2% 4,4% 6,3% 4,6%
Közösségi oldal révén 2,5% 2,9% 0,0% 2,3%
Egyéb 1,4% 0,6% 1,8% 1,1%
Nincs válasz 14,8% 33,6% 18,9% 23,3%
Összesen 100% 100% 100% 100%
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Szociológiai koncepciók
A kiadvány második részében négy szociológiai koncepció áttekintő bemutatására kerül sor. A kon-
cepciók kiválasztása szorosan illeszkedik a pályázat keretében készítendő további szellemi termékek-
hez (kisfi lmek, képzési tematikák, akkreditált továbbképzés tartalma). 
A pályázat központi témája, azaz a társadalmi tudatosság bemutatása után a társadalmi befogadás, a 
társadalmi részvétel és politikai aktivizmus végül a civil társadalom témáit járjuk körül. 
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A társadalmi tudatosság

1. Bevezetés

Jelen szintézis célja, hogy a társadalmi tudatosság1 fogalmának tanulmányozása céljából bemutasson néhány, 
a társadalomtudományokból ismert olvasási rácsot. A nyugati fi lozófi a történetében a lelkiismeret először mo-
rális fogalom volt, amely a jó és a rossz megkülönböztetésének képességét jelölte és értéket tulajdonított az em-
beri cselekedeteknek. A klasszikus görög fi lozófi ai koncepciót Jean-Jacques Rousseau vette elő újra, egyetemes, 
a kulturális különbségeken túlmutató bírói intézményként tekintve azt. A lelkiismeret «a rossz és a jó téved-
hetetlen bírája, amely az embert Istenhez hasonlóvá teszi»2. A lelkiismeret mint olyan eszköz, mely visszaadja 
az emberi lénynek természetes jóságát, a humanizmusnak is központi eleme. Másfelől a 17. századtól a lelki-
ismeret az önismeret és a saját cselekedetek megismerésének gondolatához kötődik, míg John Locke az alany 
identitásához köti. A lelkiismeret így ön-lelkiismeretté válik, azaz mindazzá, amit az emberi lény ismer a saját 
gondolatairól, érzéseiről, cselekedeteiről és egyúttal értékelési képességet is ad az ember cselekedeteivel kapcso-
latban. A lelkiismeret az emberi lény és az állatvilág közötti különbségtétel alapja. Kant szerint, az ember azon 
képessége, hogy önmagát a világhoz való viszonya formájában képes szemlélni, nem csak hogy az ember sajátja, 
hanem egyedi méltósággal ruházza fel. A fi lozófi a az önismerethez a külső világ ismeretét is hozzáteszi. Husserl 
szerint az emberi lelkiismeretet úgy tekinthetjük mint az ember és minden külső dolog közti interakció eszkö-
zét. Ezáltal utat nyitunk a fenomenológiai alkalmazásának, amely összeköti a lelkiismeretet és a szociális világ 
megértését. A külvilág ilyen felfogását éppúgy strukturálja a tapasztalat, mint a közgondolkodás kategóriái, 
amelyek megalapozzák a világról való ismereteket. A dolgok ismerete tehát egyszerre tisztán szubjektív és erő-
sen megosztott. Ugyan a pszichológia – a 17. századtól kezdve – jóváhagyja a lelkiismeret meghatározását mint 
a világ és önmagunk megismerésének eszközét, azaz mint a gondolat és a szándék szervezési eszközét, két áram-
lat: a pszichoanalízis és a behaviorizmus is vitatja a fogalom központi helyzetét. Freud elméletei a lelkiismeretet 
felszíni funkcióba száműzik, azaz a viselkedések okságának utólagos racionalizmusába, míg a valós motivációk 
a tudatalattihoz kötődnek. Egyedül a lelkiismeret az, ami „önmagunkról ismert”, és a pszichoanalízis éppen azt 

1 Ezt a kifejezést használjuk a továbbiakban a «social consciousness» vagy «social awareness» lefordítására.
2 Rousseau Jean-Jacques: Emile avagy a nevelésről. IV. könyv
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teszi lehetővé, hogy túlmenjünk ezen a racionalizált ismereten. Freud egyébként a a felettes én szintjére helyezi a 
moralitást mint lelki hatóságot, amely megtiltja, hogy megéljük a magunkévá tett erkölccsel ellentétes vágyaink 
és ösztöntörekvéseink együttesét. A felettes én a tudatalattihoz tartozik, és őrködik a lelkiismeret felett. A pszi-
choanalízis tanulmányozza a szociális tudatalatti lehetőségét, és Freud egy antropo-pszichoanalitikus elméletet 
állít fel, hogy az emberi erkölcs eredetét vizsgálja, míg Jung a kollektív tudatalatti fogalmát veti fel az egyetemes 
és rendszeres álmok tartalmainak közlése céljából. 

Mindezzel ellentétben, a behaviorizmus felszabadítja a lelkiismeretet az emberiség sajátjainak tartott kul-
turális és morális tétek alól, és a lelkiismeretet olyan állapotnak tekinti, amelyről minden ingerre válaszoló 
magatartás tanúskodik.3 Ráadásul, a 19. század végén a pszichoszociális tanulmányok is fejlődésnek indulnak 
nyugati világban, és láthatóvá teszik a kollektív mozzanatok és a csoporthatások felé forduló érdeklődést. Gus-
tave Le Bon a tömegmegmozdulások interpretációját építi föl, és egyfajta pszichológiai egyediség hipotézisének 
kialakítását javasolja arra vonatkozóan, amikor az egyének ebben a kollektív konfi gurációban találják magukat. 
A hipotézis intellektuális regressziós és befolyásolhatósági mechanizmusok révén billentené ki az egyéneket 
szenvedélyes pillanataikban. Le Bon ezzel utat nyit a kollektív jelenségeket tanulmányozó századnak. Ha itt el 
is távolodunk a szociális problémák tudatosításától, a szociális pszichológiára fordított fi gyelem (általánosabb 
módon, a társadalomtudományok által) emlékeztet bennünket, hogy egy kollektív gondolat minden megnyil-
vánulása mennyire szükségessé teszi az egyéneket egymással összekötő társadalmi kötelék felé fordulást. A 
társadalmi tudatosság fogalmának általános értelmén túl, amely szerint az a politikai és társadalmi kérdésekre 
fi gyelmes állapotban van, és kettős rendszerben működik (szociális lelkiismeret/ nem szociális lelkiismeret), 
jelen szintézis három viszonyítási pontot vázol fel a fogalom fogalmi láncolatba helyezése érdekében. 

2. A társadalmi tudatosság fogalmi láncolatba 
helyezése – viszonyítási pontok

Az első viszonyítási pont a társadalmi viszonyok marxista olvasatába helyezi a társadalmi tudatosságot, a 
második Durkheim és Simmel szociológiájára támaszkodik annak érdekében, hogy elhelyezze a fogalmat az 
eredetét adó szociális kötelékek természetében. Végül a harmadik viszonyítási pont néhány olyan elemet mutat 
be, amelyek befolyásolják a fogalom kialakulásának lehetőségét. 

2.1. Első viszonyítási pont: a társadalmi viszonyok marxista olvasata

A marxista gondolatban a társadalmi tudatosság azt a felfogást takarja, amelyet az egyének magukról, a tár-
sadalmukról és a társadalmi problémákról gondolnak. Így a kapitalista rendszerben a társadalmi tudatosság a 
gazdasági és szociális rendszer, azaz a termelési viszonyok terméke. Lehetővé teszi a termelési eszközök birtoklá-
sából származó uralmi viszonyokra alapozott szuperstruktúra stabilitásának tanulmányozását. Az intézmények 
– az infrastruktúra – éppen ideológia és reprezentációs rendszer gyártásával tartják fönn a társadalmi viszo-
nyokat, amelyek legitimmé teszik őket az alávetettek szemében. Ahogy Stanislaw Ossowski is megfogalmazza, 

3 Doron Roland, Parot Françoise (szerk.), Uo.
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a társadalmi tudatosság a globalizációs és majdnem paradigmatikus természete dacára egy praktikus formula, 
amely specifi kálja «a bizonyos körökre jellemző intellektuális tartalmakat, fogalmakat, képeket, meggyőződé-
seket és értékeléseket, amelyek többé-kevésbé közösek egy bizonyos kör embereinél, és amelyek megerősödtek 
az egyének lelkiismeretében kölcsönös meggyőzés és meggyőződés által, és ugyanennek a csoportnak a többi 
tagja is ugyanígy osztja ezt».4 A marxista tant követve, a szociális infrastruktúra (vagyis a minden korra jellem-
ző intézmények) teremtette ideológia meghonosítja a termelési rendszerből eredő társadalmi viszonyokat, és 
így legitimmé, normálissá, elfogadhatóvá teszi őket. Ossowski megvédi azt a tézist, miszerint a kapitalista gaz-
daságokban a dolgozók egy részének magasabb javadalmazása létrehozza az intellektuális tőke egy formáját, és 
arra vezeti őket, hogy kialakuljon egyfajta kispolgári társadalmi tudatosságuk. A társadalmi tudatosság ebben 
az esetben az elidegenedés formája lenne, hiszen egy igazságtalan rendszert hirdetne normálisnak. Továbbá, az 
osztálytudattal is szemben áll, amely a dolgozók szociális ellentétekkel és az uralmi viszonyokkal kapcsolatos 
igazi tudatra ébredése. Az osztálytudat egy bizonyos társadalmi osztályhoz tartozás és a más társadalmi osztá-
lyok érdekeivel szembenálló osztályérdek tudata. Az osztály tudatosítása a társadalom objektív struktúrájának, 
és az ebben elfoglalt pozíciójának megragadása. A mi témánkhoz az tartozik, hogy a marxista társadalmi tudat 
lehetővé teszi, hogy átgondoljuk az intézmények szerepét az uralkodó ideológia gyártásában, és hogy számítás-
ba vegyük, hogy az egész társadalmi tudatosság a társadalmi kötődés tudatosítása. 

2.2. Második viszonyítási pont: a társadalmi tudatosság 
fogalmának elhelyezése az eredetét adó szociális kötelékek 
természetében Durkheim és Simmel szociológiája alapján

A második viszonyítási pontra térve, éppen a szociális kötelék iránti érdeklődés és az abból következő kollek-
tív gondolkodás keretei állnak Durkheim munkáinak középpontjában. Ebben a tekintetben a társadalmi mun-
ka osztályozásáról szóló, 1893-ban publikált doktori disszertációja még ma is érvényes, amelyben a szociális 
kohéziót kutatja a 19. században kialakuló ipari társadalmakban. A társadalmak individualizációjáról, a közös-
ségi kapcsolatok szétmorzsolódásáról értekezik a városszéli munkáshiány és a vallásosság visszaszorulásának 
hatása alatt. Durkheim nem az egyetlen, aki az ipari forradalom óta kialakult társadalmi formát kutatja: előtte 
Ferdinand Tönnies (1887) javasolt egy olvasási rácsot, amely szembeállítja a szociális kapcsolatokon alapuló 
közösségtípust, amelyben megvan az összetartozás tudata és lelki közösségre épül, egy olyan társadalomtípus-
sal, amely az egyének átgondolt és számító együttműködésén és érdekszövetségen alapul. Durkheim fölteszi a 
kérdést, hogyan lehetne szociális kohézió a nyugati ipari társadalomban, miközben ez a társadalom látványosan 
individualistább, mint az ezt megelőző társadalmi formák. Szerinte a szociológia – amely tudományág leírásá-
hoz jelentősen hozzájárult a disszertációja által – éppen azt teszi lehetővé, hogy a társadalom teljesen a saját 
tudatára ébredhessen. Az általa meghatározott tudományágból Durkheim három elemet véd meg. 

A) Először, a lehetőséget, amely a jogalkotást jelentő szociális tény tanulmányozásán keresztül nyilvánul 
meg (mint kötelező szabályok összessége, amelyek szervezik és uralják a szociális viszonyokat), azzal 
a céllal, hogy helyreálljon az, ami a szociális kohéziót alkotja egy adott társadalom tagjai közt. 

B) Másodszor, egy első típusú társadalmi szolidaritás létezését, amely alapvetően a nem ipari társadal-

4 Ossowski Stanislaw: Osztálystruktúrák a szociális lelkiismeretben. Lengyelből fordította Anna Posner, 
Editions Anthropos, Párizs, 1971.
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mak sajátossága. Ezen társadalmak jellemzője az, hogy a kollektív tudat hatalma által léteznek, abban 
az értelemben, mint «hitek és érzelmek együttese, amelyekkel egy adott társadalom tagjainak több-
sége rendelkezik».5 Ez a szolidaritás az egyéneknek közös gondolkodási keretet ad, arra vezetve őket, 
hogy egy egészként gondolkodjanak. 

C) Harmadszor, egy másik szolidaritási forma létezését, amely az ipari társadalom sajátja, és amely-
ben az egyének leszakadnak ugyan a kollektív tudatról, de mivel a cselekedeteik kiegészítik egymást, 
egymásra vannak utalva, és olyan egységbe illeszkednek, amely a funkciók diff erenciálásán, tehát az 
egyének közötti együttműködésen alapul.

Durkheim munkájában eszerint a kollektív tudat a mechanikus szolidaritás, azaz a közösségen alapuló tár-
sadalmak sajátja. Mindazonáltal, munkássága fejlődése révén arra a megállapításra jutunk, hogy minden tár-
sadalom, még a teljesen iparosodott is, megőrzi a kollektív tudat alapját. Szerinte a kollektív tudat nem az 
egyéni tudatok összege, mivel az emberi lénynek két külön entitása van. Létezik «egy individuális lény, akinek 
a bázisa a szervezetben van, és ezáltal a mozgástere szűkre szabott, és létezik egy szociális lény. Ez a második 
szociális lény képviseli bennünk a legmagasabb valóságot, intellektuális és morális rendben, amelyet megfi gye-
léssel ismerhetünk meg, úgy értem, a társadalmat» (Durkheim, 1912).6 A kollektív tudat morális érzésekből, 
rítusokban megnyilvánuló értékekből és közösségi gyakorlatokból tevődik össze, amelyek visszafelé táplálják a 
közösségi érzést. Durkheim szerint az egyént itt valamilyen módon beszippantja a csoport. A kollektív tudat 
változatos intenzitású lehet: vagy nagyfokú vitalitást mutat, ahol az összetartozás érzése igen erős, vagy kisebb a 
befolyása, ezáltal az egyéneknek bizonyos szabadságot hagy. Ez a társadalom pszichikai típusa, amely létrehozza 
a saját szociális kohézióját, hiszen összegyűjti az egyéneket a saját együttes lényük körül, míg az ipari társadalmi 
típusban a kollektív tudat felhígul. Durkheim mégis kitart amellett, hogy ez nem vélelmezi a szociális anómia 
szituációját. Ellenkezőleg, az ipari társadalom is ismer egy külön szolidaritási formát, az organikus szolidaritást. 
Ebben olyan mértékben lényeges az egyének egymás közötti diff erenciációja, ahogy a szociális szövet, vagyis 
a szolidaritás, összeáll a funkciók kombinációjából. Az egyéni gondolkodás felszabadul a kollektív tudat nor-
matív hatalma alól. Amennyiben az organikus szolidaritás feláldozza az egyént, nagyobb mozgásteret hagyva 
számára, a kollektív erkölcs abból áll, hogy mindenkinek a saját törékenysége tudatában kell lennie,7 hiszen az 
egyének a társadalmi munka felosztásában egymástól függnek. Durkheim kitüntetett szerepet szán a köztes 
testületeknek – mondhatjuk, a civil társadalom formáinak –, hogy fennmaradjon az egyéneknél az a tudat, 
hogy a tevékenységeik individualizációja nem a társadalmi kötelék szétporladása, hanem éppen ellenkezőleg, e 
lehetőség feltétele. Ahogy Serge Paugam megjegyzi, «a mechanikus szolidaritású társadalmakban az egyének a 
csoporthoz tartozásukból egyszerre húznak védelmet a külső veszélyekkel szemben, és a társadalmi státuszuk 
azonnali elismerését is, míg az organikus szolidaritású társadalmakban […] az elismerés autonóm tét marad, 
amely a társadalmi élet cseréiben való részvételből [születik]».8  Más szóval, a társadalmi tudatosság csak a szo-
ciális tevékenység megléte által születhet meg és maradhat fönn az organikus társadalmakban. 

A durkheimi elemzések kiegészítéseképpen Georg Simmel szociológiája lehetővé teszi, hogy az egyénről ne 
csak a munka szerinti felosztásban gondolkodjunk, hanem ezen túl, a hovatartozásai együttesében is, ahol az 

5 Durkheim Emile: A társadalmi munka felosztása. PUF, Quadrige, Párizs, 8. kiadás, 2013, 416. o.
6 Gaillard Richard: A szociológia szemben a pszichizmussal. In Gaulejac de Vincent, Hanique Fabienne, Roche Pierre 
(szerk.): Klinikai szociológia. Elméleti és metodológiai tétek. Editions Erès, Paris, 2007, 115-129. o.
7 Paugam Serge: Bevezetés. In Durkheim Emile: A társadalmi munka felosztása. PUF, Quadrige, Párizs, 2013, 8. kiadás, 
1-40. o.
8 Paugam Serge: A szociális kötelék. PUF, coll. Que sais-je?, Párizs, 2008, 50. o.
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egyén elhelyezkedik: család, vallási közösség, munkaszervezet, egyesület, informális találkozások stb. Simmel 
kettős elméleti modellt kínál, hogy megértsük, az egyén hogyan épül be szociális kapcsolatokba. Az első modell 
koncentrikus. Minden egyes szociális kapcsolat között kölcsönös függés áll fenn: a helyi közösséghez tartozás 
(például baráti) egy szakmai közösséghez is kötődik, mely beépül egy területi közösségbe, így országos egység-
be kapcsolva az egyént. A második modell a szociális kapcsolatok egymás mellé helyezése. Az identitás többes 
számú lehet, mert a különböző csoportokhoz való kapcsolódások nem kölcsönösen összefüggőek: az egyén 
lehet része olyan szakmai csoportnak, amely semmilyen szálon nem kötődik helyi közösséghez, lehetnek a fa-
luközösséghez nem kapcsolódó rokoni kötelékei stb. 

Bármilyen elméleti is legyen Georg Simmel megfogalmazása, lehetővé teszi, hogy megfi gyeljük a szociális 
anómia érzését, amely a modern társadalmakban alakulhat ki amiatt, hogy a szociális kapcsolatok kölcsönösen 
nem függnek össze, tehát láthatatlanok (ami egyébként a szociális hálók által különösen megerősített dolog). 
Ezen túl ez az elmélet olvasási rácsot kínál számunkra a krízisperiódusokhoz, ahol az egyének, mivel biztonság-
ra vágynak, hajlamosak visszatérni a kapcsolatok kölcsönös függéséhez, hogy biztonságban érezzék magukat, 
illetve előnyben részesítik a belső vágyakat és kivetik a külvilágot. Végül, ha a durkheimi nyelvezet szerinti 
organikus szociális kapcsolatok és a simmeli nyelvezet szerinti egymás mellé rakott kapcsolatok a 20. század 
sajátjai, akkor marad a kutatás arra vonatkozólag, hogy megértsük a 21. század fordulóján megjelenő szociális 
kapcsolatokat. A munkavállalók lemorzsolódásának, a szavazásokon való gyenge részvételi aránynak (külö-
nösen a fi atalok részéről), az állam háttérbe szorulásának (akár a gondoskodónak mondott államokról, akár a 
szocialistának mondott államok összeomlásáról legyen szó) kilátásba helyezése azt jelzi, hogy a társadalmiság 
kétségtelenül átalakulóban van. Michel Maff esoli azt veti föl munkáiban – amelyek vitathatatlanul inkább fi lo-
zófi ai esszék, mint szociológiai írások –, hogy úgy értsük a posztmodernitást, mint amely a társadalmak telí-
tettségeként jelenik meg a saját racionalista és individualista alapjukkal szemben. Ellenkezőleg, az összetartozás 
sokoldalú, sokrétű, esetlegesen az egész területi valóságról lekapcsolt érzelmei megszületnek (szociális háló), 
elszakadva attól, amit az organicizmus felépített. 

A továbbiakban egyrészről Simmel munkáiról gondolkodunk, amelyek az interakciókat nem az összeilleszke-
désükben, hanem mellérendeltségükben határozzák meg, másrészről Durkheim mechanikus szolidaritásának 
visszatéréséről, ahol a kollektív tudat – a közösségekhez tartozás érzése – erőre emelkedne. Hogyan mérjük 
ezután a társadalmi kapcsolatok hatékonyságát és intenzitását, miközben ezek változó időtartamra és a 20. 
századi társadalom racionalizált formáitól (munka, egyesület, szakszervezet stb.) eltérő alakban alakulnak ki? 
Az egyénhez és interakcióihoz való visszatérés itt tudományelméleti szükségszerűségként jelenik meg, anélkül, 
hogy elfelejtenénk, az egyén mindig intézmények terméke. 

2.3. Harmadik viszonyítási pont: a társadalmi tudatosság 
kialakulásának lehetőségei és az ezt befolyásoló tényezők

Végül legyen bár a társadalmi tudatosság egy organikus társadalom vagy egy közösségi érzés terméke, ered-
jen bár szorosan összefonódó vagy egymástól függetlenül létező szociális kapcsolatokból, legyen a társadalmi 
tudatosság konzervatív ideológia, vagy társadalmi változás hordozója, megállapíthatjuk, hogy a lényege egy-
szerre felépített és adott. Felépített, mert intézményeken keresztül alakul ki és marad fönn (itt az intézmény 
szót tágabb értelemben kell venni, vagyis mint szociális struktúrát, amely elfogadott viselkedési normákat szab 
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meg). Mint az intézményes önteremtés lényeges eleme, a kollektív emlékezet kérdése fontos helyet foglal el. 
Dominique Schnapper szerint «az emlékezet egy feltétele annak, hogy önmagunk lehessünk, ugyanolyan fon-
tos az egyéneknek, mint a népeknek.»9 Azt is megjegyzi, hogy az európai nemzeti érzés felépítésében mennyire 
fontos szerepet játszik az emlékezési tét, miközben kevés intézmény látszik sikeresnek az európai identitástudat 
felépítésében és terjesztésében. «Az emlékezet szociális keretei (Halbwachs, 1925/1994), képviselik valójában 
azt a szerkezeti vázat, amelyre rászövődhet az egyén szociális identitása, amely váz maga is a csoportemléke-
zet és csoportidentitás alkotóeleme».10 Máshogy fogalmazva, a kollektív emlékezet meghatározó az identitás 
(bármi legyen is az), az öntudat és a közösségtudat (az a közösség, ahová az egyén tartozik) felépítésében. Nem 
önmagában az egyén szintjén kell keresni a társadalmi tudatosságot, hanem a társadalmi kapcsolatai szintjén 
is, mert az az egyén szociális kontextusába, azaz egyrészről családi, környezeti, szociális, másrészről «nyelvi, 
időbeli és térbeli»11 mátrixába kódolt. Ha a társadalmi tudat egyrészt felépítettként nyilvánul is meg, másrészről 
adott, amennyiben eredetmítoszokat fed fel. A mítosz minden politikai képződmény esetében szükségszerű 
ahhoz, hogy egyöntetűen működjön a szociális egységesség és másság is. Ahogy Boris Bernabé emlékeztet, «a 
mítosz vagy van, vagy nincs. Nem lehet önkényesen fölépíteni. […]; egy önkényesen felépített mítosz maga 
lenne az alkotmány.»12 Azonban, «másfelől nézve lényeges, hogy dolgozzunk a mítoszon».13 A mítoszt tanuljuk, 
mert rend- és normateremtő. Ha a modern társadalmakban a mítosz nem adná át többé a tiszta igazságot, meg-
szűnne a tanítói hatalma. A szociális problémák tudatához és a szociális elkötelezettséghez is lényeges a mítosz, 
mert magában hordozza a felsőbb szintű történelem ismeretét, ahol az önátadás áldozati dimenziója – amely 
jelen van mindenben, amit másért vagy másnak teszünk – értelmet nyer. Röviden, a mítosz egy „értelmi szál-
lító”; narratív vázat biztosít a szociális területen végzett önátadásnak, ami gerjeszti a szociális segítségnyújtást. 
Nem véletlen, hogy minden szociális intézmény továbbadja az alapításának mítoszát és méltatja az alapítójának 
vagy alapítóinak hősiességét. A szociális elköteleződés kérdése ilyen formában mozgásba hozza a mítoszokat, 
legyenek bár helyiek vagy globálisak. A francia mítoszt például a francia forradalom alkotja, amely egyet jelent 
a republikánus egyenlőség és szabadság fogalmával. Ezen a címen a szociális állampolgári tudat mintegy az ala-
pítói aktus folytonosságaként lép fel. Végezetül az irracionális, az elérhetetlen szükséges ahhoz, hogy mások felé 
el tudjunk köteleződni, hiába tudjuk, hogy a történet, amelyet a mítosz közvetít nekünk, átalakított vagy kitalált. 
Ha hiányoznak az elérhetetlen célok («tökéletes egyenlőség», «boldogság mindenki számára» stb.), akkor az ál-
dozat értelmét veszti. Az elvilágiasodottnak mondott társadalmakban a politikai tan működtetheti a képzeletet, 
és így tápot ad a cselekvés értelmének. Ez így történt, és most is így történik az egyház szociális tanításával vagy 
az állam szolidaritásával, amelyek különböző okokból, de egyaránt értelmet adtak számos szociális szereplő 
elkötelezettségének Európában. 

9 Schnapper Dominique et al.: Identitás és emlékezet. CulturesFrance, Coll. Penser l’Europe, Párizs, 2007, 59. o.
10 Arraou Pascale: A szociális keretek szerepe az identitás dinamikában. A száműzött, egy identitás két szociális emlékezet 
között. In Chauchat Hélène, Durand-Delvigne Annick (szerk.): Az alany identitásáról szociális kapcsolatban, PUF, Párizs, 
1999, 69-83. o.
11 Ibid, 73. o.
12 Bernabé Boris, Camy Olivier (szerk): Az eredetmítoszok és Európa. Az eredetmítoszok és Európa: eszmecsere Dijonról, 
2010. november 18-19., Dijon Ed. Universitaires de Dijon, 2013, 8. o.
13 Uo.
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3. Összefoglaló

A tanulmány kísérletet tett arra, hogy a lelkiismeret fogalmának történelmi változásai után bemutasson né-
hány, a társadalomtudományokból ismert olvasási rácsot, amelyek hozzásegíthetik az olvasót a társadalmi tuda-
tosság fogalmának alaposabb tanulmányozásához. A három viszonyítási pontot követve először a fogalom mar-
xista olvasata rajzolódott ki. Másodszor, Durkheim és Simmel szociológiája alapján megpróbáltuk elhelyezni a 
fogalmat az eredetét adó szociális kötelékek természetében. Harmadszor, néhány olyan tényezőt vázoltunk fel, 
amelyek befolyásolják a társadalmi tudatosság kialakulásának lehetőségét. A háromszintű elemzés rávilágított a 
fogalom sokrétűségére és komplex jelentéstartalmára is. 
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A társadalmi befogadás

1. Bevezetés

A társadalmi befogadás egy olyan fogalom, amely képes érzékeltetni az egyének helyét a társadalomban. Egy 
befogadó társadalom mindenki számára képes helyet biztosítani és minden tagja nehézségeihez tud alkalmaz-
kodni. A befogadó társadalom valójában egy ideális társadalom, egy utópia. Jelen szintézis a fogalom eredeté-
nek bemutatását követően a befogadó társadalom intézményrendszerét vázolja fel, úgy mint az Európai Unió és 
a globális fórumok szociális kérdésekre vonatkozó ágazati koncepcióját. A fogalom részletes elemzése után az 
általa megjelenített érdekeket idézzük fel. 

2. A társadalmi befogadás 
fogalmának kialakulása

A társadalmi befogadás kezdeti sikereit a mozgássérültek körében érte el, akik a 60-70-es években az ameri-
kai campusokon követelték, hogy felsőfokú tanulmányokat végezhessenek. Pontosabban, 1962-től kezdődően, 
egy ún. «Independent Living Movement» alakult ki a Champaign-Urbana egyetemmel együttműködve, azzal 
a céllal, hogy a sérült egyetemisták be tudjanak illeszkedni a szokványos egyetemi környezetbe. A kaliforniai 
Berkeley campuson egy, a «self-help»-et megvalósító egyetemista csoport is létrejött a közjogi integráció ér-
dekében. A self-help csoportosulások meggyőző eredményeket értek el, és hasonló csoportosulások alakultak 
szerte az Egyesült Államokban, majd később Kanadában is. Az elsőként a Berkeley campuson született «inde-
pendent living» központok a tényleges egyenlőségre törekvő mozgalmak (feketék, homoszexuálisok, nők stb.) 
mintájára hirdették az egyetemi tanulmányokhoz való jogot. A kölcsönös segítségnyújtást helyezték előtérbe, 
megjelent az ügyvédhez fordulás lehetősége stb. Ez a kölcsönös segítségnyújtási és felelősségvállalási csoporto-
sulási forma különösen Európában (Nagy-Britannia, Németország, Dánia, Svédország), de általában az egész 
világon sikeressé vált. Ahogy Eve Gardien megjegyzi, az Independent Living Movement «egy erős intellektuális 
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alternatívát» kínál a támogatási és intézményes felelősségvállalási modell számára. Ezek a csoportosulások radi-
kális szemszögből láttatják a fogyaték fogalmát. A fogyatékot nem személyhez kapcsolódó állapotként, hanem 
az alkalmazkodni képtelen környezetből adódó nehézségként határozzák meg, amely ezáltal a konkrét fi zikai 
szintről afelé a viszony felé tolódik, amelyet az egyén a társadalommal tart fenn. A követelés tehát a társadalmi 
életben tapasztalt nehézségekre vonatkozik. A mozgalom így a fogyatékosság demedikalizálásáért, a felelősség-
vállalás dezinstituicionalizálásálért harcol. Más, a valós egyenlőségért harcoló mozgalmak mintájára az auto-
nóm életért küzdő mozgalom identifi kációs és megerősítő hatást gyakorol a fogyatékkal élő személyekre, szem-
ben egy hozzájuk nem alkalmazkodott környezettel. Mindennek következtében, ezek a mozgalmak, amelyek 
célja úgy élni, ahogyan arra mindenki másnak is lehetősége van, felvállalt esszencializációt eredményeznek. 

3. A „befogadó társadalom”
 intézményrendszere mint a 

globális fórumok és az Európai Unió 
szociális kérdésekre vonatkozó 

ágazati koncepciója

Az autonóm életért küzdő mozgalmak harcias volta, amely minden politikai intézményre igyekszik ráerőltet-
ni az általuk a fogyatékosságról és az azzal együtt járó társadalmi befogadásról vallott nézőpontot, az 1980-as 
években hozta meg gyümölcsét, hiszen az ENSZ Közgyűlése 1982-ben elfogadta a fogyatékkal élőkről szóló 10 
éves világszintű akcióprogramot. Az akcióprogram kifejezi, hogy a fogyatékkal élőket ugyanolyan jogok illetik 
meg, mint polgártársaikat, valamint, ugyanolyan címen, mint mindenki másnak, nekik is joguk van részesülni 
a gazdasági és szociális fejlődésből. A program szerint a fogyatékosságot úgy kell meghatározni, mint a személy 
és a környezete közötti viszonyok eredményét. 

1987-ben, amikor az akcióprogram teljesítésére kiszabott idő a felénél járt, a program megvalósítását fi gye-
lemmel kísérő szakértők csoportja erősen ajánlotta egy nemzetközi egyezmény kidolgozását a fogyatékos sze-
mélyekkel kapcsolatos diszkrimináció minden formájának kiküszöböléséről, amelyet az államok ratifi kálhat-
nának is. Olaszország és Svédország szövegjavaslatokkal áll elő, de az egyezmény elfogadása meghiúsult az 
emberi jogok egyetemes jellege miatt, amelynek értelmében semmilyen specifi kus szerződésre nincsen szük-
ség semelyik szociális csoport számára. Az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa végül határozatot hozott egy 
speciális munkacsoport felállításáról, amelyet azzal bízott meg, hogy dolgozza ki a fogyatékkal élő gyerekek, 
fi atalok és felnőttek esélyegyenlőségét biztosító szabályokat. Így születtek meg a fogyatékkal élők esélyegyenlő-
ségéről szóló általános szabályok 1993-ban. Az elfogadott szabályok, habár nem kötelezőek, erkölcsi és politikai 
elköteleződést várnak az államoktól arra, hogy ugyanolyan jogokat garantálnak a fogyatékkal élőknek, mint a 
többi állampolgárnak. A szabályok úgy határozzák meg a fogyatékosságot, mint a közösségi életben másokkal 
egyenlő mértékben való részvétel lehetőségeinek elvesztését vagy lecsökkenését. Magát a szót is ettől kezdve au-
tomatikusan úgy határozzuk meg, mint a fogyatékkal élő és a környezete között fennálló viszonyt. Az államok-
nak tehát kötelességévé válik elérhetővé tenni a társadalmat, hogy a benne való részvétel elől minden akadály 
elháruljon. Mindebből jól látszik, hogy a fogyatékkal élők csoportjainak militantizmusa hatására a fogyatékos-
ság értelmezése hogyan alakult át organikus jellegűből környezetvédővé, illetve, a bottom up mechanizmust 
(az Egyesült Államok helyi akciócsoportjai) hogyan váltotta fel a top down megközelítés (közös szabályok el-
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fogadása az ENSZ által). A 2000-es évektől kezdve az Európai Unió nemcsak magáévá tette a fogyatékosság 
befogadó vízióját, hanem igyekszik terjeszteni is ezt a megközelítést. A fogalom puszta átvételén túlmutatva, ez 
a cselekvési irány a szociális témában folytatott konvergenciapolitika alapvető hivatkozási pontjává válik. 

Az Európai Unió szociális területen követett vezérfonalát egyrészt a 2000. márciusi lisszaboni csúcs során,1  
másrészt ugyanez év decemberében a nizzai csúcson határozzák meg. Az Unió három pilléren nyugvó akció-
tervet határoz meg a maga számára: a világ legversenyképesebb «tudásalapú gazdaság»-ának felépítését, «tartós 
gazdasági növekedést» és a foglalkoztatáspolitikára alapozott «nagyobb szociális kohéziót».2 A «szociális állam 
modernizációja»3 ebből a stratégiai irányultságból következik, harcot indítva «a szociális kirekesztés ellen».4  
Mindazonáltal, a befogadás fogalma az, amely valóban a szociális politikák közösségi koordinációjának szintjé-
re emelkedik, amit hivatalosan «az Európai Unió Tanácsának 2003. február 6-i határozata a társadalmi befoga-
dásról a szociális párbeszéd és a partnerség által» fogalmazott meg. 

Ez alapján «fokozatosan sor kerül a társadalmi befogadás megerősítésére, hogy minél többen tudjanak ak-
tívan részt venni a munkaerőpiacon és általánosságban a társadalomban; etnikai és faji származástól, nemtől, 
kortól, fogyatékosságtól, vallásos meggyőződéstől és szexuális irányultságtól függetlenül». A társadalmi befoga-
dás hatékony paradigmának bizonyul az Európai Unió számára, mert kongruens a konvergenciacélokkal és egy 
harmonizált szabályokon alapuló gazdasági tér megteremtésének céljával. Ahogy a Tanács szövege pontosítja, 
a befogadás «túlhaladja a munkaerőpiac hagyományos értelmezését, és olyan kérdéseket is magában foglal, 
mint az egészség, a nevelés, a lakhatás és a szociális szolgáltatások». Látható tehát, hogy a befogadás többé nem 
egyszerűen egy, a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos (tehát «egy szociális problémából» származó) fogalom, ha-
nem a gazdaságpolitikát és a szociálpolitikát összekötő megközelítés, amelynek (többek között) előnyben kell 
részesítenie a gazdasági fejlődést, a személyek számára pedig a munkához jutást. A befogadásnak tulajdonított 
ilyenfajta szerepet a 2020-as európai célok is megerősítik, amelyek az Európai Unió 2010-ben megfogalmazott 
10 éves fejlődésről és munkahelyteremtésről szóló stratégiájában kerültek megfogalmazásra. A stratégia szerint 
a növekedés legyen «intelligens, tartós és inkluzív», a befogadás fogalmának kiszélesítésével a gazdaságpoli-
tika területén. A 2020-as európai stratégia célul tűzi ki «az aktív befogadást» a szegénység csökkentése érde-
kében, ami «bevételhez segítés»,5 «a munkaerőpiacra való belépés (különösen a társadalom peremén élőkkel 
kapcsolatban)»6 és «minőségi szolgáltatások»7 révén valósulhat meg. A befogadás fogalma tehát nemzetközi 
és gazdasági dimenzióba került. Az autonóm életért harcoló mozgalmak által népszerűsített amerikai eredetű 
fogalom, eltávolodva ágazati eredetétől (fogyatékosság) és hivatkozási ponttá válva a transznacionális szerve-
zetek számára, végül az Európai Unió által a munkához jutás segítése kapcsán hangoztatott alapvető fogalom-
má vált. A gazdasági válság kontextusában az uniós szociálpolitikai konvergencia a munkaerőpiacról kiszorult 
személyek reintegrálását kell, hogy támogassa, legyen a kiszorulás oka akár fogyatékosság, akár szociális prob-
lémák. Ennek révén ismételt közeledés fi gyelhető meg a fi zikai és szellemi fogyatékosság valamint a szociális 
problémák fogalma között, a szociális fogyatékosság fogalmának megjelenésével egyidejűleg. Azon országok 
esetében, amelyek más alapokra (alkalmazkodási képtelenség, integráció, beilleszkedés) építették szociálpoliti-

1 A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12.-i irányelv néhány évvel korábban bekerül a politikába a 
lisszaboni és a nizzai csúcs nyomán.
2 Az Elnökség konklúziója, Lisszaboni Európai Tanács, 2000. március 23-24.
3 Uo.
4 Uo.
5 «Az európai stratégia szociális dimenziója 2020». A Szociális Védelmi Bizottság beszámolójának összefoglalója. Euró-
pai Bizottság, Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi összetartozás, 2011.
6 Uo.
7 Uo.



80

Er
as

m
us

+ 
St

ra
té

gi
ai

 p
ar

tn
er

sé
g a

 sz
oc

iá
lis

 ér
zé

ke
ny

sé
g f

ejl
es

zt
és

éé
rt

 

káikat, mindez az elkötelezett szociális állam visszaszorítására irányuló, New Public Management tanain alapuló 
mozgalmat is igazolja és kíséri. 

4. A társadalmi befogadás fogalma 
és az általa megjelenített érdekek

Miben áll a társadalmi befogadás fogalma? Miben különbözik más, viszonylag hasonló fogalmaktól? Miért ér 
el sikereket az Európai Unió országaiban? A társadalmi befogadás a társadalomban szociális és gazdasági életet 
élő személyek kapacitásából indul ki, abnormálisként határozva meg azokat a helyzeteket, ahol a személyek 
olyan akadályokba ütköznek, amelyek miatt cselekvésképtelenné válnak. A cselekvésképtelenség helyzetébe ke-
rült személyek így akadályozva vannak, hogy részt vegyenek az említett társadalomban. Például egy kerekes 
székes személyt korlátozni fog az a tény, hogy nem tud feljutni egy lift  nélküli önkormányzati épület első eme-
leten kijelölt szavazóhelyiségbe. Ez esetben a helyzet a «fogyatékos», nem a személy, akit így meg is fosztanak a 
társadalmi életben való részvétel lehetőségétől. Innentől kezdve egy befogadó társadalom olyan társadalom kell, 
hogy legyen, amely biztosítja az eszközöket az ilyen hozzáférési hiányosságok elhárításához, ezáltal minden hát-
rányos helyzet elkerüléséhez. Paradox módon a befogadó társadalom bizonyos formában diszkriminatív a szó 
pozitív értelmében, hiszen az olyan helyzeteket szeretné helyre állítani, ahol valamiféle fogyatékosság van jelen. 
Tehát kiegészítő eszközöket kell biztosítani a mindennapi életben konkrét nehézségekkel találkozó személyek 
részére. Nem akar kirekesztő lenni, ezen a címen pedig mindig előmozdítja az állampolgári jogokhoz való hoz-
záférést mint mindenki jólétének a kulcsát. Például minden gyerek, bármilyen nehézségekkel is küzdjön, része 
kell, hogy legyen az oktatási rendszernek. Ha hátrányos helyzetbe kerülnek, az azért van, mert az intézmények 
működése vagy a pedagógia nem alkalmazkodik az ő egyedi helyzetükhöz. Nem kellene őket kizárni, ellenke-
zőleg, speciális eszközöket kell nekik biztosítani, hogy ugyanúgy hozzáférjenek az állampolgári jogokhoz, mint 
bárki más. Hiszen a befogadó társadalom egy olyan ideális társadalom, amely a jogok biztosításán keresztül 
valósulhat meg a gyakorlatban. Mivel az intézményrendszernek az általánosan meghatározott normákhoz kell 
igazodnia, a befogadó társadalom éppen a radikalitásával fog érvényre jutni. A befogadó társadalom egy nyitott, 
elérhető és az egyéni kezdeményezést előmozdító, egyszóval liberális társadalom, mert amennyiben a társada-
lom törekszik az egyes helyek, munkahelyek, szolgáltatások akadálymentesítésére, visszaadja az egyéneknek a 
lehetőséget, hogy úgy tudjanak tevékenykedni, ahogy akarnak. A hagyományos egyenlőségideál esélyegyenlő-
ségként kerül újraértelmezésre, amely a társadalomra helyezi az akadályelhárítás felelősségét, és megfordítva, az 
egyéneknek adja meg a választási lehetőséget, hogy élnek (vagy nem) ezekkel a lehetőségekkel. 

A befogadás egy eszköz arra, hogy ne negatívan és hátrányos helyzetűnek lássuk azokat a személyeket, akik 
bármilyen fogyatékossággal élnek vagy szociális nehézségekkel küzdenek. A társadalomnak föl kell mérnie az 
egyének lehetőségeit, hogy eszközöket tudjon nyújtani ott, ahol nem jutnak hozzá az állampolgári jogokhoz. 
Különben a befogadó társadalomért küzdő mozgalmak nem elégednek meg azzal, hogy problematikákat fo-
gadjanak el egy esszencialista (érvényességközpontú, mondanánk a fi zikai fogyatékosságokra) norma tekin-
tetében; ellenkezőleg, a társadalmi részvétel segítségével próbálják meghatározni a normát, így tűrhetetlenné 
téve a gondolatot, hogy emberek nem tudnak ehhez hozzáférni. Az elképzelés tartalmazza minden intézményes 
(vagy egyéb) megjelölés vagy megkülönböztetett bánásmód megszüntetését (S. Ebersold, 2005). A befogadás 
azonban nem tünteti el a kategorizálási folyamatokat, mert a befogadás éppen egy sorsközösség megerősítése 
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által találkozik azzal a nehézséggel, hogy ezen a címen mindenkit egyenlő jogok illetnek meg. Serge Ebersold az 
állami tevékenység kétféle értelmének megkülönböztetését javasolja: az egyik a gondoskodó államokra jellemző 
integrációs modell, a másik pedig a neoliberális államokra jellemző inkluzív modell.

Integrációs társadalom Inkluzív társadalom
Kollektív tudattal rendelkező társadalom szolida-
ritása, amely meg tudja védeni a tagjait a szociális 
kockázatokkal szemben.

Olyan társadalom, amely garantálja az egyéneknek 
a részvételhez szükséges eszközöket, miközben a 
személyes részvételi elkötelezettség a saját akaratuktól 
függ. 

Szociális jogok, amelyek előzetesen kiváltják egy 
közösség felelősségét a legrosszabb helyzetben lévő 
tagjaikért. 

Az önmegvalósításhoz kötött egyéni jogok kielégíté-
se.

Jogegyenlőség Esélyegyenlőség a gazdasági, társadalmi és politikai 
életben való részvételben.

Az állam garantálja a nemzeti szolidaritást Az állam garantálja az egyenlő bánásmódot
A szervezeti működés társadalmi következményének 
kompenzációja

Az egyének saját méltóságukért folytatott harca lehe-
tetlenségének feloldása 

Az iskola intézménye mint a rend tere Az iskola intézménye mint az erőforrás tere 
Az állampolgárok egyenlősége, amelyet az állam és a 
közvetítő testületek valósítanak meg

Egyenlő bánásmód, amelyet a szervezetek irányítanak

Szolidáris állam Stratéga állam
A fogyatékosság organikus – a kollektív probléma a 
testület normatív hatalmához kötött

A fogyatékosság eseményszerű – egyéni probléma, 
melynek forrása a viselkedések, gyakorlatok és diszk-
riminációs mechanizmusok igazságtalansága 

Végül jegyezzük meg, hogy a társadalmi befogadás fogalmának sikere az Európai Unióban legalább két elem 
kongruenciáját tükrözi vissza. 

A) Első helyen, a befogadás fogalma kihasználja az «integrációs ambíció tehetetlenségét [melyet a gon-
doskodó államok szociálpolitikái hordoznak], hogy konkretizálja saját szándékait és kezdeti céljait».8  
Számos intézményes felelősségvállalással foglalkozó kritika részletezi azokat a nehézségeket, amelyek 
a klasszikus szociális állami modell működése során felléptek. A kritikák olyan támogatási modellt 
feltételeznek, amelynek fontosabb a saját túlélése, mint a kedvezményezett személyek integrációja. 
A fogyatékos személyek bizonyos szervezetei és a hozzájuk közel állók (nevezetesen nemzetközi és 
európai csoportosulások) széles körben helyettesítik az intézmények kedvezményezettjeiről alkotott, 
bezártságot és torzulást sugalló képet a közhatalmak megújulási szándékára egy olyan szociális segít-
ségnyújtással kapcsolatban, amely célja a személyek önállósága, és amely felméri ennek sikerességét. 
Továbbá, az észak-európai országok (Svédország, Finnország) dezintézményesített és befogadó mo-
delljei vonzási pólusokként működnek az Európai Unióban, noha a szocio-demográfi ai és politikai 
valóság különbözik a többi európai országétól, illetve az ő szociális rendszereik is valójában ugyanúgy 
intézményi láncolatokra támaszkodnak. 

8 Serge Ebersold: Befogadás: az orvosi modelltől a manageri modellig? Reliance 2005/2 (no 16), 43-50. o.
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B) Másodszor, a befogadás fogalmának sikere csorbát szenvedhet az egész Európában fölerősödő, a sze-
gényégről folyó liberális vita miatt, amelynek középpontjában a jó és a rossz szegényről alkotott kép 
áll. A jó szegény lehetőségeinek korlátozottsága miatt nem vesz részt a szociális és gazdasági életben. 
A rossz szegény annak ellenére sem vesz részt a gazdasági és szociális életben, hogy a társadalom 
biztosította számára a hozzáférési lehetőségeket. A befogadás paradigmájának hegemóniája szintén 
kongruenssé válik a támogatás feltételes jellegének ismételt megjelenésével és a legszegényebbek gaz-
dasági és szociális életben való részvételre irányuló «jó szándéka» mérésének visszatérésével. Az aktív 
szociális állam, azaz a szociális állami modell, amely feltételezi, hogy a segélyezés, amely a támoga-
tásért folyamodó jószándékának bizonyítéka, egy, a befogadás fogalmához jól illeszkedő társadalmi 
cselekvési forma. Valójában ezzel a paradigmával, ha az állam egyfelől ugyan azt kockáztatja, hogy 
elítélik, amiért nem biztosította a részvétel feltételeit, ő maga ugyanúgy elítélheti a részvétel elmu-
lasztását mint a személyek rosszhiszeműségének következményét, ha úgy véli, hogy minden segítsé-
get biztosított az elérhetőséghez, amire korábban kötelezettséget vállalt. A társadalmi befogadással 
kapcsolatban olyan politikai irányvonalak is megjelennek, amelyek az állami beavatkozás költségeit 
szeretnék csökkenteni, mint például a dezintézményesítés politikája, a szociális szolgáltatások egymás 
közti megversenyeztetése (költségcsökkentési kutatások bevonásával) és az államok szubszidiaritá-
si politikája (az állami beavatkozás kizárólag a családokkal kapcsolatban nyilvánul meg, ld. például 
Olaszországban). 

5. Összefoglaló

Jelen tanulmány a társadalmi befogadás fogalmát járta körül, különféle szempontok alapján. Bevezetéskép-
pen szóltunk a fogalom eredetéről, majd felvázoltuk a befogadó társadalom intézményrendszerét, úgy mint 
az Európai Unió és a globális fórumok szociális kérdésekre vonatkozó ágazati koncepcióját. Végül, a fogalom 
részletes elemzése után az általa megjelenített érdekeket is felidéztük. 
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A társadalmi részvétel 
és a politikai aktivizmus

1. Bevezetés

A társadalmi részvétel azt jelenti, hogy személyes vagy kollektív cselekvéssel kivesszük a részünket a politikai 
vagy társadalmi problémákból. Az elköteleződés az egyén politikai tudatosságából ered, és konkrét tevékenysé-
gekben merül ki. Az elköteleződéshez az szükséges, hogy higgyünk valamiben, egy ideálban, vagy hogy elége-
detlenek legyünk a dolgok állapotával. Mindez arra késztet bennünket, hogy tegyünk valamit az adott helyzet 
megváltoztatásáért, mert nem kielégítő és nem felel meg annak a «társadalmi tervnek», amelyhez az egyén kö-
tődik. Még ha az elköteleződés motorja az utópia is, akkor sem kell az egyén cselekvésre késztető személyes ér-
dekeit eltüntetni, mivel az elköteleződés többek között az elismerés tere, a másokkal való közösségre lépés vagy 
az osztályérdekek megvédésének alkalma is lehet. Ebben az értelemben az elköteleződés az adás és az adósság 
dialektikus logikájából ered, amely az egyént a szociális csoportokhoz köti. A társadalmi részvétel társadalmi 
meghatározottsági tényezőkre is visszavezethető (származás, korábbi családi elköteleződések, életpálya, stb.), 
amelyek többé-kevésbé az aktivista gyakorlatot és a személyek említett társadalmi meghatározottságával szem-
beni konvergens vagy divergens cselekvési képességét is valószínűsítik. Ez az egyén találkozása is az őt megszó-
lító társadalmi ügyekkel, olyan ún. «társadalmi pillanatok», amelyek arra hívják őt, hogy elköteleződjön a saját 
élethelyzetében, illetve olyan pillanatok, amelyek személyesen megérintik őt. 

Jelen szöveg célja, hogy meghatározza az elköteleződés körvonalait és határait, valamint változatos megvaló-
sulási formáit. Az összefoglaló első része az egyének társadalmi részvételi formáinak megragadására szolgáló 
elemzési rácsot kíván kialakítani, míg a második rész a kortárs elköteleződési formák vizsgálatára alkalmas 
három szempontot kínál. 
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2. Az aktivizmus formái 

Jacques Ion politikai aktivizmusról1 írott munkáit tanulmányozva azt látjuk, hogy az első időkben globális 
megközelítésekkel kell magunkat felvértezni, illetve a társadalmi részvétel egyfajta hanyatlását, sőt az elkötele-
ződés hiányát is fel kell térképezni a fi atal generációknál. Mi azonban szeretnénk összevetni az elköteleződés 
formáit olyan horizontális és vertikális struktúrákkal, amelyek különböző elköteleződési típusok előfeltétele-
ként és megvalósulási formáiként szolgálnak. Pontosabban fogalmazva, az első részben két megfi gyelési szintet 
javasolunk. Az első szint egy szociális hálózatot kíván meghatározni, amelyből kiindulva a személy az erre a 
célra meghatározott jogi formákon túl (pl. az egyesületek, nem állami szervezetek, stb.) is elköteleződik. A má-
sodik szint abban áll, hogy három viszonyítási pontot javasolunk a kortárs elköteleződések tanulmányozásához. 

A társadalmi részvétel alapvetően két módon közelíthető meg. Az első az ún. függőleges megközelítési mód, 
amely az egyén megfi gyelését jelenti, hogyan helyezkedik el a rajta túlnövő szélesebb kollektívában, vagy mi-
lyen módon kötődik ahhoz. Ez a «fentről jövő», jogilag intézményesített vagy gyakran csak gondolatban létező 
kollektíva (eszmék kollektívája), identitáselemeket és az elköteleződéshez szükséges erőforrást biztosít, vala-
mint hozzájárul az egyén ideáljainak táplálásához. Ebben a függőleges értelemben az egyén a tiszta hétköznapi 
valóságon túl belesimul az intézményesbe, amelyen egyúttal túl is lép. A második megközelítési mód éppen az 
egyén konkrét valóságából indul ki. Ebben az esetben maga a megközelítési mód a fontos, ahogy az egyén saját 
maga munkálja meg a kollektívát és erőforrást is szállít neki. Ebben a logikában kulcsfontosságú az elkötele-
ződés vízszintes iránya. Ez az elképzelés megkísérli megjeleníteni a kollektívák és az ezek által védett értékek 
heterogeneitását, a helyi jellegzetességeket és a rokoni hálózatokat. 

Jelen modellezés nagy hangsúlyt fektet a két megközelítési mód kombinálására, azért, hogy elemezze a társa-
dalmi részvételt, vagy épp ellenkezőleg, annak hiányát. Egy személy elköteleződése a vízszintes és a függőleges 
keresztezéséből épül fel. Másképp szólva a közélet felé forduló elkötelezett cselekedet beírja magát egy olyan 
dimenzióba, amely meghaladja az elkötelezett személy életterét, még ha ez a függőleges kötődés nem is teljesen 
intézményesített. Másrészről pedig, beíródik a konkrét szociális életbe és az elkötelezett személy élettörténeté-
be. Ezt a kettős elemzési szintet még tovább lehet részletezni. 

A) Vertikalitás oldala
Egyfelől meg lehet ítélni a beilleszkedési kollektíva intézményesedési szintjét (egyszerű tünékeny cso-

portosulás vagy éppen tökéletesen elismert jogi forma), és meg lehet vizsgálni, hogy ez a kollektíva 
milyen mértékben szolgál tanokkal (a heterogén ötletek együttesétől egy ideológia explicit megha-
tározásáig). Másfelől meg lehet nézni az egyén integrációs szintjét ebben a heteronóm intézményes-
ségben (az ötletek egyszerű összekapcsolásától egy aktivista karrier megvalósulásáig egy rendszeren/
szervezeten belül) valamint a tanhoz csatlakozásának szintjét (az álláspontok egyszerű közelítése vagy 
erős kötődés). 

B) Horizontalitás oldala
Fel lehet tárni egyrészt az egyének tevékenységét, jelen esetben azt, hogy mit építenek az elkötelezett-

ségük nyomán: helyi hálózatokat, amelyeket fejlesztenek; erőforrásokat, amelyeket annak a kollek-
tívának szállítanak, ahova beilleszkedtek; illetve saját szintjükön megvalósított tevékenységet. Azt is 
láthatjuk, hogy egy doktrína mennyire nem pusztán csak tény, hanem hogyan kerül átértelmezésre, 

1 Ion Jacques, A militánsok vége?, Les éditions de l’atelier/Editions ouvrières, Párizs, 1997.
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hogyan alakul át, hogyan vitatják meg, és végül hogyan építik föl vagy építik át az egyén szintjén. A 
vízszintes nézet mint az elköteleződés konkrét és területhez kötött oldala az elköteleződés időtartamá-
ról és sokoldalúságáról is képet ad.

Ennek az olvasási rácsnak tehát az az érdekessége, hogy összeköti az inkább determinista (függőleges) oldalt 
az inkább akcionalista (vízszintes) oldallal, és így olyan elméleti rugalmasságot biztosít nekünk, amely segítsé-
gével az egyéneket meghatározó kollektívákba helyezhetjük, ugyanakkor szociális szereplőknek is tekinthetjük 
őket. 

A következő elemzési rács a kortárs társadalmi részvétel olyan olvasatát adja, amely lehetővé teszi, hogy ne 
ragadjunk le az aktivizmus klasszikus sémáinál, amelyek szerint az elköteleződés aktivista tevékenységekhez 
való intézményesített csatlakozást és ezekben való rendszeres részvételt, az elkötelezettség kontinuitását, illetve 
a saját személye és ráérő ideje különböző okokból való rendelkezésre bocsátását jelentené. Első ránézésre a 
21. század elején az elköteleződés nem ölti magára többé szükségszerűen az aktivizmus klasszikus formáját. A 
megjelenő elköteleződési formák ugyanis rugalmasabbnak látszanak, és úgy tűnik, a szociális államok kereté-
ben elismerést nyert legális és intézményesített struktúráktól eltávolodva jelennek meg. Másképp fogalmazva, a 
függőleges kötelékek sokkal kevésbé merevek, mint azelőtt, ezáltal az egyénnek lehetősége adódik a pillanatnyi 
érdeklődési köre függvényében «kotorászni», ám egyúttal az utópia, amely körül a kollektíva összegyűlik, szin-
tén bizonytalanabbá válik. 

Éppen emiatt az egyén anélkül is meg tud közelíteni egy csoportosulást, hogy elkötelezné magát valamilyen 
aktivista szerveződésnek, identitáson alapuló vagy ideológiai irányzatnak. Jacques Ion megfogalmazása szerint, 
«az egyesületek egyre inkább tevékenykedők gyűjtőhelyévé válnak, sem mint szervezeti struktúrák lennének».2  
A szerző tehát «post-it elköteleződésről» azaz «felszabadított elköteleződésről» beszél, amely által elkerüljük a 
bármilyen csoporthoz csatlakozást, szemben a «felbélyegzett elköteleződéssel», amely hosszabb időtartamra 
szól és egy csoporthoz való ideológiai csatlakozást jelent.3  

A logikák ugyanilyen kettőssége alapján a politikai állampolgárság sem merül ki abban, hogy részt veszünk 
a választásokon, amennyiben követjük a kortárs egyének elköteleződésének szingularizációs hipotézisét. A po-
litikai állampolgárság a reprezentatív demokrácia pártjaitól és szavazásaitól távol is tud létezni. Érdemes azon-
ban megjegyezni, ahhoz, hogy egy egyszerű generációs hatás megállapításán túllépjünk, (azaz hogy a változás 
specifi kus cselekvési módokon keresztül zajlik a fi atal generációknál), ezt a változást a globális folyamatokba 
kell helyezni, szem előtt tartva, hogy az egyént mindig korának intézményei termelik ki. Két folyamatot tar-
tunk lényegesnek, amelyek egymással kölcsönösen összefüggenek. Az első az egyesületek (tágabb értelemben 
értve az egyesületet), vagy a nem állami szervezetek elgépiesedéséről szól, amely részben az 1960-as évek har-
cait kikristályosító nyugat-európai antikapitalista ideológiák vonatkozási pontjainak (relatív) elporladásának 
köszönhető. Az ideológiai kérdés természetesen Kelet-Európában is felvetődik a szovjet blokk összeomlása és 
az államok piacgazdaságra való áttérése óta. Konkrétabban az intézményesített kollektívák elgépiesedése – tá-
gabb értelemben vett egyesületek, egyesületek, nem állami szervezetek, szakszervezetek – a szociális problémák 
vagy még általánosabban az államokkal bonyolódó szociális ügyek közös ügyvezetésének rutinjából adódik. 
Az elgépiesedés mint intézményesülési folyamat egy csoportosulás ideológiai létokának folyamatos elvesztése 
a cselekvési eszközeinek javára, amelyben teleológiai szakadás érzékelhető. A közös ügyvezetés elfeledteti a 
kollektívák kialakulásának körülményeit, különös tekintettel a konfl iktusos eredetűekre, vagyis fátylat borít az 

2  Ion Jacques: Elköteleződni az egyének társadalmában. Armand Colin, Párizs, 2012, 29. o.
3 Doré Antoine, Jacques Ion: Elköteleződni az egyének társadalmában. Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2012, 
mis en ligne le 12 novembre 2012.
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erőviszonyokra, amelyekből származnak. Nyugat-Európában a szociális egyesületek nagy része a II. világhá-
ború utáni időszakban jött létre, Európa fölszabadításának gondolatától és a náci barbarizmus okozta sokktól 
vezérelve. Ám az idő elfeledteti a kialakulás konfl iktusos körülményeit, és a létrehozási feltételek elhalványulása 
az új generációk esetében, akik kapcsolatba kerülnek ezekkel az egyesületekkel, az elköteleződés szellemének 
elvesztését okozza. 

A második folyamat az elsőhöz kötődik: az olyan struktúrák létezéséről szól, amelyek tartós és szilárd elköte-
leződést tesznek lehetővé. Valójában az elkötelezettség egész egyszerűen az elköteleződés lehetőségéhez ragasz-
kodik, máshogy szólva egy társadalmi részvétel objektív feltételeihez. Azon kívül, hogy ha megvan az ember 
szabadsága ahhoz, hogy szociális, önkéntes, politikai, stb. elfoglaltságai legyenek, és az anyagi lehetőségei, hogy 
időt áldozhasson ezekre, meg kell jegyezni, hogy az intézményesült közösségek fontos szerepet játszanak az 
egyének aktivista jellegű szocializációjában: a szakszervezetek lehetővé teszik a szindikalizmust, az egyesületek-
nél lehet önkéntes munkát végezni stb. Az „aktivista” karrier és a generációk megújulásának lehetősége szintén 
fenntartja a csoportosulásokat. Hiába evidens ez az észrevétel, mégis fontos megemlíteni, amikor Franciaor-
szágban a szindikalizmus szétesését fi gyelhetjük meg a munkanélküliség növekedése (amely a szakszervezetek 
«reprezentativitásának» meggyöngülését okozza, hiszen a bizonytalan helyzetű munkavállalók nagy része idő-
legesen vagy tartósan az utcán találja magát) és a szakszervezeti központok áthelyezési stratégiája miatt. 

Ez a stratégia a multik alvállalkozókhoz fordulásának következménye, akik, szétrobbantva a munkavállalói 
közösségeket, hasznot húznak a szakszervezeti egységek szétszóratásából. Végül, ha a «post-it» elköteleződés 
legyőzi a «bélyeg» elköteleződést, az is a nagy kollektívák megtartó ereje szétmorzsolódásának következménye. 
Annie Colovald pontosan leírja a második elköteleződési típus fejlődését társadalmiosztály-terminusokban a 
másik rovására. Szerinte a második az átlagos, jól integrálódott szociális kategóriák sajátja, míg az aktivista el-
köteleződés történelmileg inkább népi kategóriákat állít fel. Ugyanígy az eltávolított elköteleződési formát úgy 
tekinteni, mint az aktivizmus fejlődését, hozzájárul a népi osztályok politikai tevékenyégének eltörléséhez, a 
hagyományos/modern szembenállással hiteltelenítve azt. Így lehet értelmezni az eltávolított elköteleződés győ-
zelmét mint a népi osztályok képtelenségét arra, hogy szilárd és megtartó kollektívákat hozzanak létre, ahogy 
korábban a múltban történt. Mindez kétségtelenül olyan hatást eredményez, amely elmozdítja az érdeklődés 
középpontját a társadalmi részvétel szociológiájában.  

3. A kortárs elköteleződés rövid áttekintése 

Ahogy Marc Jacquemain és Bruno Frère, Razmig Keucheyant idézve megfogalmazzák, «ha a mai világ, a 
recsegése-ropogása miatt hasonlít arra, amelyben fölbukkant a marxizmus»,4 mégis érzékelhetően eltér tőle, 
annyira jellemzi a mostani kort a kapitalizmus áthelyeződése, valamint az elköteleződések és a szocio-politikai 
proaktivizmus elhajlása. Mindemellett ez a megállapítás nem akadályozhatja meg, hogy megvizsgáljuk az elkö-
teleződési, küzdései és aktivista módokat. Kétségkívül arról van szó, hogy ne keressünk minden áron egy utópia 
ereje által összetömörített egyetlen modellt. A korábban idézett szerzők is megállapítják, hogy a minima «egy 
ügy mellett való elköteleződés magában foglalja azt az alapvető morális kompetenciát, hogy felháborodunk az 
igazságtalanságon».5  

4 Frère Bruno, Jacquemain Marc (szerk.): Ellenállás a mindennapokban?, Les presses de SciencesPo. Párizs, 2013, 16. o.
5 Uo. 17. o.
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Ezen első megállapítás által a szerzők három témát vetnek föl, amelyek alapján a kortárs elköteleződések 
„olvashatóvá” válnak – anélkül, hogy ezek tökéletesen heurisztikusak lennének, de mégis működhetnek viszo-
nyítási pontokként. Az első közülük, «a szükség nyomása».6 Régi harcterek vagy új elkötelezettségek, mindig 
egy helyzet sürgőssége válik az elköteleződés legjobb doppingszerévé, mivel evidenssé teszi, és egy morálisan 
elviselhetetlennek ítélt helyzettel szembeni ellenállását legitimálja. Ebben az értelemben ellenben az aktivista 
gesztus veszít az értékéből, mihelyt eltávolodik a konkrét okaitól «a polgári társadalom elvontabb regisztere 
felé»,7 azaz mihelyt a problémát kiemeljük a konkrét körülményei közül, hogy a politikai kritika globális re-
giszterébe illesszük be. Az aktivista gesztus erős oldala, az elköteleződés bizonyítéka, adott helyzetben elakad 
a politikai absztrakcióban és annak tartósságában, hiszen a hatékonyság érdekében csak célzottan tud mozgó-
sítani. Azonban ez a célzott elkötelezettség mégis tud működni tartósan, ha a szükség- vagy sürgősségi állapot 
meghosszabbodik. Ez a helyzet a humanitárius és szociális akciókkal is, még ha idővel ezek be is kerülnek a 
szociális problémák racionális ügykezelési folyamatába. A szolidáris gazdaság ugyanúgy a cselekvés szükséges-
ségének mozgató elvével működik. 

A második téma a kortárs elköteleződéshez kapcsolódik, és az ellenállási mozgalmaknak az államokkal (vagy 
ennek hiányában a közhatalommal) ápolt kétértelmű viszonyából áll. Egyik oldalról az ellenállás az elnyomással 
vagy a közhatalom gyengeségével szemben kristályosodik ki. Másik oldalról a közhatalom marad igen gyak-
ran az aktivista vagy elkötelezett csoportok legfontosabb partnere (adományszerzéssel azaz lehetséges szociá-
lis missziók delegálásával). Ez a közhatalomhoz fűződő kettős viszony – ellenállás és együttműködés – olyan 
lehetetlen helyzetbe helyezi a kollektív csoportosulásokat, ami bizonyos szinten blokkolja a politikai kritika 
stabilizációját. Ez az olvasási rács megérdemli, hogy hozzáillesszük a tanulmányozott terület szocio-politikai 
helyzetéhez, mert az említett paradoxon közhatalommal szembeni továbbélése az állami beavatkozás mértéké-
től, az állam jelenlététől vagy hiányától, autoritarizmusától vagy tenni hagyásától, cselekvési képességétől vagy 
szervezetlenségétől függ. 

A harmadik téma végül a közösségek ellenállás révén kifejtett «bomlasztási képességéről»8 szól, nem úgy 
értve, hogy képes-e alternatív diskurzust folytatni, hanem hogy képes-e az aktivizmus határain túl létező al-
ternatívát alkotni. Ha az aktivista elköteleződés néha csak egy cselekvő kisebbséget érint is, az elkötelezett mag 
körül keringő személyek sem maradnak el, akik szintén sok erőt befektetnek a felkarolt ügyért. Nekik egyfajta 
fordulatcsökkentő hatásuk is van, amely igazi támaszt nyújt az elkötelezett személyek tenni akarása javára. Más 
szóval, az aktivista akció hatását nem lehet csak az egyéni elköteleződések összegével mérni, hanem inkább a 
kollektív akció tágabb értelemben vett súlyát kell fi gyelembe venni. Az ellenállási akció így nem korlátozódik 
azokra a személyekre, akik az akciójukat polgári vagy állampolgári dimenzióhoz kötik, hanem számításba kell 
venni a gyakorlati megoldások eredményezte csatlakozást is, tekintettel az aktivista akció körül keringő szemé-
lyek egyedi helyzetére. 

4. Összefoglalás

Összefoglalva azt látjuk tehát, hogy a kortárs elköteleződések elemzésére tripla olvasási rács mutatkozik: egy-
részt a mozgósítás ereje (sürgősség/cselekvési szükségszerűség), másrészt a közhatalommal szembeni ellenállás 
vagy a vele való együttműködés egyensúlya, harmadrészt pedig az aktivista akció fordulatcsökkentő hatása. 

6 Uo. 17. o.
7 Uo. 18. o.
8 Uo. 23. o.
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A civil társadalom: 
a fogalom hatálya és alkalmazása 

1. Bevezetés

A civil társadalom fogalma annyira mindennapi, hogy nehéz pontos értelmezést adni neki. Ezt a terminoló-
giát, amely a nyugati politikai fi lozófi a (D. Colas, 2002) forrásaiból merít, kortárs és jelen értelmében egyszer-
re tekintjük a reprezentatív demokrácia meghosszabbításának és a hatalom vitafórumának, illetve gazdasági, 
szociális, szakszervezeti, védnöki vagy még általánosabban politikai, az állami szférában közvetlenül nem te-
vékenykedő szereplőknek tulajdonított elnevezésnek. A fogalom a nyugati országokban a nyolcvanas évektől 
kezdve erősödik meg többértelmű – tehát különösen formálható – dimenziójában, mialatt nyugaton az ún. 
gondoskodó államok veszítenek a súlyukból, és a szovjet blokkban zajló viták is megmutatkoznak. 

A fogalmat használó szereplők között fennálló objektív különbségeken túl a különböző használatokat az a 
közös pont fogja össze, hogy a «civil társadalom» megnevezés mindig hordoz magában egy jókora adag poziti-
vitást. Ki merné nyilvánosan azt állítani, hogy ellenzi a civil társadalom kialakulását vagy létezését? Akadémiai 
körökben egyre elterjedtebb használata ellenére (G. Pirotte, 2007) azonban a „civil társadalom” fogalma nagyon 
nehezen alkalmazható valójában, ami azért mégsem akadályozza meg a kutatókat abban, hogy valós kutatási 
tárgyat csináljanak belőle. 

Ráadásul, a fogalom kutatási tárgy státusza is megcáfolható, ha elfogadjuk, hogy a mai nyelvben nem jelöl va-
lamely tisztán konkrét és tökéletesen körülírt valóságot. Ha fi gyelmen kívül hagyjuk a fogalom körülírására tett 
erőfeszítéseket, amelyekre majd a későbbiekben még visszatérünk, a civil társadalom jelentését inkább fogalom-
használati módnak kellene tekintenünk. Azaz, a fogalmat nem mint jól körülhatárolt kutatási tárgyat, hanem 
inkább mint a politikai fi lozófi a által fölépített meghatározást kell elképzelni, amely a köznyelvi szóhasználatban 
azt jelöli, amit bizonyos jellemzők alapján meg kíván határozni, normatív vagy még inkább leíró jelleget adva 
ezáltal a fogalomnak. 

Mindazonáltal a fogalom használata és a fogalom tanulmányozásához kötődő tudományos munkák lehetővé 
teszik egy bizonyos számú, a fogalmat körülíró olvasási rács használatát számunkra. A továbbiakban melyek 
lehetnek azok az utak, amelyeken járva általánosságban be tudjuk mutatni és tanulmányozni tudjuk a civil tár-
sadalmat? 
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Jelen összefoglaló a civil társadalom fogalmának helytállóságát, kontúrjait és határait tisztázza a fogalom 
megértésére szolgáló ismeretelméletek alapján.

2. A civil társadalom szociális tere 

A civil társadalom politikai és tudományos legitimációja túlmutat a fogalom azon defi nícióján, amely szerint 
az a szociális világban létező intézményesült tér. Valamilyen módon arról van szó, hogy meghatározzuk a fo-
galom helyét az elismert intézmények mellett a civilizált rendben vagy a szociális rendet strukturáló gondolati 
sémákban. A nyugati politikai fi lozófi a hagyománya a civil társadalom szerves részét alkotja mint az ideális 
politikai rend létfeltétele. A civil társadalom mint a civilizációhoz nélkülözhetetlen szociális tér alapjait az antik 
görög fi lozófi a fektette le, köztérnek tekintve azt, ahol a családtól és a néptől elkülönülő állampolgáriság zajlott. 
A civil társadalom gondolata itt lényeges helyet foglal el, ahogy Gautier Pirotte (2002) megfogalmazza, abban 
a mértékben, ahogy a civilizációs ideál – a modern kortól megtalált és a nyugati politikai gondolatba tartósan 
beégetett ideál – egyesülési alapokra kell hogy támaszkodjon (tágabb értelemben véve egyének közötti szerző-
déses alapokra, ahol az egyéneknek közös érdekeik vannak), és különböző szinteken jelenik meg, összekapcsol-
va az egyéni érdeket és a társadalmat. Hegel a 19. század elején éppen ehhez az értelmezéshez kapcsolódik azt 
kutatva, hogyan különböztesse meg tisztán a családot, a civil társadalmat és az államot. Amennyiben a család 
bevonja az egyént a szolidaritási kapcsolatokba, a civil társadalom egy köztes állomás attól kezdve, amikor a 
családi közösség már kevés ahhoz, hogy az egyéni érdekeket kielégítse. Ezután a modern korig kérdés lesz a 
személyes elégedettség és a kollektív élet elhatárolása, amelyre Hegel a civil társadalomban találja meg a választ. 
A civil társadalmat a termelés biztosítja és a munkamegosztáson alapul, ami lehetővé teszi az egyéni szükségle-
tek kielégítését. Hegel fontos szerepet ad civil társadalmában a testületeknek, amennyiben azok összegyűjtik az 
egyéni törekvéseket és szabályozzák az érdekek ütközését.

De ahogy Gautier Pirotte leírja, «a testületek legfeljebb a kollektív érdekig érnek el, az általános érdekig nem», 
amelyet egyedül az állam érhet el. Ha a hegeli gondolat állomásait a családból a civil társadalomba, majd a civil 
társadalomból az államba való átmenet építi fel, akkor nem folytatólagosságról, hanem egymásra rakódásról 
van szó. A család bekapcsolja az egyént a szociábilis és a szolidáris kötődésekbe, amely központi szereplője 
az apa. A civil társadalom egyszerre képes az egyéni törekvések összegyűjtésére és a munkamegosztás által 
történő kielégítésére, központi szereplője a polgár (burzsoá). Az állam szabályozza és összefésüli a társadalmi 
osztályok közötti különbségeket, itt az állampolgár (citoyen) a kulcsfi gura. Tocqueville rajzolatában, aki a civil 
társadalmat szintén úgy ragadja meg, mint lényeges átmenetet, amely segítségével fel lehet venni a harcot a 
többség zsarnoksága ellen. A nyugati fi lozófi ai hagyomány így teljesen beágyazza a civil társadalmat a liberális 
demokrácia alapjaiba mint az egyéni érdekek és az általános érdek összekapcsolódási helyét, és amely egyúttal 
az ellentétek tárgyalás, és nem összeütközés útján való szabályozására is garanciát jelent. A civil társadalom 
tehát úgy tekinthető, mint az állampolgárok közötti szabad egyesülési szint a közös érdekeik függvényében, 
eltávolodva a közösségi és családi kötelékektől. Durkheim szavaival élve a civil társadalom funkcionális helyet 
is kap egy organikus társadalomban a mechanikus kötődésekkel szemben.
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3. A civil társadalom és a kapitalista rend

A 18. századtól kezdve, a civil társadalomról szóló refl exiók új lendületet kapnak a kapitalista rend elméleti 
kidolgozása révén. A polgári osztályok felemelkedése a feudális arisztokráciával szemben, különösen az an-
golszász világban, a kialakuló új társadalmi rend törvényesítésének kutatását vonja maga után. Az új entitás 
a civil társadalom lesz, amely a keresztények közösségét helyettesíti az ideológiai gépezetben. Általánosabb 
értelemben, ezek az első teóriák utat nyitnak az új társadalmi elméletek irányába, amelyek kísérletet tesznek az 
új szociális kötelékek körvonalazására, miközben a feudális és keresztény társadalom összeomlik. A civil társa-
dalom hamarosan a szabadon kötött szerződések, a munkamegosztásban való együttműködés és a közös érde-
kek (és ezek összekapcsolódásának) helye, teljesen betöltve ezáltal a korábban említett politikai elméletekben 
elfoglalt helyét, összekötve a politikai és a gazdasági funkcionalizmust. Később ezekhez az elméletekhez Marx 
is kapcsolódik, úgy tekintve a civil társadalmat mint a modernitás és a különféle érdekek összekapcsolódásának 
helyét. Azonban, Marx változtat is a civil társadalom értelmezésén, mert számára az az egyének közötti anyagi 
viszonyokból álló, tehát a termelési viszonyokból eredő szociális szervezet. A civil társadalom a burzsoázia által 
óhajtott rendet jelenti, és a saját maga által teremtett aszocialitás jellemzi. A civil társadalom itt nem az egyén és 
az állam közötti átmenet, hanem inkább egy általánosított elnyomó gépezet manifesztációja, amelyet az állam 
testesít meg és a termelési viszonyok határoznak meg. Mivel a civil társadalom a marxi gondolatban a burzsoá 
szociális rend megfelelője, a civil társadalom fogalmát nem igazán használták a marxizmust visszakövetelő 
gondolkodók. Antonio Gramsci lesz az, aki visszatér a fogalomhoz, azon hipotézis által, miszerint a kapitalista 
dominanciát a kulturális dominancia tartja fönn. Ez az elgondolás közvetítő intézményeket képzel el – iskola, 
templom, civil társaság – mint uralmi eszközöket, amelyek a proletáriátust segítik a társadalmi rendbe való be-
illeszkedésben. Ebben a perspektívában meg kell vizsgálni minden egyes közvetítő intézményt, hogy megértsük 
a kulturális dominancia mechanizmusait. 

4. A civil társadalom 
társadalmi-történelmi perspektívából

Ahhoz, hogy a civil társadalom politikai vagy gazdasági rendben elfoglalt helyét vizsgáljuk, el kell ismerni a 
fogalom egyértelműen nyugati voltát. A használata és a felé forduló érdeklődés mélyen beég a nyugati politikai 
fi lozófi ába, és a kapitalizmus fejlődésének kérdéseibe, nevezetesen a feudális társadalom ipari társadalommá 
alakulásával kapcsolatban. Ha ma jellemezni akarjuk a demokratikus kapitalista társadalom egyensúlyait és 
szociális tereit, a civil társadalom néha úgy tűnik fel, mint a világ nyugatiasodásának változása, vagy mint egy 
nyugati vízió kivetülése a többi társadalomra. Elnagyolva két pozíciót rajzolhatunk fel, amelyek szemben állnak 
egymással az igazi civil társadalmak létezése kérdésében, azon a sajátos kontextuson kívül, amelyik tanúja volt 
a fogalom születésének. 

Az első pozíció az angolszász irodalomban alkalmazott preskriptív univerzalizmushoz tartozik (G. Pirotte, 
2002), amely szerint a civil társadalom létezése a jó demokratikus működés indikátora. Innentől kezdve a civil 
társadalom majdnem praktikus eszköz annak kigondolásához – többek között –, hogy a kommunista rezsimek 
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a liberális rezsimek irányába tolódjanak. Ennek az első, egyetemessé tevő megközelítésnek van egy gyakorlati 
olvasata is a nyugati befektetési alapokból részesülő nem állami szervezetek működési körülményeivel kap-
csolatban. Ezért, ahogy több kutató is megvizsgálta, a nem állami szervezetek fi nanszírozása egyes közép- és 
kelet-európai vagy afrikai országokban a jó kormányzás szabályainak van alávetve, amelyeket a nyugati nem 
állami szervezetek és a nemzetközi standardok működéséről másoltak. A pénzügyi támogatás elnyerése fejében 
a helyi nem állami szervezetek formálódnak, normalizálódnak és nemzetközi ügyvezetési módokat vesznek át. 
Ebben az esetben a civil társadalom megjelenése, mind a nyugati országok befektetési alapjaitól való függés ál-
tal, amelyek lehetővé teszik létrejöttét, mind az átveendő szervezeti formák által, összhangban marad a nyugati 
előírásokkal, amelyek cserében a demokratizálódási szint indikátorává alakítják. 

Ellenben a második pozíció, amely radikálisan szembe helyezkedik az elsővel, a civil társadalmat nyugati 
sajátosságnak tekinti. Ezért a fogalmat nem is lehet más társadalmi-történelmi valóságba beilleszteni, csak oda, 
ahol teremtették. Ez a civil társadalmat «nyugati sajátosság»-nak tekintő vízió inkább a frankofón szerzőkre 
jellemző. Ők meghatározzák a civil társadalom létezésének leírására szolgáló szocio-politikai kritériumokat, 
amelyek olyannyira specifi kusan nyugatra koncentráltan jelennek meg, hogy rosszul alkalmazhatóak más társa-
dalmak esetében. A civil társadalom megjelenéséhez ezen megközelítés szerint három alapvető kritérium szük-
séges. Először, a privát szociális terek elkülönítése a politikai tértől. Másodszor, az állampolgáriság elsőbbsége 
egyéb társadalmi kapcsolatokhoz képest. Harmadszor, a szociális kapcsolatok individualitásának elsőbbsége a 
közösségi dimenziójukhoz képest. Ez a három oksági kritérium minden további nélkül kizárja a nem nyugati 
társadalmak jórészét. Gautier Pirotte rámutat, hogy egy ilyen nyugatra koncentrált megközelítés meggátolja, 
hogy más, a társadalmak lényegéből eredő szociális formákat a civil társadalmakhoz tartozó formáknak tekint-
hessünk. Ezért a civil társadalom tanulmányozásának feltétele: 

- hogy «a közjó/közjavak» fogalma szisztematikusan ne kötődjön a tisztán politikai szférához, ellenben 
más kollektívákhoz kötődhet. 

- számításba kell venni, hogy ne válasszuk szét a közösségi szociális kapcsolatokat és a köztérhez tartozó 
kapcsolatokat, azt is látva, hogy a szociális viszonyok individualitása nem feltétlenül gátolja egy civil 
társadalom létezését. 

Itt középút mutatkozik az univerzalizmus és a nyugati partikularizmus között. Előbbi a demokrácia feltételévé 
teszi a civil társadalmat (és ezáltal előír egy bizonyos számú társadalmi-politikai kritériumot), míg utóbbi úgy 
véli, hogy minden civil társadalmat a keletkezési kontextusában meghatározott kritériumok szerint kell tekin-
tetbe venni (fölösleges civil társadalmat keresni a közösségi szociális kapcsolatokon kívül, illetve ott, ahol nincs 
az államról levált tisztán politikai tér). Ez a közvetítő út lehetővé teszi, hogy úgy tekintsük a civil társadalmakat, 
hogy a nyugati defi níciótól elkülönülve léteznek, vagyis specifi kus társadalmi-történelmi pályára állnak. 

5. A saját cselekvési tere által 
meghatározott civil társadalom

Innentől kezdve nem kell a civil társadalom által elfoglalt, szigorúan vett politikai teret tovább kutatni, hanem 
inkább azon tevékenységek természetét kell leírni, amelyek által a civil társadalmat más szociális szféráktól kü-
lönállónak tekinthetjük. E logika alapján bármilyen legyen is az adott társadalom, a civil társadalom fogalmát 
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generikus jelzővel illethetjük, amely összegyűjti a (tartós vagy alkalomszerű egyesülésre alapozott) kollektív 
tevékenységek vezető szereplőit, akik a közös/kollektív érdeket veszik fi gyelembe (vagyis szemben állnak a ma-
gánszféra érdekkeresésével vagy érdekvédelmével), és a szociális vagy a politikai közös elképzeléséből indulnak 
ki. Ezek a tevékenységek elválasztandók a közvetlen állami beavatkozástól, tekintettel arra, hogy nem állami 
szintű kezdeményezésről van szó, éppúgy, mint a közösségi tevékenységektől; autonómiájuk forrása magának a 
tevékenységhez vagy az azt megvalósító közösséghez köthető célok jellegéből fakad. Ez még akkor is érvényes, 
ha a megvalósító vagy maga a tevékenység közösségi keretekbe illeszkedik. Ez a gyakorlatias defi níció bete-
kintést nyújt a funkcionális dimenziók mögé, amelyek a civil társadalmat a demokrácia szükségszerűségének, 
vagy annak hatásának tekintik. Ellenben, a defi níciót az állami, egyházi és gazdasági szférákkal való kapcsolat 
szempontjából is meg lehet vitatni. 

Előzetesen, a civil társadalom terébe belépő tevékenységek szereplői nem vesznek részt az állami tevékenysé-
gekben. Kiegészíthetik vagy meghosszabbíthatják az állami tevékenységeket, űrt tölthetnek be, de mindenkép-
pen elkülönülnek tőle. Azonban az egyesületek vagy nem állami szervezetek tevékenységének fi nanszírozása 
megkérdőjelezi, hogy valós-e a civil társadalmi tevékenységek függetlensége. A nem állami szervezetek, ame-
lyekre kvázi átruházták a közszolgálatok biztosítását, mennyire különülnek el az állam terétől? A teljesen egy 
állam által fi nanszírozott szociális segélyező egyesületek a közhatalom terén kívül vannak-e még? A fölállítható 
delegációs kapcsolatok ellenére egy önálló tevékenység szereplőinek követelése, amely specifi kus cselekvési mó-
dokat és egy különálló társadalom vízióját foglalja magában, feltárja a különbséget egy funkcionárius által és a 
civil társadalom egy szereplője által vezetett tevékenység között. Ráadásul, ha a civil társadalom terébe bekerülő 
kezdeményezések általában különböznek a vallásos tértől, azt is látni kell, hogy a határok nem különösebben 
élesek. Valójában akárhány egyesület vagy nem állami szervezet származhat hívek közösségéből vagy kong-
regációból, és ilyen címen teljesen kapcsolatba léphet vallási intézményekkel. A civil társadalom és az egyház 
közötti határ oka lehet csupán a szereplők végcélja vagy egyháztól független cselekvési autonómiája. Végül, a 
civil társadalom terébe beíródott tevékenységeket megkülönböztetjük a tisztán gazdasági tevékenységtől. 

Mégis, a tevékenység célszerűsége és a különösen vitatható határok közötti különbségételt kell kizárólag ku-
tatni, amennyiben minden gazdasági szereplő követelhet szociális tevékenységet. Itt kétségkívül szükséges fi -
gyelembe venni, hogy a két entitás határozottan nem ugyanahhoz a kategóriához tartozik. A piac egy gazdasági 
szabályozási mechanizmus, míg a társadalmat úgy határozhatjuk meg, mint (tágabb értelemben vett) szociális 
vagy politikai akcióteret. Habermas megfogalmazása szerint, a civil társadalom által keresztezett szférákon túl 
azt mondhatjuk, hogy a köztérben a szociális problémák visszhangját besűrítő és továbbító mozgalmak föleme-
lik a civil társadalmat. Ez a meghatározás tehát a szereplők tevékenységére támaszkodik és nem a szociális térre, 
amelybe ők beírják magukat. Ezen kívül kollektív átcsoportosításról is beszélhetünk, amely célja megvédeni egy 
világlátást, «egy igazságos és jó társadalom ideális koncepcióját» (J. Habermas). 
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6. Konklúzió: a civil társadalomtól 
a szereplők szándékáig és gyakorlatáig

Az előbb körüljárt horizonton a politikai-fi lozófi ai megközelítés háttérbe szorul, hogy teret adjon a cselekvés 
értelmének, a szereplők célszerűségének, amint ők felépítenek egy kollektívát és abba beágyazódnak, azért, 
hogy megvédjenek egy közösségi víziót. Ha fi gyelembe vesszük, hogy a civil társadalom a szabad szerveződés 
által a szociális világ olyan megközelítésének megvédésére határozza el magát, amely összegyűjti a szereplőket, 
felvetődik a kérdés a szóban forgó kollektívák által visszakövetelt értéktípusokról. Ahogy Gautier Pirotte ki-
mondja: a Ku Klux Klan tagjai akkor részét képezik a civil társadalomnak? Másképp fogalmazva, a kollektívák 
és az egyesületek minden esetben értékesek, bármi is a követelésük? Egyesek azt mondják, feltétlenül fi gyelem-
be kell venni, hogy különösen problematikus lehet a szervezet által védett értékek és a demokrácia értékeinek 
összeegyeztetése, hogy beléphessünk a civil társadalom terébe. 

Végül, a tevékenység értelmének elsőbbsége Ernest Gellner munkáiban is központi helyen szerepel. A modu-
láris emberfogalom alkalmazását javasolja azért, hogy egyidejűleg tudjuk számításba venni mind a szereplők 
szándékoltságát, mind az egyesülési elvet azokban a csoportokban, amelyek tagjait nem köti eskü vagy vér. A 
szabad csatlakozás elve segít elkülönülni minden de facto közösségtől (családi, falusi, néha vallási közösség) 
vagy kényszer szülte közösségtől (ahhoz, hogy fi zetést kapjak, egy cég alkalmazottjának kell lennem stb.). A 
moduláris ember egy olyan egyén lenne, aki képes különböző egyesületekbe vagy intézményekbe integrálódni, 
de képes onnan kiválni is, ha úgy látja jónak. Gellner szerint a civil társadalom lényege abban áll, hogy «olyan 
kapcsolatokat dolgozzunk ki, amelyek egyszerre működőképesek és rugalmasak, specifi kusak és eszközszerű-
ek». Más szavakkal, a civil társadalom nem egy külön funkcionális tér lenne, hanem inkább egy szociális kö-
telékforma eredője. Ez a kötelékforma az ilyen vagy olyan csoporthoz való szabad, eszközszerű csatlakozáson 
alapul bizonyos végcéltól függően, és a kollektívához való csatlakozáshoz vezet: így a civil társadalom inkább a 
társasági kapcsolat egy formájaként jelenik meg.
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Összegzés

Kiadványunkban a hároméves (2015-2018) Erasmus+ Stratégiai partnerség a szociális érzékenység fejlesz-
téséért c. pályázat (pályázati azonosító: 2015–1–HU01–KA201–013623) keretei között folyó munka elméleti 
megalapozására tettünk kísérletet. A kérdőív értékelése és a négy szociológiai fogalom (társadalmi tudatosság, 
társadalmi befogadás, társadalmi részvétel és civil társadalom) bemutatása elméleti kiindulási pontként szolgál 
a szociális érzékenyítés témakörében fejlesztett harmincórás akkreditált pedagógus-továbbképzés kidolgozása 
során. A kiadvány elméleti megközelítését a további szellemi termékek gyakorlatorientált megközelítéssel (kép-
zési anyagok) és multimédiás megközelítéssel (kisfi lmek) egészítik ki. 
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