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BEVEZETÉS

A 2020-as ifjúságkutatásban megvizsgáljuk a családalapítás, valamint a gyermek-
vállalás alapvető mutatóit és motivációit, emellett a fiatalok oktatási helyzetét és 
továbbtanulási terveit. A munkaerő-piaci pozícióhoz kapcsolódóan kitérünk a mun-
kavállalási potenciál elemzésére, foglalkozunk a külföldi munkavállalással és a 
jövőtervekkel. Bemutatjuk a fiatalok szabadidős tereit és tevékenységeit, foglalko-
zunk a kultúrafogyasztással, az internet-hozzáféréssel és használattal. Az fiatalok 
életmódját a sportolási szokások, a kockázati magatartások mentén is elemezzük. 
A politikai attitűdök blokkban a korosztály identitásával és ideológiai meghatáro-
zottságával foglalkozunk, majd gyorsjelentésünket a fiatalok legnagyobb problé-
májának bemutatásával zárjuk.
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 ¥ A magyar fiatalok 44 százaléka tapasztalt valamilyen változást az életében a koronavírus- 
járvány hatására. 

 ¥ A 15-29 éves fiatalok 16 százaléka önkénteskedett valaha, közülük minden második az elmúlt egy 
évben volt aktív önkéntes. Jövőbeli önkénteskedést szűk ötödük (19 százalék) tervez, többségük 
még konkrétumok nélkül. A legnépszerűbb területet a környezet- és állatvédelem, valamint az 
egészségügy jelenti.

 ¥ A 15-29 éves fiatalok 11 százaléka házasságban, 15 százaléka élettársi kapcsolatban él, három-
negyedük azonban hajadon/nőtlen. A hajadonok/nőtlenek többsége (65 százalék), tehát az összes 
magyarországi 15-29 éves fiatal közel fele (48 százalék) egyedülálló, vagyis nem él párkapcsolat-
ban sem. A fiatalok több, mint negyede (28 százalék) ért egyet azzal az állítással, hogy manapság 
könnyű párt találni.

 ¥ A 15-29 éves fiatalok kétötöde (41 százalék) folytat iskolarendszer szerinti tanulmányokat, csakúgy, 
mint négy évvel korábban. A fiatalok bő negyede (27 százalék) szeretne tanulni a továbbiakban.

 ¥ A 15-29 éves fiatalok több mint fele (55 százalék) aktív a munkapiacon. Az aktív fiatalok ugyancsak 
több mint fele (56 százalék) biztosnak érzi munkáját.

 ¥ A fiatalok 95 százaléka magyarnak vallja magát. A magyar identitás 2016-hoz képest erősödött. Az 
ötfokú skálán mért identitáselemek közül legmagasabb 4,4-es átlagértéket ért el a „magyarnak 
érzem magam” állítás (2016-ban 4,3-as átlagértéke volt), míg legalacsonyabbat a „Magyarország a 
legjobb ország, ahol élni lehet” 3,8-as átlagértékkel (2016-ban 3,2).

 ¥ A politika iránt érdeklődőbbnek mutatkoznak a 15-29 évesek, a korábbi kutatásokhoz képest, 
azonban összességében továbbra is alacsony politikai érdeklődés jellemzi őket (2,4-es átlag az 
ötfokozatú skálán). 

 ¥ Tovább növekedett az internettel ellátott, saját okostelefonnal rendelkező 15-29 évesek aránya, tíz-
ből legalább kilenc fiatalnak van otthonában internet (93 százalék), saját tulajdonában okostelefon  
(97 százalék).

 ¥ A naponta dohányzók aránya 2004 óta, amikor a fiatalok harmada (32 százalék) dohányzott csökke-
nő tendenciát mutat. Jelenleg a 15-29 évesek 17 százaléka dohányzik napi rendszerességgel. To-
vább növekedett az energiaital-fogyasztás, a 15-29 évesek 13 százaléka legalább naponta fogyaszt 
energiaitalt (2016-ban 10 százalék fogyasztott legalább naponta egyszer energiaitalt). 

 ¥ A 15-29 éves fiatalok nagyjából fele vallásos a maga módján (49 százalék), a vallási szervezethez 
(egyházhoz) fűződő viszony szerint a fiatalok aránya ezen felüli 5 százalék. Minden ötödik megkér-
dezett határozottan hisz Istenben (21 százalék).

 ¥ A szubjektív anyagi helyzet megítélésében a beosztással jól kijövők aránya a legmagasabb (57 száza-
lék), amely jelentős növekményt könyvelhet el 2012-höz (32 százalék) és 2016-hoz (43 százalék) képest.

A KUTATÁS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI 
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AKTUALITÁSOK
A koronavírus-járvány és annak hatásai a fiatalokra; Önkéntesség

1. ábra | Változások a koronavírus-járvány hatására
És végezetül a koronavírus-járványhoz kapcsolódóan szeretném 
megkérdezni, hogy az alábbiak változtak-e az Ön életében? 
A koronavírus-járvány következményeként változott…? 
N2020=8000; százalékos megoszlás

az online töltött idő mennyisége

az anyagi körülményei

a munkája (pl. elveszítette, új munka, új munkarend, stb.)

kapcsolata a családjával

sportolási szokásai

táplálkozási szokásai
az az idő, amit a közéleti,

társadalmi problémák megbeszélésére szánt a család
a párkapcsolata

(tovább)tanulási tervei
közösségi szerepvállalása

(pl. önkéntesség, mások segítése)
a lakhelye (tartózkodási helye)

családalapítási tervei

a kötődése Istenhez, valláshoz, spiritualitáshoz
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A KORONAVÍRUS 
-JÁRVÁNY ÉS 
ANNAK HATÁSAI  
A FIATALOKRA

2020-ban az egész világot meg-
rengető koronavírus-járvány 
hatása a magyarországi fiatalok 
körében is érzékelhető. 10 meg-
kérdezett fiatal közül valamivel 
több mint 4 -en jelezték, hogy 
változtatniuk kellett az eddigi 
életmódjukon, életstílusukon 
vagy éppen jövőbeni tervei-
ken az elmúlt hónapokban. Az 
esetek többségében a változás 
negatív következményekkel 
(munkahely elvesztése, anyagi 
helyzet romlása) járt a 15–29 
évesek számára.

Egy olyan évben, amikor az 
egész glóbusz 100 év óta nem 
látott világjárvánnyal viasko-
dik, nem kerülhető meg, hogy 
megvizsgáljuk, mit gondolnak a 
magyarországi fiatalok a koro-
navírus-járványról, illetve annak 
közvetlen hatásairól. Az adatok 
értelmezése szempontjából 
fontos, hogy az adatfelvétel 2020. 
szeptember és 2020. december 
között, azaz a járvány második 
hullámának időszakában készült. 
Gyorsjelentésünk több fejezeté-
ben is utalunk rá, hogy 2016-hoz 
képest az adatok szokatlan válto-

zásokat, újdonságokat mutatnak, 
amelyek összefüggésben lehet-
nek a COVID-19 járvány követ-
kezményeivel. 

A magyar fiatalok 44 százaléka 
tapasztalt valamilyen változást 
az életében a koronavírus-jár-
vány hatására. A felsorolt konk-
rét területek, az online töltött 
időtől kezdve a párkapcsolatokon 
át, a családalapítási terveken 
keresztül egészen a hitvilágig 

széles spektrumot fednek le.  
A legtöbben, (23 százalék) az on-
line töltött idő mennyisége terén 
tapasztaltak változást. Ez követi 
(19 százalék) az anyagi körül-
mények változása, majd a mun-
kahelyi és a családi kapcsolatok 
változása, valamint a sportolási 
szokások átalakulása. Az adatok 
alapján úgy tűnik, hogy legke- 
vésbé a 15–29 évesek hitvilága és 
a családalapítási tervei változtak.
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2. ábra | A koronavírus-járvány hatása 
Az Ön értékelése szerint inkább pozitív vagy inkább negatív irányba 
változott a koronavírus-járvány következményeként…?  
Akiknek a koronavírus-járvány következményeként változtak az alábbiak – soronkénti bázisok; 
százalékos megoszlás

 Inkább pozitív irányba  Inkább negatív irányba  Nem tudja/Nem válaszol

kapcsolata a családjával (N=913)

a kötődése Istenhez, valláshoz, spiritualitáshoz (N=268)
az az idő, amit a közéleti,

társadalmi problémák megbeszélésére szánt a család (N=571)
az online töltött idő mennyisége (N=1847)

a párkapcsolata (N=1847)

közösségi szerepvállalása (pl. önkéntesség, mások segítése) (N=379)

táplálkozási szokásai (N=607)

a lakhelye (tartózkodási helye) (N=360)

családalapítási tervei (N=344)

sportolási szokásai (N=845)

(tovább)tanulási tervei (N=457)

a munkája (pl. elveszítette, új munka, új munkarend stb.) (N=939)

az anyagi körülményei (N=1477)

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

66 33 2

48 49 3

15 83 3

27 71 2

35 64 1

9 90 1

46 51 3

44 53 3

27 70 3

34 62 4

31 65 4

59 36 5

59 36 5

A fiatalok negyedének egyéb-
ként a felsorolt 13 tényező alap-
ján legfeljebb egy-két területen 
kellett új szokásokat kialakítania, 
vagy a jövőbeli terveit megvál-
toztatnia, 14 százalékuk ennél 
több, 3–5 dimenzióban tapasztalt 
változást. A magyarországi 15–29 
évesek 4 százaléka jelezte, hogy 
a korábban folytatott életmódja, 
életvitele, illetve jövőbeli ter-
veinek nagy része felborult az 
elmúlt időszakban. 

Az életmód átalakulása vagy 
a jövőbeni tervek megváltozása 
nem azonos módon érintette 
a fiatalok különböző rétegeit. 
Legnagyobb mértékben a 15–19 
évesek, a megyeszékhelyeken, 
megyei jogú városokban élők, a 
diplomások, valamint az egyete-
mi szintű képzésre járók jelezték, 
hogy a koronavírus-járvány hatá-
sára valamilyen mértékben válto-
zást tapasztaltak az életükben.

A koronavírus-járvány hatásait 
különböző módon lehet érté- 
kelni. Az, hogy egy fiatal több időt 
tölthet a családjával számára 
éppúgy lehet örvendetes, pozitív 
fejlemény, mint negatív következ-
mény, hiszen nagyobb felügye-
let alá kerülhet, az önállósági 
törekvései csorbulhatnak, eset-
leg növekedhet a családon belüli 
konfliktus, sőt az erőszak is. Épp 
ezért egyesével véleményezték a 
kérdezettek, hogy inkább pozitív-
nak vagy inkább negatívnak ítélik 
a bekövetkezett átalakulásokat.

A fent említett családi kapcso-
latok átalakulását a fiatalok 
majd kétharmada inkább pozití-
van értékeli, tehát a több együtt 
töltött idő inkább erősítette a 

családi kohéziót, ugyanakkor 
egyharmaduk ezt is negatívan 
fogja fel. Szintén inkább pozitív a 
megítélése, hogy a fiatalok több 
időt fordíthattak a közéletre, és 
erősödhetett a hitük, Istenhez 
kötődésük. Figyelemre méltó az 
online eltöltött idő mennyisége, 
mert azzal kapcsolatban a fia-
talok maguk is bizonytalannak 
tűnnek. Erre utal a pozitív irány 
48, a negatív irány 49 százaléka.

Minden más esetben a pozitív 
– negatív megítélés átfordul a 
negatív oldalra, azaz a fiatalok 
inkább hátrányként, probléma-
ként, korlátozásként élték meg a 
vizsgált tényezőket. Két területet 
külön is érdemes kiemelni.  
Az első a munkahelyek terén 

történt változásokat az ezt emlí-
tő fiatalok 83 százaléka negatív-
ként értékeli (emlékeztetőül a fi-
atalok 12 százaléka jelezte, hogy 
a munkája változott a COVID-19 
hatására). Még ennél is maga-
sabb, 90 százalék azon 15–29 
évesek aránya, akik az anyagi 
helyzetük romlásáról számoltak 
be. Itt is fontos azonban jelezni, 
hogy a bázis 19 százalék.

Összességében tehát a korona-
vírus-járvány vizsgált hatásai 
a fiatalok kevesebb mint a felét 
érintették, ugyanakkor ezeket az 
átalakulásokat – néhány kivé-
teltől eltekintve – alapvetően 
negatívan élték meg a 15–29 
évesek.
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ÖNKÉNTESSÉG
Az önkéntes tevékenység – 

számtalan más pozitívnak mond-
ható funkciója mellett – integráló 
erővel hat a mikro- és makro 
közösségekre egyaránt. Különö-
sen hangsúlyos ez az integrációs 
szocializációs élmény a fiatalok 
esetében és különösen hang- 
súlyos akkor, amikor olyan társa-
dalmi – és globális – kihívásokkal 
kell megküzdeni, mint egy világ-
járvány. Már csak ezen két okból 
kifolyólag kiemelten fontos, hogy 
pontos képet kapjunk a fiatalok 
önkéntességgel kapcsolatos 
tevékenységeiről, attitűdjeiről.

Az iskolai közösségi szolgálat 
ugyan nem önkéntes munka a 

klasszikus értelemben, ugyan-
akkor egy fontos szocializációs 
terep lehet a későbbi önkéntes 
szerepvállalásokkal kapcsolat-
ban. Ezen a területen elmondhat-
juk, hogy jelenleg a 15–29 éve-
sek közül közel minden ötödik 
(19 százalék) már részt vett vagy 
éppenséggel jelenleg vesz részt 
iskolai közösségi szolgálatban. 
Az alacsony részvételi arányt 
magyarázhatja, hogy 2011-ben 
indult az iskolai közösségi szol-
gálat, így a válaszadók közül nem 
mindenki volt ebben érintett.

A 15–29 éves fiatalok 16 száza-
léka önkénteskedett valaha éle-
tében, közülük minden második 
az elmúlt egy évben volt aktív ön-
kéntes. Az önkéntes tevékenység 

közül legtöbben (25-25 százalék) 
a környezet és állatvédelemmel, 
valamint fiatalokkal kapcsolatos 
területeken voltak aktívak.

Jövőbeli önkénteskedést szűk 
ötödük (19 százalék) tervez, 
többségük még konkrétumok 
nélkül. Azok, akiknek már 
konkrét elképzelése volt arról, 
hogy mely területen szeretnének 
önkénteskedni, legtöbben  
a környezet- és állatvédelmet 
nevezték meg (37 százalék).  
Az egészségügy területe a 
második leginkább választott 
jövőbeli önkéntességi terület 
(27 százalék), amely terület nép-
szerűsége minden bizonnyal a 
COVID-19 járványnak köszönhető.

3. ábra | Önkéntes tevékenység a múltban
Önkéntes tevékenység az a segítség, szívesség, amit önszántából, ingyen, ellenszolgáltatás nélkül más, családján, 
rokonán, közvetlen barátján kívüli személy, szervezet vagy a közösség javára végez valaki. Végzett Ön valaha 
önkéntes tevékenységet? 
N2020=8000; százalékos megoszlás

 Igen, az elmúlt 1 évben is  Igen, de utoljára több mint egy éve  Nem  Nem tudja/Nem válaszol
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1. táblázat | Szociodemográfiai jellemzők
N2020=8000

A valamivel több mint 1,6 milli-
ónyi magyarországi 15–29 éves 
fiatal többsége urbánus települé-
seken él. Közel kétharmaduknak 
van munkatapasztalata és min-
den második aktív a munkaerő-
piacon. A magyarországi fiatalok 
házasságpártiak, a házasságok 
csökkenésének ezredforduló 
óta tartó tendenciája megtört. A 
fiatalok többsége szeretne gyer-
mekeket, amelyet a boldogság 
forrásaként értékelnek.

2020-ban a 15–29 éves célcso-
port létszáma 1.614.973 fő volt 
a Központi Statisztikai Hivatal 
népszámlálásból továbbvezetett 
adatai alapján. A magyarországi 
15–29 éveseket reprezentáló 8000 
fős minta nemek szerint a teljes 
korosztályra jellemző 2 százalék-
pontos fiú/férfi többletet mutatja. 
A nagymintás ifjúságkutatásban 
használt ötéves korcsoportok sze-
rint a 15–29 évesek legnagyobb 
részét a 25–29 évesek teszik ki 
(36 százalék). A befejezett iskolai 
végzettség tekintetében a legna-
gyobb csoportot a középfokú vég-
zettségűek adják (43 százalék), a 
vizsgált korosztály 13 százaléka 
diplomás. Generációs törésvona-
lak szerint sem egységes a fiatal 
korosztály, a kutatás célcsoport-
jának többsége tartozik már a 
szociológiai értelemben vett 
Z-generációba1.

Szociodemográfiai jellemzők
N2020=8000; százalékos megoszlás

N %

Nem 
férfi 4129 52

nő 3871 48

Életkor

15-19 2320 29

20-24 2806 35

25-29 2874 36

Befejezett iskolai végzettség

8 általános vagy kevesebb 2232 28

szakmunkás 1340 17

érettségi 3396 42

diploma, PhD 1031 13

Régió

Dél-Alföld 1009 13

Dél-Dunántúl 705 9

Észak-Alföld 1303 16

Észak-Magyarország 993 12

Közép-Dunántúl 829 10

Közép-Magyarország 2459 31

Nyugat-Dunántúl 702 9

Lakóhely

Budapest 1416 18

megyeszékhely, megyei jogú város 1706 21

város 2538 32

község 2339 29K
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Lakóhely szerint a magyar  
fiatalok alig több mint negyede 
él községben (29 százalék),  
18 százalékuk Budapesten lakik, 
a többség a köztes városokban. 
Regionális szempontból látható, 

hogy a Közép-Magyarországon 
élő 15-29 évesek aránya egyre 
nő (31 százalék). Napi főte-
vékenységüket, aktivitásukat 
tekintve a fiatalok fele dolgozik, 
38 százalék vesz részt valami-

lyen szervezett iskolarendszerű 
oktatásban, a NEET fiatalok 
aránya 11 százalék2, ők azok, 
akik nem vesznek részt sem a 
foglalkoztatásban, sem az okta-
tásban vagy képzésben.

1 A Z-generáció pontos határai különbözőképpen szerepelnek a szakirodalomban, körülbelül a ’90-es években, sokszor az 1995 
után születetteket sorolják ehhez a nemzedékhez.
2 A NEET rövidítés a Not in Education, Employment, or Training, azaz a nem dolgozó és nem tanuló fiatalok.
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CSALÁDALAPÍTÁS
A 15–29 éves magyarországi 

fiatalok élethelyzetének jellemző 
trendje volt a harmadik évezred 
elejétől az egyedül élők, illetve 
az élettársi kapcsolatban élők 
arányának növekedése, valamint 
ezzel párhuzamosan a házasságot 
kötő fiatalok arányának csökke-
nése. A négy évvel ezelőtti ada-
tokhoz képest lényeges változás 
2020-ra nem történt, a házasok 
aránya 1 százalékponttal növe-
kedett. 

A fiatal nők között a házasok 
aránya magasabb (14 százalék), 
mint a fiatal férfiak esetében, 
összevetve a négy évvel korábbi 
adattal, mérséklődött a két nem 
közötti különbség. Életkor alapján 
vizsgálva a kérdést, míg a 20–24 
éves korosztályba tartozók 82 
százaléka egyedülálló, 13 száza-
lékuk él élettársi kapcsolatban, s 
mindössze 4 százalékuk él házas-
ságban, addig a 25–29 éve- 
seknek már csak kevesebb, mint 
a fele (44 százalék) egyedülálló, 
29 százalékuk él együtt élettársá-
val és 27 százalékuk házas.  
Ez utóbbi már szignifikáns nö-
vekedést mutat. Településtípus 
szerint összehasonlítva a közép-
városokban és a megyei jogú vá-
rosokban a legmagasabb az egye-
dül élők aránya (75–76 százalék), 
a fővárosban és a községekben 
valamivel alacsonyabb (71 száza-
lékuk). Az élettársi kapcsolatban 
élők arányánál pontosan fordított 
képet láthatunk, a fővárosban a 
legnagyobb az ilyen kapcsolatban 
élő fiatalok aránya (17 százalék) 
és ugyancsak a budapesti fiatalok 
körében van a legtöbb házas fiatal 

is, a teljes 15-29 éves korosztály 
12 százaléka.

A felsőfokú végzettségűek 
körében négy év alatt tovább nőtt 
a házasságban élők aránya (18 
százalékról 22 százalékra), az 
alap- és középfokú végzettséggel 
rendelkezők között ennél lénye-
gesen kisebb arányban találtunk 
házas fiatalokat 2020-ban. Terü-
letileg Észak-Magyarországon 
a legmagasabb a házas fiatalok 
aránya, az élettársi kapcsolat 
pedig az alföldi régiókban  
népszerűbb.

A házasságban élő fiatalok 
átlagosan 24 éves korban kötele-
ződnek el, ez kis mértékben nőtt 
négy év alatt, viszont csökkent a 
férfiak és a nők közötti életkori 
különbség. A jelenleg nem házas 
fiatalok 72 százaléka a jövőben 
biztosan, vagy inkább szeretne 
házasságot kötni, mindössze 6 
százalékuk utasítja el teljesen ezt 

az együttélési formát, különösen 
a községekben élők, valamint a 
középfokúnál alacsonyabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők.

A korábbi 2012-es és 2016-os 
kutatás adataihoz képest csök-
kent a bizonytalanok és tovább 
nőtt a házasságot megfontolók 
aránya. Ugyanakkor a magukban 
teljesen biztosak aránya ezen 
belül kis mértékben ugyan, de fo-
lyamatosan csökken. Változatla-
nul a fiatal nők nagyobb arányban 
szeretnének házasságot kötni 
(75 százalék), mint a férfiak (68 
százalék). Jellemző az is, hogy 
az életkor emelkedésével kicsit 
csökken a házasodni szándé-
kozók aránya. Településméret 
tekintetében a kisebb településen 
élők, iskolai végzettsége szerint 
azonban a magasabb iskolai vég-
zettséggel rendelkezők terveznek 
nagyobb arányban a közeli vagy 
távoli jövőben házasságot kötni.

4. ábra | Családi állapot
Mi az Ön jelenlegi családi állapota? 
(Ha házas: az is számít, ha házasság előtt már együtt életek.) 
N2000, N2004, N2008, N2012, N2016, N2020=7998; százalékos megoszlás

 Házas Nőtlen/hajadon, egyedül él  Nőtlen/hajadon, élettárssal él
 Nem tudja/Nem válaszol

2020

2016

2012

2008

2004

2000

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

151173

1161073

1171072

3131371

2131768

272269



Sokat elárul a fiatalok párkap-
csolati stratégiájáról, hogy a 
párok életformájára vonatkozóan 
többségük, 63 százalékuk úgy 
véli, a fiatal pároknak először 
együtt kell élni valamennyi ideig, 
majd utána kössenek házas-
ságot. 18 százalékuk más fiatal 
párnak a kizárólagos élettársi 
kapcsolatot javasolná. A fokoza-
tos elköteleződés híveinek aránya 
az életkor és az iskolai végzett-
ség növekedésével is emelkedik a 
korosztályban.

Manapság nem könnyű párt 
találni, fiatalok 41 százaléka ezen 
az állásponton van. Az ideális társ 
megtalálását elősegíthetik az 
ismerkedésre megfelelő közös- 
ségi terek (36 százalék), jól 
működő internetes társkereső 
oldalak (24 százalék) és a jól 
szervezett társkereső klubok, 
könyvek, cikkek (19-21 száza-
lék) is a korosztályi vélemények 
alapján. 

A fiatalok párkapcsolatai – élet-
kori sajátosságból is – könnyen 
felbomlanak, a 15-29 éves kor-
osztály önreflexiója szerint ennek 
legjellemzőbb okai az anyagi ne-
hézségek, az elköteleződés hiánya 
illetve a korcsoportra jellemző 
távkapcsolatok nehézségei (ötfo-
kú skálán 3,7-3,8 átlagpontok), de 
többségük szerint közre játszhat 
még, hogy másként gondolnak 
a gyermekvállalásra, az iskolai 
végzettség megszerzése után 
különböznek a jövőbeli terveik és 
nem elhanyagolható a jó párkap-
csolati minták hiánya sem.

5. ábra | Házasodási szándék
Ha Ön jelenleg nem házas, szeretne-e házasságban élni? 
(Akár a közeli, akár a távoli jövőben.)
N2012=7226/8000, N2016=7185/8000, N2020=1779/2000; akik nem házasok,százalékos 
megoszlás

6. ábra | Tanácsok a párok életformájára vonatkozóan
Mit tanácsolna egy Önhöz hasonló korú fiatal párnak, 
milyen életformát válasszanak?
N2020=2000; százalékos megoszlás

 ÉIélettársi kapcsolatban éljenek Egyedül, önállóan éljenek
 Kössenek házasságot előzetes együttélés nélkül Először éljenek együtt, majd kössenek házasságot

 Nem tudja/Nem válaszol

18

838

63

2020

2016

2012

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

66174526

188113033

116153929

 Inkább igen Biztosan igen  Biztosan nem Inkább nem
 Nem tudja/Nem válaszol
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GYERMEKVÁLLALÁS
A 15–29 éves fiatalok 13 szá-

zalékának született már eddig 
gyermeke, ez kevesebb, mint a 
négy évvel ezelőtti arány, a fiatal 
férfiak 10, a fiatal nők 17 száza-
léka szülő, ebből a 20-24 évesek 
8, a 25-29 éves fiatalok 29 száza-
léka gyermekes. 2016-ban a vér 
szerinti gyermekkel rendelkezők 
átlagosan 22,2 évesek voltak 
első gyermekük születésekor, 
2020-ban már 23,2, ami a korábbi 
évekhez képest további emelke-
dést mutat.

A fiatalok 41 százaléka szerint 
nagyon fontos, további 41 száza-
léka szerint inkább fontos, hogy 
gyermekei legyenek, elutasítóan 
a fiatal nők 10, a férfiak 16 szá-
zaléka nyilatkozik. Különösen 
elutasítók a mostani 15–19 évesek 
és a budapesti fiatalok. Azok, akik 
választ tudtak adni arra a kérdés-
re, hogy összesen hány gyerme-
ket szeretnének vállalni (a 15–29 
évesek 85 százaléka), átlagosan 2 
gyermeket terveznek, ami kicsit 
alacsonyabb, mint a négy évvel 
ezelőtti adat (2,1).

A gyermekkel nem rendelkező 
fiatalok 78 százalékának van már 
elképzelése arról, hogy a jövőben 
hány évesen szeretne gyermeket 
vállalni, ők átlagosan 28–29 éves 
korukra tervezik első gyermekük 
megszületését. A legfiatalabbak 
(15–19 évesek) 27, a 20–24 évesek 
28, a 25–29 éves gyermektelen 
fiatalok pedig átlagosan 31 éves 
korra tervezik az első gyermek 
vállalását. 

A gyermekvállalás sok mindent 
meghatároz és megváltoztat az 
ember életében, a fiatalok  

háromnegyede szerint leginkább 
a boldogságérzetre van pozitív 
hatással (ez csökkent 2016 óta 7 
százalékponttal), illetve 55 száza-
lékuk szerint a családi és baráti 
kapcsolatok helyzetét is alap- 
vetően javítja. A gyermekvállalás, 
mint boldogságfaktor megítélé-
sében stagnálás figyelhető meg 
2012 és 2020 viszonyában. Rövid- 
hullámú minimális változások 
jelen vannak az adatokban. A 
teljes mértékben egyetértők (5-ös 
érték), a 4-es érték és a kérdés 
megítéléséhez semlegesen hoz-
záállók (3-as érték) között vannak 
arányeltolódások. Az 1-es és a 
2-es értéket választók létszáma 
nem jelentős (néhány százalék). A 
fiatalokat abban már megosztot-
tak, hogyan hat a gyermekvállalás 
a munkahelyi karrierre, anyagi 
helyzetre, tanulási lehetőségekre 
és a szexuális életre, ez utóbbi te-
kintetben a bizonytalanok aránya 

is átlag feletti. A gyermekvállalás 
negatív hatását a tanulási lehető-
ségekkel kapcsolatos korlátok-
ban látják leginkább, örvendetes 
azonban, hogy 2016-hoz képest 
2020-ban kevesebben vélekednek 
így, ezen válaszok megoszlása 
inkább a nyolc évvel ezelőtti ada-
tokhoz közelít. 

A gyermekvállalási kedvet befo-
lyásoló tényezők közül a fiatalok 
leginkább a bérezést, az anyagi 
helyzetet említették (68 százalék), 
a biztonság (saját lakás, biztos 
otthon, megfelelő párkapcsolat, 
biztos munkahely) 36-39 százalé-
kuk, a szülői szerepre való érett-
ség és a házasság egyharmaduk 
esetében bír befolyással az önre-
flexió alapján. A gyermekvállalási 
kedvet befolyásoló tényezők közül 
az anyagi helyzet, a biztos ott-
hon és a megfelelő párkapcsolat 
szerepe jelent meg dominánsan a 
spontán említéseknél.  

7. ábra | Első gyermek vállalásának időpontja
Hány éves volt Ön, amikor az első (vér szerinti) gyermeke megszületett?
N2012=1167, N2016=1117, N2020=1056; átlagéletkor

Összesen

Közép

Alap

Felső

15 - 19 éves

20-24 éves

25-29 éves

0 10 20155 25

 2020  2016  2012 

23,2

21,7
20,9

20,1

25,0
24,0

23,4

25,0

18,2
18,1

17,1

20,2
19,4
19,5

24,3
23,4

22,5

22,2
21,5



A gyermekvállalás alakulását a 
kérdésre adott válaszok alapján 
érdemben nem befolyásolják 
az adókedvezmények, a jövede-
lemtranszferek, szociális ellá-
tások, hitellehetőségek sem. 
Ennek ellenére a fiatalok 60 
százaléka ért egyet azzal, hogy ha 
azt szeretnénk, hogy több gyer-
mek szülessen, jobban kellene 
támogatni a gyermeket vállaló-
kat. Már csak azért is, mert 44 
százalékuk szerint az embernek 
döntenie kell, hogy karriert csinál 
vagy gyermeket vállal, miközben 
minden második fiatal azt is  

vallja, hogy gyerek nélkül nem 
élhet az ember igazán boldog, ki-
teljesedett életet, sőt 38 százalék 
szerint több gyermek is kell egy 
teljes családhoz. 

Magyarországon jelenleg is 
különböző kedvezmények, tá-
mogatások vannak, amelyekkel 
a fiatalokat segíti az állam. Ezek 
közül a Családi Otthonteremtési 
Kedvezményről (CSOK) gyakor-
latilag mindenki (83 százalék) 
hallott, de a korosztály nagy 
része tud a babaváró támoga-
tásról (72 százalék), a családi 
adó- és járulék kedvezményről 

(68 százalék) és többségük az 
első házasok adókedvezményéről 
is értesült. Az ingyenes nyelvvizs-
ga, külföldi nyelvtanulás, ingye-
nes KRESZ-tanfolyam és vizsga, 
diákhitel-tartozás mérséklés és 
elengedés híre ennél kevesebb 
fiatalhoz jutott ugyan el, de így is 
majdnem minden második érin-
tett úgy nyilatkozott, hogy hallott 
már róla valamit. S bár jelenleg 
csak 7-12 százalékuk veszi vagy 
vette igényebe ezeket, többségük 
tervez velük élete egy későbbi 
szakaszában.

8. ábra | A gyermekvállalás befolyásoló ereje
Véleménye szerint hogyan befolyásolja a gyermekvállalás az emberek….? 
Kérem, hogy egy egytől ötig terjedő skála segítségével válaszoljon, ahol az 1-es azt jelenti, hogy a nagymértékben 
rontja/korlátozza, 5-ös pedig a nagymértékben javítja
N2012=8000, N2016=2000, N2020=2000; százalékos megoszlás

 1 = teljes mértékben rontja 5 = teljes mértékben javítja  4  3  2  Nem tudja/Nem válaszol

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

61222371310
5152636135

3102239196
6917411611

4132339156
391842216

5821361614
4102638157

2101839238
949392316

11613382111
861340259

5816372014
31020351913
2918352611

6510422215
4410302923

247323520
512132752

323122456
2251727472020

2016boldogságát

családi, baráti kapcsolatainak helyzetét

szabadidő eltöltésének lehetőségeit

szexuális életét

anyagi helyzetét

munkahelyi karrierjét

tanulási lehetőségeit

2012
2020
2016
2012
2020
2016
2012
2020
2016
2012
2020
2016
2012
2020
2016
2012
2020
2016
2012
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ÉLETESEMÉNYEK
Egyes életesemények, mérföld-

kövek meghatározó jelentőségű-
ek a fiatalok életében. Ezeknél 
a történéseknél az is fontos, 
hogy hány éves korra tehető az 
esemény bekövetkezte, illetve az 
is, hogy akik életében még nem 
történt, azok hány éves korukra 
valószínűsítik az életesemény 
elérkezését. 

A vizsgáltak közül a legkoráb-
ban megvalósult, vagy a jövőben 
bekövetkező jelentős élete-
seménynek a fiatalok az első 
randizást tekintik, illetve az első 
komoly döntés meghozatalát.  
Ez négy és nyolc éve is az első 
vélt lépcsőfok volt a felnőtté 
válás útján, 16-18 éves korban 
valósul meg. A következő fon-
tos momentum, amikor először 
alakítanak ki komoly pár- 

kapcsolatot, befejezik tanul-
mányaikat és megszerzik első 
szakmai végzettségüket, illetve 
megkapják életük első fizetését 
19-22 éves kor között. 

A szülői házból való elköltözést 
és az első saját lakásba költö-
zést a korábban felsorolt élete-
seményekhez képest több évvel 
később tették meg vagy tervezik 
megtenni a 15–29 éves fiatalok. 
Ez az az életesemény, amelyet 

9. ábra | Életesemények
Életeseményeket fogok felsorolni. Kérem, mondja meg, hogy megtörténtek-e már ezek Önnel?
N2016, N2020=2000; az igen válaszok aránya, százalékos megoszlás

 2020  2016

Először randizni

Felnőtté válni

Először komoly döntést hozni

Először komoly párkapcsolatot kialakítani

Először pénzt kapni munkáért

Befejezni a tanulmányait

Első szakmai végzettség

Elköltözni a szülői háztól

Első saját lakásba költözni

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

82
81

69
68

68
65

59
58

63
57

58
56

56
51

31
24

24
17
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10. ábra | Életesemények
Hány éves korában történt ez az életesemény? Mit gondol, hány éves korában fog ez megtörténni Önnel? 
N2016, N2020=2000; átlagéletkor

korban a legkésőbb tudnak elér-
ni a felsoroltak közül, valamint 
ennél van a legnagyobb különb-
ség az átlagévek tekintetében a 
már megvalósult, illetve a jövő-
ben tervezett időpontok között.  
A nem, az életkor és a telepü-
léstípus nem bír meghatározó 
erővel a válaszok sokszínűsé-
gében, azonban az iskolai vég-
zettség igen. A magasabb iskolai 
végzettségűek szinte minden 

esetben későbbi életszakaszuk-
ban érik el, illetve tervezik a 
felsorolt életeseményeket.

Négy év alatt az egyes éle-
tesemények realizálásában 
több ponton is történt érezhető 
elmozdulás. A korábbi évekhez 
képest többen (31 százalék) 
nyilatkoztak úgy, hogy elköltöz-
tek már a szülői házból, sőt 25 
százaléknak már sikerült ön-
álló lakásba is költözni. Az első 

szakmai végzettséget is maga-
sabb arányban szerezték meg, 
mint a 2016-os fiatal korosztály, 
az első fizetést is többen kapták 
már meg ebben a mintában.  
A gyorsjelentés adatai alapján 
látható, hogy a 2020-as év fia-
taljai a 2016-hoz képest hama-
rabb hozott komoly döntéseket 
és a tanulmányait is hamarabb 
fejezte be.

Hány éves korában fog megtörténni?Hány éves korában történt?
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Az oktatásban részt vevők ará-
nya a 2008-as csúcsot követően 
2016-ig csökkent, 2020-ban 
azonban stagnált, illetve mini-
mális mértékben emelkedett 
(41 százalék). A fiatalok vélel-
mezett nyelvtudása jelentősen 
növekedett, és ezzel párhuza-
mosan a nyelvvizsgával ren-
delkezők aránya is emelkedett 
2016-hoz képest.

2000-től 2008-ig jelentős 
oktatási expanzió érvényesült 
Magyarországon, hiszen 34 szá-
zalékról 46 százalékra nőtt az 
oktatásban részt vevők aránya. 
2012-re ez az expanzió megtor-
pant, 2016-ban pedig további 
visszaesést mért a nagymintás 
vizsgálat. 2020-ban a 15–29 
évesek 41 százaléka vett részt 
valamilyen szervezett, iskola-
rendszerű képzésben, ami 
csekély mértékben magasabb 
érték, mint a négy évvel ko-
rábbi. Azt tekintjük oktatásban 
résztvevőnek, aki főtevékenység-
ként tanul, részt vesz valamilyen 
szervezett iskolarendszerű kép-
zésben, vagy jelenleg dolgozik, 
de emellett rendszeresen tanul. 
A „főállású” tanulók aránya 
egyébként 38 százalék. 

Az életkor előrehaladtával 
csökken azoknak az aránya, akik 
iskolába járnak. Míg a 15–19 
éves korosztály 86 százaléka 
vesz részt valamilyen képzésen, 
addig a 20–24 éves korcsoportba 
tartozók között az arány 36  

százalék, a 25–29 évesek közül 
pedig csupán 8 százalék része-
sül jelenleg valamilyen oktatás-
ban. 2016-hoz képest a legfia-
talabb korcsoportban stagnált, 
a 20–24 évesek körében kissé 
növekedett, míg a legidősebbek-
nél kissé csökkent az iskola-
rendszerben tanulók aránya.

Továbbra is fennáll a területi 
egyenlőtlenség a tanulás tekin-
tetében. Jellemzően a falvakban 
(37 százalék) és a kisebb, nem 
megyei jogú városokban (40  

százalék) alacsonyabb, a na-
gyobb városokban (42 százalék) 
kissé, a fővárosban (44 száza-
lék) pedig jóval magasabb az 
oktatásban részt vevő fiatalok 
aránya.

A jelenlegi tanulás mellett az 
oktatási helyzetkép másik fontos 
mutatója a legmagasabb befe-
jezett iskolai végzettség szintje. 
A befejezett iskolai végzettséget 
vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy 
a szakmunkásképzőt végzettek 
aránya 19 százalékról 17 száza-

OKTATÁSI HELYZETKÉP
Továbbtanulás

11. ábra | Jelenleg tanulók
Ön jelenleg (főtevékenységét tekintve vagy melléktevékenységként) tanul, 
részt vesz valamilyen szervezett, iskolarendszerű képzésben? 
N2000, N2004, N2008, N2012, N2016, N2020=8000; százalékos megoszlás
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lékra, az általános iskolai vég-
zettséggel rendelkezők aránya 
31 százalékról 28 százalékra 
csökkent négy év alatt, ezzel 
szemben az érettségivel ren-
delkezők aránya 38 százalékról 
42 százalékra, a diplomásoké 
pedig 12 százalékról 13 száza-
lékra növekedett az előző hul-
lámhoz képest. A fiatalok iskolai 
végzettsége az érettségizet-
tek és a diplomások esetében 
emelkedő tendenciát mutat.

Az általános iskolát (még) be 
nem fejező csoport a 2016-os 
adatokkal pontosan egyező 
módon – a teljes minta 1 száza-

lékát jelenti, közülük valamivel 
több mint minden második fiatal 
jelenleg részt vesz valamilyen 
iskolarendszerű képzésben, 
egynegyedük dolgozik, 23 szá-
zalékuk viszont se nem tanul, se 
nem dolgozik. Említésre méltó 
tény, hogy a legfeljebb általános 
iskolát végzettek (akik a tel-
jes minta 27 százalékát adják) 
negyede a vizsgálat idején nem 
tanult, hanem vagy dolgozott, 
vagy egyik főtevékenységet sem 
folytatta. 

A szülők iskolai végzettsége 
továbbra is nagyban befolyá-
solja a fiatalok végzettségét. 

Az adatokból jól látható, hogy 
minél magasabb végzettséggel 
rendelkezik az apa, annál kisebb 
a valószínűsége, hogy a gyer-
meke alacsony végzettségű lesz 
(az anyák iskolai végzettségével 
kapcsolatban is hasonló meg-
állapítások tehetők). Azoknak 
a fiataloknak az esetében, akik 
legfeljebb 8 osztályt végeztek, 
az apák 58 százaléka is legfel-
jebb szakmunkás végzettségű 
(ez alacsonyabb, mint a 2016-as 
adat), míg a diplomás fiatalok 
apáinak 78 százaléka legalább 
érettségivel rendelkezik (2016-
ben ez 73 százalék volt). 

2. táblázat | Iskolarendszerben tanulók aránya
Tanul, részt vesz valamilyen iskolában vagy tanfolyamon, valamilyen képzésben
N2000, N2004, N2008, N2012, N2016, N2020=8000; százalékos megoszlás

Iskolarendszerben tanulók aránya

2000 2004 2008 2012 2016 2020

15-19 éves 81% 81% 88% 88% 86% 86%

20-24 éves 24% 38% 40% 38% 34% 36%

25-29 éves 4% 12% 13% 9% 9% 8%

3. táblázat | Fiatalok és szüleik iskolai végzettsége
Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? Mi (volt) az édesapja/nevelőapja legmagasabb befejezett 
iskolai végzettsége? Mi (volt) az édesanyja/nevelőanyja legmagasabb befejezett iskolai végzettsége,  
amikor Ön 14 éves volt?
N2020=8000; százalékos megoszlás

Apa iskolai végzettsége Anya iskolai végzettsége

legfeljebb  
8 osztály

szakmun-
kásképző érettségi diploma Σ legfeljebb  

8 osztály
szakmun-
kásképző érettségi diploma Σ

gy
er

m
ek

 is
ko

la
i v

ég
ze

tt
sé

ge

legfeljebb 8 
osztály 23% 35% 27% 15% 100% 25% 26% 34% 15% 100%

szak-
munkásképző 18% 66% 14% 2% 100% 20% 60% 18% 2% 100%

érettségi 4% 42% 37% 17% 100% 5% 31% 48% 16% 100%

diploma 2% 20% 36% 42% 100% 2% 14% 42% 42% 100%

átlagosan 12% 41% 30% 17% 100% 13% 32% 38% 17% 100%
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TOVÁBBTANULÁS
A tanulással, illetve munkába 

állással kapcsolatos viselkedés 
a korábbi nagymintás vizsgála-
tok tapasztalatai alapján eltér a 
különböző iskolai végzettséggel 
rendelkező csoportok között. 
Az iskolai végzettség szerint 
vizsgálva a kérdést, leginkább a 
szakmunkásképzőben végzett 
fiatalok fejezték már be a tanul-
mányaikat, csupán 4 százalékuk 
tanul jelenleg is valamit. Ezzel 
szemben az általános iskolát 
végzettek 76 százaléka, az érett-
ségizett fiatalok 34 százaléka és 
a diplomás fiatalok 13 százaléka 
tanul, vagy vesz részt valamilyen 
képzésben.

A legerősebb továbbtanulási 
vágy (beleértve a tanfolyamokat 
is) a 8 általánost, vagy annál 
kevesebbet végzettek esetében 
figyelhető meg, akik közül majd 
minden második (47 százalék) 
szeretne továbbtanulni. A diplo-
mások bő egynegyede (26 szá-
zalék) szintén szeretne tanulni 
még valamit, míg az érettségivel 
rendelkezők esetében ez az 
arány 5 százalékponttal ala-
csonyabb. A szakmunkásképzőt 
végzettek körében a legalacso-
nyabb a továbbtanulás iránti 
vágy, mivel mindössze 11 száza-
lékuk tanulna tovább a jövőben.

Az összes fiatal 79 százaléka 
állítja, hogy beszél valamilyen 
idegen nyelvet, amely arány 
6 százalékpontos emelkedést 
mutat az előző adatfelvételekhez 
képest. Saját önértékelése sze-
rint a szakmunkás végzett- 
séggel rendelkező 15–29 éve-
sek 53 százaléka beszél idegen 
nyelvet, míg a diplomások 99 
százaléka. Idegen nyelvek közül 

az angol a legnépszerűbb, a 
fiatalok 66 százaléka beszél an-
golul (+5 százalék), míg németül 
a 27 százalékuk (-4 százalék). 
Nemcsak az idegennyelv-tudás 
növekedése, hanem ezzel pár-
huzamosan a nyelvvizsgával 
rendelkezők arányának emel-
kedése is regisztrálható: míg 
2016-ban a fiatalok 31, addig 
2020-ban 35 százalékának van 
valamilyen szintű nyelvvizsgája 
legalább egy idegen nyelvből. 

Ahogy 2016-ban, úgy 2020-
ban is a fiatalok 2 százaléka 

tanult már külföldön. Közülük 
is leginkább a diplomásokra 
jellemző, hogy tanultak már 
Magyarországon kívül (8 száza-
lék). A megyei jogú városokban, 
megyeszékhelyeken élők köré-
ben a külföldön tanulók aránya 
3, míg a községben lakóknál 1 
százalék. A kisszámú külföldön 
tanult fiatal egyébként leginkább 
középiskolában vagy egyetemen 
töltött néhány évet. A külföldi 
tanulmányaikhoz 50 százalékuk 
kapott valamilyen ösztöndíjat.

12. ábra | A (valamilyen) idegen nyelvet beszélők aránya
Beszél-e Ön valamilyen idegen nyelvet?
N2000, N2004, N2008, N2012, N2016=8000; százalékos megoszlás
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MUNKAVÁLLALÁS ÉS JÖVŐTERVEZÉS 
Munkavégzés és körülményei; Munkanélküliség; A munkahely biztonságának megítélése;  
A munkába állás és elhelyezkedés percepciója és tervei; Külföldi tanulási és munkavégzési tervek

A világjárvány hatása a foglal-
koztatottság területén ebben a 
korosztályban nem mutatott rö-
vid távon markáns strukturális 
hatást, folytatódott a 2016-ban 
látható trend: valamelyest nőtt a 
dolgozó fiatalok aránya és mint-
ha a fiatalok a munkával kapcso-
latos elképzelései valamelyest 
optimistábbak lennének.

MUNKAVÉGZÉS ÉS 
KÖRÜLMÉNYEI

A 15–29 éves fiatalok 62 száza-
léka már végzett olyan munkát 
életében valaha, amiért pénzt 
kapott (2016-ban 64 százalék), 
ez a munka világával való talál-
kozás. Ha arra vagyunk kíváncsi-
ak, hogy jelen esetben mennyien 
keresnek pénzt, végeznek mun-
kát, akkor ennél alacsonyabb 
arányt kapunk természetesen: 
2020-ban a 15–29 éves fiatalok 
több mint fele – 55 százaléka 
– végez kereső tevékenységet 
akár fő, akár melléktevékeny-
ségként. Ez az arány tulajdon-
képpen megegyezik a 2016-ban 
mért aránnyal és jóval maga-
sabb, mint azt a kutatássorozat 
korábbi hullámaiban tapasztal-
tuk. Természetesen a foglalkoz-
tatás jogi környezetéből adódóan 
avagy ezzel szinkronban a vizs-
gált három korcsoport szerint 

nagy különbségeket találunk az 
aktivitásban is: a legfiatalabbak 
esetében a dolgozók aránya 12 
százalék, a 20–24 évesek között 
61 százalék, a 25–29 évesek 
között pedig 86 százalék.

Ha azt firtatjuk, hogy a kereső 
tevékenység főállás avagy mel-
lékállás, avagy rugalmas-e a 
munkaidő, akkor azt tapasztal-
juk, hogy a 15–29 évesek között 
a dolgozók döntő többsége – 86 
százalékuk – teljes munka-
időben dolgozik, főállásként; 
továbbá 79 százalékuk kötött 
(nem rugalmas) munkarend-
ben dolgozik.

Világjárvány és „home office”, 
azaz inkább „távoli munkavég-
zés” ellenére a munkát végző 
fiatalok háromnegyede (76 szá-
zalék) a munkáltató telephelyén 
dolgozik, a dolgozó fiatalok 
mindösszesen 9 százaléka vála-
szolta azt, hogy a munkavégzé-
sének fő helyszíne az otthona.

A 15–29 éves fiatalok töredéké-
nek (3 százalék) van már külföldi 
munkatapasztalata, kicsivel  
kevesebb, mint felük (44 szá-
zalék) olyan beosztásban dol-
gozott, amely a végzettségénél 
alacsonyabb.

13. ábra | Dolgozók
Ön jelenleg (főtevékenységét tekintve 
vagy melléktevékenységként) dolgozik?
N2000, N2004, N2008, N2012, N2016, N2020=8000; százalékos megoszlás
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MUNKANÉLKÜLISÉG
A foglalkoztatottság megítélé-

sének másik oldala a munkanél-
küliség kérdése, azok vizsgálata, 
akik jelenleg nem dolgoznak, de 
el szeretnének helyezkedni.  
Az elhelyezkedési szándék va-
lódi indikátora a munkakeresők 
aránya: 2020-ban a 15-29 éves 
korosztály 6 százaléka nyilat-

kozott úgy, hogy munkát keres 
jelen pillanatban is.

Összességében a vizsgált 
korosztályban a fiatalok keve-
sebb, mint ötöde (19 százaléka) 
volt már valaha munkanélküli. 
Ez némi javulásnak mondha-
tó a 2016-ban mért adatokhoz 
képest, amikor is a 15-29 éves 
korosztály negyede (25 száza- 
lék) számolt be ugyanerről.  

A csökkenés jól látható módon 
leginkább a regisztrált munka-
nélküliek számában mutatható 
ki. A munkanélküliség megta-
pasztalása mellett fontos a  
leghosszabb, munka nélkül el-
töltött időszak hossza. Ez átla-
gosan 6 hónap volt, de a fiatalok 
46 százaléka csak legfeljebb  
3 hónapos munkanélküli idő-
szakról számolt be.

A MUNKAHELY 
BIZTONSÁGÁNAK 
MEGÍTÉLÉSE

Nagyon fontos elégedettségi 
faktor lehet az életkörülmé-
nyekkel kapcsolatban az, hogy 
mennyire érzik biztosnak a 
jelenlegi állásukat a fiatalok, 
és ezzel kapcsolatban viszony-
lag bizakodónak mondhatók. 
A megkérdezettek több mint 

fele (55 százaléka) biztosnak 
vagy teljesen biztosnak érzi az 
állását, munkáját, mindössze-
sen negyedük esetében mond-
ható el, hogy (egyáltalán) nem 
érzik biztosnak a munkájukat. 
A munka biztosítottságának egy 
másik vetülete az, hogy a fiata-
lok egy hasonló pozícióban való 
elhelyezkedés esélyeit meny-
nyire látják megvalósíthatónak, 
amely a karriertervek korlátja is 
lehet. Az eredmények alapján 39 

százalékuk könnyen vagy nagyon 
könnyen hasonló pozícióba tud-
na váltani, 17 százalékuk pedig 
úgy érzi, hogy nehezen tudna 
másik cégnél hasonló pozícióban 
elhelyezkedni.

A dolgozó fiatalok 8 százaléka 
tervezi, hogy két éven belül 
munkahelyet vált, ennek két 
legfontosabb oka a fizetéssel 
való elégedetlenség (49 száza-
lék) illetve az előrelépési lehe-
tőségek hiánya (18 százalék).

14. ábra | Munkanélküliség
Volt – e eddigi élete során bármikor...?
N2016, N2020=8000 százalékos megoszlás
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A MUNKÁBA ÁLLÁS 
ÉS ELHELYEZKEDÉS 
PERCEPCIÓJA ÉS 
TERVEI

Fontos kérdés az életkilátások 
szempontjából, hogy hogyan ér-
tékelik a fiatalok a saját, majda-
ni végzettség megszerzése utáni 
elhelyezkedési lehetőségeket, 
ez alapvetően befolyásolhat-
ja más fontos életterveiket is. 
Ebből a szempontból látható a 
percepcióban némi javulás 2016-
hoz képest: 2016-ban pedig a 
fiatalok ötöde – 20 százaléka 
– érezte kedvezőnek, 2020-ban 

pedig már a fiatalok negyede 
(26 százaléka) érzi kedvezőnek 
vagy nagyon kedvezőnek az 
elhelyezkedési esélyeit. Ezzel 
szinkronban 2016-ban a fiatalok 
42 százaléka, 2020-ban pedig 
már csak 30 százalékuk érezte 
úgy, hogy az elhelyezkedési esé-
lyei (nagyon) kedvezőtlenek.

A munkába állási percepció 
másik fontos indikátora az ideá-
lis, elvárt fizetés összege. Ez az 
összeg az elmúlt 4 évben megle-
hetősen nagy növekedést muta-
tott: 2016-ban hozzávetőlegesen 
nettó 243.000 Ft volt, 2020-ban 
pedig már 348.000 Ft-ra nőtt.

Napjainkra jellemző, hogy a 
felgyorsuló technikai fejlődés és 

a globális gazdasági és társa-
dalmi folyamat eredményekép-
pen nagyon nehéz még akár 
elképzelni is, hogy milyen körül-
mények között, milyen formában 
lehet majd a mai fiataloknak 
munkát végezni. A jövőbeli – né-
hány éven belüli – munkájukban 
a legtöbben alkalmazottként 
látják magukat (76 százalék), 
61 százalékuk úgy látja, hogy a 
jövőben lényegesen jobb anyagi 
helyzetben lesz, több, mint felük 
valószínűsíti, hogy a piaci szfé-
rában fog dolgozni. Összesen a 
15–29 évesek 19 százaléka gon-
dolja úgy, hogy pár éven belül 
vállalkozást fog alapítani.

15. ábra | Elhelyezkedési lehetőségek a megszerzett végzettséggel 
Tapasztalatai szerint milyenek most az elhelyezkedési lehetőségek az Ön lakóhelyén azzal a végzettséggel és 
szakképzettséggel, amellyel Ön rendelkezik / amilyen végzettséggel Ön iskolái befejezése után rendelkezni 
fog? Kérem, hogy egy egytől ötig terjedő skála segítségével válaszoljon, ahol az 1-es azt jelenti, hogy nagyon 
kedvezőtlenek, míg az 5-ös azt, hogy nagyon kedvezőek.
N2016, N2020=8000; százalékos megoszlás

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

2020

2016

5131739215

5222033164

 1 = teljes mértékben rontja 5 = teljes mértékben javítja  4  3  2  Nem tudja/Nem válaszol



16. ábra | Jövőbeli munka és anyagi helyzet
Kérdés: Hogyan látja Ön, inkább valószínű vagy inkább nem valószínű, hogy néhány éven belül…? 
N2020=8000; százalékos megoszlás

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

2781262

3771362

46517114

55718137

55718145

55221167

64922185

54520219

430132429

521144120

310103343alkalmazottként fog dolgozni

lényegesen jobb anyagi helyzetben lesz

piaci szférában fog dolgozni

vezetőként dolgozik majd

külföldön fog dolgozni

otthonról dolgozik

vállalkozást/startup-ot alapít

államigazgatásban fog dolgozni

online alkalmazáson vállal alkalmi munkát

influencerként, youtuberként fog pénzt keresni

sportolóként/művészként fog pénzt keresni

 Nagyon valószínű  Inkább valószínű  Inkább nem valószínű  Egyáltalán nem valószínű  Nem tudja/Nem válaszol
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KÜLFÖLDI TANULÁSI 
ÉS MUNKAVÉGZÉSI 
TERVEK

„A magyarországi fiatalok 
kétharmada kizárólag Magyar-
országon képzeli el a jövőjét” 
– állapítottuk meg a nagymintás 
ifjúságkutatás 2016-os gyors-
jelentésében. A külföldi tervek 
a korábbi (2012-es) adatokhoz 
viszonyítva nagyrészt válto-
zatlanok maradtak 2016-ban. 
Részletezve a külföldi terveket a 
2020-as eredmények egyes mo-
bilitási célok esetében stagná-
lást, mások esetében kifejezett 
csökkenést mutatnak.

A rövidtávú külföldi tanulással 
kapcsolatban nem tapasztalha-
tó elmozdulás a korosztályban: 
2016-ban és 2020-ban minden 
12. fiatal (8 százalék) tervezi, 
hogy egy pár hétre vagy pár hó-
napra külföldre megy tanulni.

A külföldi munkavállalás 
esetében megkülönböztettük a 
rövidebb időtartamú – pár hetes/
hónapos és ingázással érintett – 
terveket, illetve azokat az elkép-
zeléseket, amelyeket hosszabb 
távra – évekre és letelepedéssel 
– terveznek. A rövidtávú külföldi 
munkavégzésre irányuló tervek 
esetében nem láttunk elmozdu-
lást a négy évvel ezelőtti vizs-
gálathoz képest: a 15–29 éves 
korcsoport 18 százaléka szá-
molt be ilyen jellegű tervekről. 
Valamelyest nagyobb arányban 
terveznek rövid távú külföldi 
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17. ábra | Külföldi tanulási tervek 
Tervezi-e, hogy egy pár hétre, vagy hónapra külföldre menjen tanulni?
N2016,N2020=8000; százalékos megoszlás
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munkavállalást a 15–19 évesek, 
a városokban élők, ugyanakkor 
a budapestiek körében csak 11 
százalék az ilyen jellegű tervvel 
rendelkezők aránya.

Ha a hosszútávú külföldi mun-
kavégzésére vonatkozó tervek 
meglétének arányát vizsgáljuk, 
akkor elég jelentős csökkenést 
láthatunk a fiatalok között. 
2016-ban a korosztály 27 száza-
léka tervezett, 2020-ban pedig 
21 százaléka gondolkodott pár 
éves külföldi munkavállalás-
ban. Hasonlóképpen a rövid távú 
munkavállalási tervek esetében, 
itt is azt tapasztaljuk, hogy a 
fiatalabbak és a városokban élők 
nyitottabbak ebben az irányban.

A külföldi kivándorlási szán-
dékot nem csak a munka és a 
tanulás kapcsán tapasztalható 
tervekkel mértük, hanem önál-
lóan is feltettük azt a kérdést: 
tervezi-e, hogy külföldön fog 
élni. A kérdésre adott válaszok 
alapján megállapítható, hogy az 
országhatárokon túli élet lehe-
tősége kevésbé vonzó 2020-ban, 
mint négy évvel korábban: míg 
2016-ban a 15–29 évesek közül 
minden hetedik, 2020-ban csak 
minden kilencedik tervezte azt, 
hogy külföldön fog élni.

A kivándorlási terveket te-
kintve örvendetes változás, 
hogy 2016-hoz képest, amikor a 
fiatalok 15 százaléka tervezte, 
hogy külföldön fog élni, addig 
2020-ban csak 11 százalékuk 
tervezi ezt. 

18. ábra | Rövid távú külföldi munkavállalási tervek 
Tervezi-e, hogy egy pár hétre, 
vagy hónapra külföldre megy dolgozni (ingázni is)? 
N2016, N2020=8000; százalékos megoszlás

19. ábra | Hosszútávú külföldi tanulási tervek 
Tervezi-e, hogy egy pár évre külföldre megy dolgozni?
N2016, N2020=8000; százalékos megoszlás
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20. ábra | Kivándorlási tervek
Tervezi-e, hogy külföldön fog élni? 
N2016, N2020=8000; százalékos megoszlás

A külföldi tervek visszaszoru-
lásának összetett okai lehet-
nek, hipotézisként megfogal-
mazható a szubjektív anyagi 
helyzet javulása és a jövőkép 
változása, de minden bizonnyal 
a koronavírus-járvány is hatást 
gyakorolt a tervekre és a lehető-
ségekre egyaránt.

A kivándorlást tervezők közül 
a külföld vonzereje leginkább az 
anyagiakban, azaz a jobb megél-
hetési lehetőségekben ölt testet 
(44 százalék jelölte meg), közel 
negyedük (26 százalék) az itthoni 
lehetőségek hiányával, 24 szá-
zalékuk családi okkal (is) ma-
gyarázta a a hosszabb-rövidebb 
ideig tartó külföldön élési tervek 
lehetséges okait.

Fontos kérdés, hogy az imént 
ismertetett migrációs szándékok 
milyen mértékben realizálódnak, 
valósulnak meg ténylegesen.  
A külföldi lehetőségek iránt nyi-
tottak kétharmada (66 százalék) 
még csak fontolgatja, további 
ötöde (21 százalék) komolyan 
foglalkozik a gondolattal, míg 
egytizedük meghozta a döntést 
vagy már tett is lépéseket a köl-
tözéssel kapcsolatban. 

Azokat, akik nem szeretnének 
külföldre menni, megkérdeztük, 
hogy milyen tényezők tartják 
vissza az ország elhagyásától.  
Az itthon tartó erők között a csa-
lád szerepel az első helyen (31 
százalék adta meg válaszként), 
illetve az itthoni boldogulásba ve-
tett hit (26 százalék jelölte meg).
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ÉLETMÓD
Szabadidős tevékenységek; Kultúra; Sportolási és egészség; Kockázati magatartások

A szabadidős elfoglaltságok-
ban a családdal és a barátokkal 
töltött tevékenységek váltak 
hangsúlyossá, mindamellett 
jelentős szerepük van a képer-
nyős tevékenységeknek, míg a 
kulturális terek látogatottsá-
ga tovább csökkent. A fiatalok 
általában elégedettek a közér-
zetükkel, edzettségi és egész-
ségi állapotukkal, külsejükkel. 
Csökkent körükben a kockázati 
magatartások előfordulása, 
elsősorban a dohányzás szo-
rult vissza. A 2004-es csúcshoz 
viszonyítva közel felére esett a 
napi dohányzók aránya.

SZABADIDŐS 
TEVÉKENYSÉGEK

A 2020-as nagymintás ifjúság-
kutatás adatai alapján a fiata-
lok hétköznapjait és hétvégéit 
jellemzően a kötött elfoglaltsá-
gok töltik ki. A hétköznapokon 
a munka, tanulás, háztartási 
és ház körüli munkák elvégzé-
se után átlagosan 4 óra, míg a 
hétvégi napokon átlagosan 6 
óra szabadideje marad a fiata-
loknak. A szabadidő eltöltése 
elsősorban a családhoz és bará-
tokhoz kötődik, minden második 
megkérdezett fiatal említette, 

hogy a szabadidejében család- 
jával, barátaival van együtt.  
A fiúk/férfiak és a fiatalabb 
korosztályba tartozók esetében 
a barátokkal töltött szabadidő 
jelentősebb, míg a lányok/nők 
és az idősebb korcsoportokba 
tartozók esetében a családdal 
töltött szabadidő a domináns.  
A 15–29 évesek szabadidő eltöl-
tésében meghatározó szerepet 
kapnak a „képernyős” (tévé, 
számítógép, okostelefon) tevé-
kenységek. A képernyős tevé-
kenységeket összesítve hasonló 
mértékű időráfordítást figyel-
hetünk meg, mint a család és a 
barátok esetében. 

21. ábra | Szabadidős tevékenységek 
Mit csinál leggyakrabban a szabadidejében hétköznapokon/hétvégeken? 
N2020=2000, több válasz lehetséges, a kérdésre választ adók százalékban

 Hétköznap  Hétvégén

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
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A településtípus befolyásoló 
hatással bír a szabadidős tevé-
kenységekben, a kisebb telepü-
léseken élők körében a barátok 
és a család, míg a fővárosban 
az online tevékenységek vagy 
éppen a kirándulás, túrázás 
szerepe jelentősebb. A szaba-
didő-eltöltés nemek szerint is 
strukturálódik: a fiúk/férfiak 
számítógépes játékkal játsza-
nak, a lányok/nők könyvet ol-
vasnak nagyjából kétszer akkora 
arányban, mint a másik nem. 

A fiatalok szabadidős tevékeny-
ségszerkezetét megvizsgálva 
elsősorban rekreációs tevékeny-
ségeket találunk, az aktivitást 
feltételező tevékenységek a 
fiatalok kisebb részét jellemzik. 
Érdemes azonban megemlíteni, 
hogy megkérdezettek tizede 
sportolással (is) tölti a sza-
badidejét. A fiatalok bő tizede 

hétvégén és hét közben is „csak 
úgy elvan”.

A korábbi adatokkal összeha-
sonlítva jelentős különbségeket 
találunk az egyes szabadidős te-
vékenységek említésének mér-
tékében, amelyek jórészt a kér-
dés átalakításából következnek. 
Az egyes tevékenységek erősor-
rendje is némileg változott, ami 
elsősorban nem a módszertani 
okokra vezethető vissza, felér-
tékelődtek a szabadban végzett 
tevékenységek, így a kirándulás 
és túrázás, illetve a személyes 
formában, közösségben töltött 
szabadidő. Nyilvánvalónak tűnik, 
hogy a járványügyi korlátozá-
sok hatásai megmutatkoznak a 
szabadidős elfoglaltságokban is 
és ösztönözhetik a szabadban 
eltöltött idő növekedését, illetve 
a személyes találkozások ér-
tékét. Mindez nem mond ellent 

annak, hogy a fiatalok a digitális 
világban léteznek. A 2020-as 
felmérés eredményei alapján a 
fiatalok jelentős problémának 
tekintik a baráti társaságok, 
közösségek hiányát. A meg-
kérdezettek közel harmadának 
van olyan baráti köre, amellyel 
kizárólag online tartja a kap-
csolatot. Felülreprezentáltak az 
ilyen baráti körrel rendelkezők 
között a diplomások, a nagyobb 
városokban élők.

A fiatalok töredéke állította 
csupán, hogy egyetlen barátja 
sincs, akivel gyakran van együtt 
szabadidejében, átlagosan há-
rom-négy ilyen barátot tudnak 
felsorolni a kérdezettek. Jel-
lemző, hogy a fiúk/férfiak több 
barátról számolnak be, mint a 
lányok/nők, jellemző továbbá, 
hogy az életkor növekedésével 
csökken a barátok száma.

22. ábra | Online baráti kör a szabadidő eltöltéséhez 
Van-e olyan baráti köre, társasága, amellyel kizárólag az online térben tartja a kapcsolatot? 
N2020=8000; százalékos megoszlás

 Van  Nincs  Nem tudja/Nem válaszol

32

1

67
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KULTÚRA
A 2020-as év nem kedvezett a 

hagyományos kulturális színte-
reknek, amelyeket a nagymintás 
ifjúságkutatás általános tapasz-
talata szerint amúgy is egyre 
kevésbé látogatnak a fiatalok.  
A megkérdezett fiatalok között 
– a korábbi felmérések ered-
ményéhez hasonlóan – szép 
számmal találunk olyanokat, 
akik teljesen távol maradnak 
a kulturális intézményektől. 
Legkevesebben az elitkultúrá-
hoz tartozó színtereket látogat-
ják. Korosztálytól függetlenül 
meghaladja a 80 százalékot az 
operát, komolyzenei koncerteket 
soha nem látogatók aránya. 

A kulturális javak fogyasztásá-
ban korábban jelentős különb-
ségeket láthattunk a társadal-
mi-gazdasági jellemzők szerint. 
Általában elmondhattuk, hogy 
míg a budapestiek élen jártak a 
magas kulturális értéket képvi-
selő fogyasztásban (pl. színház, 
hangverseny, könyvtár, múzeum, 

kiállítás), addig a községekben 
lakó 15–29 évesek művelődési 
házakba, diszkókba, bálokba, 
mulatságokra jártak. A 2020-as 
adatok erős visszaesést jeleznek 
a fogyasztásban, amelyhez min-
den bizonnyal a koronavírus-jár-
vány is hozzájárult.

A kulturális helyszínek mellett 
a közösségi élet helyszíneinek 
látogatását is vizsgáltuk, ahol 
a fiatalok – elsősorban a sze-
mélyes együttlét reményében 
– találkoznak, beszélgetnek (pl.: 
kocsma, kávéház). Leggyakrab-
ban ezeket a helyszíneket láto-
gatják a 15–29 évesek, a járvány-
helyzet ellenére3 közel tizedük 
(7 százalék) hetente megfordul 
ilyen helyeken, ami 2016-hoz 
képest alig csökkent. 2020-ban a 
kérdések között szerepeltettük a 
konditermeket, fitneszklubokat 
is, amelyeket a megkérdezet-
tek bő tizede legalább hetente 
látogat. A testedzés mellett az 
e-sport helyszínek látogatása 
is népszerűnek mondható, a 
megkérdezettek 5 százaléka leg-

alább hetente jár ilyen helyen. 
Az egyes helyszínek látogatási 
adataiból kiolvasható, hogy ami-
képpen az elitkultúra színterei, 
úgy a fitnesz- és e-sport köz-
pontok világa is egy-egy szűkebb 
csoport intenzívebb részvételét 
élvezi, akik egyaránt az elit, 
illetve az anyagi javakkal jobban 
ellátott középosztály tagjai közül 
kerülnek ki.

A kultúrafogyasztásra vonat-
kozóan vizsgáltuk a fogyasztók 
preferenciáit is. Általánosságban 
elmondható, hogy a magyar-
országi fiatalok többsége nem 
a magyar vs. külföldi eredete 
alapján választja ki azokat a 
tartalmakat, amelyeket fogyaszt. 
Azok között a 15–29 évesek 
között, ahol a mű származása 
szempont a választás során in-
kább a külföldi könyvek, zenék 
és filmek népszerűek. A köny-
vek esetében nem olyan éles a 
külföldi alkotások dominanciája, 
azonban a zenék és különösen a 
filmek esetében háromszoros a 
külföldit preferálók aránya.

23. ábra | Magyar kultúra fogyasztása
Ön inkább magyar vagy inkább külföldi…? 
(A határon túli vagy külföldi magyar alkotók és tartalmak is magyarnak számítanak!) 
N2020=2000; százalékos megoszlás

 Inkább magyar Szinte kizárólag magyar  Szinte kizárólag külföldi  Nem szempont Inkább külföldi
 Nem tudja/Nem válaszol

szerzők könyveit olvassa

zenéket hallgat

filmeket néz

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

51122593

55102492

560513115

3 2020. november 10-től az éttermek, vendéglátóhelyek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából 
lehet tartózkodni. Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe. A szabadidős létesítmények használata tilos, bele-
értve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.



24. ábra | Kulturális terek látogatottsága
Milyen gyakran jár a következő helyekre? 
N2020=2000; százalékos megoszlás

 Havonta többször Hetente Hetente többször  2-3 havonta  Évente többször  (Szinte) soha
 Nem tudja/Nem válaszol

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

Konditerembe, fitnesz klubba

Sörözőbe, borozóba, kocsmába, presszóba

Kávéházba, teázóba

Esport (edzőterem, központ)

Étterembe

Könyvtárba

Könyvesboltba

Multiplexbe vagy más moziba

Élményközpont

Art moziba / művészfilmeket nézni

Kiállításra, múzeumba

Operába

Komolyzenei hangversenyre

Könnyűzenei koncertekre

Színházba 6227721

4838941 1

858421 1

885321 1

6524731 1

7713531

7612731

36 1332271

51281451

592110811

24251631 32

8065523 1

3519191952

4218141852

6875748
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SPORTOLÁS ÉS 
EGÉSZSÉG

A sportolási szokásokat tekint-
ve a korábbi adatokhoz képest 
csökkenést regisztrálhatunk. 
2020-ban a fiatalok szűk har-
mada (32 százalék) végzett 
rendszeres testmozgást 2016-
ban a megkérdezettek 36 szá-
zaléka válaszolta azt, hogy a 
kötelező testnevelésórán kívül is 
sportol. Az elmúlt 20 év trend-
jeit figyelve elmondható, hogy a 
sportoló fiatalok aránya válto-
zó, a 2004-es csúcsot követően 
inkább csökkenő tendenciát 
mutat, amely 2020-ban az ezred-
fordulón tapasztalt mértékhez 
képest is csekélyebb értéket 
mutat. 

Fontos ugyanakkor felhívni 
arra a figyelmet, hogy a spor-
tolási lehetőségeket jelentősen 
befolyásolhatta a járvány, ezért 
magabiztosan nem állítható, 
hogy tovább csökkent a fiata-
lok sportolási vágya. Fentebb 
láthattuk, hogy minden tizedik 
fiatal állította, hogy a sporto-
lási szokásaira is hatással volt 
a járvány és akik változásról 
számoltak be nagyrészt negatív 
hatást érzékeltek. A jelenleg 
nem sportolók mindösszesen 4 
százaléka számolt be arról, hogy 
a járvány hatással volt a spor-
tolási szokásaira és közel há-
romnegyedük tapasztalt negatív 
hatást, vélhetően ők felhagytak a 
sportolással. Amennyiben a jár-
ványhelyzet lehetséges hatását 
ezen kérdések mentén igyek-
szünk kiküszöbölni valószínűleg 
a 2016-os adathoz nagyon közeli 
értéket kapnánk, ezért inkább 
amellett érvelünk, hogy ez a 

csökkenés inkább a járványnak 
köszönhető és nem a fiatalok 
sportolási kedve csökkent.

A korábbi megállapításokhoz 
hasonlóan a 2020-as adatok 
alapján is elmondhatjuk, hogy 
rendszeres testmozgást végzők 
között felülreprezentáltak a fiúk/
férfiak (35 százalék), a lányok/
nők lényegesen kisebb arányban 
sportolnak (28 százalék). Kor-
csoportok szerint vizsgálódva 
megállapíthatjuk, hogy minél 
fiatalabbakat nézünk, annál 
magasabb a rendszeres test-
mozgást végzők aránya. Iskolai 
végzettség szerint a végzettség 
emelkedésével a rendszeres 
testmozgást végzők aránya is 
emelkedik, amely alól kivételt 
képeznek a legfeljebb általános 
iskolát végzettek. A diplomások 
közel fele (47 százalék) sportol 
szemben a középfokú végzett-
ségűek szűk harmadával (31 
százalék), illetve a szakmunkás 
végzettséggel rendelkezők szűk 
ötödével (18 százalék). A legfel-
jebb általános iskolát végzettek 

háromtizede (33 százalék) végez 
rendszeres testmozgást. A 15–
29 éves magyarországi fiatalok 
4 százaléka sportol versenysze-
rűen, 2000-ben ez az arány még 
17 százalék volt.

A testmozgás motivációi között 
az edzettség és az egészség 
elérése, valamint fenntartása 
dominál, a rendszeresen spor-
toló fiatalok többsége számára 
fontos szempontot jelentenek 
ezek. A 2016-os adatokhoz 
képest a testmozgás motivációit 
tekintve jelentősen kevesebb 
sportoló fiatal tekinti örömfor-
rásnak a testmozgást (22 vs. 62 
százalék) vagy gondolja azt, hogy 
a jó fizikai megjelenést szolgálja 
(25 vs. 58 százalék). Míg 2016-
ban minden ötödik rendszeres 
testmozgást végző fiatal kifeje-
zetten fogyni kívánt, addig 2020-
ban ez már csupán bő tizedükre 
igaz (11 vs. 21 százalék). A sport, 
mint társasági esemény is ösz-
tönzőleg hat a fiatalok ötödére 
(22 százalék). 

25. ábra | Rendszeres testmozgás végzése
Végez-e rendszeresen testmozgást, sportol-e 
(a kötelező testnevelési órán kívül)?
N2000, N2004, N2008, N2012, N2016, N2020=8000; százalékos megoszlás
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Az egészséggel és fizikai 
megjelenéssel kapcsolatos 
elégedettség enyhe csökkené-
sét regisztrálhatjuk a 2020-as 
adatok alapján a négy évvel ko-
rábbihoz képest. A 15–29 éves 
magyarországi fiatalok közel 
háromnegyede volt elégedett 
az egészségével, közérzetével 
csakúgy, mint 2008-ban és 2012-
ben. A fiatalok fele (50 százalék) 
volt elégedett az edzettségével 
2008-ban és 57 százalék 2020-
ban hasonlóan 2016-hoz. Külse-
jével a fiatalok szintén fele (51 
százalék) volt elégedett 2008-
ban, ami 2020-ban 63 százalékra 
növekedett.

Jellemző, hogy mind az egész-
séggel, mind a fizikai megjele-
néssel kapcsolatos elégedettség 

magasabb a fiúk/férfiak körében 
és minél fiatalabb korcsoportok-
ban vizsgálódunk, annál maga-
sabb az elégedettek aránya. A 
szubjektív gazdasági helyzet is 
jelentős különbséget mutat az 
elégedettségben, a jobb anyagi 
helyzetben lévők általában elé-
gedettebbek az egészségükkel 
és a fizikai megjelenésükkel is.

2012 óta a nagymintás ifjú-
ságkutatás kiterjed az élvezeti 
cikkek és egyes élelmiszerek 
fogyasztásának gyakoriságára 
is. A négy éve is vizsgált vízfo-
gyasztási szokások tekintetében 
a csapvíz mellé emelkedett a 
vizsgált korcsoportban az ás-
ványvízfogyasztás. 2016-ban is 
azt tapasztalhattuk, hogy a négy 
évvel korábbi (2012-es) ered-

ményekhez képest magasabb 
arányban számoltak be a fiata-
lok különböző élvezeti cikkek 
napi fogyasztásáról. 2020-ban 
kismértékben, de tovább nö-
vekedett a kávé és a cukrozott 
üdítőitalok fogyasztása és növe-
kedés figyelhető meg az energi-
aitalok esetében is. 

A 15–29 évesek 38 százaléka 
naponta fogyaszt zöldséget 
vagy gyümölcsöt. Jelentősen 
növekedett a legalább naponta 
egyszer húst fogyasztó fiatalok 
aránya, akárcsak a vitaminké-
szítményt naponta fogyasztók 
aránya. Növekedett, de nem 
ilyen jelentős mértékben azok 
aránya, akik napi rendszeres-
séggel fogyasztanak táplálékkie-
gészítőket vagy gyógyszereket.

26. ábra | Testkép
Mennyire elégedett Ön… ? 
N2008, N2012=8000; N2016, N2020=2000; százalékos megoszlás

 1 = teljes mértékben rontja 5 = teljes mértékben javítja  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

2020

2016

2012

2008

2020

2016

2012

2008

2020

2016

2012

2008

139303720

147303621

249332923

1313343317

137284121

128264222

226323722

29383516

25203933

113174039

213213835

24204034
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4. táblázat | Étel- és italfogyasztás
Milyen gyakran fogyasztja Ön az alábbiakat? 
N2012, N2016, N2020=2000; százalékos megoszlás az összes válaszadó körében

2012 2016 2020

legalább naponta 
egyszer soha legalább naponta 

egyszer soha legalább naponta 
egyszer soha

csapvíz 58% 10% 63% 10% 64% 9%

ásványvíz 46% 7% 60% 6% 63% 5%

kávé 41% 27% 58% 22% 59% 19%

tej 23% 9% 43% 4% 44% 5%

cukrozott üdítőital 9% 11%1 23% 11% 26% 8%

energiaital 3% 43% 10% 33% 13% 32%

nyers zöldség vagy gyümölcs - - 38% 2% 38% 4%

bármilyen gyógyszer - - 9% 37% 9% 35%

hús - - 41% 2% 51% 2%

főtt étel - - 77% 1% 79% 2%

gyorséttermi étel - - 4% 12% 7% 8%

vitaminkészítmény - - 19% 34% 28% 25%

táplálékkiegészítő - - 7% 64% 10% 54%

27. ábra | A Rendszeres sportolás okai
Miért sportol Ön rendszeresen? 
N2020=660/2000, a testmozgást végzők, százalékos megoszlás

edzett legyen

egészségesen legyen

jó legyen a közérzete

jól nézzen ki

örömet okoz

a társaság kedvéért

fogyni szeretne

szülei javaslatára

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

2016-ban a fiatalok negyede 
állította, hogy az elmúlt egy évben 
egyszer sem, míg 11 százalékuk, 
hogy hetente legalább egyszer 
fogyasztott alkoholt, a többség 
(64 százalék) pedig havonta vagy 
ritkábban. A 2020-as adatok 
alapján hat százalékponttal nőtt 
azok aránya, akik szinte sohasem 
fogyasztanak alkoholt, a legalább 
hetente alkoholt fogyasztók aránya 
érdemben nem változott.

A fiúk/férfiak és a lányok/nők 
alkoholfogyasztása között továbbra 
is jelentős a különbség. A lányok/
nők több mint 60 százaléka ritkán 
vagy sosem fogyaszt alkoholt, 
míg a fiúk/férfiak esetében ez az 
arány 40 százalék körül marad.

A nemek fogyasztásban megfi-
gyelt különbségei mellett a kor-
csoport is olyan változó, amely 
mentén eltéréseket tapasztalunk. 
A legfiatalabbak 51 százaléka – sa-
ját bevallása szerint – egyszer sem 
fogyasztott alkoholt az elmúlt egy 
évben, ugyanez a 20–24 és a 25–29 
évesek között 20–22 százalék.

A 2020-as felmérés szerint a napi 
rendszerességgel dohányzók 
aránya tovább csökkent a négy 
évvel korábbi adatokhoz képest, a 
2004-es csúcsértékekhez viszo-
nyítva megfeleződött a naponta 
dohányzók aránya. Emellett látvá-
nyos – 15 százalékpontos – ugrást 
regisztrálhatunk az egyáltalán 
nem dohányzók arányában.  
Az e-cigaretta fogyasztásban sem 
látunk növekedést, sőt valami-
vel növekedett azok aránya – 85 
százalékról 87 százalékra – akik 
sohasem szívnak e-cigarettát.

A dohányzási szokásokban 
jelentős különbségeket találunk 
korcsoportok és nemek szerint. 

A 15–19 évesek között 8 százalék 
számolt be napi rendszerességről, 
viszont 81 százalék egyáltalán nem 
dohányzik. A másik két korcsoport-
ban – amelyek mintázata érdem-
ben nem tér el egymástól – a na-
ponta dohányzók aránya körülbelül 
a korcsoportok egyötöde, azok 
aránya, akik sosem gyújtanak rá a 
korcsoport kétharmadát teszi ki.

A lányok/nők körében 11 száza-
lékot tett ki a naponta dohányzók 
aránya és 77 százalékot azoké, 
akik sosem gyújtanak rá. A fiúk/
férfiak esetében mindez 22 és 65 
százalék. Az iskolai végzettség 
szintén jelentős mértékben meg-
határozza a dohányzási szokáso-
kat. A felsőfokú végzettséggel 
rendelkezőknek csupán 9 száza-
léka jelölte meg, hogy napi rend-
szerességgel dohányzik. Ugyan-
ez az érték a középfokú iskolai 
végzettségűek körében 14 százalék 
volt, a szakmunkás végzett- 
ségűek körében pedig 33 százalék.  
A nem dohányzók arányában ha-
sonló tendenciát fedezhetünk fel, 
a felsőfokú végzettségűek körében 
80 százalékot, míg a szakmunkás 
végzettséggel rendelkezők köré-
ben 55 százalékot tesz ki az érték. 

Összességében megállapítható, 
hogy a dohányzás az elmúlt más-
fél évtizedben jelentősen visz-
szaszorult 15–19 évesek között, a 
fiatal társadalom kedvezőtlenebb 
helyzetű rétegeiben azonban 
továbbra is jelentős szerepe van. 
Beszédes adat, hogy a jövedel-
mükkel elégedettek és az anyagi 
gondok nélkül élők legalább há-
romnegyede sohasem dohányzik, 
míg az anyagi gondokkal küzdők 
és nélkülözők csoportjában szinte 
minden második fiatal (44-45  
százalék) naponta dohányzik.  
A jelenleg dohányzó 15–19 évesek 

háromnegyede nem tervezi a do-
hányzásról való leszokást.

A magyarországi 15–19 évesek 
közel harmada ismer olyan sze-
mélyt, aki kipróbált már valami-
lyen kábítószert, 57 százaléknak 
saját bevallása szerint nincs ilyen 
ismerőse, ami tíz százalékponttal 
magasabb, mint 2016-ban. Ösz-
szhangban a fogyasztókkal való 
személyes kapcsolatok számának 
csökkenésével a hozzáférés kér-
désében is csökkent azok aránya, 
akik saját megítélésük szerint 
könnyen hozzá tudnának férni ká-
bítószerhez. A hozzáférés becslése 
esetén a „nem tudom” kategória 
dominált, a fiatalok négytizede 
nem tudja megbecsülni ennek 
esélyét. A fiúk/férfiak valamivel 
magasabb arányban jelezték, hogy 
legalább egy olyan ismerősük van, 
aki használt már valamilyen ká-
bítószert és nagyjából ugyanez az 
arány köszön vissza a hozzáférés 
esetében is. További különbségek 
figyelhetők meg a korcsoportok 
szerint, a 15–19 évesek számol-
tak be legkisebb arányban (25 
százalék) olyan személyről, akiről 
tudják, hogy fogyasztott már ká-
bítószert. A legmagasabb értéket 
(34 százalék) pedig a 20–24 éves 
korosztályban vette fel a változó.

A lakóhely településtípusa szerint 
a fővárosban és a nagyobb váro-
sokban mondták legtöbben, hogy 
van olyan barátjuk, ismerősük, aki 
használt már kábítószert. Ennek 
megfelelően, a budapesti fiatalok 
között gondolják legtöbben (38 
százalék) úgy, hogy inkább könnyű 
lenne hozzájutni kábítószerekhez, 
míg a többi településtípuson az 
urbanizáltság fokával egyenes 
arányban csökken ezek aránya.
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28. ábra | Alkoholfogyasztás
Milyen gyakran fordult elő az elmúlt egy évben, hogy alkoholt fogyasztott?
N2016, N2020=8000; százalékos megoszlás

29. ábra | Dohányzás
Milyen gyakran fordult elő az elmúlt egy évben, hogy dohányzott? 
(a naponta és a soha válaszok százalékos megoszlása a kérdezettek körében)
N2000, N2004, N2008, N2012, N2016, N2020=8000; százalékos megoszlás

30. ábra | Barátok drogfogyasztása, droghoz való hozzájutás
A barátai, ismerősei között van-e olyan, aki használt már valamilyen kábítószert? 
Ha akarná, mennyire lenne könnyű vagy nehéz hozzájutnia valamilyen kábítószerhez? 
N2016, N2020=8000; százalékos megoszlás

 Havonta néhányszor Hetente többször Naponta  1-2 havonta  Ritkábban  Egyszer sem
 Nem tudja/Nem válaszol

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

2020

2016 2623202111 1

3022191810 1

2020

2016

2012

2008

2004

2000

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

 Soha  Naponta

71
17

56
25

60
27

50
30

60
32

62
29

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

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

Kábítószerhez való
hozzájutás lehetőségek

2020
2016

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

Barátok drogfogyasztása
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2016
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DIGITÁLIS KULTÚRA 
Infokommunikációs eszközök; Közösségi oldalak

A 2020-as nagymintás ifjú-
ságkutatás eredményei alap-
ján megállapítható, hogy a 
magyarországi 15–29 évesek 
napi internetezők és rendel-
keznek saját okostelefonnal. 
Túlnyomó többségük tagja 
online közösségi oldalaknak, 
melyek közül a Facebook to-
vábbra is a legnépszerűbb.
A fiatalok jellemzésénél a 

tudományos és a mindennapi 
gondolkodásban is központi 
szerepet kap az online világ, 
amely az utóbbi évtizedekben 
kiteljesedett, így a mai 15–29 
évesek értelmezhetetlenek a 
digitális kultúra kontextusán 
kívül. A mindennapok digitali-
zációja tovább mélyült a jár-
ványhelyzet hatására, az online 
oktatás, a találkozások korlá-
tozása, a szórakozási és tar-
talomfogyasztási lehetőségek 
beszűkülése következtében. 
Az ezredforduló óta eltelt 20 

év alatt a számítógép és  
különösen az internet-hozzáfé-
rés alapinfrastruktúrává vált.  
A 2000 és 2008 közötti ug-
rásszerű növekedést a lassú 
bővülés váltotta fel, amelynek 
eredményeképpen ma már a 

fiatalok túlnyomó többségének 
otthonában van számítógép és 
még ennél is nagyobb arány-
ban férnek hozzá az internet-
hez az otthonaikban. 2000-ben 
a 15–29 évesek 9 százaléká-
nak volt, 2020-ban 93 száza-
lékának van otthonában inter-
netezési lehetőség.
A 2020-as kutatás eredményei 

igazolják a már négy évvel ko-
rábban előre jelzett folyamatot, 
miszerint az internet leválik 
korábbi kizárólagos hordozó-
járól, a számítógépről. A tren-
dek alapján jól azonosítható, 
hogy míg 2008-ig az internete-
zés szinte kizárólagos eszköze 
a számítógép volt, 2016-ra az 
internet-hozzáférés már meg-
haladta a számítógép elterjedt-
ségét, 2020-ra ez a különbség 
megháromszorozódott. 
A részletes penetrációs ada-

tokat elemezve jól látható 
az innovációk adaptálásának 
abbéli sajátossága, hogy a ké-
sőbb adaptálók nem feltétlenül 
követik le a korábbi mintát, ha-
nem sokszor egyből az élre ug-
ranak. Az adatok alapján látha-
tó, hogy a kevésbé fejlett régiók 
háztartásaiban nem feltétlenül 

követték a korábbi gyakorla-
tot, azaz nem az történt, mint 
a fejlettebb régiókban, hogy 
előbb vásároltak számítógépet 
és ahhoz internet-előfizetést, 
hanem az internethez sokszor 
már egyáltalán nem is társul 
számítógép. Mindazonáltal a 
regionális fejlettségbeli kü-
lönbségek továbbra is jelen 
vannak, a fejlettség növekedé-
sével növekszik az ellátottság 
is. Az ország közép és nyugati 
részének penetrációs adatai 
rendre magasabbak, mint az 
északi és déli területeké, ha-
sonlóképpen a településméret 
növekedésével általában nö-
vekszik a hozzáférés a fiatalok 
otthonaiban. 
Míg életkori csoportokban a 

különbségek nem jelentősek, 
addig az iskolai végzettség 
alapvetően meghatározza a 
számítógép és internet-hozzá-
férést. A választóvonal tovább-
ra is az alap és középfokú vég-
zettségűek között helyezkedik 
el. Az alapfokú végzettségűek 
otthonaiban lényegesen kisebb 
arányban van jelen a számító-
gép és az internet.
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INFOKOMMUNI- 
KÁCIÓS ESZKÖZÖK

A fiatalok digitális mindennap-
jainak alapját az teremti meg, 
hogy egyre több infokommu-
nikációs eszköz található meg 
otthonaikban, illetve egyre több 
saját eszközzel rendelkeznek. Az 
otthoni internet-hozzáférés már 
természetesnek számít, sőt az 
otthoni vezeték nélküli hálózat 
is gyakoribb, mint a televíziós 
műsor előfizetés. Az internetes 
csatlakozásra alkalmas televízió-
készülékek már minden második 
és a streaming előfizetések is 
minden negyedik 15–29 éves 
fiatal otthonában jelen van-
nak. Még korai lenne temetni a 
hagyományos televíziós műsor 

előfizetéseket – különösen, ha a 
vezetékes telefon tartós pozíci-
óját nézzük – azonban az online 
megoldások jelentette kihívás 
jól érzékelhetővé vált. Az inter-
net-hozzáférés növekedéséhez 
mérhető, sőt azt is meghaladó 
léptéket produkálnak az okoste-
lefonok. A 2008-as kutatás még 
nem nevesítette külön az okoste-
lefont – első példányait 2007-ben 
mutatták be – azonban 2012-ben 
a 15–29 éves magyarországi 
fiatalok szűk harmadának volt 
okostelefonja, 2020-ra már 
szinte mindenkinek (97 száza-
lék), a hagyományos mobiltelefon 
jelentősen visszaszorult, a meg-
kérdezettek tizedének van csupán 
ilyen készüléke (is). Jelentősen 
növekedett az okostelefonokhoz 

vásárolt internet-elérés aránya is. 
Nyolc évvel ezelőtt csupán min-
den második mobilhoz tartozott 
internet előfizetés, a legfrissebb 
adatok szerint már az eszközök 
88 százalékára igaz ez. 

Szintén kapcsolódnak az okoste-
lefonok terjedéséhez a különböző 
hordható, az okostelefonhoz csat-
lakoztatható készülékek, a 2016-
os kutatás során megállapíthat-
tuk, hogy az olyan okoseszközök 
elterjedése is mérhetővé vált, 
mint az okosórák, aktivitásmé-
rők, amelyek előfordulása szinte 
megnégyszereződött az elmúlt 
években, 2020-ban a fiatalok 22 
százalékának volt okosórája vagy 
aktivitásmérője. Nyolc éve még 
újdonságnak számított, de 2016-
ban már minden negyedik 15–29 

31. ábra | Ellátottság számítógéppel, internettel
Van-e otthon (ebben a háztartásban, ahol lakik) számítógép? 
Van-e otthon (ebben a háztartásban, ahol lakik) internet? 
N2000, N2004, N2008, N2012, N2016, N2020=8000, százalékos megoszlás
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évesnek volt saját táblagépe, a 
bővülés itt is és a játékkonzolt 
birtoklók arányában is jelentős, 
azonban nem éri el az okosórák, 
aktivitásmérők esetében tapasz-
taltat.

A 2016-os kutatási eredménye-
ket mérföldkőnek tekintettük a 
fiatalok médiafogyasztásában, 
ugyanis a televízió erős pozíciója 
ellenére az internet egyértel-
műen átvette a vezető médium 
szerepét. Az elmúlt négy évben az 
internet vezető szerepe megkér-
dőjelezhetetlenné vált, amellyel 
párhuzamosan a televízió to-
vább veszített erejéből. A 15–29 
éves magyarországi fiatalok napi 
internethasználónak tekinthetők, 
négytizedük gyakorlatilag folya-
matosan online van. 

A legjellemzőbb fogyasztási 
magatartás szerint a 15–29 éves 
magyarországi fiatalok folyama-
tosan interneteznek, naponta 
néznek televíziót, a rádióhall-
gatás heti rendszerességű, míg 
a nyomtatott sajtó elvesztette a 
fiatal fogyasztókat.

A szociodemográfiai jellem-
zők alapján kijelenthető, hogy 
a magyarországi diplomás és 
érettségizett fiatalok napi inter-
nethasználóknak tekinthetők. 
98 százalékuk legalább naponta 
egyszer csatlakozik a világháló-
ra, az alapfokú végzettségűek 94 
százaléka internetezik legalább 
naponta.

A szociodemográfiai jellemzők 
szerint a korábbi távol mara-
dók határozott felzárkózását 

tapasztalhatjuk. Korcsoportok 
tekintetében már nincs kü-
lönbség, 2016-ban a tendencia 
még tisztán látható volt, a kor 
emelkedésével a napi internet-
használók aránya csökkent, ez 
a 2020-as adatok alapján már 
nincs így. A fővárosban és a 
falvakban élők közötti különbség 
is minimálisra zsugorodott, a re-
gionális megosztottság azonban 
még jelen van, bár a mintegy 20 
százalékpontos különbség alig 
harmadára apadt. Közép-Ma-
gyarország használói arányától 
(98 százalék) lemaradva legke-
vésbé az Észak-Magyarországon 
(92 százalék) és Észak-Alföldön 
(94 százalék) élők között találunk 
napi internethasználókat.

5. táblázat | A háztartás ellátottsága és a saját eszközök 
Van-e otthon (ebben a háztartásban, ahol lakik)…? Van-e Önnek saját…? 
N2012, N2016, N2020=8000; százalékos megoszlás

Otthon…

2012 2016 2020

vezetékes telefon 
(előfizetés) 27% 29% 33%

számítógép 
(PC, laptop, tablet) 80% 85% 86%

internet-hozzáférés 
(előfizetés) 74% 87% 93%

WIFI, otthoni vezeték nélküli 
internet - 76% 87%

internetre köthető televízió, 
okos (smart) TV - 24% 50%

televíziós műsor előfizetés - 84% 86%

streaming előfizetés 
(pl. Netflix, HBOGO;  
Apple TV, Amazon Prime)

- - 24%

Saját…

2012 2016 2020

okostelefon 31% 85% 97%

mobiltelefon 62% 65% 10%

mobiltelefonján, okostelefon-
ján internet előfizetés 50% 70% 88%

számítógép, PC 63% 55% 46%

laptop, notebook - 57% 67%

tablet, táblagép 3% 25% 31%

játékkonzol 7% 12% 20%

okosóra, aktivitásmérő - 6% 22%

elektromos bicikli/roller/
hoverboard - - 5%



32. ábra | Médiafogyasztás gyakorisága
Milyen gyakran néz Ön televíziót (televízióadást hagyományos vagy online módon)?
Milyen gyakran olvas Ön nyomtatott lapokat (napilapot, hetilapot, folyóiratot)?
Milyen gyakran hallgat Ön rádiót (rádióadást hagyományos vagy online módon)?
N2020=8000; százalékos megoszlás

KÖZÖSSÉGI 
OLDALAK

A magyarországi 15–29 évesek 
nyolctizede (81 százalék) tagja 
valamilyen internetes közössé-
gi oldalnak, amely 2020-ban is 
leginkább a Facebook-ot jelenti. 
Mindezt jól jelzi, hogy a valamely 
közösségi oldalon regisztráci-
óval rendelkezők 84 százaléka 
naponta használja a Face-

book-ot, míg a sorban következő 
YouTube napi felhasználóinak 
aránya 50 százalékot tesz ki.  
A megkérdezetteknek átlagosan 
575 ismerősük van a legtöbbet 
használt közösségi oldalon.

Az közösségi oldalakat legin-
kább tájékozódásra és szóra-
kozásra használják a fiatalok. 
Tájékozódás céljából a fiatalok 
háromtizede (31 százalék) keres 
fel napi gyakorisággal online  

közösségi oldalakat, közel 
ugyanannyian, mint a szóra-
kozást illetően (29 százalék). 
Legalább naponta 21 százalékuk 
a helyi hírekkel kapcsolatos 
tájékozódás céljával használja 
ezeket az oldalakat. Más céllal 
jellemzően nem napi gyakori-
sággal használják, de jelentős 
részük – ha ritkábban is – hasz-
nálja programszervezésre, 
vásárlásra is az online közös- 
ségi oldalakat.

 Havonta többször  Havonta Hetente többször  Hetente Naponta  Ritkábban  Egyszer sem
 Nem tudja/Nem válaszolt

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

Televíziót néz

Rádiót hallgat

Nyomtatott lapokat olvas 42166109116

2383782921

631362259
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33. ábra | Közösségi oldalak használata
Milyen gyakran használja Ön az alábbi közösségi oldalakat/szolgáltatásokat?
N2020=2000; százalékos megoszlás

34. ábra | Közösségi oldalak funkciói 
És milyen gyakran szokta Ön a közösségi oldalakat használni…? – legalább naponta egyszer használók
N2020=6879/8000; akik tagjai közösségi oldalaknak, százalékos megoszlás

 Naponta  Hetente Naponta többször  Ennél ritkábban  Soha  Nem tudja/Nem válaszolt

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

Facebook

Youtube

Instagram

Tiktok

Twitter

Snapchat

Pinterest

LinkedIn 854 721 1

759 1032 1

717 105 16

728 97 14

5110 91614

4310 81623

2023 62822

104 22163

Tájékozódásra általában

Szórakozásra

Tájékozódásra a helyi hírekkel (települést érintő) kapcsolatban

Közösségi programok szervezésére

Politikai, közéleti hírekkel kapcsolatos információszerzésre

Üzleti (munkával összefüggő kapcsolattartásra)

Segítségkérésre, tanácskérésre

Párkeresésre

Munkakeresésre

Vásárlásra

Adományozásra

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

 Legalább naponta használja

31
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KÖZÖSSÉG ÉS POLITIKA
Társadalmi közérzet; Intézményi bizalom; Vallásosság; Ideológiai karakter; Demokrácia vs. diktatúra; 
Politikai érdeklődés; Szülői minták elfogadottsága; Magyar identitás; Az Európai Uniós tagság

2020-ban valamelyest erősö-
dött a magyarországi fiatalok 
közéleti érdeklődése, a demok-
rácia iránt többségük elköte-
lezett. Az fiatalok ideológiai 
profilját a középre húzás hatá-
rozza meg. A fiatalok társadal-
mi közhangulatának korábban 
tapasztalt nagymértékű javu-
lása megállt, ugyanakkor saját 
helyzetükkel való elégedettség 
tovább növekedett. A vallásos-
ság gyengült, a magyar identi-
tástudat tovább erősödött.

TÁRSADALMI 
KÖZÉRZET

A magyarországi fiatalok kö-
zérzetének egyik fontos mérő-
száma, hogy miképpen érzékelik 
az elmúlt 10 évben bekövetke-
zett társadalmi-gazdasági-poli-
tikai változásokat. A közhangulat 
azonban nyilvánvalóan nem 
független a mindennapjainkat 
jellemző járványhelyzettől.

Az elmúlt 10 esztendő érté-
kelését 2008-ban és 2012-ben 
mértekhez képest sokkal ked-
vezőbb, 2016-hoz képest vi-
szont kedvezőtlenebb válaszok 
dominálják, úgy, hogy a fiatalok 
továbbra is inkább negatívan 
szemlélik a múlt történéseit.  
Az ország gazdasági helyzeté-
nek alakulását ítélik meg rela-
tíve legkedvezőbben a fiatalok, 
hiszen 18 százalékuk úgy érzi, 

hogy javult a gazdaság állapota 
az elmúlt 10 év alatt. 2016-ban 
az ország gazdasági helyzetének 
változását a fiatalok 27 százalé-
ka ítélte kedvezőnek.

2020-ban a legkedvezőbb 
eredmény a családok belső 
viszonyai vonatkozásában mu-
tatható ki. A 15–29 évesek 69 
százaléka szerint saját családjá-
nak belső viszonyai nem változ-
tak az elmúlt 10 esztendőben, 14 
százalékuk úgy véli, hogy még 
javult is a legszűkebb mikrokör-
nyezetük viszonyrendszere. Úgy 
tűnik, hogy a koronavírus-jár-
vány a családok belső viszonya-
ira kisebb hatással volt, mint a 
társadalom egészére.

Magyarország nemzetközi  
pozíciójának alakulását a fiata-
lok 39–39 százaléka értékelte 
kedvezőtlenre, vagy változat-
lanra, és 14 százalékuk javuló 
tendenciáról számoltak be. 

Az emberek életszínvonalát és 
hangulatát kritikusabban ítélik 
meg a fiatalok, mert 47–52 szá-
zalékuk romlást érzékel e téren, 
javulásról 13, illetve 11 száza-
lékuk számol be. A közhangulat 
kedvezőtlen fordulatát jelzi, hogy 
2016-ban a javulásról beszámo-
lók aránya még 18 és 16 szá-
zalék volt, de feltehetően ez is 
összefüggésben van a koronaví-
rus kedvezőtlen hatásaival. 

A társadalmi közérzet általános 
képéhez képest azonban ked-
vezőbb a „személyes helyzet” 

megítélése. A magyarországi 
fiatalok saját családjuk anya-
gi helyzetét ugyanis leginkább 
stagnálónak értékelik (a „vál-
tozatlan” kategóriát választók 
aránya 52 százalék, viszont töb-
ben vannak a romlást észlelők a 
„javult” kategóriát választókhoz 
képest).

Alapvető, szociodemográfiai  
tényezők mentén vizsgálva a 
fenti sokfaktoros szubjektív 
társadalmi közérzet dimenziót 
megállapítható, hogy vannak 
határozott nyertesnek és határo-
zott vesztesnek tűnő csoportjai  
a magyarországi fiataloknak.  
A fővárosiak, a felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezők, vala-
mint az önmagukat felsőközép-, 
felső csoportba sorolók érzik 
az átlag fiatalhoz képest inkább 
úgy, hogy javult a magyaror-
szági gazdaság helyzete, míg a 
kistelepüléseken élők, az ala-
csonyabb iskolázottsággal ren-
delkezők véleménye kritikusabb. 

A társadalmi közérzet követke-
ző meghatározó faktorát, a jö-
vőre vonatkozó várakozásokat, a 
2008-as és 2012-es kifejezetten 
negatív jövőképpel ellentétben, 
2016-ban alapvetően optimista 
környezet dominálta. 2020-ban 
a 15–29 évesek túlnyomó több-
sége a jövőt tekintve inkább 
változatlanságot, stagnálást 
tart valószínűnek (40–59 száza-
lék), ugyanakkor a romlás vs. 
javulás dichotómiában, több  
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dimenzióban is a romlást fel-
tételezők kerültek többségbe. 
Különösen igaz ez az emberek 
életszínvonala, az emberek 
hangulata, valamint az ország 
gazdasági helyzetének vonatko-
zásában. A fiatalok jövő- 
orientációja a legbizakodóbb a  

család belső viszonyait és anya-
gi helyzetét vizsgálva. 

Összességében, a 15–29 évesek 
44 százaléka bízik vagy határo-
zottan bízik a jövőben, 42 száza-
lékuk közepes értékelést adott, 
míg 14 százalékuk tart vagy 
határozottan tart a jövőtől. 

A társadalmi közérzet harma-
dik fontos dimenziója a jelenlegi 
helyzet megítélése. Ezzel kap-
csolatban elmondható, hogy a 
15–29 évesek jelenlegi életük 
meghatározó területeit pozi-
tívan, sőt az előző nagymintás 
ifjúságkutatás eredményeihez 

35. ábra | A dolgok alakulása az elmúlt 10 évben 
Mindent egybe véve, véleménye szerint az elmúlt 10 évben hogyan alakult…? 
N2008, N2012=8000, N2016, N2020=2000; százalékos megoszlás

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

az Ön családjának anyagi helyzete

az emberek életszínvonala

az ország gazdasági helyzete

az Ön családjának anyagi helyzete

az emberek életszínvonala

az ország gazdasági helyzete

az Ön családjának anyagi helyzete

az emberek életszínvonala

az ország gazdasági helyzete

az Ön családjának belső viszonyai

az ország nemzetközi pozíciója

az emberek hangulata

az Ön családjának anyagi helyzete

az emberek életszínvonala

az ország gazdasági helyzete

az Ön családjának belső viszonyai

az ország nemzetközi pozíciója

az emberek hangulata

81 3133

77 3164

60 3316

77 11102

79 1191

69 11182

29 103427

42 63418

27 54721

43 63516

30 133720

15 55723

40 63618

47 43613

29 35216

52 43311

39 73914

14 36914

2016

2020

2012

2008

 Javult  Nem változott  Romlott  Nem tudja/Nem válaszolt
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képest is pozitívabban ítélik 
meg. Figyelemre méltó változás 
történt azonban a fiatalok életét 
legjobban befolyásoló két té-
nyezővel: a partner- és a baráti 
kapcsolatokkal. Míg a korábbi 
hullámok során azt tapasztal-
tuk, hogy mérésről mérésre 

stabilan magas, gyakorlatilag 
a legmagasabb az ezekkel való 
elégedettség, 2020-ban – vélel-
mezhetően nem függetlenül a 
koronavírus-járvány következ-
ményeitől – ezen a két terüle-
ten visszaesés tapasztalható.  
A többi vizsgált területen, bele-

értve a saját anyagi helyzetet, a 
munkavállalási lehetőségeket, 
a jelenlegi élethelyzetet, inkább 
javuló tendenciákat jeleznek a 
mutatók, különösen, ha a  
2008-as vagy a 2012-es állapo-
tokkal vetjük össze a leg- 
frissebb adatokat. 

36. ábra | A dolgok várható alakulása a következő 10 évben
És ha a jövőre gondol, mit tart valószínűnek a következő 10 évben hogyan fog alakulni…? 
N2008, N2012=8000, N2016, N2020=2000; százalékos megoszlás

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

az Ön családjának anyagi helyzete

az emberek életszínvonala

az ország gazdasági helyzete

az Ön családjának anyagi helyzete

az emberek életszínvonala

az ország gazdasági helyzete

az Ön családjának anyagi helyzete

az emberek életszínvonala

az ország gazdasági helyzete

az Ön családjának belső viszonyai

az ország nemzetközi pozíciója

az emberek hangulata

az Ön családjának anyagi helyzete

az emberek életszínvonala

az ország gazdasági helyzete

az Ön családjának belső viszonyai

az ország nemzetközi pozíciója

az emberek hangulata

44 62723

45 52822

36 63226

58 17187

59 17177

51 17239

18 153631

22 133629

14 134132

22 123828

18 153928

11 124730

28 84123

29 74023

19 74627

30 74122

26 94322

11 65924

2016

2020

2012

2008

 Javult  Nem változott  Romlott  Nem tudja/Nem válaszolt
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A diplomás fiatalok, vagy a 
jelenleg egyetemre járók minden 
tekintetben a legelégedettebbek. 
A diplomások elégedettségével 
szemben a legfeljebb 8 osztályt 
végzett, és még inkább a szak-

munkás bizonyítvánnyal rendel-
kező 15–29 évesek állnak, akik 
a többi csoporthoz képest kriti-
kusabban értékelik pillanatnyi 
helyzetüket. Hasonló tendenciák 
mutathatók ki egyébként az éppen 

szakmát adó képzésre járók ese-
tében is Állandó lakhely szerinti 
település típusát vizsgálva pedig 
a kisebb, nem megyei jogú váro-
sokban élő fiatalok elégedettsége 
emelhető ki leginkább.

37. ábra | Elégedettség az élet különböző területein
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 
N2008, N2012, N2016, N2020=8000; átlagok

 2020  2016  2012  2008

1 2 3 4 5

Baráti kapcsolataival

Tanulási lehetőségeivel

Partnerkapcsolataival

Mindent egybe vetve azzal, ahogyan most él

Személyes élettervei megvalósulási esélyeivel

Jövőbeli kilátásaival

Jelenlegi életszínvonalával

Munkavállalási lehetőségeivel

Anyagi helyzetével

4,1
4,4

4,3

3,8
3,5

3,6
3,8

4,1
4

3,7
3,5

3,3
3,7

3,6
3,3

3,2
3,7

3,5
3,2

3,1
3,7

3,6
3,5

3,3
3,5

3,4
2,9

3,5
3,4

3,0
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INTÉZMÉNYI 
BIZALOM

A 2016-os nagymintás vizsgá- 
lat azt mutatta, hogy a bizalom 
két jól elkülöníthető dimenziója 
írható körül. Beszélhetünk  
intézményi közbizalomról és 
személyközi, interperszonális 
bizalomról. Míg az előbbiek ese-
tében helyesebb a bizalmatlan-
ság kifejezés használata, addig a 
legszűkebb referenciacsoportok 
iránt töretlen és rendkívül mé-
lyen gyökerező bizalom regiszt-
rálható a fiatalok körében. Nincs 
ez másként 2020-ban sem.  
A közintézmények jelentős 
részével, különösen azokkal, 
amelyek közvetlenül a politiká-
hoz kötődnek (politikusok, kor-
mányzat, országgyűlés), tovább-

ra is jelentős a bizalmatlanság, 
eközben minél közelebb érünk 
a mikrokörnyezethez, annál na-
gyobbá válik a fiatalok általános 
bizalma. Legkevésbé a politiku-
sokban bíznak a magyarországi 
15–29 évesek, ezzel szemben 
teljes bizalommal fordulnak a 
családjuk, mint legkisebb orga-
nikus közösség felé. A családon 
belüli bizalom mértéke szinte 
össze sem hasonlítható a többi 
csoport, közösség, szervezet 
esetében tapasztalttal. 

A bizalmi lista második helyén 
az ismerősök állnak, akiket a 
munkatársak és szomszédok 
követnek. A bizalom tehát héj-
szerkezetet mutat: minél inkább 
tágul, annál inkább csökken. 
A közintézmények esetében a 
politikusokat a kormány iránti 

bizalom követ, majd a bankokat 
és biztosítókat találjuk.

Az elmúlt vizsgálati hullám- 
mal összehasonlítva az intéz- 
ményekbe vetett közbizalom 
enyhe negatív irányú elmoz-
dulást mutat: 2016-hoz képest 
ugyanis nincsen egyetlen olyan 
intézmény sem, amely esetében 
ne bizalomvesztésről, esetleg 
stagnálásáról beszélhetnénk.  
A legjelentősebb a bizalom csök-
kenése a köztársasági elnök, az 
Alkotmánybíróság és általában a 
bíróságok esetében. Vélhetően az 
sem teljesen független a koro-
navírus-járványtól, hogy „általá-
ban az emberekben” és „azon a 
személyekkel szemben, akikkel 
először találkozik” is jelentősebb 
csökkenést mutat 2016-hoz ké-
pest a bizalom. 
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38. ábra | Személyekbe és intézményekbe vetett bizalom
Mennyire bízik Ön a következőkben: teljes mértékben, inkább igen, inkább nem vagy egyáltalán nem?  
És mennyire bízik Ön a következőkben: teljes mértékben, inkább igen, inkább nem vagy egyáltalán nem?
N2020=2000; százalékos megoszlás

 Inkább igen Teljes mértékben  Egyáltalán nem Inkább nem
 Nem tudja/Nem válaszol

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

A politikusokban

A kormányban

A bankokban, biztosítókban

Az Országgyűlésben

Az egyházakban általában

Nonprofit szervezetekben, NGO-kban

Azokban a személyekben, akikkel…

A köztársasági elnökben

Az Alkotmánybíróságban

A bíróságokban

A civil szervezetekben

A település (kerület) polgármesterében

Általában az emberekben

A honvédségben

A rendőrségben

Munkatársaiban/iskolatársakban

Szomszédokban

Ismerőseiben

Az Ön családjában

4 31 40 21 4

10 36 32 17 5

6 40 35 15 4

7 39 34 14 5

9 39 31 15 6

6 42 31 12 9

8 43 37 11 2

10 41 30 13 7

9 45 31 10 6

10 46 30 9 5

9 48 29 8 6

14 51 23 7 5

8 57 29 5 1

17 50 22 6 5

15 54 22 6 4

19 60 15 2 3

20 60 16 3 1

28 57 12 2 1

69 21 7 2 1



VALLÁSOSSÁG
2020-ban a trendekbe illeszke-

dően tovább folytatódott az egy-
házakhoz kötődő hívő fiatalok 
arányának csökkenése, ugyan-
akkor a „maga módján” valláso-
sak aránya tovább növekedett, 
visszaállt a 2000-es évek elején 
mért szintjére (49 százalék).  
A nem vallásosak aránya vi-
szont jelentősen csökkent az 
előző hullámhoz képest (-6 
százalék), a „nem vallásos, 
más meggyőződésűek” aránya 
pedig továbbra is alacsony, 4 
százalék. Összességében úgy 
tűnik, hogy a 2000 óta nyomon 

követhető szekularizációs folya-
mat mintha megtorpant volna, 
kevesebb fiatal vallja magát 
nem vallásosnak, mint az előző 
adatfelvételek során.

Saját bevallása szerint a fia-
talok 26 százalékát semmilyen 
felekezetbe sem jegyezték be/
keresztelték meg, 52 százalé-
kuk római katolikus felekezetű, 
15 százalékuk református, 2–2 
százalékuk evangélikus, illetve 
görögkatolikus. Az előző vizs-
gálathoz képest többen tartják 
magukat jelenleg katolikusnak 
(39 százalék +3 százalék), a 
többi felekezet esetében viszont 
nincs ilyen elmozdulás. A római 

katolikusok enyhe növekedésé-
vel párhuzamosan kissé csök-
kent (-2 százalék) azok aránya, 
akik semmilyen felekezethez 
nem érzik magukat közel.

A vallásos fiatalok Magyar-
országon alapvetően a nagy 
történelmi egyházak hívei, ezen 
belül is domináns a Római 
Katolikus Egyház. Ezt támasztja 
alá, hogy a jelenleg egyháziasan 
vallásosak 61 százalékát római 
katolikusként keresztelték meg, 
20 százaléka református, 5 szá-
zaléka evangélikus, 3 százaléka 
pedig görög-katolikus. A kisebb 
egyházak 7 százalékot tesznek 
ki ebben a körben. A maguk 

39. ábra | Vallásosság
A következő kijelentések közül melyikkel tudná önmagát a leginkább jellemezni?*
N2000, N2004, N2008, N2012, N2016, N2020=8000; százalékos megoszlás

* a „nem tudja megmondani, hogy vallásos-e” nem ugyanaz a kategória, mint a „nem tudja, nem válaszol”. Ez utóbbi a kérdésre 
és nem a vallásosságra vonatkozik.

 Vallásos a maga módján  Nem tudja megmondani Vallásos, az egyház tanítását követi
 Nem vallásos  Határozottan más a meggyőződése  Nem tudja/Nem válaszolt

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

282864610

1132444810

18356437

77408317

14415436

143554952020

2016

2012

2008

2004

2000
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módján vallásosak körében 
71 százalék a római katolikus 
felekezetben megkereszteltek 
aránya. 

Az adatokból jól látható, hogy 
a megkeresztelés/bejegyzés 
jelentős részük esetében pusz-
tán formalitás, vagy hagyomány 
kérdése. Ezt erősíti, hogy a fia-
talok mintegy ötödét (21 száza-
lék) nevelték otthon vallásosan, 
ehhez képest egyházi oktatási 
intézménybe a 15–29 évesek 9 
százaléka járt vagy jár jelenleg, 
amelyből legtöbben általános 
iskolába (58 százalék), majd 
középiskolába (33 százalék). 

Iskolai hittanra – saját bevallá-
sa szerint – a fiatalok 29 szá-
zaléka járt vagy jár, ami meg-
egyezik a 4 évvel korábban mért 
adatokkal.

A vallásos szocializáció egyik 
fontos mutatószáma a vallási 
szertartásokon való megje-
lenés gyakorisága, amelyet a 
járványvédelmi korlátozások is 
befolyásolhatott, így a vallásgya-
korlás formái is átalakulhattak. 
A 15–29 évesek 8 százaléka jár 
legalább heti gyakorisággal 
valamilyen egyházi szertartás-
ra, további 5 százalékuk pedig 
havonta, vagy havonta néhány-
szor látogat esküvőktől, teme-

tésektől, családi eseményektől 
eltekintve vallási szertartásokat. 
Ezzel szemben 54 százalékuk 
sosem jár ilyen eseményekre, 
12 százalékuk pedig éves gya-
koriságnál is ritkábban látogat 
egyházi eseményeket. A vallásos 
szertartásokhoz képest – ame-
lyek nyilvánvalóan inkább társas 
cselekmények – imádkozni, me-
ditálni vagy más hasonló egyéni 
tevékenységet folytatni valami-
vel többen szoktak: a fiatalok 
mintegy 17 százaléka nyilatkozta 
azt, hogy naponta vagy hetente 
többször végez ilyen tevékeny-
séget, további 7 százalék pedig 
havonta néhányszor.

40. ábra | Felekezeti hovatartozás
Milyen felekezetben keresztelték meg / jegyezték be Önt? 
Jelenleg érzi-e önmagát valamilyen vallási felekezethez tartozónak? 
N2020=8000; százalékos megoszlás

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

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

Jelenlegi érzet

Bejegyzés 2122155226

1112113946



IDEOLÓGIAI 
KARAKTER

Az ideológiai értékorientációt 
a nagymintás ifjúságkutatás 
hagyományaira építkezve vizs-
gáltuk a 2020-as adatfelvétel 
során is. Az értékorientációban 
a bal–jobb, a liberális–konzer-
vatív, a mérsékelt–radikális 
skálát és újdonságként a nem-
zeti önrendelkezés és nemzetek 
feletti kormányzás megítélését a 
szokásos 1–7-ig terjedő skálán 
mértük, ahol a 4-es érték a ská-
la közepe, és balra, illetve jobb-
ra is 3–3 érték található, azaz 
alkalmas arra, hogy az egyes 
ideológiai beállítódás mélységét 
is mérni lehessen (lehet tehát 
valaki erősen, közepesen és 
kissé baloldali/jobboldali stb.). 

Fontos felhívni a figyelmet arra, 
hogy bár a válaszok alapján 
skálaátlagokkal jellemezhetjük, 
hogy a magyarországi fiatalok pl. 
a mérsékelt–radikális skálán hol 
helyezik el magukat, azonban 
a megjelenített értékek értel-
mezésére nem kapunk választ. 
Ez azt jelenti, hogy pl. a mérsé-
kelt–radikális skálán, ha valaki 
„1”-es értéket jelöl, azaz szélső-
ségesen mérsékeltként azono-
sítja magát, nem tudjuk meg ez 
számára milyen tartalmat jelent. 
Hipotézisként megfogalmazhat-
juk, hogy nem feltétlenül ugyan-
azt jelentik számukra az egyes 
fogalmak, mint amit a kutatónak 
vagy amit jelentett egy fiatalnak 
egy-két évtizeddel ezelőtt.

Az értékskála széleit értelmez-
ve határozottan mérsékelt, a 
nemzeti szuverenitás orientá-

cióját mutató, inkább liberális 
és megosztott jobb és baloldali 
ifjúsági arcél rajzolódik ki.  
Fő tendenciaként kirajzolódik, 
hogy nőtt a magukat a centrum-
ba pozicionáló – tehát a kö-
zépső értéket választó – fiatalok 
aránya és általában is jellemző, 
hogy a legnagyobb arányban a 
középső értéket preferálják a 
válaszadók, tágabb kontextus-
ban, a rendelkezésre álló összes 
adatfelvétel eredményeit vizs-
gálva sokkal összetettebb a kép. 
Összességében a 2020-as nagy-
mintás vizsgálatban a bal–jobb 
hétfokú ideológiai skála átlaga 
4,04 átlagpont, a liberális–kon-
zervatív skáláé 3,63, míg a 
mérsékelt–radikális skáláé 3,36 
és az önrendelkezés – nemzetek 
feletti kormányzás skáláé 3,25 
átlagpont.

41. ábra | Tulajdonságpárok
Kérem, jellemezze Önmagát az alábbi tulajdonságpárok segítségével! 
N2008=2000, N2012=8000, N2016=2000, N2020=8000; százalékos megoszlás, az érvényes válaszok aránya

 5  6  7 1  2  3  4

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

331232221513

47182722139

239551687

2395019107

551533211210

67162623139

339531886

46104717106

8616372084

131421281563

5512611133

10101153844

33935221414

2020
2016
2012
2008
2020
2016
2012
2008
2020

2020

2016
2012
2008

1 = mérsékelt

1 = liberális

1 = baloldali

1=nemzeti
önrendelkezés

híve

7 = radikális

7 = konzervatív

7 = jobboldali

7=nemzetek
feletti kormányzás

híve
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DEMOKRÁCIA VS. 
DIKTATÚRA

A különböző, elmúlt években 
készült politikai szociológiai 
kutatások eredményei jelez-
ték, hogy a magyar társadalom 
– életkortól lényegében füg-
getlenül – alapvetően demokrá-
ciapárti, de vannak olyan kisebb 
csoportok, amelyek el tudják 
fogadni a diktatórikus rend-
szert is. A 2020-as nagymintás 
ifjúságkutatás megerősíti a 
2016-ban jelzett eredményeket, 
azaz a fiatalok döntő többsége 
a demokráciát tekinti a legjobb 
politikai rendszernek (57 szá-
zalék). Majd’ minden negyedik 
15–29 éves rendszerszkeptikus-
nak tekinthető, azaz számára 
mindegy, hogy milyen politikai 

rendszerben él, míg a diktatúrát 
bizonyos körülmények között 
elfogadók aránya 10 százalék. 
Ahogy a demokraták, úgy a 
diktatúrapártiak aránya is 2–2 
százalékponttal növekedett a 
2016-os, előző méréshez képest.

A minta megoszlásához ké-
pest demokráciahívők a 25–29 
évesek, az önmagukat közé-
posztályba sorolók, a jelenleg 
BA-képzést folytatók, valamint 
a diplomások. A mintabeli 10 
százalékos átlagos diktatú-
rapártisághoz képest némileg 
magasabb a diktatúrát bizonyos 
körülmények között elfogadók 
aránya a 20–24 évesek, az egye-
temi képzésre járók (osztatlan 
képzés, MA, PhD), az alsókö-
zép és a felsőközép társadalmi 
osztályba tartozók körében. 
Az egyik rendszert a másikhoz 

hasonlónak tekintő attitűd a 
legfiatalabbak, az alacsony isko-
lázottsággal rendelkezők, vagy 
jelenleg szakmát adó képzés-
ben, valamint az alsó társadal-
mi rétegekbe tartozók körében 
magas. 

Az alapvetően demokrácia- 
párti fiatalok azonban megosz-
tottak a demokrácia jelenlegi  
működésének megítélésében.  
A 15–29 éves fiatalok 48 százalé-
ka inkább vagy teljes mértékben 
elégedett a demokrácia műkö-
désével, az elégedetlen vagy 
teljesen elégedetlen oldalon 46 
százalékuk áll. Emellett 6 szá-
zalékuk ebben a kérdésben nem 
tud, vagy nem akar állást foglal-
ni. 2016-hoz képest a demokrá-
cia jelenlegi működésével elége-
dettek aránya növekedett.

42. ábra | A politikai rendszerekről alkotott vélemény
A következő kijelentések közül melyik áll a legközelebb az Ön véleményéhez? 
N2008, N2012, N2016=8000, N2020=2000; 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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43. 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! 
N2000, N2004, N2008, N2012, N2016, N2020=8000; átlagok

POLITIKAI 
ÉRDEKLŐDÉS

A 2000 óta zajló nagymintás 
ifjúságkutatás kissé hullámzó 
eredményeket mutat a politi-
kai érdeklődés kérdéskörével 
kapcsolatban. A kezdeti, Ifjú-
ság2000© felvételhez képest 
2012-ben volt a legalacsonyabb 
az érdeklődés szintje (1,89 
átlagpont az 1-től 5-ig terjedő 
skálán), majd utána lassú emel-
kedés kezdődött meg. Az eddigi-
ekhez képest jelentős mértékű 
változás történt 2016–2020 
viszonylatában: soha korábban 
nem tapasztalt szintre emelke-
dett a 15–29 éves fiatalok politi-
kai érdeklődése (2,03-ról 2,43-
ra). Még ennél is magasabbra 

ugrott az ún. közéleti, társadal-
mi kérdések iránti érdeklődés: a 
2016-os 2,45-ről 2,91 átlagpon-
tos szintre. Véleményünk sze-
rint – és ezt támasztják alá más 
politikai szociológiai vizsgálatok 
– ezek a változások nem függet-
lenek a koronavírus-járványtól, a 
fiatalokra is zúduló információ- 
dömpingtől. 

Kiemelkedően magas a 25–29 
éves, a fővárosi, a diplomás, 
vagy jelenleg egyetemi szintű 
képzésre járó, valamint önmagát 
a felsőközép-, felső társadalmi 
csoportba soroló fiatalok politi-
kai érdeklődése.

A koronavírus-járvány feltétele-
zett hatása nemcsak a politikai, 
közéleti érdeklődés növekedé-
sében érhető tetten, hanem a 
közéleti, társadalmi kérdésekről 

való kommunikáció sűrűsödé-
sében is. Kis mértékben ugyan, 
de emelkedett a közéleti témá-
kat otthon, illetve a barátaikkal 
rendszeresen megbeszélő 15–29 
évesek aránya.

A fiatalok 28 százaléka rendel-
kezik olyan baráttal, ismerőssel, 
aki politikailag aktív, pl. rend-
szeresen állást foglal közéleti 
kérdésekben, politikai jellegű 
rendezvényekre jár (ebből 11 
százaléknak több ilyen barát-
ja is van). Azok a fiatalok, akik 
politikailag agilis baráti körrel 
rendelkeznek maguk is többet 
beszélgetnek akár a családjuk-
ban, akár a barátaikkal fontos 
közéleti kérdésekről, és jóval 
magasabb a politikai érdeklődé-
si szintjük is.

2000 2004 2008 2012 2016 2020
1

1,5

2
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44. ábra | Közéleti témák megvitatásának gyakorisága a családban
Milyen gyakran szokott Ön a családjával közéleti kérdésekről, társadalmi problémákról beszélgetni? 
N2016, N2020=8000; százalékos megoszlás

45. ábra | Közéleti témák megvitatásának gyakorisága a barátokkal
És a barátaival, közvetlen ismerőseivel milyen gyakran szokott közéleti kérdésekről, 
társadalmi problémákról beszélgetni? 
N2016, N2020=8000; százalékos megoszlás

 Rendszeresen  Alkalmanként  Soha  Nem tudja/Nem válaszolt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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 Rendszeresen  Alkalmanként  Soha  Nem tudja/Nem válaszolt
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46. ábra | A szülői minták elfogadottsága
Az ember különbözőképpen ítélheti meg azt, amilyen elvek szerint szülei élnek. 
Megfelel-e az Ön eszményeinek szülei élete? 
N=8000; százalékos megoszlás 

SZÜLŐI MINTÁK 
ELFOGADOTTSÁGA

A szülői minta elfogadottságát 
hagyományosan kétféleképpen 
vizsgálja a nagymintás ifjúságku-
tatás. Egyrészt elemzi az általá-
nos szülői eszmény elfogadását 
vagy elutasítását, másrészt a 
politikai kérdésekkel való egyet-
értésre külön is rákérdez. Az el-
múlt 20 év tapasztalata az, hogy 
a magyar ifjúság következetesen 
konform, a generációs lázadás 
nyomait csak szűk alrétegekben 
lehet kimutatni. Alapvetően nincs 
ez másképpen 2020-ban sem.

A fiatalok fele elfogadja azt 
az életet, ahogy a szülei élnek, 
ugyanakkor közel egynegyedük 
elutasítja azt. Ez az arány azért 
érdekes, mert 2000 óta – minden 
módszertani változtatás mellett 
is – a legmagasabb elutasításról 
beszélhetünk. 

Leginkább a 25–29 évesek, a 
fővárosban élők, a szakmunká-
sok, illetve az önmagukat alsó 
társadalmi csoportba sorolók 
utasítják el szüleik életfelfogá-
sát. 

Politikai kérdésekben a fiata-
lok 44 százaléka mindkét szü-
lőjével egyet ért, 15 százalékuk 

csak az egyikőjükkel, 6 százalé-
kuk pedig egyikőjükkel sem ért 
egyet. 2016-hoz képest ezen a 
téren is kisebb mozgás figyel-
hető meg. Többen lettek, akik 
csak az egyik szülőjükkel érte-
nek egyet, és 3 százalékponttal 
csökkent azok aránya, akik nem 
ismerik szüleik politikai néze-
teit. A szülők politikai nézeteit 
legkevésbé a 25–29 évesek, a 
fővárosiak, a középfokú végzett-
ségűek, az önmagukat legfeljebb 
az alsó társadalmi csoportba 
sorolók, valamint az ideológiai 
pólusok szélső értékein elhe-
lyezkedők fogadják el.

47. ábra | Egyetértés a szülőkkel politikai kérdések kapcsán
Politikai kérdésekben Ön mennyire ért egyet a szüleivel? 
N2016, N2020=8000; százalékos megoszlás

 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

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

2020

2016
44 14 23 6 8 3

43 11 26 5 11 4

 Igen  Nem  Részben igen, részben nem  Nem tudja/Nem válaszolt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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MAGYAR IDENTITÁS
2012 óta vizsgálja a nagymintás 

ifjúságkutatás a fiatalok magyar 
identitását. 8 éve fokozatosan 
emelkedik a korosztály ma-
gyarságtudata. Összességében 
elmondható, hogy a fiatalok 
alapvetően büszkék magyarsá-
gukra, nyelvükre, hazájuknak ér-
zik és szeretik Magyarországot.

Érdemben növekedett azok 
aránya, akik szerint „Magyaror-
szág a legjobb ország, ahol élni 
lehet”, „Általában jobban szere-
tem a magyar népet, mint más 
népeket”, de jól látható módon 
minden kijelentés esetében 
emelkedett az egyetértés átlaga. 

A magyar fiatalok kevesebb 
mint egyharmada jelezte, hogy 
a szomszédos országokban él 
rokona és/vagy barátja. Ezen 
belül is a legtöbben (13 száza-
lék) külhonban élő barátokról 
számoltak be. 

49. ábra | A magyar identitás - átlagértékek
Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? Kérem, hogy egy egytől ötig terjedő skála segítségével válaszoljon, ahol  
az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem ért egyet, míg az 5-ös azt, hogy teljes mértékben egyetért az adott állítással.
N2012, N2016, N2020=8000; ötfokú skálán, átlagok

48. ábra | Szomszédos országokban élő rokonok, barátok
Élnek-e magyar rokonai, közeli barátai a Magyarországgal szomszédos 
országokban (Ausztriában, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, 
Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában)?
N2020=8000; százalékos megoszlás

 Igen, rokonai és barátai is  Igen, rokonai  Igen, barátai  Nem
 Nem tudja/Nem válaszol

13

8

101

68

Magyarország a legjobb ország, ahol élni lehet.

Általában jobban szeretem a magyar 
népet, mint más népeket.

Életem nagy részét inkább Magyarországon 
szeretném leélni, mint bármely más országban.

Büszke vagyok arra,hogy 
magyar állampolgár vagyok.

Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok.

Szeretem Magyarországot.

Szeretem a magyar nyelvet.

Magyarnak érzem magam.

1 3 542
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AZ EURÓPAI UNIÓS 
TAGSÁG

Magyarország 2004-ben lépett 
be az Európai Unióba. A nagy-
mintás ifjúságkutatás alap-
sokaságának tekintett 15–29 
évesek lényegében egész eddigi 

életüket úgy élték le, hogy az 
unió természetes közeg volt 
számukra: a határok szabadon 
átjárhatóak voltak, bárki tanul-
hatott vagy dolgozhatott az unió 
bármely országában. Ennek 
megfelelően a magyarországi 
15–29 évesek véleménye az 
Európai Unióval kapcsolato-

san tovább javult a négy évvel 
ezelőtti adatokhoz képest.  
Az egyéni helyzet megítélésé-
ben és az ország tagságának 
értékelésében is jóval maga-
sabb arányban találunk po-
zitívan nyilatkozókat és ezzel 
párhuzamosan csökkent a ne-
gatív véleménnyel rendelkezők 

50. ábra | Az Európa Uniós csatlakozás hatása az országra 
Ön szerint az Európai Uniós csatlakozás az Ön életére nézve inkább előnyös vagy inkább hátrányos volt?  
Ön szerint az Európai Uniós csatlakozás Magyarország számára inkább előnyös vagy inkább hátrányos volt? 
N2012=8000, N2016=2000, N2020=2000; százalékos megoszlás az összes válaszadó körében

51. ábra | Az Európa Uniós csatlakozás hatása az egyén életére 
Ön szerint az Európai Uniós tagság az Ön életére inkább előnyös vagy inkább hátrányos volt? Kérem, hogy egy 
egytől ötig terjedő skála segítségével válaszoljon, ahol az 1-es azt jelenti, hogy teljes mértékben hátrányos, míg az 
5-ös azt, hogy teljes mértékben előnyös
N2012=8000, N2016, N2020=2000; százalékos megoszlás

 1 = teljes mértékben rontja 5 = teljes mértékben javítja  4  3  2  Nem tudja/Nem válaszol

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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 1 = teljes mértékben rontja 5 = teljes mértékben javítja  4  3  2  Nem tudja/Nem válaszol
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aránya. A fiatalok 47 százaléka 
szerint Magyarország számára 
előnyös vagy nagyon előnyös 
volt az uniós tagság, 2016-ban 
ez az arány még 42 százalék 
volt. Kisebb az emelkedés a sze-
mélyes élethelyzet megítélését 
tekintve, ahol a nagyon előnyös 
kategóriát választók aránya nem 

változott, a 4-es értéket jelzőké 
emelkedett 2 százalékponttal, 
viszont a „teljes mértékben hát-
rányos” kategóriát választóké 4 
százalékponttal csökkent.

Az európai kultúrára a fiatalok 
szerint leginkább a szabad-
ság tisztelete jellemző, amit a 
demokrácia és a kereszténység 

elfogadása követ. Az európai 
politikai értékekhez tartozik a 
jogrendszer kiszámíthatósága, 
az elesetteket, nehéz hely- 
zetben lévők támogatása is. 
A felsoroltak közül legkevésbé  
a hátrányos megkülönböz- 
tetés elutasítása jellemzi az 
európai kultúrát.

52. ábra | Az európai kultúra jellemzői
Ön szerint az alábbiak mennyire jellemzik az európai kultúrát? Kérem, hogy egy egytől ötig terjedő skála segítsé-
gével válaszoljon, ahol az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem jellemzi, míg az 5-ös azt, hogy teljes mértékben 
jellemzi. Tehát mennyire jellemzi az európai kultúrát…? 
N2020=2000; százalékos megoszlás

 1 = teljes mértékben rontja 5 = teljes mértékben javítja  4  3  2  Nem tudja/Nem válaszol

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

338303620

338333618

3310333417

2410333516

3310343515

3411353315

3411343414

a szabadság tisztelete

a demokrácia

a kereszténység

a szolidaritás (elesettek, nehéz
helyzetben lévők támogatása)

a kiszámítható jogrendszer

a nemzeti kultúrák egyenlősége

az érdemek szerinti jutalmazás és büntetés
(a hátrányos megkülönböztetés elutasítása)
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PROBLÉMATÉRKÉP 

2020-ban a 15–29 évesek 
generációjuk legégetőbb prob-
lémáit a bizonytalanságban és 
kiszámíthatatlan jövőben, vala-
mint az anyagi nehézségekben, 
az elszegényedésben látják. A 
saját anyagi helyzetüket ugyan-
akkor a 2016-es adatokhoz ké-
pest jóval kedvezőbbnek ítélik. 
A fiatalok körében határozott 
középosztályosodási folyamat 
követhető nyomon.

A nagymintás vizsgálatok 
hagyományát megőrizve az 
elemzéseket a fiatalokat érintő 
legégetőbb problémák bemu-
tatásával zárjuk. Ez a kérdés 
felfogható ugyanis egyfajta ön-
reflexióként, ami azt mutathatja, 
hogy társadalmi beilleszkedésü-
ket, esetleg álmaik megvalósulá-
sát milyen akadályok nehezítik. 

A korábbi kutatási hullámok 
más-más mintázatú ifjúsági 
problématérképet állítottak fel, 
amelyek követték a társadal-
mi-gazdasági változásokat.  
A 2008-as pillanatképben a 
munkanélküliség és a pénz-
telenség került a legégetőbb 
problémák csúcsára. A 2012-es 
problématérképet az elszegé-
nyedés és a kilátástalanság do-
minálta, ugyanakkor a munka-
nélküliség jelentősége csökkenő 
tendenciát jelzett. 2016-ban a 
15–29 évesek legégetőbb, sőt a 

korábbinál is nagyobb mértékű 
problémája az anyagi nehézség, 
a létbizonytalanság, szegénység 
és elszegényedés (29 százalék) 
volt.

A fiatalság közhangulatá-
ban érezhető, az elemzés fenti 
alfejezeteiben többször jelzett, 
általános bizonytalanság és eny-
he pesszimizmus visszaköszön a 
2020-as adatokban. Bár összes-
ségében a magyarországi fiata-
lok problématérképe nagyon is 
állandó elemeket tartalmaz, egy 
meglepetéssel mindenképpen 
szolgált a vizsgálat.

A fiatalok legégetőbb prob-
lémájává a bizonytalanság, a 
kiszámíthatatlan jövő lépett elő, 
ami egy világjárvánnyal terhelt 
2020-as esztendőben nem te-
kinthető meglepő fordulatnak.  
A bizonytalansággal való küzde-
lem mindig ott volt a legsúlyo-
sabb kérdések között, de általá-
ban a második, harmadik helyen 
helyezkedett el. A kilátástalan-
sággal szinte azonos jelentő-
ségű az elszegényedés, sze-
génység problémája, ami mindig 
a legsúlyosabb problémák közé 
tartozott. E két alapproblémától 
lényegesen leszakadva található 
a céltalanság, ami összefügghet 
a bizonytalanság előretörésével. 

A 2020-as problématérkép 
„meglepetése” a negyedik he-

lyen található baráti társaságok, 
közösségek hiánya, ami sosem 
volt az első négy legfontosabb 
fiatalokat égető probléma köré-
ben. Nem tudjuk mással ma-
gyarázni ezt a változást, mint a 
koronavírus-járvány megelőzé-
sét célzó korlátozó intézkedések 
következményeivel (gondoljunk 
itt az online oktatásra, a szóra-
kozóhelyek, mozik, színházak, 
múzeumok, éttermek és ká-
vézók bezárása, az este 8 órát 
követő kijárási tilalomra). Ezek 
az intézkedések korlátok közé 
szorították a fiatalokat, megne-
hezítették a közvetlen találkozá-
sokat, ami rapid módon jelent-
kezett a problématérképen. 

Az 5 százalék feletti említések 
között szerepel még a drogok 
elterjedése, a munkanélküliség, 
ami egyre kisebb súllyal jelenik 
meg a ranglistán, valamint a 
bűnözés, ami 2008 óta minden 
hullámban felkerül a hét legfon-
tosabb fiatalokkal kapcsolatos 
probléma közé. 

Az anyagi nehézségek hát-
terének feltárása érdekében 
elemeztük azt is, hogy a fiata-
lok hogyan ítélik meg saját – az 
esetek túlnyomó többségében 
a szüleik – háztartásuk anyagi 
helyzetét. Összességében, a 
fiatalok 9 százaléka gondolja 
úgy, hogy gondok nélkül élnek. 
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Több mint 57 százalékuk nyilat-
kozta azt, hogy beosztással jól 
kijönnek, 27 százalékuk pedig 
azt, hogy éppen kijönnek jöve-
delmükből. A saját bevallásuk 
szerint anyagi nehézségekkel 
küszködők aránya 5 százalék. 
Ezek az adatok lényeges, nagy-
ságrendi javulást mutatnak 
2016-hoz képest. Különösen fel-
tűnő a „beosztással jól kijönnek” 
kategória növekedése és ezzel 
párhuzamosan a „hónapról-hó-
napra anyagi gondjaink vannak” 
csökkenése. 

A szubjektív anyagi helyzet 
megítélésében különbség mu-
tatható ki településtípus és az 
iskolai végzettség mentén. 

A budapestiek és a megyei jogú 
városokban, megyeszékhelyeken 
élő fiatalok körében magasabb a 
gondok nélkül és az okos beosz-
tással jövedelmeikből jól kijövők 
aránya, míg a községben élő 
fiataloknál növekszik az anyagi 
gondokkal élőké. 

A felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők négyötödének 
háztartása gondok nélkül vagy 
beosztással jól kijön, ugyanez a 
középfokú végzettségűeknél 74 
százalék, míg az alapfokú iskolai 
végzettségűeknek 59, a szak-
munkások 55 százalékára igaz. 
Másik oldalról nézve a kérdést, 
míg a felsőfokú tanulmányt 
végzettek 1 százalékának ház-

tartása küzd havonta pénzügyi 
gondokkal, addig az alapfokú 
végzettségűeknél ez az arány 12 
százalék. Érdemes megjegyez-
ni, hogy ezen adatoktól még így 
is kedvezőbbek, mint a 4 évvel 
korábban mértek.

Mindent egybe véve a társa-
dalmi önbesorolás alapján a 
magyarországi fiatalok körében 
egy 2012 óta tartó, határozott 
középosztályosodási folya-
mat zajlik. Hullámról hullámra 
csökken az önmagukat alsó 
csoportba sorolók aránya (2012-
ben még 14 százalék, 2020-ban 
ennek épp a fele), a fiatalok 
egyharmada alsóközép cso-
portba tartozónak véli önmagát. 

6. táblázat | Az ifjúság legégetőbb problémái
Ön szerint ma Magyarországon melyik az ifjúság legégetőbb problémája?
N2008, N2012, N2016, N2020=8000; százalékos megoszlása az esetek százalékában, az 5 százalék vagy annál magasabb említések

2008 2012 2016 2020

ssz. probléma % probléma % probléma % probléma %

1.
pénztelenség, szegénység, 
elszegényedés, 
létbizonytalanság

15
pénztelenség, szegénység, 
elszegényedés, 
létbizonytalanság

16

anyagi nehézségek, 
létbizonytalanság, 
szegénység, 
elszegényedés

29 bizonytalanság, 
kiszámíthatatlan jövő 23

2.
munkanélküliség, 
elhelyezkedési 
nehézségek

24 kilátástalan, bizonytalan 
jövő 16 bizonytalanság, 

kiszámíthatatlan jövő 18

anyagi nehézségek, 
létbizonytalanság, 
szegénység, 
elszegényedés

22

3. kilátástalan, bizonytalan 
jövő 10

munkanélküliség, 
elhelyezkedési 
nehézségek

15 céltalanság, nem tudják, 
mit akarnak 8 céltalanság, nem tudják, 

mit akarnak 12

4. drogok, kábítószerek 
elterjedése 7 céltalanság, nem tudják, 

mit akarnak 11 drogok, kábítószerek 
elterjedése 6 baráti társaságok, 

közösségek hiánya 8

5. céltalanság, nem tudják, 
mit akarnak 7 drogok, kábítószerek 

elterjedése 7 alkohol elterjedése 7 drogok, kábítószerek 
elterjedése 7

6. bűnözés 6 bűnözés 7
munkanélküliség, 
elhelyezkedési 
nehézségek

7
munkanélküliség, 
elhelyezkedési 
nehézségek

5

7. lakásproblémák 4 fiatalok általános rossz 
helyzete 6 bűnözés 5 bűnözés 5
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Az igazán látványos változás a 
középosztály vonatkozásában 
következett be. Míg 2012-ben 
39 százalék sorolta magát ide, 
2020-ban több mint minden  
második fiatal (52 százalék).  
Az is figyelemre méltó, hogy 
2012-höz képest a felső- 

közép, felső csoport tagjai is 
megduplázódtak, háromról hat 
százalékra.

A társadalmi önbesorolás érte-
lemszerűen összefügg a szoci-
okulturális helyzettel. A legfel-
jebb 8 osztályt végzett fiatalok 
az alsó, a szakmunkás végzett-

ségűek az alsó és az alsóközép, 
az érettségizettek a közép, míg a 
diplomával rendelkezők a felső/
felsőközép csoportban túlrepre-
zentáltak. A társadalmi helyzet 
érzékelése öröklődik, hiszen az 
apa iskolázottsága is ugyanezt a 
mintázatot követi.

53. ábra | Szubjektív anyagi helyzet
Összességében, hogy érzi, Önök anyagilag hogyan élnek? 
N2012, N2016, N2020=8000; százalékos megoszlás

54. ábra | Társadalmi csoport
Kérem, mondja meg, hogy az alábbiak közül Ön melyik csoportba sorolná saját magát? 
N2012, N2016, N2020=8000; százalékos megoszlás

 Alsó társadalmi csoport  Alsóközép társadalmi csoport  Középső társadalmi csoport  Felsőközép, felső társadalmi csoport
 Nem tudja/Nem válaszol

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

83393614

65483011

25523372020

2012

2016

 2020  2016  2012 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Gondok nélkül élnek

Beosztással jól kijönnek

Éppen hogy kijönnek a jövedelmükből

Hónapról-hónapra anyagi gondjaik vannak

Nélkülözések között élnek

Nem tudja, nem válaszolt

9
7

6
57

43
32

27
31

35
4

9
15

1
2

4
2

8
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MÓDSZERTANI HÁTTÉR 
Kérdőív; Mintavétel; Terepmunka; Adattisztítás 

A Magyar Ifjúság Kutatás 2020 
magyarországi adatfelvétele 
során 8000, 15–29 éves fiatalt 
kérdeztünk meg, egy hozzávető-
legesen 45–50 perces kérdőívvel 
2020 szeptembere és decembere 
között. A kutatásunk a 15–29 
éves magyarországi népességre 
nézve reprezentatívnak tekint-
hető terület, településtípusok, 
korcsoportok és nemek szerint.

KÉRDŐÍV
A felvétel során alkalmazott 

kérdőívet a megelőző hullámok-
ban használt kérdőívek alapján 
készítettük el, majd a lekérde-
zés megkezdése előtt szakmai 
véleményezésre bocsájtottuk. 
A megkeresett szervezetek 
közül véleményt nyilvánítottak 
a Magyarországi Szociológiai 
Társaság Ifjúságszociológiai 
Szakosztálya, a Nemzeti Ifjúsági 
Tanács, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Családokért 
Felelős Tárca Nélküli Miniszter 
munkatársai, amelyek javaslata-
it – lehetőség szerint – beépítet-
tük a kérdőívbe. 

A kérdőív tematikájában rész-
letesen szerepelnek a családa-
lapítás, az oktatás, a munka, a 
politikai attitűd, az értékek és az 
identitás, valamint a média és 
újmédia kérdéskörei. Az eddigi 

gyakorlatnak megfelelően a 
2020-as kérdőívben is helyet 
kapott egy önkitöltős blokk, 
amelyben a kockázati maga-
tartások (dohányzás, alkohol, 
drog), a szexualitás és a poli-
tikai preferencia kérdéskörei 
kaptak helyet.

A kérdőívet négy nagyobb 
tematikus egységre bontottuk, 
ami a gyakorlatban azt jelen-
tette, hogy a négy 2000 fős 
almintán egymástól részben 
különböző kérdőívet kérdeztünk 
le. Ennek a döntésnek a legfőbb 

oka, hogy néhány fontosnak ítélt 
altéma elemzéséhez elegendő 
a 2000 fős országos minta, és 
így lehetőség nyílt arra, hogy az 
eredetileg tervezett interjúidő 
jelentős túllépése nélkül lé-
nyegesen több témát járhasson 
körül a vizsgálat. Ugyanakkor 
azok az alapkérdések – amelyek 
már az első hullám óta gyakor-
latilag állandóak – mind a négy 
almintában azonosak voltak. A 
négy tematikus egység („zöld”; 
„lila”; „sárga”; „kék”) az alábbi 
területekre koncentrált:

családalapítás, 
gyermekvállalás, 

egészség, 
szabadidő, 

környezetvédelem, 
vallás

ifjúsági programok, 
digitális kultúra, 

fogyasztói tudatosság, 
kultúrafogyasztás

életesemények, 
munkapiaci attitűdök, 

területi mobilitás, 
önkéntesség

politikai szocializáció
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MINTAVÉTEL
A mintavétel több lépcsőben 

történt, rétegzett valószínűségi 
mintavételi módszer alkalma-
zásával. Első lépcsőben a vizs-
gálandó települések, második 
lépcsőben az adott települések 
felkeresendő címeinek kiválasz-
tására került sor. Az elsődleges 
mintavételi keret a magyaror-
szági települések listája alkotta 
(PSU), a másodlagos mintavé-
teli keretet az ezen településen 
élő olyan 15–29 éves fiatalok 
alkották, akik Magyarországon 
állandó lakóhellyel rendelkez-
tek a mintavétel idején (SSU). 
Azokat tekintettük 15–29 éves 
fiatalnak a kutatás során, akik 
1991. január 1. és 2005. decem-
ber 31. között születtek. Számuk 
1.614.973 fő volt a mintavételkor. 
Első lépésben a településeket 
rétegekbe soroltuk a földrajzi 
elhelyezkedésük és a települé-
sen élő fiatalok száma alapján, 
összesen 95 réteget meghatá-
rozva. Ezek után rétegenként 
véletlen mintát vettünk a tele-
pülések közül, mindösszesen 
346 települést kiválasztva. A 
második lépcsőben a kiválasz-
tott településeken az adott réteg 
elemszámával arányos módon a 

Belügyminisztérium lakcím-nyil-
vántartási adatbázisából vélet-
len valószínűségi mintavétellel 
választottuk ki azokat, akik a 
mintába kerültek. Csakúgy, mint 
a legutóbbi adatfelvételkor 2020-
ban is mindösszesen 32000 
címmel dolgozhattunk: egy 8000 
címet tartalmazó főcímlistával 
és három egyenként 8000 címet 
tartalmazó pótcímlistával.

A 8000 fős alapminta és a 2000 
fős részminták településmin-
tái külön-külön is leképezik az 
ország településstruktúráját 
regionális elhelyezkedés és 
településnagyság szerint. A négy 
2000 fős alminta külön-külön 
és az összeillesztett 8000 fős 
alapminta egyaránt reprezenta-
tív a 15–29 éves magyarországi 
lakosságra.

TEREPMUNKA
Az adatfelvétel összesen 12 hét 

alatt valósult meg 165 kérde-
zőbiztos bevonásával, számí-
tógéppel segített személyes 
lekérdezési módszerrel. A címek 
kiosztása egy lépésben történt, 
a kérdezőbiztosok a sikerte-
len interjúk esetén többször is 
felkeresték a főcímet csak ezt 
követően folytathatták a terep-
munkát a pótcímek valamelyiké-

vel. A kérdezőbiztosok a pótcí-
mek kimerülését követően sem 
alkalmazhattak kvótát, ehelyett 
az adott település fel nem hasz-
nált pótcímei közül választhat-
tak a főcímnek megfelelő nemű 
és korú interjúalanyt.

A kérdezőbiztosok munkájá-
nak ellenőrzése rövid telefonos 
interjúk segítségével történt, 
melynek során az összes le-
kérdezett kérdőív 38 százalékot 
vontuk be az ellenőrzésbe (a 
lekérdezett kérdőívek 70 szá-
zalékában álltak rendelkezés-
re telefonszámok, így a teljes 
minta 27 százalékát ellenőriztük 
telefonon). Az esetleges hibákat 
pótlekérdezéssel korrigáltuk. Az 
átlagos interjúhossz 42 perc volt 
(„zöld” 42 perc; „lila” 43 perc; 
„sárga” 42 perc; „kék” 41 perc).

ADATTISZTÍTÁS
A terepmunkát követően az 

adatfelvétel során keletkező, az 
elméletileg elvárt mintameg-
oszlástól való eltéréseket súlyo-
zással korrigáltuk. A súlyozást 
nemre, korcsoportra, régióra, 
településtípusra és iskolai vég-
zettségre végeztük el, az úgyne-
vezett iteratív súlyozási eljárás-
sal. Az alkalmazott súlyok 0,66 
és 2,97 között oszlottak meg.
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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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