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BEVEZETÉS

A 2020-as külhoni ifjúságkutatás csakúgy, mint a négy évvel korábbi adatfelvétel a ma-
gyarországi nagymintás kutatás részeként készült el. Összesen 4000, 15–29 éves magyar 
fiatalt kérdeztünk meg Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és Vajdaságban, reprezenta-
tív minta alapján. A kutatás során fontos szempont volt az adatok összevethetősége az 
egyes külhoni régiók, illetve a magyarországi eredmények tekintetében, továbbá fontos 
szempont volt a 2016-os kutatással való összevethetőség is. Gyorsjelentésünkben a fon-
tosabb területekre irányítjuk a figyelmünket és megvizsgáljuk a külhoni magyar fiatalok 
családalapítási-, gyermekvállalási terveit és attitűdjeit, oktatási és munkaerő-piaci po-
zícióját, szándékát. Vizsgáljuk az életmódjuk különböző vetületeit, a médiafogyasztástól 
kezdve a kockázati magatartások előfordulásáig. Helyet kap a társadalmi közérzet vizs-
gálata, a vallásosság és a nemzeti identitás kérdésköre is a gyorselemzésünkben.
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 ¥ A Kárpát-medencei magyar fiatalok házasságpártiak, többségük házasságban 
szeretne élni későbbi élete folyamán.

 ¥ A magyarországi 15–29 éves fiatalokhoz képest a külhoni fiatalok kicsivel több 
gyereket terveznek vállalni életük során. Az anyaországban ez a szám átlagosan 2 
alatt van, míg külhonban ennél magasabb: 2,1-2,3 közötti szándékok mérhetők a 
tervezett és a már megszületett gyermekeket egyaránt számítva.

 ¥ A jelenleg tanuló és a későbbiekben még tanulni vágyók aránya rendre magasabb a 
magyarországi társaiknál.

 ¥ A magyarországi, felvidéki és kárpátaljai fiatalok nagyjából fele aktív a 
munkapiacon, míg Erdélyben és Vajdaságban alacsonyabb a keresőtevékenységet 
végzők aránya.

 ¥ A számítógép- és internet-hozzáférés, valamint a saját okostelefon birtoklása 
közel teljesnek mondható minden vizsgált régióban. A Kárpát-medencei magyar 
fiatalok napi internetezőnek számítanak, közel felük folyamatosan kapcsolódik az 
internethez. 

 ¥ A kockázati magatartások (dohányzás, alkohol, kábítószer) kitettsége a külhoni 
régiókban magasabb.

 ¥ A magyar fiatalok függetlenül attól, hogy melyik régióban élnek, az alapvető, őket 
közvetlenül érintő tényezőkkel kifejezetten elégedettek. 

 ¥ A fiatalok legégetőbb problémája jellemzően az anyagi nehézség, elszegényedés, 
vagy a bizonytalanság, kiszámíthatatlanság, illetve a céltalanság.

 ¥ A külhoni magyar fiatalok legalább 92 százalékban magyarként identifikálják 
magukat. 

A KUTATÁS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI 
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CSALÁDALAPÍTÁS, GYERMEKVÁLLALÁS

CSALÁDALAPÍTÁS, 
GYERMEKVÁLLALÁS

A nagymintás ifjúságkutatás 
külhoni adatfelvételeit a magyar-
országi kutatással összehangol-
tan (azonos időben és azonos 
kérdéskörök mentén) végeztük, 
amelynek során Erdélyben (ezen 
belül a Partiumban, Székelyföl-
dön és Belső-Erdélyben) 2000, 
Felvidéken 1000, Vajdaságban és 
Kárpátalján 500–500 fő magyar 
15–29 éves megkérdezésével, 
reprezentatív mintán zajlott.  
Az adatfelvétel lehetőséget ad 

az eltérő magyar lakta régiók 
családalapítási, gyermekválla-
lási és mobilitási szándékainak 
összehasonlítására is.

A külhoni magyar 15–29 éve-
seket reprezentáló minták a 
magyarországi állapotokhoz 
hasonlóan nemek szerint nagy-
jából egyenlően oszlanak meg. 
A 15–29 évesek demográfiai 
jellemzőik tekintetében a követ-
kezők mondhatók el: csakúgy, 
mint 2016-ban, minden régió 
esetében a minták legnagyobb 
részét a vajdasági és felvidéki 
mintában a 25–29 évesek teszik 
ki (36–40 százalék), amely ha-

sonló a magyarországi arányhoz 
(36 százalék). Erdélyben ennél 
alacsonyabb a mintabeli arányuk 
(30 százalék), ahol a fiatalabb 
felnőttek (20-24) és a középis-
kolás korosztály (15-19 évesek) 
alkotják a relatív többséget (35- 
35 százalék).

A befejezett iskolai végzettség 
tekintetében – Kárpátalját kivéve 
– a magyarországi viszonyokhoz 
hasonló megoszlásokat látha-
tunk. A legnagyobb cso- 
portot mindenhol a középfokú 
végzettségűek adják (43–49 
százalék) a fiatal korosztályban, 
Kárpátalján ennél magasabb  
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Szociodemográfiai 
jellemzők

Magyarország Felvidék Kárpátalja Erdély Vajdaság

N % N % N % N % N %

Nem 
férfi 4129 52 518 52 252 50 1001 50 257 51

nő 3871 48 482 48 248 50 1000 50 243 49

Életkor

15-19 2320 29 272 27 156 31 709 35 156 31

20-24 2806 35 326 33 173 35 695 35 166 33

25-29 2874 36 401 40 171 34 595 30 179 36

Befejezett 
iskolai 
végzettség

legfeljebb 8 
osztály 2232 28 230 23 65 13 520 26 127 25

szakmunkás 1340 17 107 11 28 6 186 9 38 8

érettségi 3396 43 477 48 291 58 800 40 247 49

diploma, PhD 1031 13 183 18 117 23 461 23 87 18

NT/NV - - 2 0 - - 34 2 - -

1. táblázat | Szociodemográfiai jellemzők
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás



(58 százalék) az arányuk. A kül-
honi adatfelvétel a vizsgált kor-
osztály esetében a diplomások 
arányában különbözik leginkább 
a magyarországi jellemzőktől. 
Ez négy évvel ezelőtt is így volt, 
míg Magyarországon a 15–29 
évesek 13 százaléka diplomás, 
addig ez külhonban rendre 
magasabb. Ennek számos oka 
van: az oktatási rendszer sajá-
tosságaitól kezdve a demográfiai 
és szociokulturális jellemzőkig. 

Összehasonlítva az adatokat az 
előző adatfelvételi hullám ered-
ményeivel szembetűnő, hogy 
Vajdaság kivételével, minden 
régióban csökkent a nagyon 
alacsony végzettséggel rendel-
kező magyar fiatalok aránya, 
miközben nőtt a középfokú vég-
zettséget szerzőké.

A család és házasság fogal-
ma az adatok alapján nemcsak 
történelmileg kapcsolódik össze, 
a hatályos jogi norma szerint 

egy felnőtt férfinak és egy nőnek 
jogilag elismert és szabályozott 
életközösségéről van szó, mely-
nek fontos társadalmi és sze-
mélyes célja a gyermekvállalás. 
A második demográfiai átmenet 
jellemzője a házasság, mint 
vállalt együttélési forma csök-
kenése. Ezt követve 2020-ban 
már nemcsak Magyarországon, 
hanem a négy külhoni térségben 
is 20 százalék alatt maradt a 
házasok aránya a 15–29 éves 

1. ábra | Családi állapot
Mi az Ön jelenlegi családi állapota? (Ha házas: az is számít, ha házasság előtt már együtt életek.) 
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás

 Házas (együtt is élnek) Nőtlen,hajadon (egyedülálló)  Élettársi kapcsolatban él (együtt is élnek)
 Nem tudja/Nem válaszol Élvált (külön él házastársától)  Özvegy

Erdély

Vajdaság

Magyarország

Felvidék

Kárpátalja

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

151173

11161269

261873

41101371

1191376
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 Inkább igen Biztosan igen  Biztosan nem Inkább nem  Nem tudja/Nem válaszol

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17212357

18252352

2321956

18362845

66174526

Erdély

Vajdaság

Magyarország

Felvidék

Kárpátalja

2. ábra | Házasodási tervek
Ha Ön jelenleg nem házas, szeretne-e házasságban élni? (Akár a közeli, akár a távoli jövőben.)
N Magyarország=1779/2000, N Felvidék=832/1000, N Kárpátalja=466/500, 
N Erdély=1779/2000, N Vajdaság=453/500; akik jelenleg nem házasok, százalékos megoszlás 

korosztályban, a válaszadó 
fiatalok 69-76 százaléka minden 
régióban nőtlen vagy hajadon. 
Erdélyben, Felvidéken és Vaj-
daságban 2016-ban is így volt 
már, ám akkor még Kárpátalján 
a házas fiatalok aránya jóval 
magasabb, 32 százalék volt, 
2020-ban már itt is csupán 18 
százalék. Az élettársi kapcsolat-
ban élők aránya Magyarországon 
és Felvidéken a legmagasabb, 
15-16 százalék, 10 százalék kö-

rüli Erdélyben és Vajdaságban. 
Az említett arányoktól Kárpát-
alja tér el jelentős mértékben, 
ahol az élettársi kapcsolatban 
élő válaszadók jóval alacsonyabb 
arányban vannak jelen.

A magyar fiatalok házasság-
pártiak. A jelenleg nem házas 
magyarországi fiatalok 6 szá-
zaléka, a határon túli magyar 
fiatalok csupán 2-3 százaléka 
nem szeretne házasságban élni. 
Ugyanakkor az is igaz, hogy 

utóbbiak körében sokkal na-
gyobb a bizonytalanság, minden 
negyedik-ötödik fiatal nem tud 
vagy akar állást foglalni ebben 
a kérdésben. Ezzel szemben, 
míg Magyarországon a jelenleg 
nem házas fiatalok 71 százaléka 
biztosan vagy inkább szeretne a 
közeli vagy távoli jövőben házas-
ságot kötni, addig ez Felvidéken 
73, Erdélyben, illetve Kárpátal-
ján 75-75, Vajdaságban pedig 80 
százalék.



A házasságon, illetve az 
élettársi kapcsolatokon túl 
Felvidéken, Kárpátalján és 
Vajdaságban a 15-29 éves 
fiatalok 43-46 százalékának van 
olyan párkapcsolata, barátnője 
vagy barátja, akivel nem él egy 
háztartásban, Erdélyben és 
Magyarországon ez az arány 
35-38 százalék. Vajdaságban 
93 százalékban, Erdélyben 86 
százalékban, a többi hátáron 
túli régióban 82-83 százalékban 
magyar nemzetiségű partnere 
van a magyar fiataloknak. 

Egy nemzet fennmaradását a 
közösségen belüli születések 
száma határozza meg leginkább. 
A közismerten öregedő társa-
dalmi jeleket mutató európai 
közegben nincs egyetlen olyan 
ország sem, ahol a társadalmi 
reprodukcióhoz, a népesség 
csökkenés nélküli újraterme-
léséhez szükséges születések 
száma elérné a kívánatos szin-
tet. Az ún. teljes termékenységi 
arányszám az egyik leggyak-
rabban használt termékenység 
mutató, mely bár érzékeny a 
halasztott gyermek vállalásra, a 

korspecifikus jellege miatt a fia-
talok körében végzett adatfelvé-
telek szempontjából jól mutatja 
a várható népesedési trendeket.

2020-ban Magyarországon 
ez a mutató elérte az 1,5-öt, a 
2011-es történelmi mélyponthoz 
képest (1,24) lassú, szakaszos 
emelkedés figyelhető meg. Azon 
környező országok közül, ahol 
legtöbb magyar kisebbség él, 
Szlovákia és Szerbia hasonló, 
Ukrajna ennél alacsonyabb (1,4), 
Románia pedig magasabb (1,6) 
termékenységi aránnyal bír, de 
a trendek eltérőek. Romániában 

3. ábra | Tervezett gyermekek száma
Összesen hány gyereket szeretne? (Ha van már gyermeke, vagy épp gyermeket vár: 
hány gyereket szeretne összesen a meglévőkkel és az esetleg jelenleg várt gyermekkel együtt?)
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; – a meglévő gyermekeket is figyelembe véve; átlagok

 2020 2016

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Erdély VajdaságMagyarország Felvidék Kárpátalja

2,3
2,2

2,32,32,3
2,4

2,1
1,9

2,0
2,1
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és Szlovákiában a magyarorszá-
gihoz hasonlóan emelkedő, a 
másik két vizsgált szomszédos 
országban csökkenő a termé-
kenységi arányszám. 

A magyarországi 15–29 éves 
fiatalokhoz képest a külhoni 
fiatalok kicsivel több gyereket 
terveznek vállalni életük során. 
Az anyaországban ez a szám 
átlagosan 2, külhonban ennél 
magasabb, 2,1-2,3 közötti szán-
dékok mérhetők a tervezett és a 
már megszületett gyermekeket 
egyaránt számítva1. A legalacso-
nyabb gyermekvállalási kedvet 

az országhatáron túl, csakúgy 
mint négy éve, most is Felvidé-
ken találjuk (2,1), míg Kárpátal-
ján és Erdélyben átlagosan több 
gyermeket szeretnének a fiata-
lok (2,3). Az egyes régiók közötti 
eltérést nagyban befolyásolja  
az akaratlagos gyermektelen-
ség, amely Magyarországon is 
jelen van (9 százalék), külhon-
ban Felvidéken a legjelentősebb 
(6 százalék). A másik három ré-
gióban (Kárpátalján, Erdélyben 
és Vajdaságban) az akaratlagos 
gyermektelenség jelensége 
marginális, bár Erdélyben  

emelkedő a tendencia. Mind-
azonáltal a magyarországihoz 
hasonlóan a külhoni régiókban 
is leggyakrabban két gyerme-
ket szeretnének a fiatalok.

A 2016 és 2020 közötti 
változást nézve a tervezett 
gyermekek átlagos számát 
tekintve Erdély esetében 
alig van változás, Felvidéken 
jelentősen, Vajdaságban 
kisebb mértékben nőtt, a többi 
magyar lakta régióban és az 
anyaországban pedig kicsit 
csökkent a tervezett vagy 
vágyott gyermekek száma.

1 Az érték egyaránt tartalmazza a tervezett gyermekek számára vonatkozó adatokat, valamint a már meglévő gyerekek számára 
vonatkozó adatokat, az akaratlagos gyermektelenséggel együtt.
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A gyermekvállalási kedvet 
befolyásoló tényezők közül 
minden magyar fiatal számára 
– határon innen és túl – beval-
lottan legfontosabbak az anyagi 
szempontok. Legkevésbé Er-
délyben (59 százalék), leginkább 
Magyarországon és Kárpátalján 
(68 százalék). A házasság, mint 
gyermekvállalást befolyásoló 
szempont Erdélyben és Kár-
pátalján átlag feletti (42-49 
százalék), csakúgy, mint a biztos 
munkahely és a saját lakás, vagy 
otthon léte (39-43). Kárpátalján 
nagyobb szerepe van a képzett-
ségnek, a szülői segítségnek és 
a saját autónak is (10-16 száza-

lék). Az anyaországban a szülői 
szerepre való érettséget minden 
harmadik fiatal szóvá tette, kül-
honban csak minden negyedik, 
de a gyermekvállaláshoz kap-
csolódó szociális ellátások, adó-
kedvezmények, hitellehetőségek 
és a rugalmas foglalkoztatást 
támogató munkahelyi környezet 
is magyarországi fiatalok által 
került jellemzően említésre visz-
szatükrözve a kapcsolódó csa-
ládtámogatási intézkedéseket.

A négyévente zajló nagymintás 
ifjúságkutatások 20 éves törté-
nete során minden alkalommal 
vizsgáltuk az egyes kiemelt éle-
teseményeket, az életúthoz kap-

csolt azon mérföldköveket, me-
lyek meghatározó jelentőségűek 
a fiatalok életében. A 15–29 
éves kor kiemelt életeseményei 
részben a klasszikus fiatalkor, 
részben pedig az újonnan kiala-
kult – a fiatalkor és a felnőttkor 
közé beékelődő – életszakasz, az 
úgynevezett posztadolesz- 
cens szakasz tipikus elemei.  
A gyermeki státuszból a társa-
dalom teljes értékű felnőtt tag-
jává válás folyamatát jelentősen 
befolyásolják az adott országra 
jellemző társadalomszerkezeti 
és gazdasági feltételek is. Nem-
csak az a fontos, hogy hány éves 
korra tehető egy-egy életese-

2. táblázat | Életesemények
Életeseményeket fogok felsorolni. Kérem, mondja meg, hogy megtörténtek-e már ezek Önnel?
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás

Életesemények

Kérem, mondja meg, hogy megtörténtek-e 
már ezek Önnel?

Magyar- 
ország Felvidék Kárpátalja Erdély Vajdaság

Először randevúzni (randizni) 82 89 90 89 92

Felnőtté válni 69 78 74 69 72

Először döntést hozni az életét 
meghatározó kérdésekben 68 81 84 85 95

Először munkavégzésért pénzt kapni 63 78 81 76 83

Először komoly párkapcsolatot kialakítani 59 70 72 67 75

Befejezni tanulmányait 58 59 49 44 42

Az első szakmai végzettséget megszerezni 56 65 50 53 63

Elköltözni a szülői házból, 
szülőktől függetlenül élni 31 36 29 33 39

Először önálló, saját lakásba költözni 24 28 22 21 29
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mény bekövetkezte, hanem az 
is, hogy akik életében még nem 
történt meg, azok hány éves 
korukra valószínűsítik az élete-
semény elérését.

A legkorábban megvalósuló je-
lentős életesemény a fiatalok éle-
tében az első randevú, melyen 
több mint 80 százalékuk már túl 
van, jellemzően 16 éves korban 
következett be Magyarországon 
és külhonban is. A következő 
lépés 17-18 éves korban az első 
olyan döntések meghozatala, 
amely az életúton már meghatá-
rozónak tekinthetők. Területileg 
eltérés, hogy Kárpátalján, Erdély-
ben és Vajdaságban is korábban 

(jellemzően 17 évesen), Magyar-
országon és Felvidéken később 
(18 évesen) hozzák a fiatalok az 
első komoly döntéseket.

A harmadik fontos momentum, 
amikor az ember először alakít ki 
komoly párkapcsolatot, befejezi 
tanulmányait és megszerzi első 
szakmai végzettségét, illet-
ve megkapja felnőtt élete első 
fizetését 18-22 éves kor között. 
A Felvidéken és Kárpátalján élő 
magyar fiatalok később fejezik 
be a tanulmányokat és szereznek 
végzettséget, viszont hamarabb 
kapnak munkavégzésért először 
pénzt, csakúgy, mint az Erdély-
ben élő kortársaik.

A szülői házból való elköltözést 
és az első saját lakásba költözést 
a korábban felsorolt életesemé-
nyekhez képest több évvel ké-
sőbb tehették meg vagy tervezik 
megtenni a 15–29 éves fiatalok. 
Ezen életesemény az, amelyet 
korban a legkésőbb tudnak elérni 
a felsoroltak közül, valamint en-
nél van a legnagyobb különbség a 
már megvalósult, illetve a jövő-
ben tervezett időpontok között.  
Ez igaz minden régióra, de azzal 
a megkötéssel, hogy külhonban 
– Felvidék kivételével - átlagosan 
egy évvel korábban költöznek el 
a szülői házból a fiatalok, mint az 
anyaországban élők.
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NYELVHASZNÁLAT 
ÉS AZ OKTATÁS 
NYELVE 

Ahogy azt számtalan elemzés 
megállapította, a kisebbségi és 
többségi nyelvhasználat alap-
vető hatással van az identitás 
megtartására és az életben való 
boldogulásra, a munkaerő-piaci 
pozícióra, ennek fontosságát 
nem is domborítjuk ki. A gyors-
jelentés keretei között létrejövő 
elemzés azonban csak arra ad 
lehetőséget, hogy az oktatási 
viszonyok és lehetőségek szem-
pontjából elemezzük a magyar 
nyelv használatát.

A gyerekkori nyelvhasználat 
a külső lehetőségek mellett 
alapvetően a származó család 
nyelvi és etnikai viszonyaitól 
függ, az etnikai értelemben vett 
vegyes házasságok ezt alapve-
tően befolyásolják. Vajdaságban 
gyerekkorban általánosnak 
mondható a magyar nyelv 
használata: a „mindig magyar 
nyelven beszéltek” lehetősé-
get a fiatalok itt választották a 
legnagyobb arányban (90 száza-
lék) és itt találunk a legkisebb 
arányban más, gyerekkorban 
használt nyelvet is. Erdély-
ben 86 százalék, a Felvidéken 
pedig 84 százalék azon fiatalok 
aránya, akik gyerekkorukban 

szinte mindig a magyar nyel-
vet használták, továbbá ezen 
a két területen nagyon hasonló 
mintázatokról számoltak be a 
fiatalok a gyerekkori magyar, 
illetve többségi nyelvhasználat 
terén. Kárpátalja némiképpen 
eltér a többi vizsgált régiótól a  
gyerekkori nyelvhasználat 
terén: a mindig magyar nyelvet 
használók aránya a legalacso-
nyabb (75 százalék), és ezzel 
együtt magasabb arányokat 
tapasztalunk a vegyes nyelv-
használat terén és a fiatalok 
3 százaléka arról számolt be, 
hogy inkább az adott ország 
nyelve volt gyermekkorában a 
domináns.

OKTATÁSI HELYZETKÉP
Nyelvhasználat és az oktatás nyelve; Nyelvtudás és nyelvvizsga; Oktatással kapcsolatos tervek és kilátások

4. ábra | A családban használt nyelv a gyermekkor idején
Gyermekkorában milyen nyelven beszéltek otthon a szüleivel? 
N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás

 Ugyanolyan gyakran magyarul és az adott ország nyelvén Inkább magyarul (Szinte) mindig magyarul
 Inkább az adott ország nyelvén  (Szinte) mindig az adott ország nyelvén  Egyéb nyelven  Nem tudja/Nem válaszol

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

16884

11211975

14886

16390

Erdély

Vajdaság

Felvidék

Kárpátalja



Az óvódai oktatás nyelvét 
vizsgálva hasonló mintázatot 
láthatunk, mint a gyermekkori 
nyelvhasználat esetében: Vajda-
ságban a fiatalok 92 százaléka, 
Erdélyben és a Felvidéken 88, 
illetve 87 százalékuk, Kárpát-
alján pedig mindösszesen 63 
százalékuk volt az, aki magyar 
nyelven „végezte” az óvodát. 
Kárpátalján a fiatalok 15 száza-
léka ukrán nyelvű, Szlovákiában 
pedig 11 százalékuk szlovák 
nyelvű óvodába járt. Hozzá 
kell még tenni a teljes képhez, 
hogy Ukrajnában a legnagyobb 
arányban, 8 százalékban találjuk 
azokat a fiatalokat, akik nyelvi-
leg vegyes képzésre jártak.

Az alapfokú és az elemi képzés 
nyelve megint csak Vajdaságban 
szinte teljeskörűen a magyar 
(97 százalék), Erdélyben 89 szá-
zalék, a Felvidéken 85 százalék, 
Kárpátalján pedig a legalacso-
nyabb, 77 százalék. A többségi 
nemzet nyelvén alapfokon a 
legnagyobb arányban – hason-
lóan az eddigi tapasztaltakhoz 
– Kárpátalján a magyar fiatalok 
20, illetve Felvidéken a magyar 
fiatalok 11 százaléka tanult.

A középfokú oktatási intézmé-
nyekben nyelvhasználat tekin-
tetében a vajdasági fiatalok 
számoltak be legnagyobb arány-
ban a magyar nyelv használatá-
ról (93 százalék), az Erdélyben 
tanulók esetében ez 82 százalék. 
Kárpátalja és Felvidék esetében 
pedig a magyar fiatalok mind-
összesen 71, illetve 72 száza-
léka tanult kizárólag magyar 
nyelven. Ebben a két régióban 
találjuk mindezek mellett a 
legnagyobb arányban azokat a 
magyar fiatalokat, akik az adott 
ország nyelvén végezték közép-

fokú tanulmányaikat (Felvidék 19 
százalék, Kárpátalja 23 száza-
lék).

A felsőoktatásban használt 
nyelv esetében némiképpen 
módosulni látszik az eddig 
tapasztalt mintázat. Legtöbben 
Erdélyben tanultak/tanulnak 
magyarul a felsőoktatásban (az 
erdélyi fiatalok 39 százaléka), 
ugyanakkor a legkisebb arány-
ban itt találunk csak románul 
– az adott ország nyelvén – tanu-

lókat (12 százalék). Vajdaságban 
és Kárpátalján a felsőoktatásban 
tanuló magyar fiatalok kicsivel 
kevesebb, mint 30 százaléka 
(Kárpátalján 27, Vajdaságban 29 
százaléka) tanul csak magyar 
nyelven, 16-17 százalékuk pedig 
ukránul, illetve szerb nyelven 
végzi az egyetemet, főiskolát. 

A felvidéki magyar fiatalok 18 
százaléka magyarul, másik 18 
százalékuk pedig szlovákul tanul 
a felsőoktatásban.
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5. ábra | A tanítás nyelve 
Ön milyen tanítási nyelven végezte/végzi a(z) … tanulmányait? 
N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás

 Az adott ország nyelvén Magyarul  Vegyes nyelven (magyar és az adott ország nyelve)
 Nem tudja/Nem válaszol Egyéb nyelven  Nem végzett

Erdély

Vajdaság

Felvidék

Kárpátalja

Erdély

Vajdaság

Felvidék

Kárpátalja

Erdély

Vajdaság

Felvidék

Kárpátalja

Erdély

Vajdaság

Felvidék

Kárpátalja

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

21187

211181563

34688

5392

31185

122077

26389

1297

451972

1142371

337582

121393

255261818

443181627

1724171239

843131729

Óvoda

Alapfokú/elemi

Középfokú

Felsőfokú



NYELVTUDÁS ÉS 
NYELVVIZSGA

Ha nem a nyelvi szocializációt 
vizsgáljuk, hanem a nyelvtudás-
sal kapcsolatos konkrét isme-
reteket, akkor két dimenzióra 
bonthatjuk a kérdést. Egyrészt 
megkérdeztük azt, hogy milyen 
nyelveken beszélnek a magyar 
fiatalok, másrészt megkérdez-
tük ennek formális vetületét, 
azaz milyen nyelvből, nyelvekből 
rendelkeznek nyelvvizsgával. 
Mindkét dimenzió fontos lehet 
a többségi társadalomhoz való 
kapcsolódás lehetőségeiben, 
meghatározhatja az iskolai elő-
menetelt, illetve a munkaerőpia-
ci esélyeket is.

A többségi nyelvet legnagyobb 
arányban Erdélyben beszélik 
a magyar fiatalok (90 száza-
lék). Ez az arány Vajdaságban 

és a Felvidéken 84 százalék, 
Kárpátalján pedig 79 százalék. 
Az angol nyelv esetében Vajda-
ságban is és Erdélyben is igen 
magas arányt tapasztalunk, kis 
túlzással élve majdnem minden 
magyar fiatal beszél angolul a 
saját állítása szerint (Erdélyben 
85, Vajdaságban 81 százalékuk). 
Magyarországhoz képest egye-
dül Kárpátalja az, ahol kisebb 
arányban beszélnek a magyar 
fiatalok angolul, de a történeti 
és geopolitikai hagyományok 
miatt itt az orosz nyelvtudás is 
megjelenik a magyar fiatalok 
között (36 százalék).

A többségi nyelv tekintetében 
formalizált nyelvtudással leg-
nagyobb arányban a felvidéki 
magyar fiatalok számoltak 
be: közöttük az idegen nyelvet 
beszélők negyede rendelkezik 
szlovák nyelvvizsgával. Erdély-
ben közel minden ötödik idegen 

nyelvet beszélő magyar fiatal-
nak van román nyelvből nyelv-
vizsgája, Vajdaságban és Kár-
pátalján ez az arány valamelyest 
ennél is alacsonyabb.

Az angol nyelv esetében ta-
pasztalt magas nyelvismeret a 
felvidéki és az erdélyi magyar 
fiatalok esetében manifesz-
tálódott legnagyobb arányban 
valamilyen szintű nyelvvizsgá-
ban. A nyelvtudással rendelke-
zők hozzávetőlegesen negyede 
rendelkezik angol nyelvtudásról 
szóló bizonyítvánnyal. 

A magyar nyelvből kiadott 
nyelvvizsga bizonyítvány meg-
létét vizsgálva a nyelvtudók 
között Vajdaságban találjuk a 
legmagasabb arányt (8 száza-
lék), a többi régióban ennél jóval 
alacsonyabb arányokkal talál-
kozhatunk a magyar nyelvvizsga 
bizonyítványok tekintetében.

Az egyes iskolatípusokba járók

Beszélt nyelv Magyarország Felvidék Kárpátalja Erdély Vajdaság

többségi nyelv 
(szlovák/ukrán/román/szerb) - 84 79 90 84

Német 27 31 - 39 36

Angol 66 73 60 85 81

Orosz - - 36 - -

3. táblázat | Beszélt nyelv – első három említés
Milyen idegen nyelvet beszél a saját anyanyelvén kívül?
N Magyarország=8000; N Felvidék=1000; N Kárpátalja=500; Erdély=2000; N Vajdaság=500; százalékos megoszlás
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Az egyes iskolatípusokba járók

Iskola típusa Magyarország Felvidék Kárpátalja Erdély Vajdaság

többségi nyelv 
(szlovák/ukrán/román/szerb) - 25 16 19 10

Magyar - 1 2 3 8

Német 13 7 1 5 10

Angol 39 25 11 26 13

4. táblázat | Nyelvvizsga megléte egyes nyelvek ismerete esetében 
Rendelkezik-e nyelvvizsgával?
N Magyarország=6325/8000; N Felvidék=649/1000; N Kárpátalja=250/500; 
N Erdély=1961/2000; N Vajdaság=282/500; a „van” válaszok aránya, akik beszélnek idegen nyelv(ek)et, százalékos megoszlás)
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OKTATÁSSAL 
KAPCSOLATOS 
TERVEK ÉS 
KILÁTÁSOK

A magyar fiatalok a Felvidéken 
messzemenően a legbizakodób-
bak a képzés utáni elhelyezke-
dési esélyekkel kapcsolatban: 
28 százalékuk úgy érzi, hogy 1 
hónapon belül sikerülne, további 
38 százalékuk pedig néhány hó-
napon belül el tudna helyezkedni 
állítása szerint. Ebből a szem-
pontból a kárpátaljai és a ma-
gyarországi fiatalok a legszkep-
tikusabbak, de még körükben 
is összesen 54-54 százalékuk 
gondolja úgy, hogy legfeljebb 
néhány hónapon belül el fog 
tudni helyezkedni a tanulmányai 
befejezése után. 

6. ábra | Az elhelyezkedési esélyek megítélése 
Reményei szerint a tanulmányai befejezése után mennyi időn belül tud elhelyezkedni? 
N Magyarország=825/2000, N Felvidék=447/1000, N Kárpátalja=245/500, 
N Erdély=1125/2000, N Vajdaság=305/500; akik jelenleg tanulnak, százalékos megoszlás

 Fél éven belül Néhány hónapon belül  Ennél hosszabb idő alatt Legfeljebb 1 hónapon belül
 Nem tudja/Nem válaszol Egyáltalán nem tud elhelyezkedni  Már abban a szakmában dolgozik, amit éppen tanul

Erdély

Vajdaság

Magyarország

Felvidék

Kárpátalja

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17314203519

755173828

12817183618

969164020

9157133520
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MUNKAVÁLLALÁS

Napi főtevékenységüket, akti-
vitásukat tekintve a magyaror-
szági fiatalok fele dolgozik, 38 
százalék vesz részt valamilyen 
szervezett iskolarendszerű 
oktatásban, a NEET2 fiatalok 
aránya 10-11 százalék. Ők azok, 
akik nem vesznek részt sem a 
foglalkoztatásban, sem az okta-
tásban vagy képzésben. Ehhez 
a leginkább közelítő a felvidéki 
és kárpátaljai fiatalok gazdasá-
gi aktivitási mutatója. A 15–29 
éves magyarok közül a legtöb-

ben Erdélyben és Vajdaságban 
tanulnak (közel 50 százalék), 
41-45 százalékuk főtevékeny-
sége a munka.

Azok a fiatalok, akik dolgoznak, 
Magyarországon 86 százalékban 
teljes munkaidőben vállalnak 
munkát, Felvidéken ez az arány 
69 százalék, Kárpátalján, Er-
délyben és Vajdaságban pedig 
51-58 százalék. Ezzel szemben 
a részmunkaidős munkaválla-
lók aránya az anyaországban 
12, külhonban 18-26 százalék. 

A kötetlen (rugalmas) munkaidő 
a külhonban élő, főtevékenység-
ben dolgozó magyar fiatalok kö-
rében sokkal elterjedtebb, mint 
Magyarországon, a válaszaik 
alapján minden harmadik mun-
kát vállaló fiatal így dolgozik, 
míg a határon belül 79 százalé-
kuk fix, kötött munkaidős mun-
kavállaló. Jelenleg a magyar 
fiatalok egytizede keres mun-
kát a külhoni kutatás alapján, a 
magyarországi adatok alapján 
csak 6 százalék.

7. ábra | Főtevékenység
Ön jelenleg, főtevékenységét tekintve…? (Főtevékenység, amit annak tekint.)
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás

 Nem tudja/Nem válaszol Egyik sem Dolgozik (akár bejelentve, akár nem, akár alkalmazottként, akár vállalkozóként)
 Tanul (részt vesz valamilyen szervezett, iskolarendszerű képzésben)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

105138

95140

274942

284149

64549

Erdély

Vajdaság

Magyarország

Felvidék

Kárpátalja

2 A NEET rövidítés a Not in Education, Employment, or Training, azaz a nem dolgozó és nem tanuló fiatalok.



A 15-24 éves fiatalokat érintő 
munkanélküliségi ráta az adat-
felvétel idején, 2020 őszén a 
hivatalos (ILO) statisztikák alap-
ján Magyarországon 10 százalék 
volt, Romániában (15 százalék), 
Szlovákiában (14 százalék), 
Ukrajnában (19 százalék) és 
különösen Szerbiában (31 száza-
lék) ennél magasabb. A kutatási 
eredmények alapján a nem tanu-
ló és nem dolgozó magyar fiata-
lok 32 százaléka ellátás nélküli 
munkanélküli Felividéken, 

Magyarországon, Kárpátalján és 
Erdélyben 15-17, Vajdaságban 
pedig 35 százalék. Nem véletlen, 
hogy a külhoni magyar fiatalok 
elvándorlási tervei között inkább 
a munkavállalási célú tervek 
szerepelnek, sem mint a tanu-
lással kapcsolatos lehetőségek. 
Legtöbben rövid időre, néhány 
hétre vagy hónapra szeretnének 
külföldre – azaz a jelenlegi lak-
helyük szerinti ország határain 
túlra – menni dolgozni, akár az 
ingázást is vállalva.

A külföldi munkavállalási 
tapasztalatokat, illetve terve-
ket vizsgálva megállapítható, 
hogy leginkább a kárpátaljai 
15–29 éves fiatalok dolgoztak 
már korábban más országban, 
45 százalékuk nyilatkozott így, 
szemben az erdélyi, vajdasági és 
felvidéki fiatalok 20 százaléká-
val és az anyaországban élők 3 
százalékával. 

Ha azonban a jövőbeni külföldi 
munkavállalási terveket nézzük, 
valamelyest más képet kapunk 

8. ábra | Külföldi munkavállalás a múltban
Dolgozott-e Ön valaha külföldön?
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás

 Nem tudja/Nem válaszol Nem Igen
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az egyes régiókat tekintve. A ma-
gyarországi fiatalok 21 százalé-
ka szeretne külföldön dolgozni 
pár évet, a külhoni fiataloknak 
egyharmada tervezi ezt, kü-
lönösen a Kárpátalján élők (36 
százalék). Pár hetet, hónapot 
külföldön dolgozna (akár ingázva 
is) ezen fiatalok 54 százaléka, a 
többi külhoni régióban élők 35-
37 százaléka, a magyarországi 
kortársaiknak pedig 18 száza-
léka. Az ország elhagyásának 
indoka mindenhol elsősorban 

a jobb megélhetés. Jellemzően 
43-49 százalék mondta ezt, kivé-
ve Kárpátalján, ahol 58 százalé-
kuk. Kárpátalján átlag feletti ún. 
„push faktor” a kilátástalanság, 
az anyagi lehetőségek, a karrier 
okok és a politikai helyzet is. Az 
ország elhagyásának okai között 
a karriertényezők Vajdaságban 
is átlag felettiek.

Végleges külföldi letelepe-
désen legnagyobb arányban 
a Vajdaságban élő 15–29 éves 
fiatalok gondolkodnak, egyhar-

maduk nem tartja kizártnak, 
hogy ez előfordul életében de a 
Kárpátalján élők között van je-
lenleg a legtöbb bizonytalan (23 
százalék). 2016-ban 29 százalék 
mondta ezt, illetve az erdélyiek 
21 és a felvidékiek 14 száza- 
léka volt hasonló véleményen.  
A költözést nem kizáró fiatalok 
21 százaléka komolyan foglal-
kozik a kérdéssel, 7 százalék 
döntött erről, további 5 száza- 
lékuk pedig tett is már lépése-
ket 2020-ra. 

9. ábra | Külföldre költözéssel kapcsolatos tervek
A külföldre költözéssel kapcsolatos terveire a következők közül melyik igaz leginkább? 
N Magyarország=538/2000, N Felvidék=460/1000, N Kárpátalja=335/500, N Erdély=1039/2000, N Vajdaság=283/500; 
akik el szeretnék hagyni az országot, százalékos megoszlás

 Komolyan foglalkozik a gondolattal Még csak fontolgatja a lehetőséget
 Nem tudja/Nem válaszol Már meghozta a döntést  Már lépéseket tett a költözéssel kapcsolatban

Erdély

Vajdaság

Magyarország

Felvidék

Kárpátalja

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4372166

7572161

23671350

14471758

161071749



Az elvándorlás okai között a 
magyarországi fiatalokhoz ha-
sonlóan a határon túli régióban 
élő magyar fiatalok körében 
is a jobb megélhetés szerepel, 
de ha az adatokat részletesen 
megnézzük, akkor jóval nagyobb 
arányban. Azon felvidékiek kö-
zül, akik külföldre vándorolná-
nak, 88 százalékuk említette ezt 
az indokot, az erdélyi fiatalok kö-
rében ezen a véleményen van 81, 
Kárpátalján 78 százalék, illetve a 
Vajdaságban élők 75 százaléka. 

Második fő ok a karrier, különö-
sen a vajdaságiak és az erdé-
lyiek körében meghatározóan 
(53–52 százalék), de Felvidéken 
is fontos befolyásoló tényező (47 
százalék). 

A tapasztalatszerzés is fon-
tos ok a fiatalok külföldi ter-
veit motiváló tényezők között, 
emiatt legtöbben Erdélyből és 
a Felvidékről (51–52 százalék) 
hagynák el országukat hosz-
szabb-rövidebb időre, valamint 
a vajdasági fiatalok 40 a kárpát-

aljaiak 28 százaléka említette 
ezt. A motivációs okok között 
megjelenik további szempont-
ként, hogy mindez új kihíváso-
kat tartogat a fiatalok számára, 
ezáltal nyelvtudásukat tudják 
fejleszteni, valamint mintegy 
harmaduk nyilatkozta azt, hogy 
az otthoni kilátástalanság és 
lehetőségek hiánya miatt is 
hajlandó lenne meghatározott 
időre elhagyni jelenlegi orszá-
gát. Részben az előbbi okot  
erősíthetik az otthoni rossz 

 1 = Családi élet, magánélet  5 = Munka, hivatás 4 3 2  Nem tudja/Nem válaszol

Erdély

Vajdaság

Magyarország

Felvidék

Kárpátalja

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11019431512

1611372322

6610381822

5812301827

2612381527

10. ábra | A magánélet és a munka szerepe az életben
Hol helyezné el önmagát a következő skálán aszerint, hogy minek van nagyobb szerepe az életében?
N Magyarország=2000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás



| 31KÜLHONI MAGYAR FIATALOK 2020

anyagi körülmények is, a fiata-
lok közel harmada említette.

A fiatalok munkavállalása 
szempontjából fontos kérdés, 
hogy minek tulajdonítanak 
nagyobb szerepet: a munkának 
vagy a magánéletnek. 

Kárpátalján és Erdélyben az 
átlagnál többen (5-6 százalék) 
nem tudtak véleményt alkotni 
ebben a kérdésben. A többség 
minden régióban középre „me-
nekült” a döntés kérdésében, 
nem billentette el a mérleget 

(Magyarországon 43, Felvidé-
ken, Kárpátalján, Vajdaságban 
37-38, Erdélyben pedig 30 szá-
zalék). 

Az is elmondható, hogy míg 
az anyaországban inkább a 
munka és karrier felé billen 
a képzeletbeli mérleg, ad-
dig a külhoni magyar fiatalok 
véleménye inkább a család 
és magánélet felé húz, ha 
éles helyzetben kell dönteni. 
Előbbiek 29, utóbbiak 18-20 
százaléka választaná a mun-

kát és a hivatást a családdal 
szemben. Az ellenkező olda-
lon a magyar fiatalok között a 
magyarországiak 27 százaléka 
preferálja a magánéletet és a 
családot a munkával szemben, 
míg külhonban 40-45 százalék. 
Különösen érdekes az erdélyi 
fiatalok véleménye, ugyanis 
ők a leginkább megosztottak a 
kérdésben. Átlag felett van  
körükben a magánéletet vá-
lasztók aránya is és a karrier 
pártiak is.
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MÉDIA ÉS DIGITÁLIS KÖRNYEZET

A négy évvel korábban végzett 
külhoni kutatás eredményei is 
azt mutatták, hogy a vizsgált 
régiókban kifejezetten magas 
a digitális technológia jelenléte 
a fiatalok életében. A külhoni 
magyar fiatalok digitális eszkö-
zökkel való ellátottsága tovább 
fejlődött az elmúlt időszakban. A 
számítógép- és internet-hozzá-
férés közel teljesnek mondható 
mindenhol. A fiatalok otthona-
iban általában megtalálható a 
vezeték nélküli internet, illetve 
a televíziós műsor előfizetés. 
Figyelemre méltó az internet-
kapcsolatra alkalmas okostele-
víziók jelenléte, a külhoni fiata-

lok otthonai ebben a tekintetben 
lényegesen nagyobb arányban 
rendelkeznek smartTv készü-
lékekkel, mint a magyarországi 
minta esetében tapasztalhattuk.

Az otthonok digitalizáció-
ja mellett a Kárpát-medencei 
magyar fiatalok a saját tulajdonú 
digitális eszközök tekintetében 
is ellátottnak tekinthetők. Saját 
okostelefonja szinte minden 
megkérdezettnek van és túlnyo-
mó többségük mobileszközéhez 
tartozik internet előfizetés is. 
A hagyományos mobiltelefonok 
jelenléte egyre kevésbé jellem-
ző, azonban ebben a tekintetben 
jelentős különbségek is meg-

figyelhetők a vizsgált régiók 
között. Az internetkapcsolattal 
bíró okostelefonok mellett saját 
számítógép vagy laptop is a 
többség rendelkezésére áll, a 
táblagépek azonban csupán a 
kérdezettek kisebb részének 
állnak tulajdonában. Figyelemre 
méltó az okosórák és aktivitás-
mérők növekvő elterjedtsége, 
ma már legalább minden ötödik 
Kárpát-medencei magyar fiatal 
csuklóján megtalálhatjuk eze-
ket az eszközöket. Az olyan új 
elektronikus eszközök is, mint 
az elektromos bicikli/roller stb. 
jelenléte már minden régióban 
mérhető.
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Saját...

Van-e Önnek saját…? Magyarország Felvidék Kárpátalja Erdély Vajdaság

okostelefon 97 94 99 97 98

mobiltelefon 10 25 22 31 34

mobiltelefonján, okostelefonján internet 
előfizetés 88 85 96 93 93

számítógép, PC 46 48 72 63 64

laptop, notebook 67 79 78 80 77

tablet, táblagép 31 43 29 35 23

játékkonzol 20 35 21 24 19

okosóra, aktivitásmérő 22 34 33 29 22

elektromos bicikli/roller/hoverboard 5 6 2 8 6

Otthon...

Van-e otthon (ebben a háztartásban, ahol lakik)…? Magyarország Felvidék Kárpátalja Erdély Vajdaság

vezetékes telefon (előfizetés) 33 17 19 34 66

számítógép (PC, laptop, tablet) 86 92 95 90 97

internet-hozzáférés (előfizetés) 93 97 98 94 99

WIFI, otthoni vezeték nélküli internet 87 96 98 94 98

internetre köthető televízió, okos (smart) TV 50 66 84 70 69

televíziós műsor előfizetés 86 82 74 72 77

streaming előfizetés 
(pl. Netflix, HBOGO; Apple TV, Amazon Prime) 24 40 24 43 36

5. táblázat | Eszközellátottság 
Van-e otthon (ebben a háztartásban, ahol lakik)…? Van-e Önnek saját…?
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás 
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A Kárpát-medencei magyar fi-
atalok napi internetezőnek szá-
mítanak, közel felük folyamato-
san kapcsolódik az internethez. 
Csupán árnyalatnyi különbségek 
vannak az egyes régiók között, 
habár az egyes országokban, 
amelyekben a fiatalok élnek 
különböző mértékű lehet az 
internetpenetráció. Az Interna-
tional Telecommunication Union 
2019-es adatai szerint Magyar-
országon 80 százalék, Szlová-
kiában 83 százalék, Szerbiában 
77 százalék míg Romániában 74 
százalék az internetet használók 
aránya (Ukrajnából 2018-as a 
legfrissebb adat: 63 százalék). 
A 15–29 évesek magas inter-

netpenetrációs adatai azt mu-
tatják, hogy az ország általános 
digitális felkészültsége kevéssé 
befolyásolja a fiatalok bekapcso-
lódásának mértékét.

Jelentős különbséget találunk 
ugyanakkor a televíziós adáso-
kat nézők arányában az egyes 
régiók között. Magyarországon 
és a Felvidéken a 15–29 évesek 
közel hattizede napi televízi-
ónézőnek számít, míg a másik 
három vizsgált régióban a napi 
tévézők aránya kevesebb, mint 
négytized. Figyelemre méltó, 
hogy míg a magyarországi és fel-
vidéki fiatalok alig tizede, addig 
az erdélyi, vajdasági, vagy kár-
pátaljai magyar fiatalok nagyjá-

ból negyede marad teljesen tá-
vol a televízióadásoktól. Fentebb 
megfigyelhettük, hogy ezekben a 
régiókban alacsonyabb az előfi-
zetéssel rendelkezők aránya, 
ugyanakkor magasabb azok ará-
nya, akiknek otthonában rendel-
kezésre áll internetre kapcsol-
ható televíziókészülék.

Találunk különbséget az új-
ságolvasás gyakoriságában is, 
azonban az nem olyan látványos, 
mint a tévézés tekintetében.  
A napilapot, hetilapot, folyó-
iratot legalább hetente olvasók 
egyik régióban sem érik el az 
50 százalékot, sokkal inkább 
az jellemző a fiatalokra, hogy 
nem rendszeresen fogyaszta-

 Naponta többször  Naponta Folyamatosan online van/ állandóan elérhető online
 Ennél ritkábban  Soha  Nem tudja/Nem válaszolt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12114343

294643

74646

12114145

54847

Erdély

Vajdaság

Magyarország

Felvidék

Kárpátalja

11. ábra | Internethasználat gyakorisága
Milyen gyakran használ Ön internetet?
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás
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nak nyomtatott médiát. Jelentős 
körükben – a magyarországiak 
között kiemelkedő – a nyomtatott 
sajtóterméket sohasem fogyasz-
tók aránya.

Rádióhallgatásban a felvidé-
ki és vajdasági magyar fiatalok 
emelkednek ki, négytizedük napi 
fogyasztónak számít és legalább 
felük hetente többször is hallgat 
rádiót. A kárpátaljai és erdélyi 
magyar fiatalokra a rádióhallga-
tás kevésbé jellemző, a legalább 
hetente többször rádiózók aránya 
egynegyed-egyharmad. 

Az online közösségi oldalak 
használata általánosnak mond-
ható, magyarországi és az 
erdélyi megkérdezettek a 81 

százalékos arányukkal a sereg-
hajtók, hiszen a többi régióban 
tíz fiatalból kilencen jelen van-
nak az online közösségi média 
felületein. Valamilyen közösségi 
portálnak a felvidéki magyar 
fiatalok 89 százaléka, a vajdasá-
giak 95 százaléka, míg a kárpát-
aljai fiatalok 96 százaléka tagja. 
Az online közösségi oldalakon 
tagsággal rendelkezők jelentős 
számú kapcsolattal bírnak. Át-
lagosan ezer feletti kapcsolatról 
számoltak be Kárpátalján (1 307), 
Vajdaságban (1 051) és Erdélyben 
(1 055), míg a magyarországiak 
(575) és a felvidékiek (685) en-
nél jóval kevesebb kapcsolattal 
rendelkeznek. A külhoni magyar 

fiatalok régiótól függetlenül 
egyaránt nagyjából egynegye-
des arányt becsülnek a többségi 
nemzet tagjaira vonatkozóan.

A magyarországi fiatalokhoz 
képest a külhoni magyar fiatalok 
lényegesen nagyobb arányban 
rendelkeznek olyan kapcsolatok-
kal, amelyeket kizárólag online 
formában tartanak fenn. A kár-
pátaljai 15–29 évesek kiemel-
kednek mindegyik régió közül, 
körükben 10-ből 6-nak van olyan 
baráti köre, társasága, amellyel 
kizárólag online tartja a kapcso-
latot. A többi régióban nagyjából 
minden második megkérdezettre 
igaz ez, míg Magyarországon 
csupán minden harmadikra.

 Havonta többször  Havonta Hetente többször  Hetente Naponta  Ritkábban  Soha
 Nem tudja/Nem válaszolt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Erdély

Vajdaság

Magyarország

Felvidék

Kárpátalja

631362259

3723101758

81465161734

181545121936

1111544131737

12. ábra | Tévézés gyakorisága
Milyen gyakran néz Ön televíziót (televízióadást hagyományos vagy online módon)? 
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás 



 Havonta többször  Havonta Hetente többször  Hetente Naponta  Ritkábban  Soha
 Nem tudja/Nem válaszolt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Felvidék

Kárpátalja

 Havonta többször  Havonta Hetente többször  Hetente Naponta  Ritkábban  Soha
 Nem tudja/Nem válaszolt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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6946131843
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Erdély
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Magyarország

Felvidék

Kárpátalja

14. ábra | Rádióhallgatás gyakorisága
Milyen gyakran hallgat Ön rádiót (rádióadást hagyományos vagy online módon)?
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás 

13. ábra | Újságolvasás gyakorisága
Milyen gyakran olvas Ön nyomtatott lapokat (napilapot, hetilapot, folyóiratot)?
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás
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15. ábra | Többségiek az ismerősök között
Kérem becsülje meg, hogy ezek közül hány százalék a szlovákok/ukránok/románok/szerbek aránya?
N Felvidék=946/1000, N Kárpátalja=495/500, N Erdély=1781/2000, N Vajdaság=486/500; akik tagjai/tagjai voltak közösségi oldalnak, átlagok 
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SZABADIDŐ
Sport és egészség; Kockázati magatartások

A szabadidő tekintetében úgy 
tűnik, hogy a magyarországi 
fiatalok elfoglaltabbak mind a 
hétköznapokat, mind a hétvégi 
napokat tekintve, mint a ha- 
táron túli 15–29 évesek. Ma-
gyarországon a hétköznapokban 
alig valamivel több, mint három 
és fél óra szabadidő jut a mun-
ka, tanulás, háztartási és ház 
körüli munkák elvégzése után. 
A Vajdaságban átlagosan négy 
óra, míg a Felvidéken és Erdély-
ben még ennél is több (4,3-4,3 
óra), Kárpátalján az öt órát is 
megközelíti az átlagos hétköz-
napi szabadidő mennyisége.  
A hétvégi szabadidő jellemzően 
kétszer annyi, mint a hétközna-
pi. A magyarországi átlagosan 

hat és fél óra hétvégi szabadidőt 
leginkább a kárpátaljai fiatalok 
szabadideje haladja meg, ami 
egy átlagos hétvégi napon közel 
kilenc óra.

A szabadidős elfoglaltságok 
tekintetében régiós különbsé-
gek ugyan előfordulnak mind a 
sorrendben, mind a mértékben, 
de a hétköznapi és a hétvégi 
szabadidőben is a családdal 
és a barátokkal való időtöltés 
dominál. Ezt követik a képer-
nyős tevékenységek, majd az 
egyéb aktivitások. Nagyságren-
dileg hasonló arányban találunk 
a szabadidejükben olvasás-
sal vagy éppen számítógépes 
játékokkal idejüket töltőket. 
A magyarországi és a külhoni 

fiatalok szabadidős tevékeny-
ségeiben jelentős eltérése-
ket is megfigyelhetünk, ilyen 
a szabadidejükben sportoló 
fiatalok aránya, ami a külhoni 
régiókban rendre kétszerese a 
magyarországinak. Még ennél 
is jelentősebb különbséget 
figyelhetünk meg a művészeti 
tevékenységek tekintetében, a 
magyarországi átlagos arány-
hoz képest a külhoni régiókban 
ötször-tízszer annyian foglal-
koznak zenével, festéssel, más 
művészeti tevékenységgel.  
A kárpátaljai és az erdélyi fiata-
lok lényegesen többet foglalkoz-
nak szabadidejükben a számító-
gépezéssel, telefonozással, mint 
ami a többi régióban jellemző.

 Hétvégén Hétköznap
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Erdély VajdaságMagyarország Felvidék Kárpátalja
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4,3
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4,8

8,8

4,3

8,2

4,0

8,0

16. ábra | Szabadidő
Meg tudná-e mondani, hogy mennyi szabadideje marad egy átlagos HÉTKÖZNAPON a munka, tanulás, háztartási 
és ház körüli munkák elvégzése után? Meg tudná-e mondani, hogy mennyi szabadideje marad egy átlagos 
HÉTVÉGI napon a munka, tanulás, háztartási és ház körüli munkák elvégzése után? 
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; óra, átlag
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17/a. ábra | Szabadidős tevékenységek - Magyarország
Mit csinál leggyakrabban a szabadidejében hétköznapokon/hétvégeken?
N Magyarország=2000, az említések aránya, a kérdésre választ adók százalékban

17/b. ábra | Szabadidős tevékenységek - Felvidék 
Mit csinál leggyakrabban a szabadidejében hétköznapokon/hétvégeken?
N Felvidék=1000, az említések aránya, a kérdésre választ adók százalékban

 Hétvégén Hétköznap

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Családjával van (szüleivel, testvéreivel, gyermekeivel)

A barátaival lóg, beszélget, stb. NEM ONLINE

Audiovizuális tartalmat fogyaszt (tévét, videót néz, zenét hallgat)

Számítógépezik, „telefonozik”, Facebook-ozik

Semmi különlegeset, csak úgy elvan

Olvas

Kirándul, túrázik

Játszik, játékkonzollal vagy számítógépes játékkal

Sportol

Online/digitális tartalmat hoz létre (képet, videót készít)

Egyéb

Zenél, fest, dísztárgyakat/használati tárgyakat készít

47
53

43
49

28
29

21
17

16
12

16
12
12

21
12

11
10

8
5

4
1
2

1

 Hétvégén Hétköznap

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Családjával van (szüleivel, testvéreivel, gyermekeivel)

A barátaival lóg, beszélget, stb. NEM ONLINE

Audiovizuális tartalmat fogyaszt (tévét, videót néz, zenét hallgat)

Számítógépezik, „telefonozik”, Facebook-ozik

Semmi különlegeset, csak úgy elvan

Olvas

Kirándul, túrázik

Játszik, játékkonzollal vagy számítógépes játékkal

Sportol

Online/digitális tartalmat hoz létre (képet, videót készít)

Egyéb

Zenél, fest, dísztárgyakat/használati tárgyakat készít

49
56

34
23

32
47

23
19

18
17
17

14
15

12
11

9
7

6
19

4
4

3
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17/c. ábra | Szabadidős tevékenységek - Kárpátalja
Mit csinál leggyakrabban a szabadidejében hétköznapokon/hétvégeken?
N Kárpátalja=500, az említések aránya, a kérdésre választ adók százalékban

17/d. ábra | Szabadidős tevékenységek - Erdély
Mit csinál leggyakrabban a szabadidejében hétköznapokon/hétvégeken?
N Erdély=2000, az említések aránya, a kérdésre választ adók százalékban

 Hétvégén Hétköznap

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Családjával van (szüleivel, testvéreivel, gyermekeivel)

A barátaival lóg, beszélget, stb. NEM ONLINE

Audiovizuális tartalmat fogyaszt (tévét, videót néz, zenét hallgat)

Számítógépezik, „telefonozik”, Facebook-ozik

Semmi különlegeset, csak úgy elvan

Olvas

Kirándul, túrázik

Játszik, játékkonzollal vagy számítógépes játékkal

Sportol

Online/digitális tartalmat hoz létre (képet, videót készít)

Egyéb

Zenél, fest, dísztárgyakat/használati tárgyakat készít

45
61

45
46

40
34

38
29

20
18
18

13
15

12
13

9
19

7
8

6
4

6
5

 Hétvégén Hétköznap

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Családjával van (szüleivel, testvéreivel, gyermekeivel)

A barátaival lóg, beszélget, stb. NEM ONLINE

Audiovizuális tartalmat fogyaszt (tévét, videót néz, zenét hallgat)

Számítógépezik, „telefonozik”, Facebook-ozik

Semmi különlegeset, csak úgy elvan

Olvas

Kirándul, túrázik

Játszik, játékkonzollal vagy számítógépes játékkal

Sportol

Online/digitális tartalmat hoz létre (képet, videót készít)

Egyéb

Zenél, fest, dísztárgyakat/használati tárgyakat készít

57
67

54
59

33
27

29
25

22
17

20
18

15
14
15

14
13

29
9
10

7
6

4



17/e. ábra | Szabadidős tevékenységek - Vajdaság
Mit csinál leggyakrabban a szabadidejében hétköznapokon/hétvégeken? - Vajdaság
Vajdaság=500, az említések aránya, a kérdésre választ adók százalékban

 Hétvégén Hétköznap

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Családjával van (szüleivel, testvéreivel, gyermekeivel)

A barátaival lóg, beszélget, stb. NEM ONLINE

Audiovizuális tartalmat fogyaszt (tévét, videót néz, zenét hallgat)

Számítógépezik, „telefonozik”, Facebook-ozik

Semmi különlegeset, csak úgy elvan

Olvas

Kirándul, túrázik

Játszik, játékkonzollal vagy számítógépes játékkal

Sportol

Online/digitális tartalmat hoz létre (képet, videót készít)

Egyéb

Zenél, fest, dísztárgyakat/használati tárgyakat készít

49
70

38
54

35
31

21
14

21
15

21
14
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8
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6
15
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SPORT ÉS EGÉSZSÉG
A fizikai megjelenéssel kap-

csolatos elégedettségi muta-
tókat szemlélve láthatjuk, hogy 
a 15–29 éves magyarországi 
fiatalok közel háromnegyede  
volt elégedett az egészségével, 
közérzetével, mintegy hat- 
tizede az edzettségével szintjé-
vel, illetve a külsejével. Ezzel  

szemben a külhoni régiók  
magyar fiataljai ennél kevésbé 
elégedettek a fizikai megjele-
nésükkel. Különösen jelentős 
az eltérés a magyarországi és a 
külhoni 15–29 évesek vélemé-
nyében, ha az edzettségi szintet 
vizsgáljuk. Ebben az esetben 
ugyanis a vajdasági, az erdélyi, a 
kárpátaljai, valamint a felvidéki 
15–29 évesek 10–12 százaléka 

elégedett teljes mértékben  
és további 20–27 százalék  
inkább a fizikai kondíciójával.  
Az elégedetlenek oldalán is  
jelentős a különbség. Míg a 
magyarországi fiatalok 12  
százaléka nagyon vagy inkább 
elégedetlen az edzettségi szint-
jével, ez a négy nagy külhoni 
régióban 25 vagy még annál is 
magasabb arányú.

 1 = Teljes mértékben elégedett 5 = Egyáltalán nem elégedett  4  3  2  Nem tudja/Nem válaszol

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

az edzettségi szintjével

a külsejével

az egészségével, közérzetével

Magyarország

Felvidék

Kárpátalja

Erdély

Vajdaság

Magyarország

Felvidék

Kárpátalja

Erdély

Vajdaság

Magyarország

Felvidék

Kárpátalja

Vajdaság

Erdély

125253630

327234026

36214823

137294121

159353614

3410323516

511323814

1512383213

11220362011

3919322512

1019342710

916362711

139303720

137284121

25203933

18. ábra | Testkép
Mennyire elégedett Ön… ? Kérem, hogy egy egytől ötig terjedő skála segítségével válaszoljon, ahol az 1-es azt 
jelenti, hogy egyáltalán nem elégedett, míg az 5-ös azt, hogy teljes mértékben elégedett
N Magyarország=2000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás 



KOCKÁZATI 
MAGATARTÁSOK

2020-ban az anyaországbeli fi-
atalok 30 százaléka jelezte, hogy 
sosem, további 22 százaléka 
pedig hogy csak nagyon ritkán 
fogyaszt alkoholt. A külhoni 
régiókban élő 15–29 éveseknél 
ettől lényegesen eltérő adatok 
regisztrálhatók, az alkoholfo-
gyasztás gyakorisága ugyanis 
nagyságrendekkel magasabb, 
mint amiről a magyarországi 
fiatalok beszámolnak. Különö-
sen magas Vajdaságban, ahol az 
ottani magyar 15–29 évesek 14 
százaléka jelezte, hogy legalább 
hetente háromszor fogyaszt 
alkoholt, a sohasem vagy majd-

nem sohasem alkoholizálók 
aránya szintén 14 százalék. Eb-
ben a régióban a magyar fiatalok 
mintegy egyharmada hetente 
1–2-szer, leginkább hétvégén fo-
gyaszt alkoholt. A három másik 
külhoni régióban ennél kisebb 
– de a magyarországinál még így 
is jelentősen magasabb – a napi, 
a heti többszöri, illetve a heti 
egyszeri alkoholfogyasztó fiata-
lok aránya. 

Ahogy a 26. ábrán megfigyel-
hető, a magyarországi fiatalok 
3 százaléka került legalább heti 
gyakorisággal ittas állapotba, 
60 százalék viszont sohasem. A 
vajdasági 15–29 évesek körében 
közelíti az egytizedet a heti szin-
ten lerészegedők aránya hason-

lóan Kárpátaljához. A két régió 
közötti különbség ott mutatható 
ki, hogy míg a vajdaságiak 22, 
addig a kárpátaljai fiatalok 29 
százaléka sohasem részegedik 
le.

A magyarországi arányokhoz 
képest a soha nem dohányzók 
aránya egységesen 20-25 szá-
zalékkal alacsonyabb a külhoni 
régiókban. A naponta dohányzók 
arányában nincs lényeges kü-
lönbség a vizsgált területeken. 
Következésképpen az eltérést 
az alkalmi dohányosok nagy 
aránya képezi. A magyarországi 
fiatalok esetében 2004-ben volt 
a naponta dohányzók arányá-
nak csúcsa (32 százalék). Ehhez 
képest 2020-ban 17 százalékuk 

 Havonta néhányszor Hetente többször  Hetente 1-2 szer (hétvégenként) Naponta
 Nem tudja/Nem válaszolt Egy-két havonta  Ennél ritkábban  Egyszer sem

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1410152332131

21418171918111

1518182518122

181918252081

13022191882

Erdély

Vajdaság

Magyarország

Felvidék

Kárpátalja

19. ábra | Alkoholfogyasztási gyakoriság
Milyen gyakran fordult elő az elmúlt egy évben, hogy alkoholt fogyasztott?
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás
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20. ábra | Ittas állapot 
Milyen gyakran fordult elő az elmúlt egy évben, hogy ittas volt, berúgott? 
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás 

21. ábra | Dohányzás 
Milyen gyakran fordult elő az elmúlt egy évben, hogy dohányzott (cigarettázott, szivarozott, pipázott)?
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás

 Havonta néhányszor Hetente többször  Hetente 1-2 szer (hétvégenként) Naponta
 Nem tudja/Nem válaszolt Egy-két havonta  Ennél ritkábban  Egyszer sem

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

160248521

1293717951

23428171073

24026141152

32237141581

Erdély

Vajdaság

Magyarország

Felvidék

Kárpátalja

 Havonta néhányszor Hetente többször  Hetente 1-2 szer (hétvégenként) Naponta
 Nem tudja/Nem válaszolt Egy-két havonta  Ennél ritkábban  Egyszer sem

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

24312344626

34613654619

15012453520

14612454524

1714122217

Erdély

Vajdaság

Magyarország

Felvidék

Kárpátalja



jelezte, hogy naponta dohányoz-
na, ugyanakkor 15 százalék-
ponttal nőtt az egyáltalán nem 
dohányzók aránya (71 százalék). 
A külhoni régiók magyar fiataljai 
ehhez képest lényegesen gyak-
rabban dohányoznak. Legyen szó 
akár a napi szintű, akár ennél 
kevésbé gyakori dohányter-
mék fogyasztásról. A vajdasági 
15–29 évesek 26, a felvidékiek 24 
százaléka jelezte, hogy naponta 
dohányzik, amihez még 5–6 szá-
zaléknyi heti többszöri dohányzó 
párosul. Ezzel szemben az egy-
általán nem dohányzók aránya 
Vajdaságban 43, míg Erdélyben 
és Felvidéken 46 százalék.

A későbbi, mélyebb elemzések 
során érdemes részletesen is 

megvizsgálni, hogy a magyar-
országi és a külhoni fiatalok 
sportolási szokásai, valamint 
kockázati magatartásai terén 
kimutatható jelentős eltérések 
miből adódnak. Ugyanis a har-
madik faktor, a drogfogyasz-
táshoz való hozzájutás terén is 
regisztrálható az anyaországbeli 
és a külhoni magyar fiatalok 
válaszainak érdemi eltérése. 
Míg magyarországi 15–29 éve-
sek közel harmada ismer olyan 
személyt, aki kipróbált már 
valamilyen kábítószert, a külho-
ni nagyrégiókban élő fiataloknál 
ez lényegesen, nagyságrendileg 
magasabb. A Felvidéken élőknél 
a drogot kipróbáló ismerősök 
aránya kétharmad, Kárpátal-

ján 64 százalék, Erdélyben 54, 
Vajdaságban pedig 70 százalék. 
Ezek az arányok igen drámai 
képet mutatnak, azt, hogy a 
magyar fiatalok körében a drog-
fogyasztás a hétköznapi világtól 
nem idegen magatartás.

A drogokhoz való hozzájutás 
Felvidéken és Vajdaságban a 
legkönnyebb a válaszadók sze-
rint, több mint 55 százalékuk 
jelezte, hogy ha akarna, na-
gyon könnyen, illetve könnyen 
hozzá tudna jutni az illegális 
szerekhez. Fontos azonban 
jelezni, hogy ennél a kérdésnél 
a magyarországi adatok azért is 
torzíthatnak, mert a válaszolók 
közel négytizede „nem tudom” 
kategóriát választott.

 Van ilyen ismerősöm Több ilyen ismerősöm van  Nem tudja/Nem válaszolt Nincs ilyen ismerősöm

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12184723

18284014

14244418

11224521

12571913

Erdély

Vajdaság

Magyarország

Felvidék

Kárpátalja

22. ábra | Környezeti drogfogyasztás
A barátai, ismerősei között van-e olyan, aki használt már valamilyen kábítószert?
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás



| 49KÜLHONI MAGYAR FIATALOK 2020

 Inkább nehéz lenne Nagyon nehéz lenne  Nagyon könnyű lenne Inkább könnyű lenne  Nem tudja/Nem válaszol

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

272036144

3114301510

301733119

242235127

3910211515

Erdély

Vajdaság

Magyarország

Felvidék

Kárpátalja

23. ábra | Droghoz való hozzájutás lehetősége 
Ha akarná, mennyire lenne könnyű vagy nehéz hozzájutnia valamilyen kábítószerhez? 
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás 

K
ÉP

: M
AU

R
O

 L
IM

A 
• 

U
N

SP
LA

SH



K
ÉP

: G
EO

R
G

E 
B

AK
O

S 
• 

U
N

SP
LA

SH



| 51KÜLHONI MAGYAR FIATALOK 2020

K
ÉP

: G
EO

R
G

E 
B

AK
O

S 
• 

U
N

SP
LA

SH

TÁRSADALMI KÖZÉRZET
Demokrácia versus diktatúra; Szülői minták elfogadottsága; Politikai érdeklődés;  
Ideológiai karakter; Problématérkép; Vallásosság, felekezethez tartozás

A társadalmi közérzet fontos 
dimenziója a jelenlegi helyzettel 
való elégedettség vagy elége-
detlenség. A magyar fiatalok 
függetlenül attól, hogy melyik 
régióban élnek, az alapvető, 
őket közvetlenül érintő ténye-
zőkkel kifejezetten elégedet-
tek. Az iskolai osztályzatoknak 
megfelelő értékelés egyetlen 
vizsgált dimenzióban sem 
mutatott közepesnél rosszabb 

átlagot, sőt többnyire 3,5–4 pont 
közötti eredményeket mutat az 
élet különböző tényezőivel való 
elégedettség. 

A magyar fiatalok legelégedet-
tebbek a baráti kapcsolataikkal 
(4 átlagpont feletti értékelés), 
míg a legkevésbé elégedettek a 
munkavállalási lehetőségeikkel 
(3,2–3,5 pont közötti átlagok). 
Feltűnő, hogy a vélemények 
alig-alig különböznek az egyes 

régiókban, és az egyes vizsgált 
dimenziókban szinte együtt 
mozognak. Egyetlen témakör 
látszik, ahol a magyarországi 
és a külhoni fiatalok véleménye 
lényegesebben eltér egymástól, 
ez a baráti kapcsolatokkal való 
elégedettség. Talán a koronaví-
rus-járvány hatásai az anyaor-
szágbeli fiatalokat ezen a téren  
jobban érinthették, mint a kör-
nyező országok magyar fiataljait. 

24. ábra | Elégedettségi tényezők
Mennyire elégedett Ön a következő dolgokkal? Kérem, hogy egy egytől ötig terjedő skála segítségével válaszoljon, 
ahol az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem elégedett, míg az 5-ös azt, hogy teljes mértékben elégedett.
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; átlagok 

 Magyarország
 Felvidék
 Kárpátalja
 Erdély
 Vajdaság
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DEMOKRÁCIA 
VERSUS DIKTATÚRA

A 2020-as nagymintás ifjú-
ságkutatás megerősítette azt 
a korábbi tendenciát, hogy a 
magyarországi fiatalok döntő 
többsége a demokráciát tekinti 
a legjobb politikai rendszernek 

(57 százalék). Majd’ minden ne-
gyedik 15–29 évesnek mindegy, 
hogy milyen politikai rendszer-
ben él, míg a diktatúrát bizonyos 
körülmények között elfogadók 
aránya 10 százalék. A külho-
ni nagyrégiókban élő magyar 
fiatalok esetében nem ennyire 
egyértelmű a demokrácia mel-
letti elköteleződés. 

A felvidéki 15–29 évesek 46, a 
kárpátaljaiak 42, az erdélyiek 
39, míg a vajdaságiak 37 szá-
zaléka tekinti a demokráciát a 
legjobb politikai berendezke-
désnek. Nem arról van azonban 
szó, hogy az anyaországi fiata-
lokhoz képest lényegesen ma-
gasabb lenne a diktatúrapártiak 
aránya, inkább arról, hogy ez a 

25. ábra | A politikai rendszerekről alkotott vélemény 
A következő kijelentések közül melyik áll a legközelebb az Ön véleményéhez? 
N Magyarország=2000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás

 A demokrácia minden más politikai rendszernél jobb
 Az Önhöz hasonló emberek számára az egyik politikai rendszer olyan, mint bármelyik másik
 Bizonyos körülmények között egy diktatúra jobb, mint egy demokratikus politikai rendszer
 Nem tudja/Nem válaszolt
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kérdés zavarba hozza a kérde-
zetteket, a Magyarországon re-
gisztráltakhoz képest kétsze-
res, sőt majdnem háromszoros 
a bizonytalan választ adók 
aránya. Talán nem túlzó azt 
feltételezni, hogy a demokrácia 
tartalmi értelmezése okozhatja 
a legnagyobb problémát a ma-
gyar fiatalok számára. 

A fenti feltételezést támasztja 
alá, hogy amikor a demokrácia 
jelenlegi működését kell megí-
télniük, lényegesen alacsonyabb 
a bizonytalan kategóriát válasz-
tók aránya (10–15%). A saját 
országukban működő demok-
ráciával egyébként inkább nem 
elégedettek a magyar fiatalok. 
Különösen nagy az elégedet-

lenség Kárpátalján, ahol a kér-
dezettek kétharmada nem vagy 
egyáltalán nem elégedett, míg 
a többi külhoni nagyrégióban 
50 százalék körüli az elégedet-
lenek aránya. Ezzel szemben a 
magyarországi fiataloknál, ha 
csak néhány százalékkal is, de 
többen vannak az elégedettek, 
mint az elégedetlenek.

 Többé-kevésbé elégedett Teljes mértékben elégedett  Nem igazán elégedett  Egyáltalán nem elégedett
 Nem tudja/Nem válaszol
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26. ábra | Elégedettség a demokrácia működésével 
Mennyire elégedett Ön a demokrácia működésével itt, ebben az országban/Magyarországon? 
N Magyarország=2000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás



SZÜLŐI MINTÁK 
ELFOGADOTTSÁGA

A szülői minta elfogadottságát 
hagyományosan kétféleképpen 
vizsgálja a nagymintás ifjú-
ságkutatás. Egyrészt elemzi 
az általános szülői eszmény 
elfogadását vagy elutasítását, 
másrészt a politikai kérdések-

kel való egyetértésre külön is 
rákérdez. Vizsgált régiótól füg-
getlenül a magyar fiatalok kb. 
a fele teljesen elfogadja azokat 
az elveket, amelyek szerint 
szülei élnek.

A szülői eszmény elutasításá-
nak aránya ugyanakkor eltérő 
Magyarországon és a többi 
régióban. Míg az anyaországban 
majd’ minden negyedik fiatal 

szembe megy szülei elveivel, 
addig a külhonban 10 százalék 
vagy még ennél is kisebb a „lá-
zadók” aránya. 

Politikai kérdésekben na-
gyobb a válaszok közötti kü-
lönbség. Míg a magyarországi 
fiatalok 44 százaléka a szüle-
ivel azonos politikai nézetet 
vall, elfogadja azt, addig a 
többi régióban 26 és 34 száza-

 Igen  Nem  Részben igen, részben nem  Nem tudja/Nem válaszolt
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27. ábra | A szülői minták elfogadása 
Az ember különbözőképpen ítélheti meg azt, amilyen elvek szerint szülei élnek. 
Megfelel-e az Ön eszményeinek szülei élete? 
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás
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lék között mozog ez az arány. 
A Felvidéken és Vajdaságban 
34–34, Erdélyben 29, Kárpát-
alján 26 százalék a teljesen 
egyetértők aránya. A szülői 
politikai nézetek elutasítói 
minden régióban 3–6 százalék 
között mozognak, tehát a köz-
tes kategóriákban, valamint a 
bizonytalan véleményekben van 
a legjelentősebb eltérés.  

Magyarországon a 15–29 évesek 
11 százaléka, a felvidéki fiatalok 
21 százaléka, az erdélyi fiata-
lok 24 százaléka, a vajdasági 
fiatalok 26 százaléka jelezte, 
hogy nem ismeri a szülei poli-
tikai nézeteit, vagy nem tudott 
válaszolni a feltett kérdésre. 
Kárpátalján még ennél is lénye-
gesen magasabb a szülői politi-
kai nézeteket nem ismerők vagy 

a kérdés megválaszolása alól 
kibúvók aránya (35 százalék).

Érdemes jelezni, hogy 2016-
ban is hasonló tendenciákat 
mutatott a kutatás: Magyaror-
szágon erős politikai homo- 
genizáció érvényesült, és ehhez 
képest a többi régióban – kivéve 
Felvidéken – magas volt az is-
meretlen vagy köztes kategóriát 
választók aránya.

 Mindkét szülőjével egyetért  Csak az egyik szülőjével ért egyet  Részben egyetért velük, részben nem
 Egyikőjükkel sem ért egyet  Nem ismeri a szülei politikai nézeteit  Nem tudja/Nem válaszolt
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28. ábra | Politikai kérdésekben való egyetértés 
Politikai kérdésekben Ön mennyire ért egyet a szüleivel? 
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás



POLITIKAI 
ÉRDEKLŐDÉS

A Magyarországon készített 
nagymintás vizsgálat egyik 
legjelentősebb változást hozó 
eredménye a politikai érdeklő-
dés jelentős emelkedése volt 
akár az előző, 2016-os, akár 
bármely korábbi hullámhoz 
képest. Hasonló tendenciák 
figyelhetőek meg a külhoni 

régiókban is, ugyanis – véle-
ményünk szerint a koronaví-
rus-járvány előre nem jelezhető 
következményeként – minde-
nütt növekedett a politikai 
érdeklődés átlaga. 

Mindamellett, míg 2016-ban 
a felvidéki és a magyarországi 
fiatalok politikai érdeklődése 
jelentősen alacsonyabb volt, 
mint a többi régióban, addig 
2020-ban kiegyenlítettebbé vált 

a kép. A Magyar Ifjúság Kuta-
tás 2020 eredményei szerint az 
erdélyi fiatalok érdeklődése a 
legalacsonyabb, annak ellenére, 
hogy 2016-hoz képest emelke-
dett, Felvidéken, Vajdaságban 
hasonló, és a 2016-os eredmé-
nyekhez hasonlóan Kárpátalján 
a legmagasabb (2,57 átlagpont). 
A legnagyobb emelkedés egyéb-
ként a felvidéki fiatalok eseté-
ben következett be. 

Erdély VajdaságMagyarország Felvidék Kárpátalja
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29. ábra | Politikai érdeklődés 
Mennyire érdekli Önt a politika? Kérem, egy egytől ötig terjedő skála segítségével válaszoljon, ahol az 1-es azt 
jelenti, egyáltalán nem érdekli, az 5-ös pedig azt, hogy nagyon érdekli! 
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; átlagok
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IDEOLÓGIAI 
KARAKTER

A nagymintás vizsgálatok ha-
gyományosan 1-től 7-ig terjedő 
skálán mérik az ideológiai orien-
tációt (ahol a 4-es érték jelenti a 
centrum pozíciót). A korábbi ku-
tatások során három ideológiai 
skálán való önbesorolás került 
elemzésre, a baloldali–jobbol-
dali, a liberális–konzervatív és a 
mérsékelt–radikális. 2020-ban 
ez kiegészült egy nemzeti ön-
rendelkezés vs. nemzetek feletti 
kormányzás dimenzióval. 

Az adatok alapján úgy tűnik, 
hogy a magyar fiatalok többsé-

ge középre, a centrum pozíci-
óba húz az ideológiai önbeso-
rolás során. Vannak azonban 
ettől eltérő tendenciák. Egy-
részt a mérsékelt–radikális 
tengelyen világos a mérsékelt 
pozíció elfoglalása, szemben a 
10–18 százaléknyi radikálissal. 
Másrészt a magyar fiatalok, 
függetlenül attól, hogy melyik 
régióban élnek, döntő módon a 
nemzeti önrendelkezés hívei, 
szemben a nemzetek feletti 
kormányzással. 

A politikatudományban legtöb-
bet vizsgált ideológiai karakter 
a baloldali–jobboldali, valamint 
a liberális–konzervatív, érdekes 
megoszlást mutat. Kárpátalján 

a magyar fiatalok erősen jobb-
oldali beállítódásúak, szemben 
a 20 százaléknyi baloldali-
val. A Vajdaságban a centrum 
pozícióban helyezkednek el a 
legnagyobb arányban, a jobbol-
daliak megoszlása megfelel a 
régiós átlagnak. Az erdélyi és a 
magyarországi fiatalok válaszai 
ezen a téren nagyon hasonlóak: 
nagyjából azonos a baloldaliak 
és a jobboldaliak aránya. 

A liberális – konzervatív ideo-
lógiai skálán való önbesorolás 
azt jelzi, hogy a Kárpátalján 
élő magyar fiatalok nemcsak a 
legjobboldalibbak, de a legkon-
zervatívabbak is.

30. ábra | Ideológiai- és értékválasztás 
Kérem, jellemezze Önmagát az alábbi tulajdonság-párok segítségével! 
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás
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PROBLÉMATÉRKÉP 

A 2000 óta zajló nagymintás 
ifjúsági vizsgálatok egyik leg-
fontosabb tanulsága, hogy a 
fiatalok problématérképe mindig 
világosan jelzi a társadalmakban 
lezajló folyamatokat. Azt is, ha a 
közhangulat javul, és azt is, ha 
növekszik a bizonytalanság és 
a feszültség. A 2020-as adatfel-
vétel az összes régióban a koro-
navírus-járvány második hullá-
mában készült, ezért a kutatás 
eredményeit érdemes ennek 
tükrében értelmezni. 

A külhoni régióban és a Magyar-
országon élő fiatalok probléma-
térképe bár nem teljesen fedi 
egymást, mégis nagyfokú hason-
lóságot mutat. A három legfonto-
sabb probléma ugyanis ismétlő-
dik – bár nem mindig ugyanabban 
a sorrendben – Felvidéken, Kár-
pátalján, Erdélyben, Vajdaságban 
és Magyarországon is. 

A fiatalok legégetőbb problé-
mája mindenütt vagy az anyagi 
nehézség, elszegényedés, vagy 
a bizonytalanság, kiszámíthatat-
lanság, illetve a céltalanság.  
Ez alól egyetlen régió, Kárpát-
alja kivétel, ahol a harmadik 
legégetőbb probléma a kiván-
dorlás, a szülőföld elhagyása. 
A külföldre vándorlás egyébként 
Magyarország kivételével a többi 
régióban is megjelenik, de nem 
ilyen előkelő helyen. 
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6. táblázat | Az ifjúság legnagyobb problémái 
Van-e otthon (ebben a háztartásban, ahol lakik)…?
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás 

Magyarország Felvidék Kárpátalja Erdély Vajdaság

ssz. probléma % probléma % probléma % probléma % probléma %

1.
bizonytalanság, 
kiszámíthatatlan 
jövő

23 céltalanság, nem 
tudják mit akarnak 19

anyagi nehézségek, 
létbizonytalanság, 
szegénység, 
elszegényedés

31
anyagi nehézségek, 
elszegényedés, 
szegénység

14
anyagi nehézségek, 
elszegényedés, 
szegénység

27

2.
anyagi nehézségek, 
elszegényedés, 
szegénység

22
anyagi nehézségek, 
elszegényedés, 
szegénység

18
bizonytalanság, 
kiszámíthatatlan 
jövő

14
bizonytalanság, 
kiszámíthatatlan 
jövő

10 céltalanság, nem 
tudják mit akarnak 12

3. céltalanság, nem 
tudják mit akarnak 12

bizonytalanság, 
kiszámíthatatlan 
jövő

18
külföldre 
vándorlás, 
kivándorlás

12 céltalanság, nem 
tudják, mit akarnak 8

bizonytalanság, 
kiszámíthatatlan 
jövő

11

4. baráti társaságok, 
közösségek hiánya 8

munkanélküliség, 
elhelyezkedési 
nehézségek

13 céltalanság, nem 
tudják mit akarnak 10

munkanélküliség, 
elhelyezkedési 
nehézségek

7
munkanélküliség, 
elhelyezkedési 
nehézségek

9

5. drogok, kábítószer, 
alkohol elterjedése 7

drogok, 
kábítószerek 
elterjedése

8
munkanélküliség, 
elhelyezkedési 
nehézségek

8
drogok, 
kábítószerek 
elterjedése

5 drogok, kábítószer, 
alkohol elterjedése 8

6.
munkanélküliség, 
elhelyezkedési 
nehézségek

5
külföldre 
vándorlás, 
kivándorlás

4 drogok, kábítószer, 
alkohol elterjedése 6

külföldre 
vándorlás, 
kivándorlás

4 egyéb 6

7. bűnözés 5 baráti társaságok, 
közösségek hiánya 3 baráti társaságok, 

közösségek hiánya 4 baráti társaságok, 
közösségek hiánya 3

külföldre 
vándorlás, 
kivándorlás

6

Mind az öt régióban fontos 
tényező a fiatalok munkanél-
külisége. Az elmúlt évtizedek 
gazdasági, társadalmi válságai 
azt mutatták, hogy szükséghely-
zetben a gazdasági szereplők 
elsőként a fiatal munkavállalók-
tól szabadulnak meg, a fiatalok 
munkanélkülisége emelkedik 
először és mindig a leggyorsab-
ban. Úgy tűnik, hogy ez a hatás 
– régiótól függetlenül – köz-
vetlenül csapódott le a magyar 
fiataloknál. Azt is érdemes 

azonban megjegyezni, hogy a 
munkanélküliség korábban is 
meghatározó tényezője volt a 
fiatalok által megjelölt problé-
matérképnek. 

A tanulmány egyik korábbi alfe-
jezetében volt szó a potenciális 
drogfogyasztás meglepően ma-
gas arányáról. Ez a problematika 
visszaköszön a fiatalok általános 
problémái között is. Általában 
az ötödik legfontosabb nehézség 
ugyanis éppen ez, a drogok és az 
alkohol elterjedése. 

Végül érdemes felhívni a fi-
gyelmet egy soha korábban nem 
detektált jelenségre. A korona-
vírus-járvány hatására megnö-
vekedett ugyanis azon fiatalok 
aránya, akik a baráti társaságok 
hiányát, a közösségek elsorva-
dását súlyos ifjúsági probléma-
ként élik meg. Az anyaország 
fiataljainál ez a negyedik legsú-
lyosabb probléma, Felvidéken, 
Erdélyben és Kárpátalján pedig 
a hetedik problémacsokorként 
jelent meg.
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VALLÁSOSSÁG, 
FELEKEZETHEZ 
TARTOZÁS

A születéskori egyházi kap-
csolódás elmaradása a határon 
túli magyar fiatalok körében a 
Felvidéken tapasztalható leg-
nagyobb arányban, körükben 
ez 11 százalék. A többi terüle-
ten viszont a kereszteletlenek/
bejegyzetlenek aránya szinte 
alig kimutatható. Római katoli-
kusnak keresztelték/jegyezték 
be a vajdasági magyar fiatalok 
döntő többségét (90 százalék) 
illetve a felvidéki fiatalok több-
ségét, 60 százalékát. Reformá-
tusnak keresztelték/jegyezték 
be a kárpátaljai magyar fiatalok 
döntő többségét (65 százalékát), 
illetve az erdélyiek felét, evan-

gélikusnak pedig legnagyobb 
arányban (13 százalék) a kár-
pátaljai régióban élő fiatalokat 
keresztelték meg/jegyezték be.

A felekezethez tartozás tekin-
tetében – hasonlóan a keresztel-
kedéshez/bejegyzéshez – Vajda-
ságban és a Felvidéken a római 
katolikus felekezethez tartozók 
vannak döntő többségben a 
magyar fiatalok között (71, illet-
ve 43 százalék), Erdélyben és 
Kárpátalján pedig a református 
felekezethez tartozók alkotják 
a többséget. Bár a keresztség 
felvétele még erősen kötődik a 
hagyományokhoz, a jelenlegi fe-
lekezethez való tartozás érzülete 
tekintetében jól látható a hagyo-
mányos felekezetekhez tartozás 
erodálódása: a Felvidéken a 
magyar fiatalok 34 százaléka, a 
Vajdaságban 21 százalékuk nem 
érzi magát felekezethez tartozó-

nak, ez az arány a magyarorszá-
gi fiatalok körében ugyanakkor 
már 46 százalék.

A vallásosság szubjektív megí-
télése tekintetében elmondhat-
juk, hogy a leginkább vallásosak 
– illetve egyház tanításait kö-
vetők – a magyar fiatalok kö-
zött Kárpátalján (33 százalék) 
fordulnak elő, Erdélyben pedig 
a fiatalok negyede (26 százalék) 
mondta ezt magáról. Mindegyik 
vizsgált külhoni régióban – és 
Magyarországon is – a fiatalok 
körében a legtöbben a „maguk 
módján vallásosnak” mondták 
magukat. Magyarország után a 
Felvidéken voltak a legtöbben, 
akik a nem vallásosak, vagy ha-
tározottan más meggyőződésűek 
közé sorolták, mondták magukat 
(39 százalék Magyarországon, 23 
százalék a Felvidéken).

31. ábra | Felekezeti keresztelkedés, bejegyzés 
Milyen felekezetben keresztelték meg / jegyezték be Önt? 
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Erdély

Vajdaság

Magyarország

Felvidék

Kárpátalja

 Református  Evangélikus Római katolikus Semmilyen  Görög katolikus  Összes többi vallás
 Nem tudja/Nem válaszolt

113904

461250371

121365181

2123226011

2122155226



32. ábra | Felekezethez tartozás 
Jelenleg érzi-e önmagát valamilyen vallási felekezethez tartozónak? 
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás

33. ábra | Vallásosság 
Jelenleg érzi-e önmagát valamilyen vallási felekezethez tartozónak? 
N Magyarország=8000, N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Erdély

Vajdaság

Magyarország

Felvidék

Kárpátalja

 Református  Evangélikus Római katolikus Nem érzi  Görög katolikus  Egyéb vallás
 Nem tudja/Nem válaszolt

2147121

4512443410

221063167

1222164334

1112113946 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Erdély

Vajdaság

Magyarország

Felvidék

Kárpátalja

431086312

42875426

3585033

241995214

14355495

 Vallásos a maga módján  Nem tudja megmondani Vallásos, az egyház tanítását követi
 Nem vallásos  Határozottan más a meggyőződése  Nem tudja/Nem válaszolt
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NEMZETI IDENTITÁS
Az identitás két meghatározó 

eleme a nemzeti önbesorolás 
(saját közösséghez és össz-
magyarsághoz) és a másokhoz 
(többséghez) való viszony.  
A külhoni magyar fiatalok – 
amint az a korábbi kutatások 

alapján és a kutatás mintáját 
tekintve is előrelátható volt 
– magyarként identifikálják 
magukat, ezen belül másodla-
gosnak tekinthető, hogy felvidé-
ki vagy szlovákiai (erdélyi vagy 
romániai; vajdasági vagy szer-
biai; kárpátaljai vagy ukrajnai) 
pontosítással élnek. 

A válaszadók közül az erdélyi-
ek 94 százaléka (2016-ban 96 
százaléka), felvidékiek 92 száza-
léka (2016-ban 77 százaléka), a 
vajdaságiak 98 százaléka (2016-
ban ugyancsak 98 százaléka), 
a kárpátaljaiak 93 százaléka 
(2016-ban 95 százaléka) tekin-
tette magát magyarnak.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Egyéb

Magyar

Többségi nemzet

Roma

 Felvidék  Kárpátalja  Erdély  Vajdaság

92

93

94

98

5

7

3

1

2

2

1

34. ábra | Nemzeti identitás 
Milyen nemzetiségűnek vallja magát? 
N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; az említések aránya, százalékos megoszlás



35/a. ábra | Kötődés a közösséghez - Felvidék
Az ember különböző közösségekhez kötődhet. 
Kérem, nevezze meg azt a közösséget, amelyikhez tartozónak érzi magát, elsősorban majd másodsorban! 
N Felvidék=1000; százalékos megoszlás

Romániában 48 százalék, Szlo-
vákiában 42 százalék, Szerbiá-
ban 29 százalék, Ukrajnában 40 
százalék jelöli meg elsődleges 
önidentifikációnak a magyart. 
A lakóterületüket megjelölő 
régióra utaló jelzővel (erdé-
lyi, romániai, stb.) a mintában 
szereplő magyar fiatalok közül 
a romániaiak 28 százaléka, a 
szlovákiaiak 29 százaléka, a 
szerbiaiak 52 százaléka, míg 
az ukrajnaiak 35 százaléka. 
Kizárólag nemzetiséget, etniku-
mot nem megjelölő regionális 
– erdélyi (3 százalék), felvidéki 
(5 százalék), vajdasági (6 szá-
zalék), kárpátaljai (11 százalék) 
– hovatartozást kevesen jelöltek 
meg az első helyen. Az adott 
kérdésekre adott válaszokon 
túl, összegezve az állapítható 

meg, hogy a területi és a nem-
zeti identitás alapvető a külho-
ni magyar fiatalok számára.

Szerbeket, ukránokat, romá-
nokat vagy szlovákokat csak a 
válaszadók 1-3 százaléka tekin-
tette elsődleges közösségének. 
Kevesen vannak azok is, akik 
elsősorban szerb (román, ukrán, 
román) vagy magyarul beszélő 
szerb (román, ukrán, román) 
állampolgárokhoz érzik tartozó-
nak leginkább magukat.

A saját közösségüket a magyar 
nemzethez való tartozásának 
megítélésében nincsenek lé-
nyegi különbségek a négy régió 
fiataljai között Legmagasabb 
mértékben a vajdasági (91 szá-
zalék) fiatalok tekintik magu-
kat az összmagyarság (magyar 
nemzet) részének, de a többi 

régióban is hasonlóan magas 
ez az arány. 2016-hoz képest 
a felvidékiek esetében mutat-
kozik a legnagyobb növekedés 
a magyar nemzethez tartozást 
illetően: 67 százalékról 86 
százalékra emelkedett. Ennek 
a növekménynek módszertani 
okai is lehetnek, azonban a  
magyar nemzethez tartozás 
aránya nem csak a felvidékiek 
körében emelkedett. Vajda-
ságban 2016-ban 88 százalék, 
2020-ban 91 százalék és Kár-
pátalján 2016-ban 85 százalék, 
2020-ban 89 százalék volt  
az arány, míg Erdélyben nem 
változott (2016-ban 85 szá- 
zalék, 2020-ban ugyancsak 85 
százalék) a helyi magyar kö-
zösséget az összmagyarsághoz 
sorolók aránya. 

 Elsősorban
 Másodsorban 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Magyarok

Felvidéki magyarok

Szlovákiai magyarok

Felvidékiek

Szlovákok

Szlovák állampolgárok

Magyar anyanyelvű szlovák állampolgárok

Magyar cigányok

Nincs ilyen közösség

Európaiak

Közép-európaiak

Zsidók

Egyéb

NT/NV

42
19

21

8
15

5
11

3
9

3
5

2
4

2

1
3

1

1

9
7

1
2
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35/b. ábra | Kötődés a közösséghez - Kárpátalja
Az ember különböző közösségekhez kötődhet. 
Kérem, nevezze meg azt a közösséget, amelyikhez tartozónak érzi magát, elsősorban majd másodsorban! 
N Kárpátalja=500; százalékos megoszlás

 Elsősorban
 Másodsorban 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Magyarok

Kárpátaljai magyarok

Kárpátaljaiak

Ukránok

Ukrajnai magyarok

Ukrán állampolgárok

Magyar anyanyelvű ukrán állampolgárok

Magyar cigányok

Nincs ilyen közösség

Nyugat-európaiak

Európaiak

Kelet-európaiak

Közép-európaiak

Székelyek

Egyéb

NT/NV

40
20

34

16

10
11

17

3

2
4

6

1

1

3

3

1

1

6

7

7

2

35/c. ábra | Kötődés a közösséghez - Erdély
Az ember különböző közösségekhez kötődhet. 
Kérem, nevezze meg azt a közösséget, amelyikhez tartozónak érzi magát, elsősorban majd másodsorban! 
N Erdély=2000; százalékos megoszlás

 Elsősorban
 Másodsorban 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Magyarok

Erdélyi magyarok

Székelyek

Romániai magyar

Románok

Erdélyi 

Magyar anyanyelvű román állampolgárok

Magyar cigányok

Európaiak

Nincs ilyen közösség

Kelet-európaiak

Román állampolgárok

Nyugat-európaiak

Közép-európaiak

Egyéb

Zsidók

NT/NV

48
20

23

11

8
6

19

5

3

2

3

3

2

2
5

7
1

9

11

7

1

2

1



35/d. ábra | Kötődés a közösséghez - Vajdaság
Az ember különböző közösségekhez kötődhet. 
Kérem, nevezze meg azt a közösséget, amelyikhez tartozónak érzi magát, elsősorban majd másodsorban! 
N Vajdaság=500; százalékos megoszlás

 Elsősorban
 Másodsorban 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 50%45% 55%

Vajdasági magyarok

Magyarok

Vajdaságiak

Szerbiai magyarok

Szerbek

Szerb állampolgárok

Magyar anyanyelvű szerb állampolgárok

Magyar cigányok

Európaiak

Nincs ilyen közösség

Kelet-európaiak

Székelyek

Nyugat-európaiak

Közép-európaiak

Egyéb

NT/NV

51
18

29

6

13
6

20

2

1

1

8

1

4

4

1

8
7

3

13

2
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36. ábra | Magyar nemzethez tartozás 
Ön szerint az ebben az országban élő magyarok részét képezik-e a magyar nemzetnek? 
N Felvidék=1000, N Kárpátalja=500, N Erdély=2000, N Vajdaság=500; százalékos megoszlás

 Nem tudja/Nem válaszol Nem Igen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Erdély

Vajdaság

Felvidék

Kárpátalja

3591

51085

6589

5986 

Az önkép, önbesorolás mellett, 
az identitás része a (releváns) 
másokhoz való viszony. A kül-
honi magyarság tekintetében 
az adott ország többséghez való 
viszony mellett a magyarorszá-
gi magyarokhoz való viszony 
is fontos, különösképp ennek 
változása. A többséggel való 
ellentétek percepcióját három 
szinten vizsgáltuk: országos, 
regionális és települési szinten. 
Amint az korábbi vizsgálatokból 
is kiderült, a külhoni magyar 
fiatalok úgy érzékelik, hogy a 
legkisebb ellentét helyi, te-
lepülési szinten van, a legna-
gyobb pedig országos szinten. 
Tehát, a személyes tapasztalat 
szintjén érzékelik a legkisebb 

ellentétet, ami összhangban 
lehet azzal, hogy kevés helyi 
szintű konfliktus adódik. Helyi 
szinten nagyon erős ellentétet 
csak a válaszadó fiatalok 1-3 
százaléka érzékel. Országos 
szintű nagyon nagy ellentétet 
pedig 8-19 százalék között; a 
legerősebb ellentétet Kárpátal-
ján érzékelik. Azt, hogy orszá-
gosan egyáltalán nincs ellentét 
a magyarok és a többségiek 
között, a külhoni válaszadók 
csak 3-4 százaléka gondolja.

Míg a többséggel való ellen-
tétet – a politika és a média 
hatására – természetesnek 
tekinthető, addig a magyar-ma-
gyar viszonyban a konfliktus-
mentesség lenne a jellemző. 

Habár nem beszélhetünk erős 
ellentét-percepcióról, az derül 
ki az adatokból, hogy csupán  
az erdélyiek 17 százaléka, a 
felvidékiek 32 százaléka, a 
vajdaságiak 12 százaléka és 
a kárpátaljaiak 15 százaléka 
látja úgy, hogy egyáltalán nincs 
ellentét a helyi magyarok és a 
magyarországi magyarok kö-
zött. Az erdélyi, a vajdasági és 
a kárpátaljai magyarok mintegy 
fele, míg a felvidéki magyarok 
mintegy harmada gondolja úgy, 
hogy közepes vagy annál na-
gyobb az ellentét a helyi és ma-
gyarországi magyarok között. 
Igaz, a válaszadók csak egy 
töredéke gondolja úgy, hogy ez 
az ellentét nagyon erős lenne.



A regionális kötődés tekinteté-
ben élesen elkülönül a Felvidék 
és a többi három nagyrégió. A 
„mit tart a hazájának” kérdéssel 
vizsgálva a kötődést, az erdélyi, 
vajdasági és kárpátaljai fiatalok 
az adott nagyrégiót nevezték 
meg hazájuknak, a felvidékiek-
nél a Felvidék csak a harmadik 
helyre került. Romániát 9 száza-
lék, Szerbiát 11 százalék, Ukraj-
nát 13 százalék, míg Szlovákiát 
27 százalék jelöli meg hazájának. 

A felvidéki magyar fiatalok 33 
százalékban jelölik meg hazájuk-
nak a települést, amelyben élnek, 
és ez a kötődés az ő esetükben a 
legerősebb. A többi nagyrégióban 
a második helyre sorolják azt a 
települést, amelyben jelenleg 
élnek (erdélyiek: 27 százalék, 
vajdaságiak: 24 százalék, kár-
pátaljaiak: 17 százalék). Annak a 

településnek a fontossága, ahol 
élnek minden esetben megelőzi 
a települést, amelyben szület-
tek. Az önbesorolásra vonatkozó 
kérdésnél is a felvidékiek sorol-
ták be magukat a legalacsonyabb 
arányban felvidéki magyarnak 
vagy felvidékinek (21 százalék, 
illetve 5 százalék).

A lakóhely szerinti országot, 
illetve a régiót vagy települést 
hazájukként megjelölők aránya 
nagyságrendekkel magasabb, 
mint a Magyarországot hazájuk-
ként megjelölők aránya. A külhoni 
fiatalok közül csak 1-4 százaléka 
jelöli meg hazájaként Magyar-
országot. A nagyrégión (Erdély, 
stb.) belül csak kevesen jelöltek 
meg egy kisebb régiót hazájuk-
nak (Székelyföldet 8 százalék, 
a Partiumot 2 százalék, illetve 
Csallóközt 4 százalék).

37/a. ábra | Ellentétek - Felvidék 
Ön szerint mekkorák az ellentétek?
N Felvidék=1000; százalékos megoszlás

 Nagyon nagy ellentét van Egyáltalán nincs ellentét  Kicsi  Közepes  Nagy  Nem tudja/Nem válaszol

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

292840173

131341358

126213535

415203932

a magyarok és a szlovákok
között itt, az Ön településén

a magyarok és a szlovákok
között itt, a régióban

a magyarok és a szlovákok
között itt, az országban

itteni magyarok és a
magyarországiak között
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37/b. ábra | Ellentétek - Kárpátalja 
Ön szerint mekkorák az ellentétek?
N Kárpátalja=500; százalékos megoszlás

 Nagyon nagy ellentét van Egyáltalán nincs ellentét  Kicsi  Közepes  Nagy  Nem tudja/Nem válaszol

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

333133146

5412343015

4112537193

4193430103

itteni magyarok és a
magyarországiak között

a magyarok és az ukránok
között itt, a régióban

a magyarok és az ukránok
között itt, az országban

a magyarok és az ukránok
között itt, az Ön településén

37/c. ábra | Ellentétek - Erdély 
Ön szerint mekkorák az ellentétek?
N Erdély=2000; százalékos megoszlás

 Nagyon nagy ellentét van Egyáltalán nincs ellentét  Kicsi  Közepes  Nagy  Nem tudja/Nem válaszol

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2113538113

342043264

226254025

4411263717itteni magyarok és a
magyarországiak között

a magyarok és a románok
között itt, a régióban

a magyarok és a románok
között itt, az országban

a magyarok és a románok
között itt, az Ön településén



37/d. ábra | Ellentétek - Vajdaság 
Ön szerint mekkorák az ellentétek?
N Vajdaság=500; százalékos megoszlás

 Nagyon nagy ellentét van Egyáltalán nincs ellentét  Kicsi  Közepes  Nagy  Nem tudja/Nem válaszol

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

182240254

241639354

21019282912

127183834

itteni magyarok és a
magyarországiak között

a magyarok és a szerbek
között itt, a régióban

a magyarok és a szerbek
között itt, az országban

a magyarok és a szerbek
között itt, az Ön településén
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38/a. ábra | Amit hazának tartanak - Felvidék 
Ön mit tart hazájának?
N Felvidék=1000; százalékos megoszlás

38/b. ábra | Ellentétek - Kárpátalja 
Ön mit tart hazájának?
N Kárpátalja = 500; százalékos megoszlás

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

33

27

19

5

4

4

3

3

1

1

NT/NV

Európát

egyéb

Nagy-Magyarországot

egy konkrét kisebb tájegységet

Csallóközt

Magyarországot

a települést, ahol született

Felvidéket

az országot, ahol él

a települést, ahol él

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

NT/NV

Európát

egyéb

Nagy-Magyarországot

egy konkrét kisebb tájegységet

Ukrajnát

Magyarországot

a települést, ahol született

Kárpátalját

a települést, ahol él

54

17

13

9

4

2

1

1



38/c. ábra | Ellentétek - Erdély 
Ön mit tart hazájának?
N Erdély = 2000; százalékos megoszlás

38/d. ábra | Ellentétek - Vajdaság 
Ön mit tart hazájának?
N Vajdaság = 500; százalékos megoszlás

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

NT/NV

Európát

egyéb

Nagy-Magyarországot

egy konkrét kisebb tájegységet

Partiumot

Székelyföldet

Magyarországot

a települést, ahol született

Erdélyt

az országot, ahol él

a települést, ahol él

39

27

9

8

8

2

2

1

3

1

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

NT/NV

Európát

egyéb

Nagy-Magyarországot

egy konkrét kisebb tájegységet

Szerbiát

Magyarországot

a települést, ahol született

Vajdaságot

a települést, ahol él

50

24

11

6

3

3

1

2
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MÓDSZERTANI HÁTTÉR 
Kérdőív; Mintavétel; Terepmunka; Adattisztítás 

A Magyar Ifjúság Kutatás 2020 
külhoni adatfelvétele során 4000, 
15–29 éves fiatalt kérdeztünk 
meg, egy hozzávetőlegesen 45–50 
perces kérdőívvel 2020 októbere 
és 2021 januárja között. A kuta-
tásunk a 15–29 éves népességre 
nézve reprezentatívnak tekinthető 
terület, településtípusok, korcso-
portok és nemek szerint.

KÉRDŐÍV
A Magyar Ifjúság Kutatás 2020 

külhoni kérdőíve a tematikus fel-
osztását tekintve a magyarországi 
kérdőív témaköreire épül. A cél a 
lehető legteljesebb összehasonlít-
hatóság a magyarországi fiatalok 
és a Kárpát-medence magyar 
fiataljai között. Az egységességre 
és összehasonlíthatóságra való 
törekvés mellett bizonyos helyi 
témák megjelenítésére helyet 
biztosítottunk a kérdőívekben.

Az öt régióban felvett kérdőívek 
általában szó szerint megegyez-
tek, azonban a régiónként kü-
lönböző sajátosságokat messze-
menően igyekeztünk figyelembe 
venni. Ez a törekvés egyfelől az 
egyes országok közötti különbö-
zőségek figyelembevételét jelenti 
(pl. eltérő iskolarendszer), más-
részt minden régió esetében lehe-
tőséget adtunk a helyben fontos 
kérdéskörök megjelenítésére.



MINTAVÉTEL
A vizsgált populáció a környe-

ző országok magyar 15–29 éves 
fiataljai, akik az adott ország 
teljes magyar lakosságának 
körülbelül 15–20 százalékát 
teszik ki. E populációból került 
ki az a 4 000 fős minta, amely 
a szociodemográfiai jellemzők 
(nem, életkor, lakóhely) men-
tén tekinthető reprezentatív-
nak. A reprezentativitás alapját 
képező alapmegoszlásokat az 
egyes országok népszámlálási 
adataiból és más vizsgálataiból 
nyertük, ezek hiányában pedig 
a rendelkezésre álló becslése-
ket használtuk.
A minta kialakítása során a 

megfelelő címnyilvántartás 
hiánya miatt véletlen sétás, 
illetve kvótás mintavételt alkal-
maztunk. 
Régiós bontásban a mintavé-

tel a következőképpen alakult:
 ¥ Szlovákia (Felvidék),  

1 000 fő
 ¥ Ukrajna (Kárpátalja),  

500 fő
 ¥ Románia (Partium, Belső-

Erdély és Székelyföld),  
2 000 fő

 ¥ Szerbia (Vajdaság),  
500 fő

 ¥ Összesen 4 000 fő
A kutatás azon területekre vo-

natkozik, amelyekben a magyar 
nemzetiségűek aránya számot-
tevőnek tekinthető. A mintába 
került területek kijelölése so-
rán a hivatalos statisztikákra, 
illetve a helyi szakemberek 

tapasztalataira támaszkodtunk. 
A régiós minták településszá-
mát tekintve Erdélyben 104, 
Kárpátalján 49, Felvidéken 55, 
Vajdaságban 36 településen 
történt adatfelvétel.

TEREPMUNKA
Az adatfelvétel során cél-

csoportba tartozónak, „ma-
gyarnak” tekintettük azokat 
a fiatalokat, akik jól beszélik 
a magyar nyelvet (képesek 
megérteni a magyar nyelvű 
kérdőívet, magyarul tudnak rá 
válaszolni).
A terepmunkát Vajdaságban 

és Kárpátalján papíralapú 
kérdőívvel valósítottuk meg, 
míg Felvidék esetében számí-
tógéppel segített személyes 
lekérdezési módszerrel dol-
goztunk. Erdélyben a két mód-
szert ötvöztük és a számítógép 
mellett papíralapon is vettünk 
fel kérdőíveket. A terepmunka 
rendkívüli körülmények között 
zajlott a koronavírus-járvány 
miatt, amely a lekérdezés 
során sok nehézséget okozott. 
Néhány esetben a személyes 
adatfelvételre sem volt mód a 
lezárt települések, karanténin-
tézkedések miatt, ezekben az 
esetekben a kérdőíveket telefo-
non vagy videós csevegőalkal-
mazások segítségével vették 
fel a kérdezőbiztosok. 
A kérdezőbiztosok munkájá-

nak ellenőrzése rövid telefonos 
interjúk alkalmazásával tör-
tént, helyben és magyarországi 
call-centerből is végeztünk 

ellenőrzéseket. Az esetleges 
hibákat pótlekérdezéssel korri-
gáltuk. Az átlagos interjúhossz 
nagyon különbözően alakult 
Erdélyben 55, Kárpátalján 70, 
Vajdaságban 39 perc volt, míg 
Felvidéken körülbelül 50 perc 
volt.

ADATTISZTÍTÁS
A minta kialakításánál az 

egyes régiók szerinti elemez-
hetőség és az összehasonlító 
elemzés lehetőségének meg-
teremtése alapvető szempont 
volt, ezért az egész vizsgált po-
pulációra vonatkozó következ-
tetések levonásakor az egyes 
régióra vonatkozó adatokat 
statisztikai eljárással (súlyo-
zás) korrigáltuk. A súlyozásban 
a mintavételnél alkalmazott 
reprezentativitási szempontok 
(területi jellemzők, nem, kor-
csoport) mellett jellemzően 
bevontuk a rendelkezésre álló 
iskolázottsági statisztikákat.
Az eltérő mintanagyság eltérő 

mintavételi hibával jár együtt, 
95 százalékos megbízható-
sági szinten a magyarországi 
8000 fős adatfelvétel +/- 1,12 
százalékhoz képest a kisebb 
minták esetében rendre maga-
sabb. Erdély egészét tekintve 
+/- 2,24 százalék, de Partium, 
Belső-Erdély és Székelyföld, 
illetve Felvidék esetében már 
+/- 3,16 százalék. A legmaga-
sabb mintavételi hibával Vajda-
ság és Kárpátalja esetében kell 
számolnunk, amely +/- 4,47 
százalék.
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A SZERZŐKRŐL

DOMOKOS TAMÁS
szociológus, demográfus, pedagógiai szakértő, 

a Kodolányi János Egyetem Fejlesztő Szociológia 
Kutatótanszék vezetője, egyetemi docens. A Ma-
gyar Városkutató Intézet ügyvezetője, a Titkok Háza 
Tudományos Élményközpont módszertani igazga-
tója, a Serenitas Science Scholarships nemzetközi 
ösztöndíjprogram vezetője.

KÁNTOR ZOLTÁN
szociológus, politológus, a politikatudományok 

doktora. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgató-
ja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi 
és Politikatudományi Intézet oktatója.

PILLÓK PÉTER
szociológus, a szociológiai tudományok doktora.  

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Társadalomku-
tatás Tanszék vezetője, egyetemi adjunktus, a Század-
vég Társadalomtudományi Kutatócsoport igazgatója.

SZÉKELY LEVENTE
szociológus, a szociológiai tudományok doktora. 

A Kutatópont kutatási igazgatója. A Budapesti 
Corvinus Egyetem Kommunikáció és Szociológia 
Intézet adjunktusa, a Magyar Ifjúság Kutatás 2020 
kutatásvezetője.
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