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Pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak
sajátos stigmatizáltsága
- Munkaerő-piaci példák
Magyarországon és Európában is alacsony a fogyatékkal élők foglalkoztatási aktivitása. A pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak munkaerő-piaci helyzete a fogyatékkal élők csoportján belül is kedvezőtlen, mely részben stigmatizáltságuk és alacsony iskolai végzettségük következménye. Kvantitatív adatok felhasználásával
bemutattam, hogy a „betegségük" diagnosztizálását követően viszonylag hamar kiesnek a munkaerő-piac
ról, míg kvalitativ adatok segítségével a diagnózist követő elhelyezkedési lehetőségeket ismertettem.
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Ma már a közbeszéd tárgya lett, hogy a fogyatékkal élők
munkaerő-piaci részvétele Magyarországon és Európa
számos országában is alacsony (OECD 2012). A fogyatékkal élők munkaerő-piacról való kimaradásának számos
negatív következménye van az egyénre és a közösségre is.
Magának a fogyatékkal élőnek alacsonyabb lesz a bevétele, társadalmi státusa, megkopnak társas kapcsolatai, a
mindennapjai strukturálatlanok lesznek Oahoda, 1981),
és ennek következtében megbillen az identitása, csökken
teljesítőképessége, önbecsülése. Ez számos terhet ró közvetlen környezetére, azaz az érintett családjára, vele egy
háztartásban élőre, valamint tágabb értelemben a különböző juttatásokat, szolgáltatásokat (egészségügyi, szociális)
finanszírozó állami költségvetésre nézve is. Éppen ezért
többféle módón próbálják Európa-szerte növelni a fogyatékkal élők foglalkoztatását, több-kevesebb sikerrel (lásd
OECD, 2012).
A pszichiátriai betegnek diagnosztizáltakkal, mentális
betegséggel élőkkel I kapcsolatos szakirodalmak szerint az
alacsony foglalkoztatási ráta egyik oka az érintettek stigmatizáltsága, kirekesztése.
A mentális sérültek stigmarizáltsága akkor válik „hivatalossá", visszavonhatatlanná, amikor pszichiátriai betegnek diagnosztizáltakká válnak. A pszichiátriai betegnek
diagnosztizáltak esetében az egészség fogalma a normalitáshoz kapcsolódik. A Foucault hivatkozik Durkheimre,
aki szerint a normálishoz kell viszonyírani, és ilyen formán
az elmebetegség mindenképpen eltérő, és ebben gyökerezik kórossága (Foucault, 2000). Kit tekint egy adott társadalom vagy közösség normálisnak? A pszichiátriai be-

tegségek tartalma és köre folyamatosan bővül a XIX.
század óta, egyre több tünetről, tünetegyüttesről mondja
a közvélemény és a pszichiátriai szakma is (Kovács,
2004a), hogy betegség, amit gyógyírani, kezelni szükséges.
Kit tekintünk normálisnak és egészségesnek? Hol húzódik
a határ a szomorúság és a depresszió között, az excentrikusság és a skizofrénia között? (Kovács, 20046) A zavart,
bizonytalan állapotok mögött sok esetben kritikus élethelyzetek, konfliktusok, veszteségek (vagy ezek sorozata
és kumulálódása) állnak, aminek megoldása nem ezek
rendezése, hanem valamilyen pszichiátriai kezelés, legegyszerűbb esetben nyugtatók vagy altatók felírása a háziorvos által. Kovács (2004b) összefoglalja a pszichiátrizálás
magyarázatára született elméleteket, úgymint a pszichiáterek, a gyógyszergyárak anyagi érdekeltségét, illetve az
általános medikalizálást, azonban kiemeli a társadalmi
okokat. .,Ma a társadalom a tőle szenvedők beteggé minősítésével saját áldozatait vádolja betegséggel, így kibújik
a felelősség alól: a beteggé minősíréssel valójában a szenvedőt teszi felelőssé, az ő szervezetét, agyi, biokémiai vagy
pszichológiai mechanizmusait okolja problémáiért, ezáltal
felmenti a társadalmat a felelősség alól" (Kovács, 20046,
523). Kovács szerint ezen problémák patologizálása tehát
nem csak hibás megoldás, hanem stigmatizáló és ennek
hatására a diagnosztizált személy ön identitásának is megváltozik, azaz betegként fog tekinteni magára.
Írásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy a
pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak a diagnózis hatására kiesnek-e a munkaerő-piacról, ha igen, vissza akarnak-e térni oda, illetve, hogy a stigmatizáltság meghatá-
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rozza-e a visszatérésüket. A következőkben kvantitatív 2 és
kvalitarív eszközök segítségével megvizsgálom a pszichiátriai betegnek d iagnoszrizáltak munkaerő-piaci karrierjét
és bemutatok kér munka rehabilitációs lehetőséget.

Nemzetközi és magyar makroadatok a
mentális sérültek foglalkoztatásáról
A mentális sérültek helyzete más rípusú fogyatékkal együtt
előkéhez képest kedvezőtlenebb a nemzetközi szakirodalom szerint, ezzel indokolható, hogy az OECD egy átfogó
kutatást végzett kilenc országban 3. Eredményeik szerint a
súlyosabbnak mondható pszichiátriai diagnózissal rendelkezők körében 6-7-szer magasabb a munkanélküliség, mint
a „normálisak" körében, és 2-3-szor magasabb, mint az
enyhébb tünetegyüttessel járó pszichiátriai diagnózissal
élők körében (OECD, 2012, 39). A tanulmány szerzői a
kialakult helyzetet kritikusnak találják, egyrészt a mentális betegek foglalkoztatási szintjére, másrészt a munkahelyi
tényezők káros mentális hatására vonatkozóan. Ezért sürgetik a mentális betegek munkaerő-piaci rehabilitációját,
illetve a munkahelyi stressz prevencióját, a munkakörülmények és a munka minőségének javítását. A mentális
betegek munkaerő-piaci helyzetének javításának kulcsát
azonban az érintett csoport srigmatizáltságának csökkentésében látják (OECD, 2012., 40.).
Magyarországi adatok a mentális sérültek foglalkoztatottságára vonatkozóan több forrásból nyerhetők. A
Eurostat álral készírerr Labour Force Survey4 2012-es
„Transirion from work ro retirement" ad hoc moduljában
részt vett Magyarország is. ,,2011-ben a 15-64 évesek
21,5%-a, összességében l millió 439 ezer fő számolt be
tartósan, legalább hat hónapig fennálló egészségi problémáról, betegségről. [...]A resti, érzékszervi, értelmi, illetve egyéb korlátozottságról szóló kérdésre adott válaszban
13,6%, mintegy 910 ezer fő -419 ezer férfi és 491 ezer nő
- számolt be érintettségről." (KSH, 2011., 3.) Az adatokból kiderül, hogy a pszichiátriai betegségek közé sorolható krónikus szorongás, depresszió, migrénes fejfájás Magyarországon tipikusan női (73,2%) betegség (KSH,
201 l., 3.), a vizsgált populációban az egyéb idegrendszeri,
lelki, mentális megbetegedések a S. leggyakrabban előfor
duló betegségcsoportot jelentik. Megváltozott munkaképességűnek tekintették azokat a válaszadókat, akik úgy
érzik, hogy „munkaerő-piaci jelenlétét egészségi állapotuk
valamilyen mértékben hátrányosan befolyásolja" (KSH,
2011., 6.).
Ennek megfelelően alakul megélhetési forrásuk is,
megkérdezéskor kevesebb, mint egyötödük (139 ezer fő)
dolgozott, és ebből 51 ezren egyéb juttatásban is részesültek, többségük (628 ezer fő) a társadalombiztosítási és
szociális ellátórendszerekből származott, míg ,J 13 ezer fős
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sokaságának megélhetési forrása nem ismeretes"

(KSH,

2011., 1 !.). Az egyes betegségrípusokról az derül ki, hogy
bizonyos betegségtípusok megléte esetén magasabb, míg
más betegségek esetén jóval alacsonyabb a foglalkoztatási
ráta. Tipikusan a mozgásszervi problémák kisebb mértékű
akadályt jelentenek a munkavállalásban (41,9-uk dolgozik), míg az idegrendszeri eredetű problémák jelentős akadályokat jelentenek (mindössze 5,8%-uk dolgozik).
1. ábra

Megváltozott és változatlan munkaképességűek munkaerő-piaci mutatói. (forrds: KSH, 2011., 1).
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A 2010-es népszámlálás szerint Magyarországon 490 578
fő él valamilyen fogyatékossággal és az 5. leggyakoribb
fogyaték a mentális sérülés (46 265 fő; 9,4%; 2000-ben
nem szerepelt a mentális sérülés külön kategóriakénr)5. A
gazdasági aktivitásra vonatkozó felmérésből eredményeit
a következő táblázatban ismertetem.
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A fogyatékkal élők 13,3%-a, a mentális sérüléssel élök
10,3%-a foglalkoztatott, és ennél alacsonyabb foglalkoztatást értelmi fogyatékosok (9,0%), autisták (5,9%) és a
beszédfogyatékosok (5,2%) körében található. Ezzel párhuzamosan igen magas az inaktív kereső mentális sérültek
aránya (75% 34689 fő), és körükben a legmagasabb :1
rokkantsági nyugdíjas vagy baleseti járadékos (15999 fü,
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:1 menc;ilis sérültek 34%-a). Az inaktívak :1dny:1 a mozg.issérülrek (83%), a gyengénl:itók, alig 1:itók (80%), a
nagyothallók (78%) és :1 siketvakok (78%) körében mag:1s:1bb. (s:1j:it számít:isok lmp://www.ksh.hu/nepsz:1m•
blas/t:1bbk_fogy:itekoss:1g :1d:1t:1i :1bpj;in)
Neményi és drsai 20\0-bcn és 2013-ban folytattak
kutatást védett mlajJons:igokbl (nők, romák, fogyatékos
és LMBT emberek), rendelkező csoportok diszkriminációjfo:_ik jellegzetességeiről. Az \OOO fös minc:iban a 200
fö fogy:uékkal élő, és ebben az :1lmindban szerepeltek
pszichés és mentális sérüléssel élők is. EreJményeik szerint
.,A fogyatékosok munkaerö-pi:ici pozíciója tiil~rözi kginkább a drs:1dalmi többség befogadó hozz.:.Ullásinak hiányit, akadályozza leginkább a fogyatékos személyek drsadalmi integrációját. A megkérdezettek 59 sz:izaléb a
kérdezés idején nem állt munk:lViszonyban. Akik dolgoztak, többségükben részben vagy egészben megv-.iltozott
munkaképességü embereket foglalkoztató munkahelyen
találtak munkát" (Neményi et al, 2013., 52.).
A Harangozó Judit és Gombos Gábor vezetésével a
Tárki által készített kérdőíves kut:1tásb:1n 200 skizofréniáb:1n szenvedő bete~t kérdeztek meg mindennapi életükről, illetve a tartalmas élet kialakitás..ínak feltételeiről. A
kutatásban a foglalkoztatás is megjelenik, miszerint a
megkérdezerrek 52%-át érte hátciny betegsége miatt, és
ezen csoport 64%-át a munkavállalás területén érte hátrányos megkülönböztetés (Harangozó - Gombos - S1,:1bó,
2002).
Összességében az általam hivatkozott szakirodalmak
alapján tehát megállapítható, hogy legfeljebb minden 5.
fogratékkal élö dolgozik, ami alapj:ín foglalkoztadsi szint·
jük alacsonynak mondható. A menr:ílis sérültek munkaerö-piaci helyzete nem kedvezö sem külfoldön, sem Magyarországon, rfad:ísul a munkakörülményeikre a t:irsas
értelemben vett kirekesztettség jellemző, és több esetben
beszámolrak munkahelyi negatív diszkrimin:ícióról is.

Pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak
sajátos stigma elméletei
A psz.ichi:ítriai diagnózissal élók munkaerő-piaci megje•
lenését „betegségük'' sajátos tt'rmészetéból fakadóan több
tényezó befolyásolja. A pszichii triai diagnózissal élők t'Setében a munkaerö-piaci progr:imok korlátozott eredményessége a munkaeró-piac többi szereplője (munk:íltató,
munkatárs) mi:ltt is betudható. A „betegtöl" való vélt vagy
\'.:ilós félelem, az iránta tanúsított biulmatlans:ig, és az e
mögött megbúvó stigma lehet az egyik oka :rn~ak, hogy
még inkább kiszorulnak a munkaerő-pbcról.
B:ír a fogy:itékosságcudom:íny bírálja a ~.:ociológi:ít
azért, mert a fogyatékkal élökkd, kissé leegyszerűsített
módon, mint stigm:uizált kisebbséggel foglalkozik (Ded-

rkh, 2014), cikke111be11 én 111égis ké11ytc-le11 v,1gyok küvc.t•
ni ezt a hagyom.lnyt. Abbl'.,l az elöfchevé.sbül l11dulok ki.
hogy a 111endlis betegekn3I alkotott konstrukció Magyar•
országon Jümőe11 111ég 111indl~ ldrekesw'.,, ann.il< ellenére,
hClgy bizonyos tctiilcteken egyre nagyobb ha11gs1'ily1· íck•
remek az integdclór clüsegftő v;\lto1.tat:lsukr:1 (1111éw1é•
ny,:k, lionbpok ak:1dály111enresítése, küz111u11k::iprugram
kiterjesztése). A pszidiiátrl:11 d!ag11úzissal élők meghtlése
6s mun betö-piaci 111egjele11ésc, ,,bctegst(gü k" jellq;zeteS•
ségd miatt többf61e stigma-devlancl:i dmélend lcírhat6,
A mendlis betegekhez (kiilönö~en, akiknek orvosi p.1pírja van erről) számos negatív sztcrcodpla kap(sol<JJik,
idegen kém, félclrnetcsként tekintenek djuk. E<lwl11 Len1ert
vezette be a 111dsodl,1gos det1i1111d,1fog;d111,fr, amelyet gyakran alkalmaznak pszichi:ítriai beté'~11c.k diagnositid.ltakkal
bpcsobtban, és melynek lényeg1:' , hogy „az dslldlcgesen
devifosok aránylag nagy és észrcvt·tlen tömegéből azok
lesznek nyilv:lnvalóan „ni:isodlagosan" devlfossá, akiket .1
drs.1d.1lom erre hiv:1toct szakértői (pl. pszithklterelt) annak
címkéznek, illetve minősítenek" (Kelemen - Cs,\kiné,
2004., 80.). Pszichiátriai betegnek diagnosztiz,\lrakbl
kapcsolatban azért gyakori ennek az elméletnek az alkalmads.1, mert fellelhető benne a medikális és a d rsaJalmi
kettősség. Azaz :1 hat,írozott, :í.111 esetenként kevésbé pon•
tos, orvosi diagnózisnak s1Aímos következménye van dr•
s:is-drsadal mi szinten és a betegnek dm kézett egyén szi llt·
jén is. Mindez megjelenhet t'1gy is, hogy egy olyas v;ibkil',
akit addig környnete nem feltétlenül tekimetr Jevi:ínsnak,
másnak, betegnek, ápobndónak és gyámolítanJ6nak, an•
nak következtében, hogy a pszichiáterek bet,·gnck diagnosztiz:i Inak, és egy kórképpel fdruházdk beteggé, abnormálissi, kiszámírhatatlann,i válik. Az orvosi diagnózis
:íltaHban olr.in betegséget jelem ez esetben, mely g)'ógyÍt·
hatatlan és a kezeltek életük v~géig gyógyszeres ter:lpiára
szorulnak. Ezek mellékhatásai (ny:ilfolyás, kóros elhíz.is és
aluszékonyság, merev tekimet, kommunikációs nehézségek
stb.) tovább erösírik a pszichiJtriai betegnt>k diagnosztiz.ilt
stigmatiz;kióját és mag:uehecetlenné, ön:il lórlann.i teszik.
A mentilis problémák többségében fiatal felnőttkorban
jelentkeznek. és rt'szben a gyógyszeres kezelés kövctkezt1.\.
ben is sokan kiesnek :iz oktatásból, nem fejezik be tanulmányaikat, ami szinten rontja munkaeró-piaci hcly-z.ctiiket.
A másodbgos deviancia a pszichiátriai betq~nt<k d iai;noszti:clltak esetében clsódlcgess~ ~Uik. és si1lros következmények von mag-.i udn.
A m:isodbgos deviancia az e~yén szintjén önbctdjesftö jóslattá is válhat. A nemzetközi szakirodalom a Jclfstigma terminussal írja le :1 jelenséget, mely meg.bénítja a
pszichiátriai di:ignózissal rendelkez6t, aminek következtében önképe még tov,\bb romlik, :imim·k folyom:\ny:1,
hog)' mendlis :illapot':l is még bizonytab1ubb lesz. (üns•
tigmatiz:ició).
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makro szimü elemeit Corrigan és társai mutatták be. A
szenök szerint a mentális betegekkel kapcsolatos stigma
elméletek általában az egyén szintjén jelennek meg, indi\r-iduál-pszichológiai szemlélettel. Ez a mikroszintű megközelítés a stigmatizáló szemszögéböl ragadja meg a problémát, mely a sza.kirodalomban jól dokumentált (a stigma
felismerésétöl az erre adott válaszreakció kialakításáig). A
szerzök párhuumba állítják a mentális betegek stigmatizálásának egyes elemeit a faji stigmatizáltságga\, melynek
jogi és társadalmi aspektusainak makroszintű kutatásai
már az 1950-es években megkezdődtek (Corrigan et. al.,
2004., 481.). Corrigan és társai túllépnek ezen, és strukturális disz.krimináció elemeit kutatják, hogy megértsék
a kirekesztés folyamatát.
Meglátásuk szerint a diszkrimináció az egyén és a kormányzati. cselekvések, policy-k szintjén is megjelenik,
olyan formában is, amikor kifejezetten nem ez a cél, de
nem is akadályozzák meg (Corrigan er. al., 2004., 482.)
magát a kirekesztést.
A mentális betegekkel kapcsolatosan azonosítottak
szándékolt és nem szándékolt diszkriminációs formákat.
A szándékolt strukturális diszkrimináció a törvényhozás
szintjén és a médiában jelenik meg. A törvényi áttekintések
vizsgálata során öt elemet határoztak meg, ahol megjelenik
a diszkrimináció: politikai szavaz.ás, választáskor a szavazóurnát nem mozdítják el számukra (nem viszik oda), nem
lehetnek törvényszéki esküdtek6, tartós házasságkötésben
és szülöi gyakorlatban akadályozottság. Több médiafigyelés áttekintése során azt a következtetést vonták le, hogy a
média általában előítéletes, a mentális betegeket veszélyesnek és erőszakosnak írják le, vagy valamilyen negatív karaktert kapcsolnak hozzájuk (kiszámíthatatlan, aszociális).
Ugyan hozzáteszik, hogy a médiaelemzések eredményeit
fenntartásokkal kell kezelni, mert az irányított szavas megfigyelések (a kutatók által megadott kulcsszavak) nem feltétlenül fedik le a médiában megjelenő stigmatizáltságot,
illetve a köznapi szóbeszéd nem feltétlenül egyezik meg a
média szóhasználatával (Corrigan et. al., 2004., 484.).
A nem szándékolt stigmatizálásnak Corrigan és társai
Link és Phelan (2001) példáit mutatják be. Az egyik példa a mentális betegek munkavégzéséhez kapcsolódó éves
és élethosszig tartó állami szolgáltatásainak (lifetime and
annual benefits) 1997-es szabályozása 7. Ezt kiterjesztették
a mentális betegekre és a daganatos betegekre is, azonban
a törvény olyan formában lett átalakítva, hogy azokra a
vállalatokra nem érvényes, ahol 50 főt vagy kevesebbet
foglalkoztatnak. így az érintett csoport mindössze 1%ának emelkedett meg az ellátása. Így ugyan szabályozási
szinten támogatták a mentális betegeket, de valójában
neutrális maradt, mert a törvény a mentális betegek többségére nem alkalmazható.
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Összegezve tehát a szociá!-kognitiv elméletek kizárólag
az egyéni kognitív tartalmakra és folyamatokra koncentrálnak (mikroszint), úgymint énelmek, a stigmatizálthoz
való viszony stb., a strukturális diszkrimináció inkább a
makroszintű egységeket és kollektivitást reprezentálja (pl.
biztosítási rendszer, jog). Ez alapján Corrigan és társai a
stigma és a kirekesztés folyamatát két ábrával szemléltetik,
az egyiken a mikroszintű folyamatok kapcsolata, a másikon a makro-mikro szintű folyamatok kapcsolata jelenik
meg. Itt az utóbbit mutatom be:

3. ábra
Makro-mikro szintű kapcsolatok a mentd/is betegek
stigmatizdciójdban és kirekesztödésében (forrás Corrigan
et. al., 2004., 488.)
S1ruk1ur:ilis
szindtkoh
disz.kri mi náció

S1ruk1urilis
nem,Llndtkoii
diszkriminjci6

MAKROSZINT
Srigma fordsa

MIKROSZINT
Stigma hatása

- ~~

Ön-s1igma1izki6

Kcvc,ebb

lehei&lg

A következőkben bemutatom az egyes stigmarípusok megjelenési formáit a mentális betegekkel kapcsolatosan a
munkavállalás területén.

A stigmatizáció hatásai a munkaerő
piaci részvételre
Ill. 1. Kvantitatív adatokból származó ismeretek
A mentális betegek munkavállalásának és az ezt befolyásoló tényezők (iskolai végzettség, betegség kezdte) által:i-nos leíró jellegű bemutatásához a TÁRKI Zrr. Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet megrendelésére készí·
tett kutatását használom fel. Ennek az adatfelvételnek
során két felvétel és két adatbázis készült, mely az objektív-szubjekrív önbesorolás kettősségéből keletkező feszült•
séget kívánta feloldani. Az általános kvantitatív adatok
esetében ugyanis a fogalom meghatározás nemcsak ope·
racionalizálási, konceptualizálási kérdés, hanem adatfelvételi probléma is. A felvétel módja ugyanis eltérő abban
az esetben, ha szubjekrív egészségi állapotot, vagy a tár·
sadalom által egészségkárosodottnak vélt embereke! lt·
szik figyelembe. Az első esetben így önbevalláson alapu·
ló, míg a második esetben többnyire orvosi vizsgábiokon
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alapuló adatbázishoz lehet jutni. Azaz az egyik kutatásba
azok kerültek be, akik rendelkeznek egészségkárosodásukat igazoló orvosszakértői véleménnyel 8 • Mivel a másodlagos stigmatizációt főképp a pszichiátriai diagnózis
meglétéhez kötöm, ezért az általam ismertetett adatok is
azokra a személyekre vonatkoznak, akiknek van ORSZI
Bizottság által kiállított hivatalos papírjuk. Ennek megfelelően azt az adatfelvételi mintát használom, amelybe
azok a megkérdezettek kerültek kiválasztásra, akiknek
van „hivatalos" papírjuk arról, hogy megváltozott munkaképességűek9. Az adatfelvétel 2010-ben történt, .,2045
kérdőív készült a 18-62 éves, magánháztartásban lakó
népességből a szúrőszempontok szerint kiválasztott válaszadók körében" (Gábos-Tátrai, 2011., 5.).

111 .1. 1 A mentális sérültek foglalkoztatását befolyásoló alapadatok
A teljes mintában tehát 2045 válaszadó szerepel, közülük
576 főnek van O RSZI igazolása arról, hogy pszichiátriai
diagnózis miatt változott meg a munkaképessége. A felvételi kérdőívben ők azok, akiknek saját bevallásuk szerint
,,sajátos érzelmi, idegi vagy pszichés állapotot, idegességet,
mentális betegséget állapítottak meg". (4 megfigyelés esetében nem volt válasz erre a kérdésre, természetesen ezektől a továbbiakban eltekintek.) A mintában tehát a válaszadók 28,2 %-ának esetében állapítottak meg valamilyen
mentális betegséget. A három vezető leggyakoribb egészségkárosodás: valamilyen mozgáskorlátozottság (65%),
tartósan fennálló krónikus betegség (58%), és a mentális
és pszichés problémák. A megváltozott munkaképességű
eknek mindössze 15%-a dolgozott a kérdezéskor (307 fő),
az inaktívak 86%-ának (1472 fő), jellemző jövedelemforrása a rokkantsági nyugdíj.
A mentális betegséggel élők 35%-a férfi, 65%-a nő.
Legtöbben 35%-uk községekben, 32%-uk városban, 22%uk megyeszékhelyen, és 10%-uk él Budapesten. A más
egészségkárosodással élők közül kevesebben laknak megyeszékhelyen (14%) és Budapesten (10%), mint a mentális betegséggel élők. A dolgozó mentális betegek többsége városban (31%) vagy megyeszékhelyen (32%) lakik.
Tehát főként a községekben lakó mentális betegnek diagnosztizáltak (92%-uk nem dolgozik) maradnak ki a
munkaerő-piacról.

A mintába került mentális vagy idegrendszeri problémákkal élők többsége középkorú (átlagéletkoruk 51 év),
vagy idősebb korosztályból került ki; több mint felük 1956
előtt született (ez a medián értéke is). A kérdezés időpont·
jában a dolgozók átlagosan 50 évesek, míg a nem dolgozók
52 évesek. A munkavégzés és az életkor kapcsolata szignifikáns, inkább a fiatalabb középkorúak dolgoznak, és
ezzel párhuzamosan az 55 évesnél idősebbek 92%-a nem

dolgozik. Azonban külön figyelmet érdemel, hogy a 30
évesnél fiatalabbak 2/3-a nem dolgozik, ami a jövőre vetítve akár tartós inaktivitást is jelenthet.
A pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak esetében (is)
meghatározó momentum a „betegség" kezdete, mely általában fiatal felnőttkorra jellemző. A mentális zavarokkal
élők átlagosan 35 éves korukban szembesülnek problémáikkal.
A munkaerő-piaci elhelyezkedést szintén jelentősen
befolyásolja az iskolai végzettség. A mentális vagy idegrendszeri sérülésekkel leszázalékoltak iskolai végzettsége
alacsony, 38%-uk legfeljebb a 8 általános iskolai osztályt
végezte el, 34%-uknak van szakmunkás végzettsége,
16%-uknak szakközépiskolai vagy gimnáziumi érettségije,
5%-uknak érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált
szakképesítésük, és szintén 5%-uknak valamilyen felső
fokú végzettsége.
A mentálisan sérült válaszadók jellemzően több más
sérültséggel, vagy betegséggel is élnek, 4 olyan válaszadó
van (0,7%), aki nem szenved valamilyen más betegség
miatt, legtöbben (19%) 4 más sérüléssel él együtt. Ebből
következően ríz mentális vagy idegrendszeri sérüléssel élő
emberből 9 gyógyszeres kezelés alatt áll, aminek mellékhatásai akár negatívan is befolyásolhatják a munkavállalást vagy a munkahelyi kapcsolatokat.
A „leszázalékolás" mértéke 10 nagyban meghatározza a
munkavállalást (célszervezeti dotációs érdekek, maximálisan dolgozható óraszám) és az igényelhető segélyeket,
támogatásokat is. A mentális vagy idegrendszeri problémákkal élők 5%-ánál a munkaképesség csökkenésének/
egészségkárosodásnak (legalább 40% illetve 32%-os) mértéke eléri azt a szintet, hogy segélyr/jurrarásr igényelhet.
A mentális betegek közül 3%-nak olyan kismértékű az
egészségkárosodása, hogy még segélye sem igényelhet. A
mintába kerültek 25%-a enyhe fokú károsodással él (azaz
50%-ban csökkent a munkaképességük, illetve egészségkárosodásuk). Ezek azok a leszázalékolási mértékek, melyek nehezítik a munkavállalást, ha bevallja a munkakereső, ugyanis ezekben az esetekben a dotáció igénylése
nem éri meg, mert sok adminisztrációval jár, viszont teljes
állásban nem foglalkoztatható, bérszámfejtése, adóbevallása bonyolultabb. A mentális sérültek 51%-a II. csoportos
rokkantként van „leszázalékolva" (80%-os egészség illetve
munkaképesség csökkenés).
A mintába bekerülr mentális vagy idegrendszeri problémákkal élők 88%-a (504 fő) inaktív státusban van,
mindössze 13%-uk dolgozik. Elsődleges bevételi forrásként a rokkantsági nyugdíjat, vagy járadékot 73%-uk, és
egyéb nyugdíjat 4%-uk jelölt meg. Egyéb más juttatást
(anyasági, munkanélküliségi) a mentális sérüléssel élök
5%-a igényel.
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KUTATÁS
1. táblázat
Meghatározó megélhetési forrás {forrás: TÁMOP 5.4.J08/1-2009-002 sz. kiemelt projekt - wját számítás)

Tehát a mentális sérültek közül 64% (366 fö) tanult 15
éves kora után, átlagosan 3,4 évet, ami az azóta eltelt idő
10,5%-át jelenti.

Míból él Ön jdenleg?
fó

%

Dolgozik (alkalmi, rendszeres munka is)

72

12.5

Rokkanmyugdíjat, rokkantjáradékot kap

421

73.1

Nyugdíjat (öregségi, özvegyi) kap

24

4.2

Egyéb segélyeket kap

17

3.0

Eltartja a háusrársa, szülei srb.

14

2.4

Egyéb válasi

12

2.1

Munkanélküli5éWiez kapcsolódó ellárást kap
(közmunka is)
Gyermekneveléshez kapcsolódó jurrarásr kap
(pl. re:vás, !!Ved)
Alkalmi üzletekből, vagyonból, lakáskiadásból
stb.
Összes érvényes válasz

10

1.7

Hiányzik
Összesen

-

15 éves kor óra ado1t státusban elröltörr idő aránya

Tanulás

1

0.2

1

0.2

572

99.3

4

0.7

576

100.0

A rendszeres munkaviszonnyal nem rendelkezőkről (500
fő) elmondható, hogy túlnyomó többségüknek (82%-uknak) a kérdezést megelőző 12 hónapban sem volt munkaviszonyból származó jövedelme.
A következő alfejezetben megvizsgálom, hogyan alakult a mintába került mentális sérültek munkaerő-piaci
karrierje, hány évet tanultak, dolgoztak, milyen ellátásokban részesültek. Bemutatom az adatfelvétel idején foglalkoztatott alminta munkahelyi jellemzőit, majd a nem
foglalkoztatottak munkakereséssel kapcsolatos percepci6it is.

Ill. 1. 2. Karrier utak a mentális betegséggel élők körében
A pszichiátriai diagnózissal élők munkaerő-piaci státusa
korántsem lineáris, az akrív-inaktív státusok váltogatják
egymást, ami nem feltétlenül a mentális sérüléssel élők
specifikuma. Azonban a gyakori inaktivitást többnyire a
nyugdíjkorhatárt megelőzően bekövetkező nyugdíjazás
váltja fel. Nyilvánvalóan az egyes emberek életében az
életutak eltérően alakulnak, mégis megkísérlem tipikusnak mondható munkaerő-piaci karrierutak felvázolását.
A felvétel során egy kérdéscsoport vonatkozott a 15
éves kor utáni aktivitásra 11 . A vizsgált kérdéseknek - munkában, inaktívként eltöltött idő - akkor van értelmük, ha
figyelembe vesszük, hogy a válaszadó hány éves most, azaz
hogyan alakult a karrierje. A következő táblázatban az
egyes státusokban eltelt átlagos évet, és a jelenhez viszonyítva az adott státusban töltött idő arányát tüntetem fel.
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2. táblázat
15 éves kora óta eltöltó'tt idő az egyes munkaerő-piaci
státusokban (forrás: TÁMOP 5.4.J-08/1-2009-002 sz.
kiemelt projekt - saját számítás)
válaszolók, válaszolók,
fó
9i>
366
'63,5

árlagos
idő, év

árlagos

3.4

10,S

idő,%

Fizecen munka

534

92,7

21,2

55,6

Munkanélküli
Rokkanrnyugdíjas,
rokkamiáradékos
Szülési/gyerekgondozási szabadság,
GYES
Egyéb inakdv

236

41,0

3,2

9,0

520

90,3

10,1

29,0

257

44,6

5,0

13,7

106

18,4

s.s

18,6

A mentális vagy idegrendszeri sérülésekkel élők 93%-ának
valaha volt, vagy a kérdezés időpontjában éppen van fizetett munkája, tehát csak 7%-uk nem dolgozott sosem.
Átlagosan 21 évet dolgoztak, ami azt jelenti, hogy „felnőtt" életük felét munkával töltötték.
Az átlagos 51 éves válaszadó tehát 18 éves koráig tanult12, majd 38 éves koráig dolgozott. Gyermekeik gondozása miatt átlagosan 5 évig volt otthon a mentális sérültek 45%-a. Azok, akik rokkantnyugdíjasok (a
válaszadók 90%-a) átlagosan 10 éve vannak ebben a munkaerő-piaci státusban. Így az átlagos válaszadó 48 évesen
megy nyugdíjba, ha ezt kiegészítjük a gyessel és egyéb
inaktív státusokkal hozzávetőlegesen megkapjuk az átlagéletkort, azaz az 51 évet.
Az életutat úgy érdemes vizsgálni, hogy figyelembe
vesszük, hogy a mentális sérültek 28%-ának 31-40 éves
kora közötti időszaktól, átlagosan 35 éves koruktól, da•
tálható a diagnosztizált betegség kezdete. Ami azt jelenti,
hogy egy teljesen lineáris karrier esetében a „betegség"
kezdetéhez képest az átlagos válaszadó hamar, mintegy 5
éven belül elveszíti állását.
Az életutak felvázolásához, az adatok értelmezéséhez
szükségesek voltak számomra az életútinterjúkból származó információk, melyeket részben a következő fejezetben ismertetek.
Tipikusnak mondható karrier utak klaszteranalízis
segítségével (K-means Cluster eljárás) azonosítok. Ehhez
a mentális vagy idegrendszeri sérülés miatt megváltozott
munkaképességűek egyes életszakaszainak átlagos időtar
tamát vizsgálom, és ennek alapján alakítom ki az egres
csoportokat. Az említett kérdéscsoporton kívül az elem·
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példák

3. táblázat
A klaszterközéppontok alapján interpretálható karrier utak a kijvetkezöképpen alakultak (forrás: TÁMOP 5.4. J-08/12009-002 sz. kiemelt projekt sa;rít sz,ím(tds):
----

lrucrpr. JI~
-

Fiatalkorban kezdődő
problémák, gyors
kirekesztődés

Fizetett munkával 15 .:vcs kora óta mcnnri
időt töltött? (év)
Rokkantnyugdíjaském, rokkanrjiradékoském 15 éves kora óra men.nyi idör töltött?
(év)
Egy.!b inakrívkénr 15 éves kora óta mennyi
idót töltött? (év)
Sziilési/gyermekgondocisi subadságon,
gyesen 15 éves kora óra m.:nnyi idót töltött?
(év)
Munkan.:lkülikém 15 &e.~ kora óta mennyi
idör röltöH? (év)
..
--- .
Jelenlegi életkor (év)

1
37,85

Hány évesen szembe.sült problém:íjával? (év)

24,58

Esetszám

116 fó

-

O

I

1

ll.1'1l tld1,

Fiatalkorban kezdődó Középkorban kezdődő Középkorban kezdódö
problémák, lassú
problémák, bssabb
problémák, gyors
ki rekesztódés
kirekesztődés
kirekesztődés

7

23

16

30

1ll

"

lj

6

2.

ll

!

1

-'

2

3

.!

1

1

2

1

1

53.3i
23,12

53,11

56,50

38,94

47,73

202 fó

86 fö

176 fö

zésbe felhasználtam a ,.,beregség" kezdetének dárumár is,
merr rapaszralarom szerint ez, és az ezzel járó kezelések
jelentősen kihatnak karrierúrra.
(A klaszrerközéppontok ebben az esetben „átlagos éveket" jelemerrek, ennek segítségével lehetett a klasztereket
értelmezni, és az élerutakar felváwlni.) Ennek során optimális - összességében nagy magyarázó erővel bíró, ám
még markánsan interpretálható számú - tipikus karrier
urakat kerestem a klamerstruktúrák álral. Klamerképző
változónak a karrier Út egyes állomásait képző hat változón kívül a jelenlegi, és a problémával való szembesüléskori életkort emelrem be 13• A hat kauierválrozó közül
végül ör került be a modellbe, mert a tanulással elröltött
idő nem szignifikáns, ugyanis minden csoportban 2 év
volt. (Az anyasági támogatás szignifikanciája sem 0, hanem 0,12.)
Az így kapott karriertípusokat tömörírő klasztereket
tartalmazó változót kereszrráblás elemzéssel szocio-demográfiai jellemzőiket is bemutatom.
1. Fiatalkorban kezdődő problémák, gyors kirekesztődés
(ll6 fő): ebbe a csoportba főként a középkor legelején járók tartoznak, akik átlagosan 13 éve (24-25 évesen) szembesültek problémáikkal. Lineáris élerutat feltételezve 15
éves koruk urán 17 éves korukig ranulrak, majd akrív-inaktív szakaszok váltották egymást (dolgoztak, vagy munkanélküliek, esetleg gyes) 12 éven át, azaz 29 éves korukig,
majd rokkantsági nyugdíjasok lettek. Mindez leegyszerű
sítve azt jelenti, hogy a probléma kezdete urán 5 évvel
megszűnt aktív munkaerő-piaci státusuk, és átlagosan
37-38 éves koruk ellenére 10 éve nyugdíjasok.

1

Inkább városi férfiak tartoznak ebbe a csoportba, akiknek jellemzően igen alacsony az iskolai végzettségük,
50%-uk maximum a 8 általános iskolai oszrályr járta ki.
A négy csoport közül ebben a csoportban a legmagasabb
a gondnokoltak aránya, 15%. Feltehetően köztük sokan
sérüléssel születtek, ennek megfelelően munkaképesség-csökkenés mértéke szintén ebben a csoportban a legmagasabb, ennek ellenére 13%-uk (15 fő) dolgozik.
2. Fiatalkorban kezdődő problémák, lassabb kirekesztő
dés (202 fó): A legnépesebb csoportot jellemzően középkorúak alkotják, akik fiatal felnőttkorukban (23 éves
koruk körül) szembesültek problémáikkal. Lineáris életút
szerint 17 éves korukig tanultak, majd főképp dolgoztak
(átlagosan 23 évet), illetve átlagosan 3 évet egyéb akrív
munkaerő-piaci státusban töltöttek. Mindez azt jelenti,
hogy karrierjük nem, vagy legalábbis nem véglegesen tört
meg, amikor szembesültek problémáikkal.
Jelenleg 9 éve nyugdíjasok, tehát 43 éves korukig dolgoztak, vagy akrívak voltak. Ez jóval alacsonyabb nyugdíjazási életkor, mim az „egészségesek" körében jellemző,
azonban a többi mentális sérült csoporthoz képest igen
késői nyugdíjazást jelent. Jellemzően budapestiek, köztük
találni a legtöbb diplomást (a diplomások fele ebbe a klaszterbe tartozik), de a legtöbb szakmunkás bizonyítvánnyal
rendelkezőt is. Közülük is 10% gondnokolt, és 13%-uk
dolgozik.
3. Középkorban kezdődő problémák, gyors kirekesztődés
(86 fö): Ebbe a csoportba jellemzően olyan nők tartoznak,
akik 38-40 évesen szembesültek problémáikkal, és a szo-
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kásos lineáris életutat követve, szinte azonnal inaktívvá
váltak. IS éves koruk után átlagosan 2 év tanulás következett, majd munka és gyereknevelés.
Körükben legmagasabb a segélyen töltött évek száma
(4 év), feltehetően ,,belefáradtak" a státusváltakozásokba,
nem tudtak visszailleszkedni, vagy eleve beilleszkedni a
munkaerő-piacra. Jellemzően megyeszékhelyen élnek,
felülreprezentáltak körükben a nők, akik közül 1 szorul
gondnokságra. Főképp középfokú végzettségük van, valamilyen szakképesítéssel. Ebben a csoportban dolgoznak
jelenleg a legkisebb arányban (10%), középsúlyos (70%-os
munkaképesség-csökkenés illetve 60%-os egészségkárosodás) mértékű „leszázalékolásuk", ami azt jelenti, hogy a
ledolgozott évek után közepesen magas rokkantsági nyugdíjat kaphatnak.
4. Középkorban kezdődő problémák, lassú kirekesztődés
(176 fö): A második legnépesebb csoportba azok tartoznak, akik átlagosan 47-48 éves korukban szembesültek
problémáikkal. Ekkor már 30 évet dolgoztak, munkaerő-piaci karrierjük szokásosnak mondható egészen a „betegség" kezdetéig. A munkahelyen töltött éveket megtörte az anyaság, esetleg 1-2 inaktív év. Azonban sokkal
elképzelhetőbb, hogy a munkanélküliséggel kezdődött
inaktív évek fordultak rokkantlétbe, vagy éppenséggel a
betegség kezdete után átmenetileg valamilyen segélyen
éltek a rokkantosításig. Mindenesetre ez a legidősebb csoport, akik a legkevesebb időt töltötték rokkantként.
Körükben a legmagasabb a nők (72%) és a jelenleg
dolgozók aránya (14%), ,,leszázalékolásuk" mértéke hasonló az előző csoportéhoz. Jellemzően budapestiek, már
10%-uk gondnokság alatt áll. Iskolai végzettségük erősen
szóródik, itt a második legmagasabb a maximum 8 osztályt végzettek aránya, de majdnem 5% a diplomások
aránya is.
Ill. 1. 3. Munkaerő-piacon inaktív mentális sérültek
- Munkakeresés akadályozó tényezői
Az önstigmatizáció egy elemének is felfogható a munkakeresésben való akadályozottság. A megkérdezéskor inaktív
státusban élő mentálís sérültek 83%-a (415 fő) érzi úgy,
hogy testi vagy pszichés problémája korlátozza a munkavállalásban és mindössze 17% (87 fő) illetve 24%-a (292
fő) érzi úgy, hogy ez nem akadály. Mindössze 31%-uk
gondolja úgy, hogy más, jelenleg nem elérhető körülmények között, egyáltalán el tudja képzelni, hogy dolgozzon.
A Szintén úgy érzik, hogy a munkakeresésben hátráltatja
problémájuk, és ennek megfelelően a kérdezés előtti elmúlt
2 évben a mentális sérültek 80% (400 fő) nem is keresett
munkát.
Természetesen más munkakeresést nehezítő tényezők
is akadályozzák a munkavállalást. A megkérdezettek közül
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legtöbben általános munkaerő-piaci nchézségekc.1' C.ílllitettek. Majdnem minden második válaszadó (17%) 2i
általános munkalehetőségek hiányát említene meg, rnaj<l.
nem ugyanennyien (41%) jelölték meg, ho1,,y nem ismernek szükségleteiknek megfelelő munkahelyet. A mcnúl~
sérültek 40%-a tart attól, hogy jelenlegi jövedelme-ír, Limogatásait részben vagy egészben elveszítené, ha munká.
ba állna. A támogató társas közeg hi:ínyát (családi, bará1ij
18%-uk, míg a nem megfelelő képzettségi szintet 22%-u~
és a közlekedési lehetőség hiányát 21 %-uk jelölte:: mtg
akadályként.
A felmérés időpontjában a nem dolgozó mentális !érülésscl élők 15%-a (73 fő) keres aktívan munkát, és 7% (50
fő) regisztrált munkanélküli. Jellemzően (37%) a munkaügyi központon keresztül keres munkát, vagy hirdet:&kre jelentkeznek (37%).
Ill. 1. 4. Munkaerő-piacon aktív mentális sérültek•
munkahely jellemzői
A rendszeres munkavállaló mentális sérüléssel élők mJjdnem fele (47%, 32 fő) betanított vagy segédmunkás, míg
21 %-uk (14 fő) szakmunkás vagy technikus, tehát több
mint 2/3-ukra jellemző, hogy főként alacsonyan kvalifikált munkát végeznek. A mentális sérüléssel élők közön
a harmadik leggyakoribb munkavégzés az egyéni válla~
kozás (15% 10 fő), értelmiségi, szellemi, szolgáltató, veutő munkakörben dolgozók aránya igen alacsony, össusen
14% (11 fő).
A felmérésben válaszoló mentális sérüléssel élök főképp
(32%, 22 fő) kis- és középvállalatoknál (10 főt vagy annál
kevesebbet foglalkoztat), és középvállalatoknál (25-100 foc
foglalkoztat) dolgoznak (39% 24 fő). A 11~24 főt foglalkoztató cégeknél a mentális sérüléssel élők 7%-a (4 fo~,
míg a 100 főnél többet foglalkoztató cégnél a menr.ilis
sérültek 18%-a (11 fő) dolgozik. Ugyan ezek az adatok
nem utalnak a közvetlen munkatársakra, vagy munkahelyi légkörre, mégis elmondható, hogy talán a "betegség'
természetéből kifolyólag a mentális sérüléssel élók inl..hl..o
kisebb, családiasabb munkahelyeken dolgoznak.
A mentális vagy idegrendszeri sérüléssel éló munka,11lalók 63%-a (43 fő) magáncégnél, 25%-a (17 fö) ál!mi
intézményben áll munkaviszonyban. A civil/nonpro&
szervezetek a mintába került mentális sérüléssel élök i''>
át (S fő) foglalkoztatja.
A mentális vagy idegrendszeri sérüléssel élök körébe,
a munkavállalás nyitottságára utal, hogy 56%-uk (3S föl
nem bentlakásos intézmény keretein belül vagy fogbföizási rehabilitációhoz kapcsolódó akkreditált ,-.í.lbbtr.i'.
(28%, 19 fő) keres pénzt. Itt érdemes megjegyez.ni, hf~·
a mintába nem kerültek be a bentlakásos intherek Lthi
Ezzel szemben a vállalatok közösségi, t:irs:i.s zim.i~i::i
utal, hogy az aktív mentális vagy idegrt'ndszeri s&ü!-d
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Bányai Borbála: Pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak sajátos stigmatizáltsága 43%-a dolgozik olyan helyen, ahol munkatársai közötr
nincs más megváltozorc munkaképességű, és harmaduk
olyan munkahelyen, ahol kisebb-nagyobb részben megválcozocc munkaképességűek dolgoznak (31% illetve
34%). A kizárólag zárt munkahelyek viszont a munkavállalók 21-22%-ánál jellemzőek.
4. táblázat

Munkahely jellemzői - munkatársak {forrás: TÁMOP
5.4.J-08/1-2009-002 sz. kiemelt projekt -saját számítás}
Milyen mércékben megválcowu munkaképességűek az. Ön
munkatársai?
Mind megválrmort munk.aképességú emberek
Nagyobb részben megváltoz.ort munkaképességü
emberek
Kis részben megváltozotc munkaképességű
emberek
Senki sem megváltoz.ott munk.aképességú
Nem rudja
Őssz.es érvényes vá.l asz

-

-

fó

%

15

22%

4

6%

17

25%

29

43%

3

4%

68

100%

A munkavállalás térbeli nyitotrságára utal, hogy a mentális sérüléssel élők 84%-a (56 fő) - ahogy a nem megváltozott munkaképességűeknél is szokásos - a munkahelyén
dolgozik, tehát eljár occhonról. Occhoni munkavégz.ésről
a válaszadók 7%-a számolt be. Árlagosan egy héten 29
órát dolgoznak (általában a megváltozocc munkaképességűek az O RSZI/OOSZI határozatuk szerint heti maximum 30 órát dolgozhatnak). Összességében tehát a mentális sérültek körében inkább jellemző a csökkentett
munkaórás foglalkoztatás, ami a beosztással is összefügghet, ugyanis az egyéni vállalkozás volt gyakoribb, ami
viszont rugalmasabb munkaidőt tesz lehetővé.
A munkaviszony biztonságát igazolhatja, hogy a legtöbben (78%) a kérdezés előtri 12 hónapban is kaptak
jövedelmet az adon munkahelytől, valamint 57%-uknak
(38 fő) van határozatlan idejű munkaszerződése. Továbbá
nincs munkaszerződése minden S. mentális sérüléssel élő
válaszadónak (IS fő), és határozott idejű szerződése van
18%-uknak (14 fő). Ebből köverkezik, hogy a lekérdezést
követő 6 hónapban munkahelyének elvesztését szinte kizártnak tartja a válaszadók közel fele (a mentális sérültek
46%-a), kisebb mértékben 35-37%-a számol ezzel, míg
reális veszélynek tartja ezt 9-7%.
A munkabérre vonatkozóan a dolgozó mentális sérültek 30%-a (21 fő) nem válaszolt, akik válaszoltak, ők átlagosan 53712 Ft-ot keresnek. (A KSH adatai szerint
102.000 Ft a havi bruttó átlagkereset http://www.ksh.
hu/docs/hun/xstadat/xstadac_eves/i_qli022.html ). A
mentális sérültek esetében a válaszadók bére az áclagfize-

Munkaerő-piaci

példák

rések alatt található, valamivel több, mint az átlagos rokkantsági járadék összege; 36%-uk (17 fő) 40 ezer forintnál
kevesebbet, 44%-uk 41-70 ezer forint között, és mindöszsze 6%-uk fizetése van 100 ezer forint felett.
Összességében megállapÍtható, hogy a mentális egészségkárosodottak körében jóval magasabb az inaktívak és
jóval alacsonyabb a foglalkoztatottak aránya, mint a teljes
népességen belül. A mintába került mentális betegek 13%a dolgozik, munkahelyük jellemzői vegyesek. Területileg
és szektorálisan inkább nyicotcnak, félig-nyitottnak mondhat6ak, míg közösségi társas szempontból inkább zártnak.
A mentális sérüléssel élők körében nincs kifejezetten „jól
kereső", visront harmaduk alulfizetett.

Ill. 2. Kvalitatív adatokból származó
ismeretek
A munkaerő-piactól való kiszorulás folyamata, illetve a
visszatérési próbálkozások akadályai (feltáró jellegű kutatás) nem, vagy nehezen megragadhatóak a kérdőíves módszerekkel, inkább az érintettekkel készült interjúk adhatnak választ ezekre a problémafelvecésekre. Kutatásaim
során életút interjúkat készítettem pszichiátriai betegnek
diagnosztizáhakkal, majd az életút elmesélésének végén
tettem fel a munkaerő-piaci vonatkozású kérdéseimet.
Terjedelmi korlátok miatt csak a munkaerő-piaci karrierre vonatkozó idézeteket mutatom be két interjúból. Az
egyik esetben egy egyesületnél (korábbi szociális foglalkoztat6) dolgozó fiatal lányt, míg a másik esetben egy
éppen nem dolgozó középkorú nőt.
111.2.1. Egyesületnél dolgozó pszichiátriai betegnek
diagnosztizált karrierútja
Az egyik interjúalanyom az interjú készítésekor (2014) egy
szociális foglalkozcaróban dolgozott. Ez térben nyitotc (Budapesten található, önálló épület, nem kötődik egészségügyi vagy swciális intézményhez) azonban a munkakörülmények icc is védecteknek minősíthetőek (az irányícó
személyzeten kívül csak megváltozott munkaképességűek
dolgoznak itt), az elvégzecc munka pedig nem szigorúan a
nyílt piaci viszonyoknak megfelelő (állami dotációval kiegészített bérek). Interjúalanyom egy 34 éves nő, aki halmozottan fogyatékos, mégis életében a törése az jelentette,
amikor 30 évesen felállították számára a pszichiátriai diagnózist.

"Gyerekkortól kezdődtek a problémák, jártunk orvostól orvosra, nem derült ki a problémám, jártunk pszichiátrián,
viselkedési gondok voltak velem, voltam benn kórházban
másfél hónapot. [. ..]kiderült a betegrégem, teijesen zárkówtt
lettem, egészen megváltozott. ÁltaÍtínos iskoUban nagyon
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nyitott bardtkozó, nagyon emberbarát voltam, meg teljes mértékben bizalommal voltam, ez megváltozott, zárkózott lettem,
nem merek nyitni, régebben gyerekkoromba jolegfiúbardtaim
voltak, most meg nem, más lett. [. ..](szociálisfoglalkoztatóban dolgozó pszichiátriai betegnek diagnosztizált)

dások követték, és a szülők nem engedték ki többé
figyelmük alól, és ezzel a munkaerő-piaci karrier is megakadt. A pszichiátere tanácsára kereste fel a kerületben
működő közösségi ellátást végző nappali klubot, melyet
a kerülettel szerződésben álló alapÍtvány üzemeltet.

lnrerjúalanyom másik sérülése enyhe értelmi fogyatékosság, ami már általános iskolai beiskolázásnál kiderült,
„kisegítő" iskolában végezte el a 8 általánost, majd péknek
tanult. Szülei, testvére ösztönözték, támogatták tanulmányaiban, annak ellenére, hogy a pályaválasztási tanácsadó
kertésznek ajánlotta - ami tipikus értelmi fogyatékos szakma - szülei beleegyeztek, hogy olyan szakmát tanuljon,
amit Ő maga választott. Később az érettségi vizsgát is
letette.
lnterjúalanyomnak vannak a pszichiátriai betegség
diagnosztizálása előtti időszakból nyílt munkaerő-piaci
munkatapasztalatai is. A szakmunkásvizsga után rögtön
sikerült élelmiszer boltokban elhelyezkednie.

,,ts az elején nem voltam jó állapotban. Nagyon sokáig alud-

„Voltak rövidebb munkahelyeim, a P. boltban dolgoztam két

és fél hónapot, de nem jött össze, nem bírtam, kiléptem.
A PM boltban voltam még, onnan kirúgtak, nem voltak
sikereim a munkahelyeken, akkor bekerültem az O.-ba, ott
az élelmezésen megmaradtam. Aztán az élelmezés megszűnt
és takarítói ál!dsba kerültünk dt, olyan volt a vezető, hogy
teljesen kiborultam, és a vérnyomásommalproblémák lettek,
felment 210-re. Annyira szekás volt a vezetőnő, hogy kikészített, és kiléptem. {szociális foglalkoztatóban dolgozó pszichiátriai betegnek diagnosztizált}
„Utána munkahelyeim is voltak. Dolgoztam az O.ban, még
amikor nem mutatták ki a betegséget, ott dolgoztam több
mint hat évet, de megszűnt az élelmezés, ahol én voltam.
Konyhai dolgozó voltam, mosogattam, betegeknek vittük fel
a ka.Ját, diétdt kiszolgáltuk, aztdn volt olyan, aholftJzni kellett volna, az nem sikerült az az állás, ottfelmondtak, akkor
bekerültem a Plázába, takarító állásba, 12 órás munkarendbe, éjszakára. Aztán ott jelentkeztek a betegségeimnek a tünetei, hogy hangokat hallottam, éreztem, hogy mindenki
ellenem van és akkor teijesen vitába kerültem a társaimmal,
meg afönökeimmel. Megint volt verekedéstől kezdve minden,
aztán kirúgtak." (szociális foglalkoztatóban dolgozó pszichiátriai betegnek diagnosztizált}
Interjúalanyom munkaerő-piaci karrierje, ahogy ő maga
is mondta, nem sikeres, általában egyszerű betanított
munkát végzett, és egyetlen olyan állása volt, amit hoszszabb ideig meg tudott tartani, és ahol alakultak ki olyan
barátságok, melyek az interjúkészícéskor is még akcív kapcsolatok voltak. A Plázában kezdődő tünetek súlyosbodását öngyilkossági kísérletek és hosszabb kórházi cart6zko-

tam 11-ig, 12-ig, nem bírtam fenn lenni, néztem afalat, nem
érdekelt semmi, sűrűn volt hangulatváltozásom, gyógyszerektől nagyon folyt a nyálam. Minden, ami rossz, azon végigmentem. Aztán D.vel (az alapítvány szociális munkása szerk.) próbálkoztunk, hogy valami munkát megpróbál.Jak,
hogy kevesebbet aludjak, mert egész nap aludtam volna, ha
lehetett volna, nem érdekelt semmi, és akkor megpróbáltuk
ezt a munkahelyet afoglalkoztatóban, 2008-ban találkoztam
D.-vel, mert be.Jelentkeztem a K klubházba." {szociális foglalkoztatóban dolgozó pszichiátriai betegnek diagnosztizált}
Az alapítvány szociális munkásának hatására kezdett el
újra dolgozni interjúalanyom. Az alapícvány szerint is az
önálló életvitel elősegítése, a betegszerep elfogadásának és
megélésének elkerülésében jelentős szerepe van a foglalkoztatásnak. A szociális munkás interjúalanyom családját
is gondozásba vette, meggyőzte szüleit, hogy elengedhetik
otthonról, minden nap közösen beállították az órát, hogy
reggel felébredjen stb.
A munkaerő-piaci rehabilitáció tehát nem jöhetett volna létre a támogató családi közeg, a nappali intézményi
ellátás és a szociális foglalkoztató nélkül. Azonban úgy
tűnik a szociális foglalkoztatóban lévő munka iránt igen
nagy a kereslet, alacsony a fluktuáció, mert interjúalanyomnak két évet kellett várnia ahhoz, hogy ott dolgozhasson.

Végülis sikerült leszázalékolni. Elsőször rehabilitációs ellátásban részesiiltem, munkaügyi központba kellett .Járni,
együttműkó'dni, és ott voltam, kellett járni mentorhoz, tanfolyamra próbáltuk, de nem .Javasoltak, egy pszichológus
megvizsgált, és mondta, hogy nem vagyok rá képes. És akkor
a D.-veljelentkeztünk ide a foglalkoztatóba. És mindig változtak az igények, Két évet vártam rá, hogy ide bekerüljek,
ide bekerültem, ez végülis a 3. évem, de hogy ez meddig lm,
nem tudni, megint változások vannak, mostfii évre kötötték
a szerződést, eddig egy évre kó'tötték, most fél évre lesz. (szociális foglalkoztatóban dolgozó pszichiátriai betegnek diag·
nosztizált}
Mivel a rehabilitációs eljárásban részt vevő orvos nem ja·
vasolca 'incerjúalanyomnak az ár- vagy továbbképzése, eién
állami cámogacással a munkaerő-piaci rehabilitációnak
szinte egyetlen útja lehetséges: a védett, félig-védett foglalkoztatás, amit a szociális foglalkoztató, vagy a célmr-
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Bányai Borbála: Pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak sajátos stigmatizáltsága - Munkaerő-piaci példák
vezet jelem. Előbbire volt lehetősége inrerjúalanyomnak,
mert lakóhelyéhez viszonylag közel üzemel egy foglal koztató. A foglalkoztató honlapjáról is kiderül, hogy a foglalkoztatás „50 fős létszámmal, 4, 6 és 7 órás időinterval
lumban folyik két nyomda- és papíripari előkészítő
műhelyünkben, valamint a varrodánkban". Ez interjúalanyomnak megfelel, bár kérdéses, hogy ezzel a munkatapasztalattal és egészségi állapottal el tud-e helyezkedni,
ha bezár a foglalkoztató.

most már nem annyira. {szociális foglalkoztatóban dolgozó
pszichiátriai betegnek diagnosztizált)

„Nem sikerült, ügyetlen voltam, pénztárgépet nem tudtam
keulni, nem ment nekem, nem mentek nekem az üzleti dolgok, ügyetlen voltam hozzá. Lassú vagyok, ami a korábbi
gyógyszereknek a hatása is, meg a mostani injekciónak is
vannak mellékhatásai, izommerevség." {szociális foglalkoztatóban tÚJlgozó pszichiátriai betegnek diagnosztizált)

Bátrabb lettem, most mdr sokat változtam, M. (korábbi
munkaveutö - surk.) nagyon sokat segített abban, hogy újra
nyissak, biztatott, megváltoztatott. Nem tudtam nemet mondani régebben, most mdr tudok. Ö tanított meg bent kávét
fozni, meg ilyesmi, amit otthon nem engedtek, meg ilyesmi.
{szociális foglalkoztatóban dolgozó pszichiátriai betegnek
diagnosztizált)

Nagyon feszült, fél az ember, hogy mi lesz, megadják, nem
adják meg, gond lesz. A munkahelyen az a szabály, hogy csak
akkor dolgozhatok itt, ha le vagyok százalikolva, amúgy
nem. Én meg aktív munkahelyen nem tudok elhelyezkedni,
és akkor nekem a kö'r bezárult. Én csak itt tutÚJk dolgozni.
(szociális foglalkoztatóban dolgozó pszichiátriai betegnek
diagnosztizált)
Igen, csak érted, az olyan rossz, hogy nekünk nincs esélyünk
más munkahelyre. Tehát nekünk nehezebb, mint egy egészséges embernek, nekik is nehéz már, de nekik nagyobb az
esélye találni. Foglalkoztatókat nézegettem, és olyan munkákat csinálnak, amit én nem tudok ellátni. {szociális foglalkoztatóban tÚJlgozó pszichiátriai betegnek diagnosztizált)
Azonban ez a szociális foglalkoztató bizonyos gyakorlatában diszkriminálja a pszichiátriai betegnek diagnosztizáltakat, de nem kifejezetten kirekesztő - azaz foglalkoztatnak mentális sérüléssel élőket, de más helyiségbe rakják
őket, külön a „normálisaktól". Ennek megfelelően alakulnak kapcsolataik is, interjúalanyomnak lett egy szintén
pszichiátriai diagnózissal élő barárnője, akivel a munkahelyen kívül is találkoznak. A más sérüléssel élő, más helyiségben dolgozókkal pedig köszönőviszonyban van.
Azért kapok fiutést, meg rendes munkahelyen vagyok, munkakörileg is. Társaságban vagyok, nem is csak az fizetés itt a
lényeg, hanem hogy társaságban vagyok, és e/foglalnak. Magabiztosságot ad, eddig én mindigfeleslegesnek éreztem magamat, amikor nem tÚJlgoztam. Azért is voltak az öngyilkossági kísérletek, mert úgy éreztem, hogy könnyebb lesz a
szüleimnek, tesómnak, ha én nem Leszek, sok ilyen érzésem
volt. Amióta dolgozok, nem mentek úgy a munkák, de egyre
kezdek ügyesebb lenni, kapok más munkákat már. Sok mindent eleinte nem tudtam megcsinálni, eleinte ezfeszélyezett,

A mi csoportunk az kimontÚJttan pszichiátriai csoport, körülbelül 12-en vagyunk, néha 13-an, a másik két csoport, azok
sokkal többen vannak, a másik csoport ott 35-en vannak, a
másik csoportba meg a Zs. néni körülbelül 40-50-en vannak.
Azt én nem bírnám, ilyen nagy csoportot. {szociális foglalkoztatóban dolgozó pszichiátriai betegnek diagnosztizált)

A munkalehetőség a szociális foglalkoztatóban fejleszti
interjúalanyom munkaképességét, közösségi-társas életét
aktivizálja, önálló életvitelre serkenti és legfőképpen egészségi és mentális állapotát is javítja. Tehát ez a közösségileg,
piac szempontjából is védett, félig-védett munkalehetőség
is jelentős változásokat eredményezett interjúalanyom életében.
A munkaképességi kötelező felülvizsgálaton lett volna
lehetősége „visszavonulni", de inkább a munkát választotta.
Mikor legutoijára voltam, akkor kérdezték, hogy szeretem-e
ezt a munkahelyet, mert ha nem, akkor, úgy csináiják meg
a tÚJlgokat. Most ezt nem értettem, hogy azért kérdezik, hogy
eldöntsék, hogy akarok-e dolgozni vagy nem, nem tudtam
eldönteni. De végülis azt mondták, hogy akkor hagynak dolgozni, én szeretek itt lenni. Végülis 54%-ot állapítottak meg.
{szociális foglalkoztatóban dolgozó psz ichiátriai betegnek
diagnosztizált)
Mindez ural arra is, hogy az NRSZH vizsgálatok ugyan
formálisan egyre inkább szabályozottak (lásd Ill. fejezet),
mégis a bizottság tagjai hajlandóak ettől rugalmasan eltérni.
111.2.2. Inaktív pszichiátriai betegnek diagnosztizált
karrier útja
Ebben az alfejezetben megszólalcatok egy inakrív pszichiátriai betegnek diagnosztizáltat, aki részt vesz egy magán
munkaközvecítő iroda által szervezett egyéni rehabilitációs
tevékenységben. Ez olyan speciális szolgáltatás, mely nem
jelenik meg sem az állami foglalkozási szolgálatok képzéseiben, sem a célszervezeti névleg „fejlesztő-felkészítő"
foglalkoztatásban, sem a félig védett szociális foglalkoztacók keretein belül.

KUTATÁS

Interjúalanyom egy 50-es éveiben jár6 nő, aki „megbetegedése" előtt többé-kevésbé sikeres vuh a n1u11k:terő-piacon, hosszú ideig meg tudott n1arad11i a inunblielyein, továbbképezte magát mindig az aktuális
munkaköröknek megfelclöen, dc a munkatársakkal, [(j.
nökökkel voltak konlliktusai, problérnáL A „betegsége"
előtt időszakról két munkahelyet emlltelt, az cls(j 1111111kahclyét édesapja segítségével szerezte meg.

,.A1.,td11jtllvrN vrl!íl tr(Jr.1c11 rÍt{/11/111111, rl/1/llrk ti í'Árl (J;?,,,
td/yrtt. llzt l,l11lk IJ111.yíll.·o.1 fc,trk mrn ,1zt 111011dtt1ti'i, aki
nc111 dofg1;zlk, tit. //r /J ryyllt, lrfit.Jltll11 /11mn/11c !dióra, 1111/o
g,1111 e111é.<ztcl/cm. "(lnakt/u /1>Zlchlr/1r/11í Ílttt-gnt.k t!ít1t,n1J1~
tlvl/1)
A k6rli:hl kezelés, v:1gy a n,c,11:fü~ ~ll;11w1j;1v111fi~ vhq.~,
;idta az életerőt i111erjú::ilanyomn;ik, aki ugyan kény~1-"r~

cselekvéssel, Je életben rartoll;I ruai01, t&r céljai i§ kw:k,
,.Postaforgalmi tcch11ik11mol t1{'{,czlcm, ti Posta kiizpo111i )dr•
műtc!ep,'n bérsuímolókénl dolgoztnm és oll is kikezdtek, mert
mngasabb isl.-olai vtgu11ségem volt, mint a rsoportuezct/Jnck
[. ..JA 111dsodik munkahelyem H. vdl!tdt1111rll is ti pé11ziígyi
osztályon dolgoztam, mert szíilis utdn olt volt hely, Elvégeztem
egy tanfolyamot, azaz nem végeztem cl, mert ti kiilkcr tcclmikumot ts szdmvitelt végeztem cl. Olt is, tényleg viztos, ho!.J nz
dmytkos old,llra születtem, ,ndsok dkkor jöttek-mentek, tlmikor akartak, én meg a sajdt szavadsdgom sem tudtam kivenni
vizsga előtt. Amikor letettem nehezen a vizsgdmat Ölo'sre, tikkor mondták, hogy remélik, hogy tovdbb tanulok. De akltor
terhes lct1em a második gyennekenzme!. Nem sikerült elvégeznem, és akkor nugsziíletett a harmadik gyerekem is akkor
próbáltam egyült elvégezni n. középfokú tanfolyamot, hogy
megúgym a külker is, hogy magasabb bért kapjak, erre ott is
hol azt mondták, hogy kell a munkakörhöz, /Jol nem kell d
munkakörhöz. "0nakt/v pszichidtrÍlti betegnek diagnosztizdlt)
A munkaerő-piaci k:mierje megtört a gyermekvállalás
időszakába n, ezt

nehezebben tolerálták munkáltatói. Később magánéleti problémák és a munkahelyi követelmények összeegyeztetése is nehézségeket okozott interjúalanyom számára, ráadásul a rendszerváltáskor felszámolták
a vállalatot, ahol dolgozott, megszűnt a munkahelye, és
ezeket együttesen már nem tudta feldolgozni.
„Szerettem ott lenni, csak akkor már a mr1gdnéletem elég
züro"s volt, elég nagy teher volt dolgozni 9-9 éJ félórákat dolgoztam, és akkor már kamionos volt a férjem[. . .]. Minden
teljesen rdm hárult, és egyedül neveltem a hdrom gyereket /7
éven keresztül, és a végén mdr egyre jobbrm robbantam le.
Az élet hozta magával, hogy ennyire kiborultmn ,1 sorból.
[. ..]Még 11 rendszerváltdskor. Volt egy vállalat (/-1. vdllaldt
-szerk.), amít felbontolttlk és aÁ'kor bontltam ki. És onnan
eljöttem, él ráfél évre jött a betegségem és három évig kórházból ki, kórházba be, és akkor nem kaptmn semmi fizetést
sem és akkor, aztán utdna alig tudtam elhelyezkedni htlrom
év után." (inaktív pszichiátriai betegnek diagnosztizált)
lnterjúalanyom állapota is romlott, bekerült a pszichiátriai ellátórendszerbe, végigjárta a. pszichi:itriai diagnózissal
élők esetében megszokott cgészségíigyi intézményeket
(pszichiátriai gondozó, kórház).

,.jó urvoJdÍm vu!1t1k, rct1dc1c!( é1 teijm:n é11 mtlf'f11t1 I, akrJr.
ttmi éJ rJ1t'flJÓf.YUÍ/flt11, ,így fJÓfJIIÍ/rrm, mrg hoy.yfűlho:Uflrn
mt1gttm etJ olyr1111zÍlttrr, hogy rl tudtam mtnní do!gvz1Jí, é;
teije1 emberként hely tutltílm rfllní. --·- A/(11rtnm, ltlJtiJllnn
és lditöllem Is kütöllem IJ ,1krtrlt1m rrttf,f,JÓt,JUÍnl minden
rlron. Mert ez nem megy Úf.J, '101,y vrfrj11n/( az oruo1rrJ él oak
az fJrvostól vrlrjuk el, hogy 1eglt mjtunk, mtTI VÍJJz11e,ünk,
visszaz11htmunk, mat tJZ embernek mt1grlnt1k ÍJ akarni kell.
[. . .],.Sokdn ,,zlrt estek víssztl, mert o/yrtn jól érezték magukat
11 kórhrlzba11, egy buroltban érezték magukrJt, él ví11zae,tek,
mert vÍSJZtJmeneltültcl< tJZ élet e/Ifi." (inaktív p1zíd1Ídtríai
betegnek di11gno1ztízd/1)
A három éves egészségíígyí forgóajtóból kikerülve egy ísmcrősön kercsztiil sikcriilt állást ralálnía, a 68%-os leszázalékolás és a J iagnózis fclál lítása cllenúc is. 9 évet dolgowtr a nyílt munkaerő-piacon egy művelődési házban.
A "betegség" kezdetekor leszázalékolrák, aminek kővet
kc:zrébcn jóval alacsonyabb fizetést kapotr,

,.Hnt órdvrm először kötetlenül, de o/yfln átlagórdban, és
11rdna 8 órdba11 ís, mert visszaminősítettek 50 %-ra, és volt,
amikor 8 órában, volt amikor 16-14 órdban, mert elvállaltam plmz munkdt mert, hogy kiegészítsem valahogy, mert
akkor még nekem is föúkolds lányom volt, kellett a plnz. •
(inaktlv pszichiátriaí betegnek diagnosztíuílt)
Kezdetben ruhatáros volt, majd magasabb státusú irodai
munkákat bpott,
,,Nm, tudom, szóval kiszolgáltatott vagyok. Nekem egy su·
renesém volt, hogy afőnököm bízott bennem és 9 évig szépm
megvoltunlt mind a két főnökömmel. Igen az volt a baj, hogy
nekem mindenki aflínököm volt. Adminisztrátor-kézbdtó,
1zóual mindet csináltam glpeltem, meg titkárnői feladat iJ
volt, az igazgató titkdrsdgra bemktak. Ha szabadságon v1Jlt
a titkárnő, szóv11/ beugró volt11m. Megálltam mindenhol a
helyem Is ennek r!lenére viszont kiha1zmílt11k, és nem jize11ek
meg." (inaktív pszirhiátriai betegnek diagnosztizált)
Betegségét nem titkolta, és nem titkolhatta. el, annJk ellenére, ho1,ry a kötc:lező orvosi felülvizsgálat á IIJpotjavulást
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Bányai Borbála: Pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak sajátos stigmatizáltsága állapícott meg. Emellett a fokozott gyógyszeres kezelés
mellékhatásaival kellett együrr élnie, és egy ebből származó konBiktus miarr felmondott.

.Tehát injekciót kaptam 9 évig is mindig hasmenésem volt,
is így jártam be a bankba, az önkonndnyzatnak is ki ke/ktt
alakítanom az utat, hogy kgyen egy-két hely, linyeg az, hogy
bejött hozz.ám, hogy el kell menni aumnal a Fiumei útra,
én mondtam jó majd holnap. És ennyi volt az egész és fal volt
háborodva, hogy nm1 tudok elmenni, de nagyon jól tudta,
hogy mi van, is úgy csinált, mint aki nem tud róla és bemósuroú a gazdauígi veutónél. Ezt én így nem csiruiÚJm végig,
egy másik munkahelyet keresek." (inaktív pszichiátriai betegnek diagnomiuilt)
Mivel ezután sokáig nem talált munkahelyet, megpróbált.a kijárni magának az öregségi nyugdíjat, amit nem kaporr
meg, majd a helyi családsegírőhöz fordulc, akik javasolrák
számára a magán munkaközvetícő irodát. Az iroda által
s:u:rveurr uéningek elmondása alapján nagyon jó hatással
voltak rá.

.Igen, én olyan ftlsz.abadult voltam, mint diákkoromban
utoljára, JZÁval nem volt bennem olyan szorongás, hogy étks
istenem bowndként néznek rám az emberek, hogy én egy
dilis vagyok, egészséges szemmel néztek rám, his:un mindenki sormirsam volr. is éreztem, hogy bennem több az erő, mint
bármelyikbe. (inaktív pszichiátriai betegnek diagnosztiuilt)
A felmondás és az interjú között három év tele el. Azóta
elvégzecc egy szám írógép-kezelői tanfolyamot, amit a magán munkaközvetítő iroda javasolt számára, és ezt a tudását felhasználva dolgozott egy telemarketinges cégnél.
Egy újságban talált álláshirdetésre jelentkezett.

,.Nem volt kifogás a munkám elkn, csak azoknak a követelményeknek egy rokkant ember nem tud úgy ekget tenni.
Példálll kéts:ur 10perces szünet, ami arra nem volt elig, hogy
egy kávét megigyon az ember, és azért általában az ilyen
pszichiátriai betegek nem alwsuik ki a rendes időt." (inaktív
pJZ.ichiátriai betegnek diagnosztiuilt)
Interjúalanyom állapota nem indokolja, hogy olyan mértékben rokkantosícsák, hogy kizárólag a nyugdíjból meg
tudjon élni, az öregségi nyugdíjhoz pedig fiatal, ezért szeretne munkát vállalni. A magán munkaközvetítő irodához
küldték, ahol valóban olyan ellátást kapott, amit keresett,
és jót tett mentális állapotának. Álláskeresésben beiskolázással segírették, bár az interjú készítésekor éppen nem
dolgozott. Interjúalanyom ismeri saját képességeit, és korlátait is, úgy tűnt, mim aki nem egy gyógyíthatatlan, a
közösségi életben felvállalhacatlan beteg emberre tekint

Munkaerő-piaci

példák

magára, hanem mint egy speciálís adottságokkal együtt
emberre.

élő

"Az embernek együtt kell ezzel élni és akarni kell, normdlú
emberként élni. n {inaktív pszichiátriai betegnek diagnosztíui/t)

Összegzés
Az országosan reprezentatÍv adatbázis szerint a mentális
vagy idegrendszeri sérülés a harmadik leggyakoribb indok
a megválrozocc munkaképességű státus megállap/cásakor.
Az ezzel a problémával élők munkaerő-piaci helyzete nem
kedvező, harmaduk közösségileg zárt körülmények közöct,
alacsony bérért dolgozik. Életútjukat megvizsgálva, a „betegség" kezdete után (65%-uk esetében, a négy beazonosítható kla.sztcrcsoport közül ez három esetében jellemző)
viswnylag hamar 0-5 éven belül rokkantsági nyugdíjasokká válnak, és mindössze 35%-uk karrierjét nem töri
meg a „betegség".
A kvantitatív és a kvalitatív adatok alapján az egyes
stígmatípusok azonosíthatóak. A másodlagos stigma fellelhető a „betegség" diagnosztizálását követő viszonylag
gyors munkaerő-piaci kiesésben is. Az orvosi diagnózishoz
kapcsol ható az önstigmatizáció megjelenése fiatal interjúalanyom esetében és a kvantitatív adatok elemzésénél a
munkakeresést akadályozó tényezőkben. A Corrígan és
társai által felvázolt makro szintű nem szándékolt kirekesztés szintén beazonosírható. Ilyen nem szándékolt intézkedés a pénzbeli ellátások olyan struktúrája, mely sok
esetben gátolja a munkakeresést, ahogy az a kvantitatív
adatok válaszaiból kiderül. Ebből a sémából a sz.índékolt
makro szintű kirekesztésnek talán a közösségileg zárt
munkahelyek megfeleltethetőek, mely mindkét típusú
adatforrásnál megjelenik. A mikro szintű stigmatízácíó
szintén megjeleníthető, bár jóval plasztikusabban jelenik
meg az életútinterjúkból idézett részletekben. Mindennek
következménye valóban az egyéni lehetőségek korlátozottsága, mely megjelenik a pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak munkaerő-piaci helyzetében is.
A pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak többsége inaktív státusban van, és részben ennek hatására a d.rsadalom margójára kerülhetnek, clszegényedhetnck, drsas
kapcsolataik részben leépülhetnek. A kirekesztettséget,
stigmatizáltságot Becker (1974) szerint a társadalom „közállapotainak" ismeretével lehet megérteni és értelmezni.
Ez a kirekesztő, stigmatizál6 „közálbpoc" jelenik meg a
betegstátus, a gyakori rokkanrosítás és a félig-drt, zárt
foglalkoztatás intézményeinek mű ködtetöiben és a közös•
ségben, melyek ezek működnek és fennmaradna k. Ezek
az intézményi és kognirív mechanizmusok úgy tiinik rögzültek Magyarországo11, mert ahelyett, hogy a „norndlis"
fogalmát kiszélesítenénk, újabb és újabb határokat hú-
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Újjáalakuló családok - változó szerepek,
minták, újféle társadalmi érték(t)rend
Az egyéni, (pár)kapcsolati értékrendek globálisan megfigyelhető változása hatással van a családok életére a családok növekvő számú felbomlása, újabb családformák kialakulása hatással van a társadalmi értékrend
változására. E kölcsönösség veti fel az újabb családszerkezetekben felnövő nemzedékek családkép-formálódásának vizsgálatát, hogy e pluralitás kihívásaira kidolgozhatók legyenek a megfelelő interdiszciplináris válaszok úgy a mentálhigiéné, mint a társadalompolitika számára. A dolgozat sorra veszi a felbomlott családok
további alakulásának főbb állomásait, érinti az ezek nyomán felmerülő szerepformálódásokat, javaslatokat
tesz a kihívásokra.

Problémafelvetés
A címben jelzett téma apropóját a közelmúlt két fontos
szakmai tanácskozása adta. A Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet áprilisi konferenciáján a családok
szétesésének okairól, következményeiröl tartottak friss
kutatásokon alapuló elöadásokat egyetemi tanárok, kutatók. Elhangzott néhány mellbevágó adat, megállapítás,
amelyekröl bár egyre többet hallani manapság, így, együtt
szerepelve súlyosabbnak hatnak:
- a házasságok fele válással végzödik
- a válásoknak több mint a felében érintettek gyerekek
- egyre többen választják házasság helyett az együttélésen alapuló kapcsolatot
egyre több gyerek születik élettársi kapcsolatból
- a legveszélyeztetettebb családforma az egyszülös
család
- a legkevésbé eredményes tanulók az élettársi kapcsolaton alapuló mozaikcsaládokból származnak.1
Az 2015. öszi Budapesti Demográfiai Fórumon Vincenzo
Paglia bíboros, a Pápai Családi Tanács elnöke pedig azt
mondta, az apa-anya-gyermek közösségén és a szülők
házasságán alapuló családszerkezet a legbiztonságosabb a
gyerekek számára. Ugyanennek a testületnek a képviseletében Carlos Simón Vazquez arra is felhívta a figyelmet,
hogy a házasság felbomlása után kialakuló alternatív családformák egyrészt bizonytalan körülményeket teremtenek a gyerekek számára, másrészt az új családszerkezeteknek, pl. a mozaikcsaládoknak sok bonyodalommal kell
megküzdeniük.
A két konferencia más-más kiindulási pontról ugyan,
de hasonló cérnát boncolgat, s a konklúziót mindkét esetben valahogy úgy fogalmazhatnánk meg: a társadalom
magja, a család 2 átalakulóban van, a házasság intézménye
kezdi elveszíteni megtartó eréjét, ami kihat a gyermekvál-

lalási kedvre is és a családszerkezetek pluralizációjára, s
így végső soron egyfajta társadalmi átrendeződést eredményez, követve egy jól megfigyelhető globális ércékrend-változásc. A hazai és nemzetközi családkutatási eredmények tehát felvetik a hagyományos családmodell
princípiumának újragondolását. Ezért amikor a házasság
és családok jelentóségét hangsúlyozzuk, fontos lenne láttatni azokat a jelenségeket is - akár preventív, akár „rehabilitációs" célból - amelyek a családok felbomlása után
befolyásolják az újrakezdést.
Az utóbbi évtizedekben számtalan tanulmány foglalkozott a házasságok növekvő számú felbomlásának okaival, a női-férfi szerepek kiegyensúlyozottságának lehetöségeivel, illetve nem egy szakirodalom érhető el a válás
utáni családsegítésröl, menrálhigiénéről, s egyre több az
újabb családfogalmakról. Azonban, mint Spéder Zsolt
rámutat: szinte alig tudunk valamit arról, hogyan élik meg
az érintett gyermekek a család „újraformálódását", hogy
a gyermekek jövőbeli életlehetöségeire milyen hatással van
az, ha édesanyjuknak (vagy édesapjuknak) új partnere
lesz. Keveset tudunk arról, hogy az új „jövevény" szülöi
szerepet játszik-e el - hiszen az édesszülövel való partneri
viszony ebbe az irányba tereli-, vagy egy neutdlisabb,
,.háztartástagi" szerepet vállal mag:íra. E partneri konsrellációk hatását a szociológia alig-alig elemezte (Spéder,
2014., 338.) Mindezekkel összefüggésben szükségesnek
tűnik egyfajta holisztikus szemléletmód kialakítása, amely
megkísérli feltérképezni az újjáalakuló családok életét szervezö tényezöket és folyamatokat, a felnöveho nemzedék
előtt álló újfajta szerepmintákat és azok életképességét, s
az ézekre ható globális értékrend-v:ílto:z..ís számbavételével
javaslatokat mégfogalmazni azok sz.1mára, akik életüket
nem a tradicionális családmodellben élik. A szemlélecmód-váldshoz a nemzetközi példákhoz hasonlóan ha-
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zánkban is elengedhetetlen olyan nagy volumenű, reprezentatív, longitudinális családkutatás, amely lehetővé teszi
a betekintést mind a hagyományos, mind az újabb típusú
családszerkezetekbe, azok működésébe, nehézségeibe, fejlődéstörténetük jellemző állomásaiba, s ennek révén fókuszált m6don lennének kidolgozhat6k mind a preventív,
mind a rehabilitációs m6dszerek a családok támogatására
úgy család-, szociál- és társadalompolitikai, mint mentálhigiénés szinteken.3
E dolgozat az említett szélesebb fókuszú látásmód kialakításának egyik kezdeti lépéseként demográfiai, szociológiai vizsgálatokat alapul véve áttekinti az átalakuló
családok viszonyait, rávilágít a főbb családpszichológiai
folyamatokra, nem utolsó sorban kérdéseket vet föl, s remélhetőleg továbbgondolásra késztet.

Családok a válás után
A válást követően, az egyik szülő különköltözésével új
családszerkezet alakul ki, az egyszülős. A 2011-es népszámlálás több mint félmillió ilyen családról adott hírt,
amely közül 465 ezerre tehető az anya-gyermek típusú
formáció (Vörös - Kovács, 2013., 1213-1227.). Ez tekintélyes szám, és rögtön felveti a kérdést: a sok-sok gyerek,
akit ez a helyzet érint, miként lesz képes elsajátírani a kiegyensúlyozott, működőképes család alapításához szükséges mintákat? Hogyan akadályozható meg, hogy mintegy spirálként gyűrüzzön generációról generációra ez a
trend, amelyben esetlegessé válik a családtagok közötti
bizalom, bizonytalanná a kötődés, kiszámíthatatlanná az
érzelmi stabilitás. Honnan fogja megtanulni az apa vagy
anya szerves jelenléte nélkül felnövő nemzedék a férfi-nő,
apa-anya viszonyok életszerű működését, annak összes
konfliktusával, természetszerű fejlődésbeli jellemzőivel,
amelyekkel megküzdeni meg lehet, sőt szükséges is, csak
egyszerűbbnek tűnik elsőre - s az utóbbi évtizedekben
egyre elfogadottabb is-, hogy feladjuk s újat kezdjünk.
A kérdés nem új keletű, a válások számának növekedésével egyre többet és többen foglalkoznak az egyszülős
családok helyzetével. Legutóbb Nagy Anna foglalta össze
ezzel kapcsolatos tapasztalatait, ismereteit az Egyedülálló
szülők kiinyve e. átfogó munkájában. A kiadvány részletesen körbejárja ennek a családformának minden aspektusát, végigveszi azokat a körülményeket, tényezőket, amelyek befolyásolják kezdetektől fogva az egyedül maradt
szülő és gyermeke(i) mindennapjait, tanácsokat ad az
érzelmi stabilitás kialakfrására, a kapcsolatok újraszervezésére, eligazít az igénybe vehető támogatásokkal kapcsolatban stb. Lelkileg is igyekszik támaszt nyújtani együttérző hangvételével. Szerzője tudja, míg az egyedülálló
szülő lélekben nem épül fel a családi traumából, addig
gyermeke felé sem képes közvetíteni a megfelelő mintát.
Ha viszont a regenerál6dás sikerül, a gyerek különösebb
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törés nélkül nőhet fel, néhány tekintetben még plusztapasztalatokat is szerezve, amelyek a felnőtt életében rugalmasságot, fejlettebb empátiakészséget hozhatnak számára.
Fontos ez a látásmód - amely a fogalomhasználatot is
reformálni kívánja a degradálónak ható „csonka család~
kifejezés egyszülősre cserélésével-, mert arra hívja fel a
figyelmet, hogy bár a család felbomlásával valami visszavonhatatlanul megváltozott, de vannak alternatívák, amelyek mentén biztonságos életkörülmények alakíthatók ki,
és elindulhat az újraépítkezés, továbbá pozitív attitűddel
meg lehet találni azt a személyre és helyzetre szabott nevelési hozzáállást, mely révén a gyerekek bizalommal alakíthatják ki majdan saját kapcsolataikat és család képüket.
Az egyedülálló szülők ugyanakkor nem ícéltemek párkapcsolati magányra, előbb-utóbb újra felmerül a természetes igény a társra. Hogy milyen esélyekkel indul a válás
után a párkeresésben az a férfi vagy nő, aki egyben szülő
is, külön értekezést igényelne, ezzel itt nem foglalkozunk.
Elég gondolkodnivalót hagy az az egyébként szerencsésnek
mondható eset is, amikor sikerül megint párra lelni. Ekkor
merülnek fel ugyanis azok a teljesen új helyzetek, problémák, amelyek többségére nem nagyon lehet felkészülni
(legalábbis egyelőre nincsenek rá kiforrott stratégiák), tekintve, hogy olyan szereplők kerülnek éles „játék.helyzetbe",
akiknek nem volt alkalmuk a „próbafolyamatra", egymás
megismerésére a különböző szituációkban, különböző díszletek között. Talán merészség a színházi fogalomtárat használni, de kétségtelen, hogy a válás után újjászerveződő
család egyes tagjainak hasonlóan össze kell szokniuk egy
új dramaturgia szerint, mint egy friss darab szereplőinek,
meg kell érteniük a rájuk szabott vagy képzelt szerepeiket,
azok közül megélni azokat, amelyek valójában szükségesek
a saját, egyedi családi felállásukban, hogy ne színjáték, s
még kevésbé játszmák sorozata legyen életük.
Miről van szó? A legáltalánosabb helyzet szerint (ti.
hogy túlnyomó többségben az édesanyával marad válás
után a gyerek) az egyedül maradt anya idővel
párkapcsolatot létesít, amelynek természetes folyománya
az összeköltözés. Persze már az is, hogy idáig eljut a pár,
sok-sok kérdést vet fel: mikor avatja be a szülő a gyereket
az új kapcsolatba, egyáltalán volt-e elég idő mindkettejük
számára a válási sokk feldolgozására, nyitottak-e már az
új kapcsolat befogadására, egymás megismerésére elegendő időt szántak-e az új társsal az összeköltözés előtt, felmerültek-e pótszülöi elvárások az új taggal kapcsolatban
már a kapcsolat elején stb. Lehetne sorolni, mennyi részletkérdés befolyásolja, hogy az új család szerveződése megfelelően elő van-e készítve, hogy az összecsiszolódást ne
akadályozzák olyan tényezők, amelyeknek a családi fejlódéstörténet adott szakaszában már nincsen helyük.
Az összekölcözéssel egyszülősből mozaikcsalád létesül.
Magyarországon a 201 l-es népszámlálás 149 ezer mozaik-
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családot számlált, amelyből 66 ezer pótapás típusú, vagyis az anya-gyermek egyszülős családból alakult az új partner érkezésével. 300 ezer gyereket érintett az adatfelvételkor
ez a családszerkezet (Vörös-Kovács, 2013., 1213-1227.).
Egyik pillanatról a másikra átrendeződnek a megszokott viszonyok, a hierarchia, a szerepek, az egész addigi
megszokott élet, amely nem mellesleg már szintén egy
megváltozott életmód az eredeti, a nukleáris családéhoz
képest. Ez a folyamat pár év alatt lejátszódhat a válástól
az új család alapításáig. Sok, szülei válását megélő gyerek
akár 4-5 esztendő leforgása alatt megtapasztalja, milyen a
saját édes szüleivel az élet, azután milyenek az egyikük
nélkül való mindennapok, majd milyen az, amikor egy
számára idegen felnőtt foglalja el- valamilyen szempontból - a hiányzó szülő helyét, valamint az addig csak vele
foglalkozó szülője figyelmét.
És ez még mindig csak egy leegyszerűsített eset, nincs
szó arról, hogy esetleg előzőleg az új kapcsolatot kereső
szülő mennyire avatta be gyermekét az alakuló kapcsolataiba, hány potenciális új „családtagot" kellett megismernie a gyereknek, mire eldőlt, kivel fog majd egy fedél
alatt élni is. Ezek nem mellékes szempontok a fentebb
felvetett, családi minták elsajárírásával kapcsolatos kérdés
megválaszolásához.
Az igazi „összjáték" pedig csak ezután kezdődik. Nem
véletlenül kapta képletes nevét ez a családforma: a több
helyről jövő, más-más időpontban becsatlakozó tagok
{attól függően, hogy az egyszülős család csak egy felnőttel
vagy annak gyermekeivel is bővül-e, hogy a becsatlakozó
gyerekek szintén állandó tagjai lesznek-e a családnak, vagy
, esetleg csak időnként érkeznek látogatóba; új rokonok,
külön élő szülők stb.) mozaikrészekként rendeződnek
kompozícióba, s hordozzák magukon a mozaikképekre
jellemző töredezettséget, mint annak szimbólumár, hogy
bár közösen alkotnak működő egységet, egészében véve
mégsem szervesen összetartozó részek kerültek egymás
mellé.
Persze a nműködő egység" sem olyan magától értetődő.
Ahhoz, hogy valóban jó együttműködés alakuljon ki az
új családtagok között, ahhoz több feltételnek is teljesülnie
kell, mindenekelőtt - a felnőtt pár elöljárásáva l- önmaguk definiálásának az új rendszerben. Ahogy a Mozaikcsaládok c. könyv szerzői megállapítják: az újjászerveződő
családok nehézségeik leküzdése céljából gyakran a teljes
család illúzióját akarják kelteni, tabuként kezelve másféleségüket. Hagyományos családi szerepeket akarnak magukra és egymásra erőltetni, tagadva a realitásokat, s ezzel
megakadályozva a nyílt és hatékony konfliktuskezelést
(Verena Krahenbühl és mtsai, 2007). Az első és legfontosabb lépés az új család alakulásában és összecsiszolódásában az lenne, hogy ragjai kimondják: nem vagyunk hagyományos család, és nem akarunk annak látszani sem.
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A környezet - rokonok, barátok, iskola- és munkatársak
- hasonló, empatikus hozzáállása legalább ennyire számít.
Jean-Paul és Anne Sauzede-Lagarde francia szerzőpáros
2007-es tanulmányában (Jean-Paul és Anne Sauzede-Lagarde, 2008) a család meghatározásán gondolkodva eljut
odáig, hogy szakítani kell a korábbi, vérségi kötelékeken
alapuló értelmezés elsődlegességével. Az egyszülős, az
örökbe fogadó, a nevelőszülős, az azonos nemű párok alkotta családok és nem utolsó sorban a mozaikcsaládok
egyre nagyobb száma miatt egy jóval tágabb, ha úgy tetszik nyitottabb (befogadóbb, elfogadóbb) terminusra érdemes ráhangolódni, ahol ugyan megtalálható a szülő-gyermek kapcsolat, de már nem feltétele a mindkét
szülővel való származási összetartozás, s amelynek további ismérvei:
- a családi rendszer együtt élő elemei közti kölcsönös
cselekvő viszony;
- a rendszeren belül meglévő kialakított és megnevezett hierarchikus helyek;
- a valamennyi családtagnak kijut6, másikkal szembeni szerep, funkció megléte, s a mód, ahogy ezt
betöltik.

Szerepek, minták, elvárások és határok
Amikor arra keressük a választ, hogy a csaJádszerkezeti
változásokat megélő gyerekek milyen mintákkal felvértezve látnak hozzá majdan saját párkapcsolatuk, családi életük kialakításába, szem előtt kell tartanunk a felnövekedésük során megtapasztalt funkcionális sokszínűséget. Azt
például, hogy kötődési, bizalmi készségüket befolyásolja
a szüleik különkölcözésén {és esetleges további költözéseken) túl az egyik szülővel - esetenként szimbiotikus viszonyban - töltött hosszabb-rövidebb idő, mely során
előfordulhat, hogy a különkölröző szülő helyér, szerepét
próbálja betölteni, akár belső, vélt-félreértelmezett szereptudarból, akár a vele maradt szülője nem tudatos, érzelmi
hiányait kielégíteni vágyó magatartása miatt. Majd egy új
partner feltűnésével (bármelyik szülője mellecc) ki kell
alakítania a hozzá való viszonyulást, amellyel párhuzamosan a másik szülővel való lojalitását is meg kell őriznie. Ez
amolyan „húzd meg-ereszd meg" kapcsolat kialakulását
eredményezi, hiszen a gyereket mindkét szü lőjéhez eltéphetetlen szálak fűzik, hogy kötődhetne varázsürésszerűen
ahhoz, aki az ő gyermeki felfogásában egyiküknek a „vetélytársa"? A későbbi, kapcsolatokba vetett bizalom kialakulását az is befolyásolja, hogy a szülök új párkapcsolata
mennyire tartós, mennyire hat rá a volt házastárssal fennálló- nem ritkán ellenséges - viszony. Ezek mind üzenetet hordoznak a fejlődő személyiség számára arról, hogy
mennyire érdemes elköteleződni valaki irányába, vállalni
a felmerülő nehézségekkel való megküzdést, dolgozni az
érzelmi-lelki egyensúlyért. Szülője új társában megismeri
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életének azt a szereplőjét, akihez ugyan biológiai szálak
nem füzik, mégis szülőjéhez hasonlóan mintákat képvisel
számára a gondoskodás, az egymásra figyelés, a segítés, a
munkavégzés, a pénzgazdálkodás, a kikapcsolódás, a szereteunegnyilvánu lás stb. módjai és minősége terén. Nagyon valószínü, hogy mindezekről eltérő sémákkal találkozik otthonában (sőt akár szülője és új párja között is) és
különélő szülöjénél, de ha még tovább megyünk, a vérségi és szerzett nagyszülők életmódjában is.
A mozaikcsaládban a különféle szerepek megosztottak,
több, a családhoz tartozó felnőtt közvetiti azokat, olykor
ellentmondásosan, sót, ha konfliktusos a viszony a volt
házastárssal, akár az ö általa képviselt értékek negligálásával is szembesülhet a gyerek. Így jóval nehezebb az ilyen
összetett családban növekedő fiatalok számára eligazodni
a viszonyok, értékrendek, prioritások bonyolult rendszer(telenség)ében, ezzel együtt kialakítani és megszilárdítani önazonosságukat.
A családterápiával foglalkozó francia szerzőpár arra is
felhívja a figyelmet, hogy kulcsfontosságú a családon belüli határvonalak, intimitási zónák léte és fenntartása,
amelyeken belül a szerepek és a hierarchia tiszteletben tartásával mindenki képes a fejlődésre Qean-Paul és Anne
Sauz.ede-Lagarde 2008: 27). Fontos a családtagok pozíciójának tisztázása, hogy kijelölhetők legyenek a személyes,
rendszeren belüli jogok és felelősségek. Más pozícióban van
a részcsa.ládhoz érkező új tag a gyerekhez képest, mint az
erederi szülök, ebből következően jogai és felelősségei is
máshogy alakulnak. Ugyanígy a gyerek számára is máshol
húzódnak a határok a becsatlakozó felnőttel való kapcsolatában, annak érzelmi-fizikai terhelhetóségében. Ezeket a
korlárokat nyilvánvalóan a gyerek korától, érettségéről
függően a felnőttek dolga kialakítani.
Az újjáalakuló családokban kulcsfontosságú szerepe van
az elfogadóképességnek, kompromisswmkészségnek, türelemnek, hogy csak a legalapvetőbbeket említsük. Ezek
nélküJ esély sincs arra, hogy a hétköznapok sűrűjében, de
akár az unnepek közös megélésében is felmerülő legelemibb konflíkmsforrások ne mérgesedjenek el. A mindennapok szervezése, a gyereknevelés vagy a család egzisztenciális körülményei miatt nap mint nap előfordulnak olyan
helyzetek, amelyek egy nukleáris család tagjai közt is képesek ellentétet szülni, hát még egy olyan formációban,
ahol a tagok egy része nem olyan rég ismerkedett meg
egymással, netán kényszerként éli meg az együttlétet.
Hosszan lehetne sorolni, mennyiféle forrása van a mozaikcsaládban a konfrontációnak, összetűzéseknek, amelyek
jó\'al sérülékenyebbé teszik ezt a családformát.4 Ha a család
bármelyik ragja olyan szerepelvárásokac támaszt a másik
irányába, amelyre az nincs felkészülve, vagy egyszerűen
nem képes magáénak érezni, akkor akár mindennaposakká válhatnak a konfükrusok. Pl. az apa-gyennek részcsa-
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ládba érkező nő sajátjaként szeretné nevelni párja gyermekét, elfogadóan, lelkesen. Ha a gyerek - bár nem utasítja
ezt el élesen - nem tudja ugyanazon a hőfokon, vagy az
elvárt módon viszonozni az érzéseket, azt csalódásként
élheti meg az új családtag, s kellő türelem, megértés nélkül
akár meg is akadhat az egymáshoz való közeledés. Az a
helyzet sem ritka, hogy a korábban egyedülálló anya új
párjában szülőtársat is remél, aki segíri a gyereknevelésben,
és akitől a megfelelő férfiminta átadását reméli. Azonban
egyáltalán nem törvényszerű és nem is elvárható, hogy az
új családtag hirtelen kvázi apaként is működjön a számára
nemrég megismert gyerekkel kapcsolatban, még akkor
sem, ha neki magának is van már gyermeke.
Sok variációja van a szerepkonfüktusoknak a szerepelvárások, megfelelési törekvések sokfélesége miatt. Nehéz
lehet a család felbomlása után megbékélni a gondolattal,
hogy mindaz a szocializációs folyamatból fakadó elvárás
a személyes családképpel és jövőképpel kapcsolatosan,
amely az ember önazonosságát is befolyásolja, hirtelen
felborul, s abban a variációban soha többé nem tud megvalósulni. Nehéz lehet belenyugodni, hogy abban a formában, ahogy jónak, optimálisnak tűnik, nem lehet az
ember biztonságot adó szülőbástyája gyerekeinek. Fejlödésüket, jövőjüket a család felbomlása után számtalan
olyan tényező irányítja, amit nem lehet teljesen befolyásolni - családi mintáikat nem az édesapa-anya-testvér
formáció alakítja, hanem olyan új szereplők, akik kevésbé
szoros, olykor akár távolságtartó, csak részben befogadó-elfogadó kapcsolatmintázatokat közvetÍtenek. A válás
traumájában, majd az újjászerveződő család sajátos problémái közepette aggodalomra adhat okot, honnan szereznek a gyerekek életképes és tartós párkapcsolathoz, családi élethez megfelelő, hiteles mintákat ...

Értékrend, trend
A családszerkezetek pluralizációjával a felnövő nemzedékek
családi mintái is változnak- izgalmas kérdés, hogy mindez hogy függ össze azzal az értékrenddel, amelyet az újabb
generációk képviselnek, továbbá a megváltozott körülmények ellenére lehet-e a család mint értékhordozó-átadó
rendszer vonatkozásában jövőbe tekintésünk bizakodói
A fogyasztói társadalmak szemlélete, mely szerint ami
elromlik, az lecserélhető, kár a javításába energiát ölni,
olyannyira táptalajra talált, hogy párkapcsolataink meg·
Ítélésére is rányomja bélyegét. Ráadásul a nők felsőokta·
tásban való részvételének túlsúlya, egyre szélesebb körű
munkaerő-piaci jelenléte, s ezzel együtt a női karrierszán·
dék mértékének növekedése éles konfliktusokat szül az
egyébként tradicionális családi szerepekben gondolkodó
párok között. A felmérésekkel igazolt, hangoztatott ha·
gyományos értékrend és a valós életben megnyilvánuló,
az egyéni életcélokat előtérbe helyező életszemlélet közöt·
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Baranyai Szilvia: Újjáalakuló családok - változó szerepek, minták, újféle társadalmi érték(t)rend
ti inkonzisztencia valószínűsíthetően nagy mértékben
vezetett a házasság és a pátkapcsolatok válságához. (Spéder
szerk., 2011).
Manapság egyre elfogadottabb a házasság nélküli
együttélés, amely a statisztikák szerint jóval bomlékonyabb kapcsolattípus. Ez ráadásul az élettársi kapcsolatban való gyermekvállalást (amely ugyanakkor általában
véve csekélynek mondható) sem befolyásolja, mint erre a
dolgozat elején utaltunk is. Vagyis, bár a gyermekvállalási kedv hazánkban kimutathatóan pozitív, mégis a termékeny populáció egyre később és a tervezetthez képest
kevesebb gyermeket vállal, és egyre többször együttélésen
alapuló kapcsolatba. Felmérések támasztják alá azt is,
hogy a 90-es évek elejéhez képest alig húsz év alatt több
mint duplájára nőtt a felnőtt férfiak-nők körében az.oknak
a véleményeknek a száma, melyek szerint a gyerekek számára irreleváns, hogy szüleik házasságban vagy élettársi
kapcsolatban élnek. A vizsgálatok szerint az. élettársi kapcsolatok elfogadomága és terjedése összefüggésben van a
posztmodern értékek és az individualizáció térnyerésével,
vagyis az élettársi kapcsolatok terjedésének és a házasságok
instabilitásának közös értékrendi oka és gyökere van.
(Pongrácz, 2011., 25.). A válás viszonylag magas elfogadorrsága már a 90-es évek elején is tapasztalható volt,
szignifikáns válrozás csak a gyermek érdekének figyelembevételével, illetve figyelembe nem vételével kapcsolatban
mutatható ki. A háusfelek közötti viszony elsődlegessége,
a gyermek szempontjainak háttérbe szorítása kétségkívül
a szülői individualizmus erősödésére ural. Nem törődve a
gyermekkorban oly fontos biztonságérzet elvesztésével, az.
, óhatatlanul fellépő lelki sérülésekkel, a „gyereknek is jobb
lesz így" közhellyel nyugtatják meg lelkiismeretüket és
döntenek a válás mellett (Spéder szerk., 2011., 47-49.).
Harcsa István A családi kohézió trendjei a gyermekes
családokban című tanulmányában, mely egy, a 80-as, 90es évek végi és 2009/10-es évi életmód-időfelhasználás
kutatás alapján készült, egyebek mellett arra hívja fel a
figyelmet, hogy bár negyedszázad elteltével a gyermekes
családok körében nem változott számottevően a gyerekekre fordírott időmennyiség, azonban a korábbihoz képest
jellemzőbb, hogy a gyerekkel végzett közös tevékenységben egyszerre csak az egyik sz.ülő van jelen, míg a másik
saját - nem feltétlenül munka jellegű - elfoglaltságot végez.. Ennek magyarázata lehet az idő ésszerű kihasználásának vélt gondolat, mely szerint a gyerekekkel való foglalkozás mellett így külön-külön több idő jut az egyéb
tevékenységekre. Ugyanakkor ez. azt is magával vonja,
hogy mind a család egésze, mind a pár egymással is kevesebb időt rölt közösen - ez. pedig hatással lehet a kapcsolatok tartalmára, bensőségességére is. Elgondolkodtató,
hogy a felmérések szerint a párok körében jelentősen csökkent a közös tevékenységre fordított idő, amivel párhuza-

mosan növekedett az egyedül végzett foglalatosság, s e
mögött alapvetően az. internetes levelezés előtérbe kerülése húzódik meg- írja a szerző (Harcsa, 2014). Ez egybevág azzal az. ellentmondásos tendenciával, mely szerint
manapság globális szinten jellemző az individualizálódás,
vagyis az. egyén előtérbe helyezése, ugyanakkor hatalmas
méreteket ölt a virtuális térben való közösségi kapcsolatépítés, amely viszont pontosan a személyes, közvetlen jelenlét hiánya miatt sokszor felszínes, sekélyes.
Mindez. nem a kapcsolatok tartóssága felé mutat, nem
azt erősíti meg, hogy a párok fontosnak tarrsák az. elköteleződést, az egymás iránti felelősségvállalást. Annak öszszefüggésében is érdekes mindez, hogy egyfajta ambivalencia jellemzi a válások megítélését: egyfelől egyre
megengedőbb a társadalom, másfelől, ezzel egyidőben
negatív, kedvezőtlen tendenciának is tartja (Spéder szerk.,
201 l).
Adott tehát az egyre én-központúbb társadalom (a növekvő virtuális közösségi lét ellenére), nehezen elkötelező
dő felnőttekkel, egyre bomlékonyabb párkapcsolatokkal,
egyre változatosabb összetételű családokkal, amelyekben
a felnövekvő fiatalok egyre nagyobb arányban a hagyományostól eltérő szerepekkel, mintákkal ismerkednek
meg. Ráadásul hazánkban a válás után a gyerekek túlnyomó többsége a bírói Ítélet alapján csak kéthetente hétvégén
találkozik édesapjával, ennél fogva az édesapai minták
átadása erősen korlátoz.orr. Kutatások támasztják alá, hogy
mennyivel előnyösebben lépnek az önálló életbe azok a
gyerekek, akik szüleik válását követően köz.el arányos időt
tölthetnek mind kér sz.ülőjükkel, mint az.ok, akik javarészt
csak kéthetente hétvégén találkoznak a különélő szülővel.
Megfontolandó lenne a nyugati és skandináv mintákra
nálunk is a közös szülői felügyeletet előnyben részesÍteni
a gyermekelhelyezési eljárások során.
A fentiekből következik, hogy nem elegendő a családi
válsághelyzetek megoldásait az adott konflikrusos környezetben keresni, nem elegendő a válás vagy az újjáalakuló
családok speciális problémáira f6kuszálni, mert ezek vizsgálatában megkerülheretlenek azok a hatások, ha úgy
tetszik trendek, amelyek általában véve érik az egyéni és
párkapcsolatokat, befolyásolva a későbbi családi mintázarokat.

Irányok
Azért a változó értékrend és változó családtípusok, szerepek nem kell, hogy felrétlenül csupa negatÍv hatással járjanak együtt. Lehetnek olyan pozirív hozadékai is, amelyek révén nő az egymás iránti tolerancia, könnyebbé
válik az új helyzetekhez való alkalmazkodás, jellemzőbbé
a rugalmasság, a kezdeményezőképesség stb. Stefani
Glaschke német szerző könyvében egy reménykeltő kutatásra hívja fel a figyelmet: 2002-ben jelene meg annak a
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vizsgálatnJk az eredménye, amely a szülők válásának köverkezményeit rögzítette az időközben már felnőtt gyerekek körében. Az eredmények a pacchwork-család alapítása mellett szólnak. Ez a családforma ugyanis segít abban,
hogy a válás következményeit, amennyire csak lehet, enyhítsék (Glaschke, 2013., 137.). Ugyanakkor nem szabad
elfelejteni e pozitív pszichológiai hatás örömét „kiegyensúlyozandó" a dolgozat elején felvetett problémát, ami a
mozaikcsaládokban növekedő gyerekek iskolai eredményességét illeti.
Az is lehet, hogy egy generációváltás pozirívan hatna a
jövő nemzedék családi szerepeinek kialakulására. Mint
Engler Ágnes kutató fogalmaz, ,,ha a fiatalok segítséget
kapnának, megfordulhacna a folyamat, és ők már sikeres,
tartós kapcsolatban élhetnének. Ha ők már együtt nevelnék
a gyerekeiket, előttük már lenne példa. fgy fordulhatna
vissza a folyamat." Az egyszülős családdá válásról szóló
egyik tanulmányában kissé más megközelítésből tekint
bizakodva Monostori Judit a párkapcsolatokban és családformákban tapasztalható tendenciákra: szerinte, ahogy
terjed az újraházasodás vagy az új élettársi kapcsolat létesítésének intézménye, úgy válhat egyre kevésbé szelektívvé.
Lehetségesnek tartja, hogy időben a többedik kapcsolatok
felbomlásának esélye nem lesz olyan magas az első párkapcsolathoz képest, mint napjainkban (Monostori, 2015., 53.).
Így vagy úgy, legyen szó hagyományos, vagy újabb
családszerkezetről, de mindenekelőtt a párkapcsolatokba
vetett bizalom megerősírésére van szükség, a személyes
boldogulástól távolabbra is - egymást pedig közelebbről
- tekintő szemléletmód kialakítására, leginkább egyéni
szinten. Másrészt meg kell találni a privát célok elérésének
azon a módjait, melyek nem akasztják meg a párok számára közösen elhatározott útjuk végigjárását, s ami révén
a családi biztonságérzés is megszilárdulhat - ehhez többek
között a foglalkoztatás- és családpolitika rugalmas együttműködése is indokolt.
Ismert tény, hogy az egyszülős családok a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportok közé tartoznak, amit a különféle egzisztenciális, szociális támogatási formákkal
enyhíteni lehet, ám legalább ennyire szükségszerű az egyéb,
pl. munkáltatói (rugalmas munkaidő lehetőségével) és
mentálhigiénés támogatásuk is. Utóbbiban nagy szerepük
lehet a civil szervezeteknek, szakmai csoportoknak, amelyek a jelenlegi széles spektrumú európai uniós pályázJtok
révén lehetőséget kapnak - akár több segítő tudományterület integrálásával - modellprogramok kidolgozására,
mind az egyszülős, mind az egyéb családformációk helyzetének javírása érdekében.
A családjog, bírói gyakorlat újragondolhatná a gyermekelhelyezési eljárások jelenlegi gyakorlatát, nagyobb teret
adva a szülői szerepüket aktívan vállalni kívánó elvált
apáknak, gyermekeik érdekében. Ennek ad nyomatékot az

Európa Tanács Közgyűlésének 2015 őszén elfogadott 2079.
sz. határozata „Egyenlőség és közös szülői felelősség: az
apák szerepe" címmel, mely egyebek mellett kimondja: ,,A
Közgyűlés meggyőződése, hogy a közös szülői felelősség
fejlődése segíti awn sztereotípiák legyőzését, amelyek eddig
meghatározták a nő és a férfi szerepét a családban, és tükrözi a szociológiai fejlődést, amelyet félévszázada figyelnek
meg a családi és privát élet szerveződésének témájában."~
A családi életre nevelés, szülők akadémiája, párkapcsolati edukáció pedig olyan létező lehetőségek, amelyek
megfelelő struktúra hiányában kihasználaclanok. Megoldásra vár ez is, hogy az ismeretek, jó gyakorlatok eljussa•
nak az érintettekhez.
De, mint a dolgozat elején szó esett róla: erősen indokolt az újabb családszerkezetek sajátos helyzetének - a
hagyományos családok relációjában történő - megismerése is, egy átfogó, hosszú távú felmérés által, s ezzel együtt
a rájuk jellemző problémák lehetséges megoldásainak
kutatása, majd átadása a mentálhigiénén, pedagógián,
családsegícésen seb. keresztül. A kapcsolatok minősége, a
családi kohézió, a családon kívül élő családtagokkal fenntartott kapcsolatok vizsgálata nélkül nagyon nehéz megítélni, hogy a különböző együttélési formák mennyiben
takarnak eltérő párkapcsolati, szülő-gyermek kapcsolati
mintákat, illetve hogy az azonosnak tűnő együttélési formák milyen eltérő tartalmakat fednek le (Harcsa - Monostori, 2014., 107.). Monostori egy korábban hivatkozon
dolgozatának megállapícását az egyéb családformák kutatásával kapcsolatban is figyelembe kell venni: az egyszülős
családdá válás dinamikájának megértéséhez szükséges,
hogy a vizsgálódást kiterjesszük az életpálya teljes egészére, és ne csak a párkapcsolatok felbomlása útján létrejövő
egyszülős státuszokat, hanem az összes lehetséges utat
elemezzük; továbbá az is fontos kérdés, hogy milyen utak
vezetnek kifelé az egyszülős státuszból (Monostori, 2015.,
53.). Vagyis egy széleskörű családkutatás szükséges ahhoz,
hogy a dolgozat elején említett holisztikus kutatói szemléletmód révén megszülethessenek a családformákat jellemző pluralitás kihívásaira a megfelelő, hatékony interdiszciplináris válaszok.
Bár a társadalmi átrendeződéssel, értékrendbeli válto•
zásokkal, újfajta életviteli trendekkel kapcsolatosan megfigyelhetők ellenérzések, s tapasztalható egyfajta nosztalgia a hagyományos családi formációk irányában (mint
nukleáris család, többgenerációs család), azonban a kutatások szerint hazánk közgondolkodása nyitni látszik a
család fogalmának, tagjai szerepeinek újradefiniálására,
ami hosszabb távon akár a gyermekvállalási magatartásra
is pozitív hatással lehet, s így egyúttal a családok általános
megerősödésére is (Pongrácz - S. Molnár, 2011).
Fontos lenne kísérletet tenni arra, hogy a megváltoron
világban megtaláljuk az utakat egymás felé, megtJnuljunk
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Baranyai Szilvia: Újjáalakuló családok - változó szerepek, minták, újféle társadalmi érték(t)rend
az új körülmények és hatások közepette is vigyázni kapcsolatainkra, grerekeink, nevelt gyerekeink számára hiteles mintákat adni -végső soron egyénileg is tenni a klaszszikus és újabb családtipusok müködöképességéért.
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Jegyzetek
1

Ezzd kapcsol:i1ban pon1os, a 2011-es népsúmlálison alapu ló adatok
olvashatók Harcsa István és Monostori Judit: Drmogrdfiai folyamatok Is
a n11ládfam,dk p/11raliz,friója Magyarom;dgor1 címü tanulmány:íban, vagy
a 2015-ös Demogr:lfiai pomébm. Ebben az lr:lsban az adatok részletes
demzése hdyet1 inkább azokra a c~alidok fdboml:ísát köveróen felmerülő kérMsekre, problémákra irányít:inám a figydmet, amelyekkel foglalkozni elkerülhetetlen.$ egyre sürgeröbb v.füszadást igfoyelnek.
' Csal:id alatt ebben az írásban a gyermekes h:íztarcásokat értjük, ilyenformfo a gyermek nélküli p:írkapcsolatok problémáival itc nem foglalkozunk.
' Nemrég jelent meg A rmd.ttn-vd/1,h n11/Jd1iirtb1ttti. Hurzoriii, lv 811tÍ4pm Jmyll·Jbar, c. kiadvány (L'Harmauan, Budapest, 2016.), amdy
az egyik legjclem6scbb hazai csal:idkutatás eredményei, foglalja össze.
Többek között a nemélycs bi11ons..í.gérzet többdimenziós modelljét mu•
mja be egy bizonyta lans:igokkal teli történelmi idónak vonatkozásában.
A csal:idszerkczeteknek egy friss vizsg:íbta jelenünk globálisan változó
érrckrcndjévd összefüggésben adhatnl válaszokat a jövó nemzedékeit
jdlemzó családkép formálódásáról, s megold:isi lchet6ségekcr az ebből
kövctkezó t:írsadalmi kihívásokra.
• Dr. Fischer Encer pnichológus Modem 1110!111hJk, a páro11111akg:yrrrke
van c. könyvében részletesen, saját praxisából származó péld:lkkal ves7.Í
sorra ezeket. De ug)':lllcs:ik sok gy:ikorbti tanácsot ad Stefonic Glaschkc
A patchwork-család. Segítség a békés együttéléshcz clmü körete.
) Forrás: http://assembly.coe.int/nwh.:ml/XRef/Xref-XM L2 HTML-en.
asp?filcid=22220&bng=en (Letöltve, 2016. 07. 31.)
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Párválasztás, életstílusok és családalapítás
a szociológia tükrében
Attitűd vizsgálat a fiatalok körében a jövőkép és családalapítás kérdésében

A cikk 22-27 éves magyar értelmiségi fiatalok attitüdjeit állltja középpontba. A kutatás célja az volt, hogy
feltárjam a mai magyar fiatalok hozzáállását a párválasztáshoz, családalapitáshoz, a karriertervezéshez, a
különböző életformákhoz, hiszen az oktatás expanziója, és lgy az egzisztenciális törekvések miatt gyakran
háttérbe szorul a gyermekvállalás. A kutatás kvalitatív módszerrel készült. A 16 interjú 50 kérdésből állt. Az
eredmények alapján megállapítottam, hogy az egzisztenciális törekvések, a karriertervek inkább állnak öszszefüggésben a stabil családi élet megteremtésével, mint fiatalkori önzéssel, illetve a hagyományos családi
életformákat is előnyben részesítik.

Bevezetés
A tanulmány témája párválaszds, a különböző életstílusok, a családalapítás témakörének feldolgozása. A témát
azért tartom fontosnak, mert egyrészt minden ember életében ezek az elemek előbb - utóbb lényegessé válnak,
másrészt egyre nagyobb figyelmet kap társadalmi szinten
a posztadoleszcencia jelensége, az élettársi kapcsolatok és
a válások növekvő száma, a házasságkötés háttérbe szorulása, illetve a gyermekvállalási kedv csökkenése.
A kutatásom kvalitadv módszerrel történt, interjúk
segítségével igyekeztem feltárni 22-27 év közötti felsőok
tatásban részt vevő, vagy már végzett magyar fiatalok
hozz.iállását a párválasztáshoz, a különböző életsdlusokhoz, az oktatás és a munka világához, a házassághoz, illetve a gyermekvállaláshoz. A hipotézisem, hogy a mai
magyar értelmiségi fiatalok életében fontosabb szerepet
játszik az önmegvalósítás, az egzisztenciális törekvések,
mint a családalapíds.1
A következőkben :1. témám szempontjából fontos irodalmakat tekintem át, majd ezek segítségével mutatom be
a kutadsom fő eredményeit.

Elméleti háttér
A párválaszdst szociológiai szempontból nagyon sok tényező befolyásolja. Gondolhatunk itt a homogámiára,
amikor :1. két fél ugyanazon rétegbe, ernikumba tartozik,
J heterogámiára, amikor a felek eltérő iskolai végzettségű
ek, eltérő státusszal rendelkeznek, illetve eltérő vallással.
(Andorka, 2010) A három fontos dimenzióról sem szabad
elfeledkezni, ezek a preferenciák, a „harmadik fél" hatás,
illetve :1. házassági piac. Az első, vagyis a preferenciák azokat ar, elvárásokat foglalja m:igába, amiket az egyén a

másikkal szemben felállít. A „l1armad ik fél" hads az adott
társadalmi csoport áltaJi befolyásolást jelenti, Harmadik
dimenzió maga a házassági piac, ahol a nők és a férfiak
párt keresnek maguknak. (Bukodi, 2002) ,,A házassági
piacok h:isonlítan:ik :1 h:igyományos pi:icokr:i, ahol különböző javak cserélnek gazdát. A kiilönbség az, hogy itt
a nők :1 férfiak számára vonzó tulajdonságaikat cserélik el
olyan személyiség jellemzőkre és státuszra, melyekre ők
m:iguk vágynak egy férfitól." (Lőrincz, 2006., 98.)
Az ismerkedési lehetőségek bővültek. Korábban gy:ikori volt a szülő befolyás, illetve sem jellemző, sem elfogadott
nem volt, hogy egy lány kezdeményezzen, cs:ik jeleket adhatott a kiszemelt fiúnak. Mindkét nem számára eléthető
vé vált az oktatás, :1 munkavállalás, illetve rengeteg szórakozóhely, rendezvényt nyújt lehetőséget a párkeresésre.
Azonb:in :iz értékek gyakran különbözőek, illetve a felek
eltérő szándékkal közelíthetnek a m:ísik felé, ami esetleg
csak később derül ki. fgy lehet, hogy :iz egyik fél csak egy
könnyű kapcsolatr:i vágyik, mlg a másik komolyabbat szeretne. (Tóth, 2007) Manapság egyre népszerűbb az interneten keresztül ismerkedni. Egyrészt vannak közösségi
oldalak, ahol adott erre a lehetőség, illetve külön erre a
célr:i kialakított társkereső lapok. Ezek pozitív oldala, hogy
sokszor könnyebb megnyílni, van idő átgondoln i, hogyan
fejezi ki magát az egyén, nem kell rögtön szemtől szemben
ismerkedni. (Tóth, 2007) Azonban negatív oldala is megvan, hiszen sokszor az emberek hamis névvel, képpel, információkkal regisztrálnak ezekre az old:ilakra, vagy nem
a komoly kapcsolat kialakítása a céljuk.
A poszt:idoleszcenci:i jelensége egyre inkább a figyelem
középpontjába kezd kerülni. Jelentése szerint az ifjúkor
felnöttségbe ácívelő szakasza, de még nem jelent igazi fd-
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nőttséget. Mindennek számos oka lehet, köztük a megnövekedett tanulási idö, az önálló döntések elkerülése,
illetve a gazdasági-anyagi feltételek megteremtésének hiánya (saját költségek fedezése, saját lak.,s, saj:it autó stb.).
(Pikó, 2005)
Vaskovics László megfogalmazása szerint: ,,Azok a személyek nevezhetőek felnőtteknek, akik elérték a nagykorúságot, saját lakásukban önálló háztardst vez.etnek,
anyagilag függetlenek, szülői beleszólás nélkül hozzák meg
életútjuk szempontjából fontos döntéseiket, és saját magukat képesek felnőttként elfogadni." (Sombi-BognarTóth-Kabai, 2007., 17.)
Emellett más életformák is terjedőben vannak. Az
egyik a szingliség. A szingliség fogalma Utasi Ágnes meghatározása szerint: ,,A single az állandó párkapcsolat nélküli, munkaerőként piacképes, munkában és szabadidő
ben is aktív, jólétben élő egyedülálló fiatalok életformája:•
(Utasi, 2004., 15.) Szilágyi Vilmos meghatározása szerint:
a szingli fogalma egyedülálló, t.írstalan egyéneker takar.
A fogalmat 25-40 év közötti nagyvárosi, magas iskolai
végzettséggel rendelkező nőkre és férfiakra használjuk.
Jellemzőjük, hogy fontos nekik a függetlenségük, a szakmai sikerek, a karrierjük építése, a szabadidő tartalmas
eltöltése, illetve a fogyasztás. A barátság szintén központi
szerepű az életükben, barátok miatt nem érzik magukat
magányosnak. Sok fiatal felnőtt a kényelmesség miatt választja a szingli életmódot, de természetese vannak, akik
nem önszántukból döntenek mellette. (Szilágyi, 2010)
A szingliség és a párkapcsolat keveredése ai úgynevezett mingliség életformája, vagy más néven a látogató
együttélés, látogató párkapcsolatok (living apart together,
LAT). Kapitány Balázs meghatározása szerint olyan partnerkapcsolatok, amelyben a felek külön ház.tartásban élnek. A kapcsolatot nyíltan vállalják, nem alkalmi jellegű,
illetve nincs másik partnerük egymáson kívül. A KSH
Népességtudomány Kutató Intézetének 2008/2009-es
nagymintás survey kutatása szerint Magyarországon a 2082 év közötti népesség 6%-a él ilyen jellegű kapcsolatban.
A megkérdezettek fele mondta, hogy minden nap találkozik partnerével, 25% heti néhány alkalommal teszi ezt.
A látogató partnerkapcsolatok terjedését az individualizációs törekvésekkel hozza a szociológia leginkább öszszefüggésbe. (Kapitány, 2012., 4-8.)
A harmadik jellemző életforma az élettársi kapcsolat,
amely már egy komolyabb elköteleződést jelent a másik
fél irányába a mingliséggel ellentétben. Az élettársi kapcsolat azon két személy között jön létre, akik házasság
nélkül élnek tartós, házasságszerű kapcsolatban, függetlenül a családi állapotuktól, illetve attól, hogy azonos,
vagy különböző neműek. (Murinkó - Spéder, 2015) Az
élettársi kapcsolatok egyrészt próbah:ízasságként is funkcionálnak, illetve szelekciós kapcsolari formaként is jel-

lemzik, hiszen ennek során kiderül, összeillen~'k-c J felek
vag)' sem, mi\'el jobban megismerik egymás szokis:;iir,
jellemét. (Buko<li, 2002) Mag)~Hországon 1970-ben az
évi 11épszi111LíUs keretében volt leherösc¾; először st:1tisztikaibg felmérni az életdrsi kapcsobtokban élők ar.inyát.
Akkor 62 eur életdrsi kapcsolatról tudtak, ez a következő 35 évben ez a szám ötszörösére nőtt. A 70-es és 80-as
években még n:igyon rossz szemmel nézték a papír nc:lküli egytittélést, és inkább az eh•·.1ltak, illetve özvegyek körében terjedt el. Ma már ez megváltozott, és egrre több
fiatal választja a ldzasság „döszobája ként" az életcirsi
kapcsolatot. (Hegedüs, 2008)
A ldzasságkötés az évek sor.ín rengeteg v-.íltozáson
ment keresztül. A legfontosabb v,íltoz.ísok, amelyek a mai
világra vonatkoznak, hogy a szabad párv:.ibszds az általános jellemző, ritka, hogy a rokonok beleszólnának, a nöi
jogok egyre inkább elismertek a házasságkötésben és a
családon belüli döntéshozatalban, a férfiak és a nők szexuális szabadság elfogadottá kezd válni. (Giddens, 2008)
Ha a statisztikai adatokat megvizsg,Ujuk, azt Utjuk, hogr
a házasságkötések száma 2010-ig folramarosan csökkent,
de 2010 óta enyhe javulást tapasztalhatunk. 2013-ban
36.986, 2014-ben pedig 38.700 házasság jött l~tre Magyarországon. Azonban az 1990-es évekhez viszonyítva ez
a szám is igen alacsonynak mondható. Ugyanis akkor
66.405 házasságot kötöttek hazánkban, 2000-ben pedig
bár kevesebb, de még így is mag:isnak mondható, 48.110
volt a házasságkötések száma. Ennek hátterében a hiz;isodási kedv csökkenése és a ház;isodás késöbbre tolódfa1
állhat. Az első házassagot kötök átlagos életkora 1990-ben
még a nőknél 21,5 év, J férfiaknál 24,2 év volt, 2013-r.13
nőknél már 29, 5 évre, a férfiaknál 32, 3 évre emelkedett
Növekedett az újra házasodók aránya is az elváltak és oz·
vegyek körében, 1990-es évben minden ötödik emb,ít
érintett, 2013-ra már minden negyediket. (MurinkoSpéder, 2015., 14-16.)
Ha a házasság megromlik, és a felek úgy érzik, nür
nem tudnak semmit sem tenni a kapcsolatukért, beköwl·
kezik a vilás. Az okok igen változatosak lehetnek, h.1 a
személyes indokokat veszsük figyelembe, a fdek gy-.ikr.1n
jelölik meg okként a megértés, a kommunikáció hiány.ít.
a hütlenséget, az alkoholizmust, az összeférhetedens~'l:t.
a nemi szerepek eltérő értelmezését. A nök ált;t\áb:rn tö~b
okot jelölnek meg. (Földházi, 2008)
„A válási folyamatot akkor tekinthetjük lednmk, hl
kialakul az új helyzetnek megfelelő, viszonylag mbil élet·
vitel és ezzel összhangban lévő stabil identids." (Bo~nir
- Telkes, 1994., 19.) A statisztikákat tekintve i\bgr.1rurszágon a népességen belül az elváltak a.rfop fuly-am:1.n\,1~
növekszik, az elvált nőknek magasabb az acinp, ami a:zal magyarázható, hogy ők ritkábban hizasodn:ik úif-1,
mint a férfiak. A KSH 2011-es adatai szerint az eh-.Ih r:,~l
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adnya 12, 8% volt, mlg a férfiaké 10,1%. 2014-ben emell(C(lés volt nwgfigyclhető, főleg a női nemnél, ugyanis az.
C'lv:lltak ar:lnya 13,2 <Vo, a férfiaknál 10, 4 % lett. (í-öldhhi. 2015)
H:1 a7. egykori p:írn;ik van gyermeke, akkor kétféle
ék•1forma léphet életbe. Az egyik az cgycdüWló s1.ülőség,
a ndsik pe<lig a mozaikcsaBd. Az egyc<lü lálló szülőknek
számos ncl1éz.séggcl szernbcsiilnck. Indirekt hatásként az
· egyeJiilálló sz.ülők, leginkább az anyák esetében említendő a szegénység kockázata. Ez összefüggésben állhat a
munbvállal:ts, vagyis a fizető munkával töltött idő megrövidt'llésévcl, hiszen ebben az esetben egy fő tartja cl a
gyermeket, nem pedig kettő, és az otthoni teendőket is el
kell Utni:l. Nagyobb az esélye a gyermek iskolai kudarcainak, illetve különböző devianciák megjelenésének. Ennek
egyik lehetséges magyar:lzata a szelekciós elmélet, vagyis
a legtőbbs1.ör az egyedülálló szülők már maguk is szegényebb, kevésbé stabil családból származnak, hiszen aki
stabil, szeretetteljes családból jön, az nagyobb valószínű
séggel alapít saját magának is ilyen családot. (Kósa, 2010)
Amikor az egyediilálló szülő ismét párkapcsolatot alakít
aki, akkor jön létre a mozaikcsalád, más szóval patchworkm.l:íd. Ebben az esetben nem egy apa, egy anya és gyermekeik alkotj:ík a családi közösséget, hanem egy házaspár
és az egyikük, vagy mindkettőjük gyermekei. A mozaikcsaladok rendszere nyitott, nincsenek pontosan meghatároiott szerepek, hadrok. Sokszor az ilyen családok görcsösen próbálják bizonyítani, hogy semmilyen különbség
nincs közöttük, illetve a biológiai szülők és gyermekeik
alkotta családok között, mivel a társadalom gyakran negatívan ítéli meg a mozaikcsaládokat. A másik problémát
az jelenti, hogy szinte elvárásként irányul feléjük, mégsem
megy egyik pillanatról a másikra, hogy a szülők a másik
fél gyerekeit is ugyanúgy szeressék, mint a sajátjaikat, illetve a gyermekek édestestvérként szeressék és fogadják el
egymást, még ha vérrokonság nincs is közöttük. Ezt nem
szabad erőltetni, fo11tos, hogy elég időt hagyjanak magukn"k ;i család tagjai arra, hogy megismerjék egymást személyiségét, és mindenki elfogadja az új helyzetet. (Fischer,
2005)
Az elméleti összefoglaló végén a gyermekvállalásról is
szeremék írni néhány gondolatot, illetve a karrier és a
családi élet viszonyáról.
A gyermekvállalás életre szóló kötelezettség. Amint
megszületik egy családban a gyermek, az élet jelentősen
meg foi; változni. Mindent, amit tesznek, annak függvényében kell értékelniük, hogy van egy gyermekük, akiért
folelösséggd tartoznak, akit fel kell nevelni, és a lehető
legjobbat Diztosftani neki. Sokan félnek ennek a súlyától,
a kötchcttségről, nem érzik úgy, hogy saját maguk irányJban elég felelősek és óvatosak lennének, nemhogy egy
kisgymnd<i<cl szemben.

Manapság jellemző, hogy egyre későbbi életkorban
vállalnak a párok gyermeket. A gyermekvállalás időpont
jának későbbre halasztásával kapcsolatosan sok elmélet
született. Az egyik a krízis - hipotézis, amely a gazdasági
válságokban látja a probléma gyökerét, egy másik, ami
szintén részét képezi, illetve önállóan is megjelenik az a
bizonytalanság növekedése. Ide tartoznak a jövedelemmel,
a munkahellyel, a státusszal kapcsolatos bizonytalanságok.
A harmadik ok a változó norma- és értékrend, ide sorolva
a nemek közötti egyenlőség kérdését, a függetlenségre való
törekvést. Az elméleteket végig gondolva nem szabad megfeledkezni a felsőoktatásban való részvételi idő megnövekedéséről, illetve az utána következő karrierépítési szakaszról, és az állás feladása (leginkább az édesanyákat
érinti, ha csak nem az apa dönt úgy, hogy otthon marad
a gyermekével), mint jövedelem kiesés jelenik meg. A fogamzásgátlás különböző módszereinek elterjedése, a saját
lakáshoz jutá.s nehézségei mind hozzájárulnak ahhoz,
hogy a gyermekvállalást az egyén későbbre halassza. (Spéder, 2006) 2012 óta csökken a 20-40 év közötti nők körében a gyermekvállalási kedv. Az első gyermek születésénél a nők átlagos életkora 2013-ban 28,2 év volt, ahogy
2010-ben, és valamivel alacsonyabb, mint 2011-ben, amikor 30 év volt, és 2012-ben. 2013-ban, és 2014-ben is az
össi;es gyermekvállalás átlagos életkora 30,1 év. A férfiak
tekintetében az apává válás életkora 2013-ban 34 év volt.
A 2011-es évhez képest, amikor 33,7 éves kor volt, itt is
csak kis emelkedést tapasztalhatunk. Ennek ellenére láthatjuk, hogy a 30 éves kort eléri vagy meg is haladja a
fiataloknál a gyermekvállalás életkora. (Kapitány- Spéder, 2015)
Napjainkban egyre jelentősebbé válik a karrier és a
családalapítás összehangolásának kérdése, hiszen gyakran
összefüggésbe hozható a kettő, mivel sokan a karrierjük
építése miatt tervezik később a családalapítást. Érdemes
külön említést tenni az úgynevezett nöi munkakarrierről,
hiszen tradicionális szemszögből a nőktől azt várják, hogy
az otthoni és a gyermekekkel kapcsolatos feladatokat ellássák, miközben a legtöbben saját karriert is szeretnének
építeni. Ennek függvényében három típust különböztetünk meg. Az első a családi karrier, itt a család gondozása,
a háztartási feladatok a dominánsak. A második munkaerő-piaci karrier, itt elsősorban a karrierépítés a fontos, a
munkaerő-piacon való helyt állás. A harmadik a kettős
kötődésű karrier, a családi életet és a munkát összeegyeztetni törekvő nők tartoznak ide. (Koncz, 2005)

A kutatás
A hipotézisem, hogy a mai magyar értelmiségi fiatalok
életében fontosabb szerepet játszik az önmegvalósítás és
az egzisztenciális törekvések, mint a családalapítás. Azért
vizsgáltam a felsőoktatásban részt vett vagy részt vevő

KUTATÁS
fiatal felnőtteket, mert úgy gondolom, ezt a réteget érintik
leginkább azok a karrierépítési tervek és egzisztenciális
törekvések, amelyekbe beletartozik továbbtanulás elhúzódása. illetve családalapÍtási törekvések későbbre halasztásában is fontos okként szerepel. Hiszen az anyagi biztonság megteremtése érdekében elengedhetetlen a megfelelő
képzettség, illetve egy biztos állás.
A kutatásom módszere az interjúzás volt, 16 interjút
készítettem el, és elemeztem. 8 nő és 8 férfi alany került a
mintába. A kritériumaim közé tartozott, hogy a megkérdezett 22-27 év közötti legyen, rendelkezzen diplomával
vagy a felsőoktatásban tanuljon, ne legyen házas és ne
legyen gyermeke.
Az interjúkra kávézókban, az egyetemen, illetve néhány esetben az interjúalany otthonában került sor. A kiválasztott interjúalanyok az ismemégi körömből kerültek
ki. A beszélgetések átlagos hossza bő fél óra volt, a legrövidebb 20 perces, a leghosszabb 78 perces.
Az interjúvázlatot hat témakörre osztottam fel. A bevezető kérdésekben a családi hátteret mértem fel, illetve
általánosságban igyekeztem egy képet kapni arról, hogy
interjúalanyaim hogyan látják kortársaik hozzáállását a
továbbtanuláshoz, a munkavállaláshoz, a párkapcsolatokhoz, illetve saját magukat mindezek függvényében miként
tudnák jellemezni. A második témakör a posztadoleszcencia, a hagyományostól eltérő életformák, amelyben arra
voltam kíváncsi, hogy mit gondolnak a megkérdezett fiatalok a posztadoleszcencia jelenségéről, a szingliségről és
a mingliségről (látogató kapcsolatok), illetve az élettársi
kapcsolatokról. A harmadik témakör a munka és az oktatás világa, amelyben arra helyeztem a hangsúlyt, hogy
az adott szakot (amin végeztek, vagy amin aktuálisan
tanulnak) miért választották, milyen terveik voltak, illetve vannak vele, hogyan képzelik el az ideális munkahelyet,
milyen anyagi elvárásiak vannak, és mit gondolnak a külföldi munkavállalásról. A negyedik témakör a párválasztást foglalja magába, az ideális partner és jó kapcsolat
kritériumait méri fel, az ismerkedési lehetőségeket, és az
internetes párkeséshez való hozzáállást. Az ötödik témakörben a házasság és változó családi életformák témájában
vizsgáltam, hogy a megkérdezettek tervezik-e, hogy házasságot kössenek, körülbelül mikor, mi a véleményük a
házasság intézményéről, véleményük szerint milyen
előnyei és hátrányai lehetnek az házasságnak, a válásoknak
milyen okaik lehetnek, illetve hogyan l:itják az egyedülálló szülőség és a mozaikcsaládok kérdését. Hatodik, és
egyben utolsó témakörben a gyermekvállalás volt a központi téma. Arra volcam kíváncsi többek között, hogy
terveznek-e gyermeket, körülbelül mikor és milyen okból,
hogyan látják a gyermekvállalás előnyeit, hátrányait, hogyan befolyásolja a karriert, az egyén életét, mennyire
játszanak véleményük szerint az anyagi tényezők fontos
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szerepet a gyermekvállalásban, a kétkeresős családmodel].
ről miként gondolkodnak, illetve utolsó kérdésem az volt,
hogy mit jelent számukra a család.

Az interjúalanyok bemutatása
A bevezető kérdések alapján kiderült, hogy 9 interjúalanyom él együtt a szüleivel (5 nő és 4 férfi). Ketten élnek
külön háztartásban, egyikőjük (nő,24) az anya részéről
anyagi támogatásban részesül, a másik (férfi, 26) önellátó.
Öten munka vagy egyetemi tanulmányaik miatt szülővá
rosuktól távolabb élnek albérlerben, de rendszeresen haza
járnak. Közülük négyen a tanulmányaik miatt még ott·
honi támogatásra szorulnak. A szülők három embert leszámítva (két esetben válás, egy esetben elhalálozás miatt
bomlott fel a család) együtt élnek, és döntően pozitívan
írták le a szülők kapcsolatát. Konfliktusok vannak, de
ezeket mindig megoldják. A családi háttér bemutatása
után a következő sorokban a megkérdezettek véleményéről fogok írni saját kortársaikról, hogy azok hogyan vélekednek a továbbtanulásról, a munkavállalásról, és a párkapcsolatokról, illetve saját magukat hogyan jellemeznék.
A saját kortársaikat jellemezve többségében igen kritikusnak mutatkoztak. Jellemző felsorolt tulajdonságok:
„fogalmuk sincs, mit akarnak"; ,,linkek"; ,,nem veszik
komolyan az életet"; ,,nincs bennük alázat"; sokat akarnak
kevés munkával; ,,naivak"; hiányzik belőlük a bölcsesség;
nincs problémamegoldó képességük; ,,éretlenek"; ,,felelótlenek"; nem vállalnak munkát; ,,kiábrándultak"; sokakat
csak a bulik érdeklik; lusták; ,,akik tanulnak, gyerek szerepben maradnak"; ,,felelőtlenek"; ,,fiúk éretlenek". Pozitív megítélés kevésbé domináns, de erre is akadt példa:
próbálnak magasabbra törni, ezért tanulnak; igyekszenek
munkát vállalni; ,,keresik az igazit"; többen egyszerre tanulnak, és dolgoznak; ,,a tanulási vágy megvan". Sok minden függ az anyagi tényezőktől.

„A tovdbbtanulishoz, szerintem most azlrt nagyon llflJJ
divat a tovdbbtanulds, legalábbisftlsöoktt1tásba11 suretnfnek
tanulni, tehát a szakmáktól, a szakma tanuMs majdhog;ynem
derogál nekik, ezt valamilyen szi11tm értem. Viszo11t ottói
fiiggetleniil, hogy egy-egy ember bekeriil egy i11tézmét1J'W,
nem azt jelenti, hogy ö ott a legjobb erfdmbryét 11y,ij'rj,1,
inkdbb csak linkeskedéböl megy el az dt!ag, vagy hdt nem ,l~
dt!ag. hogy !gy mondjam, elég sokan akkor így d/ltwk ho~.J.
hogy nem kell, buli van, sZttbadsdg iran, nem kell dmmm
dolgozni(. ..)" (11ö, 25)
Saját magukat alapvetően sokkal pozirívabb jdlemi.ókkl'l
mutatták be. SajJt magukat érettebbnek, komolyabbn,lk
tartják a kortársaikhoz képest, ,~Jn egy állandó jö\'Ükt:pül
szeretnének még t:rnulni, jó, stabil munbhdp:t szc~wi.
és nem zárkóznfoak el egy komoly pjrbpcsol.m..SL
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Posztadoleszcencia, a hagyományostól eltérő életformák
Ugyanúgy, ahogy a fiatalok megítélésével kapcsolatosan,
a posztadoleszcencia jelenségével kapcsolatban is megjelenik a pozitív és negatív megítélés. Pozitív megítélésben
inkább elfogadóak, és megértőek, úgy ítélik meg, hogy
inkább önhibájukon kívül maradnak tovább otthon, és
nem válnak anyagilag függetlenné. Néhány jellemző vélemény: leginkább anyagi okokra vezethetőek vissza; még
sokan tanulnak; nehéz lakást találni; nehéz elhelyezkedni;
ha jól működik egy család, nem sürgős elköltözni. A jelenséget negatívan megítélők szerint a főbb jellemzők:
kényelmesség; a biztonsági háló elhagyása miatt érzett
félelem; identitás zavar; nem tudják, mit akarnak; egészségtelen; nem bírnak kilépni a komfort zónájukból; otthonról szeretnének támogatást. Úgy gondolják, a szülők
gyakran inkább támogató szerepben tetszelegnek, egyrészt
szeretnék, ha a gyerekük továbbtanulna és képezné magát,
másrészt pedig számukra is kényelmes, ha a gyermekük
otthon van, hiszen ők is nehezen szakadnak el tőlük.
Az alábbi idézet inkább támogató az otthon maradással szemben.

„Én is ugyanebben a helyzetben vagyok. Szerintem, ha jól
müködik egy család, mint például nálunk is hál' Istennek,
akkor nem vagyok bmne biztos, hogy azonnal el kell költözni.
Mondjuk, nem mindenkinek van rá lehetősége sem." (nő, 23)
A következő idézet inkább negatív szempontból mutatja
be a mama-hotel jelenségét.

,,Nekem szent meggyőződésem az, hogy ez egy komoly identitdssal összefoggó zavart tudnék ezzel kapcsolatban felhozni,
az ember keresi folyamatosan, azt mondam, az ember keresifolyamatosan az identitását, és a fiatalok sem igazán tudjak, hogy mit is akarnak az élettől. És ugye pontosan tudjuk
azt, hogy bizonytalan dolognál sokkaljobb a biztos. (. . .) Ök
inkább választják a biztos dolgot, ha úgy tetszik, a tespedtséget, hogy jaj, csak nehogy nekem kelljen megoldani valamit
az életben. Inkább azt mondják, hogy inkább otthon maradok, mert az kényelmesebb. Szerintem alapvetően a kényelem
és az önbizalomhiány, hogy nem hiszik el, hogy igenis előbb
utóbb a saját ldbukra kell állniuk." (férfi. 25)
A szingliség, és a mingliség témakörét tekintve megállapítottam, hogy a mingliség nem túl népszerű és elfogadott
a megkérdezettek körében. Valójában maga a fogalom
jelentése sem volt egyértelmű a megkérdezetteim körében.
Kapcsolati képződménynek definiálták, vagy egyáltalán
nem tekintik párkapcsolatnak. A szingliséget inkább fogadták el, természetesnek, illetve egy átmeneti életszakasznak tekintették. A szingliség előnyei között említették,

hogy ilyenkor önmagára, a karrierjére koncentrálhat az
egyén, és nyugodtan lehet önző. A hátrányai közé tartozik
az interjúalanyaim véleménye szerint, hogy magányosabb
az egyén, nincs egy társ az életében, később esetleg kényszerből vállal gyermeket. Alapvetően több pozitív jellemzőt tudtak felsorolni, mint negatív sajátosságot.
A következő idézet a két életformával kapcsolatos. Kifejezi azokat a véleményeket, amelyeket általánosságban
az interjúalanyaim meglátásai tükröztek.

„A mingliség szabadságot ad, de úgy gondolom, hogy ez nem
annyira jellemző egy bizonyos életkor és bizonyos karrier
után, hanem inkább egy bizonyos életkor vele járója lehet ez
a gondolkodás, ami egy idő után mindenképpen háttérbe
szorul. A szingliség, ez is ugyanúgy összefogg a karrierrel, az
önállósággal, de úgy gondolom, hogy ez is csak egy pillanatnyi állapotnak minősül, ami bármikor megváltozhat, az élet,
amit hoz. "(férfi, 25)
Az élettársi kapcsolatokat nézve szintén a pozitív jellemzők

dominánsabbak. Az élettársi kapcsolatok előnyei közé
sorolták, hogy próbaházasságként nagyon jól működhet,
kiderülhet az együttélés során, ha két ember nem illik
össze, illetve könnyebb kilépni belőle. Hátrányai közé
tartozik, hogy kevesebb jog illeti meg őket, ez főleg a gyermekvállalásnál jelenthet problémát, nem annyira komoly.
Két lány interjúalanyom szerint (mindketten 24 évesek)
nincsen semmilyen hátránya.

„Hát szerintem tö'bb az előnye, mint a hátránya. /gy jobban
meg lehet ismerni az adott személyt, és kiderül, hogy tényleg
összeillenek-e a partnerek vagy nem." (férfi, 23)

A munka és az oktatás világa

A jövöbeni tervekkel kapcsolatban igen határozottak az
elképzelések, és összefüggést mutatnak az egzisztenciális
törekvésekkel. Fontosnak tartják, hogy képesek legyen
megalapozni a jövőjüket, szakmailag fejlödjenek, stabil
anyagi körülményeket, munkahelyet, egzisztenciát szeretnének. A továbbtanulási szándékot tekintve változatosság
volt jellemző az alanyaimra. Hárman nem szeretnének
továbbtanulni, mert a végzettségüket elegendőnek tartják
(informatika és műszaki szakok). A többieknél tervben
van a levelező képzés, a doktori képzés, tanfolyamok, illetve nyelvtanulás. Tehát az alapvető tanulási szándék a
további évekre nézve is megvan, amely a már említett
egzisztenciális törekvésekkel függhet össze.
Az ideális munkával, munkahellyel kapcsolatos elvárások sok azonosságot mutattak. Szeretnének rugalmas
munkaidöt, a munka mellett jusson idö a szabadidős elfoglaltságokra is, többen említették a jó munkakörülmé-
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11ycktt, csaláJias környezC'tcr, a jó kapcsolatot mind a
főnökkd, mint a munkadrsakbl. Konkrétan a munkával
k:ipcsobtosan az. dvfoisok a meg-felelő, stabil fizetéssel, a
kré:1tividssal, és a v:ílto1.arossággal függtek össze, illetve
:iz.2..11, hog}' elörcjudsi lehetőségek is legyenek adottak.
Abpwtöcn n iJdlis munkáv:il és munkahellyel kapcsolatos elv:id.sok semmiképpen nem nevezhetőek irreálisnak, vagy teljesíthetetlen kívánságoknak, illetve az.
előbbre judsi s1.fodék és a fejlődni akarás a felsorolt jellemzőkben is megmutatkozik.
A munka szerepéről és a sikerről hasonlóképpen gondolkodtak a megkérdez.ettek. A munkának fontos szerepe
van az. ember életében, a jövedelmet jelenti és fejlődéssel
jár, tapasz.r;1bt szerzés forrása. A siker szintén egy fontos
eleme az. életnek a megkérdez.ettek véleménye alapján, a
feljebb lépést segíti elő, csak a siker képes arra, hogy előre
vigye az embert, lén}'eges a visszajelzés, hiszen a siker karrier és fejlődés megalapozása. Meg-jelent a család fontossJ.ga is a karrier mellett, illetve az a nézet, hogy a karrier
csak egy bizonyos ideig fontos.

„Nagyo11 fontosnak latom. Az egyik legfontosabb, hogy ha
nem tud elérni vaúiki sikert a munkahelyében, kudarc várja, meg elégedetlenség, akkor nagyon komoly problémákhoz
veuthet, Úgyhogy ez nagyon fontos." (nő, 26)
Az ideális anyagi körülmények közé sorolták az anyagi
függetlenség állapotát, illetve azt, hogy az alap kiadásokra legyen pénz, és emellett tudjanak spórolni, illetve nagyobb kiadásokra is jusson pénz, mint nyaralás, nagyobb
bevásárlás. Nincsenek itt sem irreális elvárásaik, nem
akarnak végtelenül gazdaggá válni, egy minimális jólétet
szerernének elérni.

„barna haj és férfias külső". A megkérdezett férfiak ideálit
társ képéhez a következő jel lemzőker társították: .,adjún
magfra"; ,,kedves legyen"; .,megértő"; .,őnáll6 vélcménnyd
rendelkezzen"; ,,ne legyen nagyképű"; ,,legyen türelmes;"
.,házias"; ,,értelmes"; .,szolid"; ,,cuki"; .,ne dohánycmon";
.,legyen hűséges"; .,megértő"; hasonlítson őrá; .,legyen okos";
,,humoros"; támogat6; a másik fél Jegyen hasonl6 gondol.
kodásm6dú; .,tanult"; ,,szép"; .,normális családból származzon;" .,külsőleg legyen vonzó"; .,legyen érett fiatal fel-nőtt";
ne legyen teljesen olyan, mint ő; tanulhasson a másik féltől.
Egy interjúalanyom (férfi, 26) szerint nincs ideális társ.
Az. ideális társ képének felfestése során a megkérdezetc
férfiakra jellemzőbb volt a külsővel kapcsolatos elvárások
említése (adjon magára, sz.ép, külsőleg legyen vonzó), mim
a megkérdezett nőknél, ahol egy alanyom emlírett külső
tulajdonságokat (barna haj és férfias külső). A kedvesség,
az., hogy ne legyen a másik fél nagyképű, a humor megléte mindkét nemnél egyezett, a többi jegyben azonban
eltérések voltak. A férfiak többféle jellemzővel illették az
ideális társat, és a hűséget is kiemelték, ami azért lehet
meglepő, mert a köztudatban inkább az él, hogy ez a nők
számára elsődleges szempont.
A jó párkapcsolat kritériumaiban a két nem álláspont•
ja megegyezik az őszinteség, a támogatás, a kommunikáció, a szeretet fontosságában, illetve abban, hogy a felek
bizcosírsanak egymásnak teret. Alapvetően az elvárások a
többi jellemzőben sem térnek el élesen, és a jó párkapcsolat kritériumaiban j6részt egyezik a kér nem véleménye a
megkérdezettek körében.
Úgy gondolom az alábbi idézetek a női és a férfi megkérdezettektől egyrészt kifejezik általánosságban a nemd
szerinti véleményeket, másrészt megmutatják, hogy a nemek között igen lényeges átfedések vannak az elvárásokar
illetően.

„Nagyjábólaztjelenti mostjelen pillanatban, hogy hónapról
hónapra meg tudjak élni afizetésemből, de olyan színvonalon, ahogy !n azt elképzelem. Tehát nem ilyen nagy igények,
de ha bmzegyek a boltba, ne kelljen számolgatnom, hogy ez
ennyibe kerül, ez annyiba kerül, nekem ennyi pénzem van,
hanem hogy ha nem tutÚJm, ha meg akarok venni bármit,
azt meg tudjam venni, meg azért valamennyi spórolt pénzem
is legyen, hogy ha baj van." (nő, 25)
Párválasztás
Az ideális pár jellemzői a megkérdezett nők szempontjából:
mindig lehessen a másik félre számítani; működőképes
kommunikáció; jó humor; ,,kreatív"; hasonló felfogás és
jövőkép; egyezés az értékrendben; .,kedves"; .,ne legyen elő
ícéletes"; lehessen tervezni a másik féUel; legyenek egy hullámhosswn; lehessen bízni a másikban; ,,nyugodt''; határozocr; .,ne legyen nagyképű"; ,,csendes", illetve egy
interjúalanyom (nő, 24) emelt ki külsődleges jegyeket, mint

„Amilyennek én elképzelem, tehát ahogy szerintem múködni1
kéne, mind a két fél egyenrangú, elismerik egymásnak asi•
kereit, támogatják egymást az élet bánnely területén, jól
kijönnek egymással, tehát passzolnak.'' (nő, 25)
„Hát az jó nyilván, ha megvan mind a két félnek a szabaa
tere, illetve az érdeklödési kó're, de nyilván a közös programo,
is fontosak, illetve az, hogy együtt legyenek, a minóségi ido
az fontos úgy gondolom egyjó párkapcsolatban, és a suretet,
nyilván hogy szeressük egy-mást." (férfi, 24)
Az ismerkedési lehetőségek tekintetében felmerült az internet (tinder, focebook); különböző szórakozási lehetősé
gek (szórakoz6helyek, kocsmák, fesztiválok) sportolás,
közösségi tevékenységek során, illerve olyan helyeken, ahol
biztos sok embert lehet megismerni, mint egyetem, munkahely, utazás, és az ismerősök ismerősein keresztül.
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Suri Dóra Annabella: Párválasztás, életstílusok és családalapítás a szociológia tükrében
Az ínternetese párkercséssel szemben voltak fenntartásaik, úgy énik, bizonytalan, pontosan kivel beszél az ember, sokan nem mondanak igazat, illetve nem látni a másik gesztusait, nem hallani a másik hangját. Akik már
próbálták, csalódtak benne, kilenc interjúalanyom pedig
egyáltalán nem tervezi kipróbálni interneten keresztül a
társkeresést.
"Előnye az, hogy manapság tényleg így tök könnyu megta-

lálni egy-egy embert, meg globális világban élünk, tehát ez
így biztos, hogy előny. Hátrány az, hogy a neten azt monda.sz
magadról, amit akarsz, olyan képet tölteszfel magadról, amit
akarsz, olyan régit, vagy olyan újat, amilyet akarsz, olyan
effekteket raksz rá, amilyet akarsz, szóval annyira nem bíz' nék meg benne." (nö, 22)

Családi életformák
A nők többségében a 30-as éveikben szeretnének házasságot kötni, egyikőjük (nő, 22) pedig már 24 éves korában
oltár elé állna. Egy interjúalanyom nem feltétlen tervez
házasságot, ha mégis, azt csak szerelemből tenné.,, Nem
ragaszkodom hozu feltétlenü, ~ nem tartom kizártnak.
Ha szeretnék, akkor nyilván szerelemből, ha meg nem, akkor
meg nem szeretem az illetőt." {nő, 25)
Awk az interjúalanyaim (mindkét nem esetében), akik
szeretnének házasságra lépni, a fő motivációik a családi
minta, a konzervatív szemlélet, szép hagyománynak és
emléknek tartják az esküvői ceremóniát, jobban megerő' síti a felek egymás iránti érzé.seit.
A házasságkötés, mint hagyomány fontossága, és a
gyermekvállalásnál lényegesebb, hogy házasok legyenek a
felek gondolata mindkét nem esetében megjelent. Érdekes,
hogy a házasság intézményét a férfi megkérdezettek inkább tartják fontosnak, mint a női megkérdezettek, illetve kevésbé tudják korhoz kötni. Nyolcból négy női interjúalanyom nem rarcja kifejezetten fonrosnak a házasság
intézményét, papír nélkül is lehet boldogan együtt élni,
és inkább a gyermekvállalás miatt lehet fontos. Mindemellett a megkérdezett férfiak a számukra ideális társ
megtalálásának fontosságát is kiemelték, amíg a női interjúalanyok közül mindössze egy (nő, 25) említette meg,
hogy csak szerelemből kötne házasságot. A nőket jobban
befolyásolja a családi minta, és az, hogy önmagában szép
dolognak tartják, egy szép emléknek a házasságot, míg a
férfiak az ideális társ megtalálását emelték ki jobban.
A következőben kiemelt idézet mindkét nem részéről
szemléltetik az alapvető hozzáállást a házasságkötés kérdésében.

1

nMindekképpen azért is szeretnék, mert ugye egy jó példa
van előttem, nagyszüleim is házasságban élnek, meg szüleim
is régóta házasságban élnek, tehát mindenképp egy jó példa

van előttem, és nekem ezfontos. Tehát gyereket vtillalok, meg
amúgy is, a háwsság az házasstig." (nő, 25)
A férfiak esetében 28-35 év közötti időszak a legjellemzőbben ideálisnak tartott életkor a házasságkötésre, illetve négy interjúalanyom nem tudta korban meghatározni,
ahogy az élet hozza, és a párkapcsolattól tették függővé.
Egyik interjúalanyom (férfi, 26) 6 évvel ezelőttre tervezte,
de a kapcsolata végül tönkrement, amit a mai napig bánt.

„Szerintem hítelesíti még jobban a másik fél iránt érzett
érzelmeket." {férfi, 23)
,,A szüleimet, ahogy látom. A házasság szerződés két fél kö-

zött, ha így nagyon elvonatkoztatunk a romantikus oldalától.
És hogy jóban-rosszban együtt vagyunk. és csináljuk a dolgokat fifti-fiftiben." {férfi, 23)
A válással kapcsolatban a vélemények sok helyen egyező
ek voltak a nemek tekintetében. Abban feltéclenül, hogy
sok ember egyszerűen felad mindene, és nem akar megoldást találni a problémára. Egyik női interjúalanyom említette a fogyasztói társadalom harásár, és kifejezi a mai
világ általános hozzáállását, ha valami nem jó, vagy nem
működik, nem kell megjavítani, mindig van új és jobb.

„Szerintem az, hogy az emberek ell1iszik, hogy mindig van
jobb, tehát kicsit ez a fogyasztói társadalom, hogy nem megjavítjuk, hanem szerzünk egy újat dolog, meg talán az, hogy
nem tisztelik annyira az emberek a házasságot, nem is gondolják komolyan annyira, amikor kimondják." (nö, 22)
Ez a hozzáállás pedig az élet minden területére kivetítődik,
nem érzik az emberek igazán fontosnak, hogy dolgozzanak valamin, jelen esetben a párkapcsolaton, hanem az
egyszerűbb urat választják. A túl korai házasság, a megismerés hiánya is megjelent mindkét nemnél, ahogy a türelmetlenség, a felgyorsult világ és az anyagi nehézségek
is szerepeltek. Ezek mellett utaltak a húclenségre, a feszültség egymáson való levezetésére, identitás zavarra, felszínes
kapcsolatokra.

.,Egyszerilen türelmetlenek a másikkal szemben, illetve képtelenek alkalmazkodni, valamint az, hogy sokkal egysurübb
azt mondani, hogy akkor inkdbb egyszen1bb azt moruúmi,
hogy akkor inkdbb elválok, mert úgyis talál mást" {férfi, 24)
A mozaikcsalád kérdésében szintén a férfi interjúalanyaim
minősülrek kevésbé elfogadónak, volt, aki t'1gy érezte, nem
igazi család. Amiben mindkét nem meggyezett, hogy
előnye a nagyobb család, bővül a testvérek száma, illetve
pozitív, ha jól kijönnek egymással. Hátrányai közöttem-
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lícenék, ha a sz.ülök vagy a gyerekek nem tudják elfogadni az új helyzetet.
„Hdtrdny az, hogy ugye nehéz lehet elfogadni a másik szülöt
a gyerek szdmdra. Előnye talán, hogy nyilvdn többen vannak
testvérek, esetleg akkor tó"bb mindenkivel tud együtt lenni."
(férfi, 24)
Gyermekvállalás
A tervez.és tekintetében ugyanolyan pozitív attitűddel találkoztam, amivel a házasság tervezésével kapcsolatosan.
Egy férfi és egy nő interjúalanyom kivételével (utóbbi már
házasságot sem tervez feltétlenül), mindenki vállalna gyermeket. Mind a ketten a felelősségről félnek, hogy nem
állnák meg a helyüket, illetve a női interjúalanyom kiemelte, hogy nem vállalna felelősséget egy másik ember
életéért jelenleg.
A férfi interjúalanyaim gyermekvállalással kapcsolatos
terveiben a kort tekintve 30-35 év az álcalános terv, van,
aki nem tudja még pontosan meghatároz.ni. Egy interjúalanyom (férfi, 26) 6 évvel ez.előme tervezte a gyermekvállalást, ahogy a házasságot is. A női interjúalanyaim
hasonlóan 30-35 év közötti éveket határozták meg kor
tekintetében, illetve az egyikőjük már 24-25 éves korára
tervez gyermeket.
"Hát minél hamarabb. Nagyon élvezem azt, hogy szüleim
is, jó régen divat volt minél fiatalabban, szóval én már 21
évesen nem leszek anyuka, mint a11yukám, de szeretnék ilyen
24-25 évesen már gyereket." (nő, 22)

A következő két idézet mindkét nem részéről tartalmazza
az. a fontos vágyat, hogy legyen valaki, akit felnevelhetnek,
akiben saját magukat láthatják viszont.
,,Mert szeretem a gyerekeket, és ez így egyébkéntfel sem merült bennem, hogy miért. Teljesen egyértelmű volt, hogy szeretném az t, hogy felnevelhessek, felnevelhessünk valakit.
Szerintem ezfontos." (férfi, 25)
„Szerintem az embernek igazából az a dalga az életben, hogy
ugye az utódaitfelneveije, tovdbbadjon magából valamit, biztosjó lehet látni valakit piciben, aki olyan, mint te." (nő, 23)

A gyermekek szeretete közös pontként jelenik meg, illetve
a családi minta. Érdekesség, hogy a megkérdezett férfi
alanyok sokkal érzelmesebb kifejezéseket használtak, mint
„a gyermek nélkül üres az élet", illetve "a legnagyobb
kincs," a nők pedig „a biológiai ösztöne", az. örökséget
önmagából, a fenntartást emelik ki, illetve a ne maradjanak egyedül később jelenséget, ami már a házasság során

is többször előfordult az előnyök köz.ön. A rársada}rnj
elvárás, mint a nők feladata a szülés, a felsőfokú végzen.
ségú incerjúalanyaimat sem kerüli el, hiszen a „biológiai
ösz.rön" és „a nő elsődleges célja a szülés"hoz.záállás nálul
is megragadható, de a kö\'etkező kérdésre adott válaszokból kitúnik, mennyi hátrányt képesek felsorolni a nöi
interjúalanyaim a megkérdezett férfiakhoz. képest.
A gyermekvállalás hátrányait tekintve az anyagiakat,
a háttérbe szorulást, és a karriert érintő hátrányokat többen említenék. A férfi interjúalanyaim a hátrányok tekintetében kiemelték, hogy a gyermel-.."Vállalás idő- és anyagi
veszteség, illetve sok mindent fel kell áldoz.ni a gyermekért, így lemondásokkal jár. Két interjúalanyom szerint
pedig nincs hátránya. A nöi megkérdez.etreim mind tudtak hátrányt mondani, illetve jóval többet is, mint a fém
interjúalanyaim. Ez. valószínüsíthetően összefügg aZZJ.l
hogy a nőket a gyermek"Vállalás sokkal jobban képes hátrányosan érinteni a karrierépítésben, illetve az. önmegvalósírásban. A lemondást, az anyai és a karrier tényezőke,
mindkét nem kiemelte, de a karriert a nők még inkább.

..Nőként hátrány jelent a munkám sordn, hogy akár 11en. ,
alkalmaznak, mert már látják, hogy 0Í)·a11 korban vagyok, .
hogy vállall1atnék gyereket, is az lehet, megállítja őket, illet- ,
ve, ha el is helyezkedek valahol, kiesheuk, neheun kapon ,
vissza azt, ahová eljutottam, tehát mindenképpen a k,1rr..a
szempontjából hátráuyt adhat a gymk, úgy gondolom. Elórr 1
viszont, tehát szerintem az anJ 11Ságot megtapaszwlni, hog:, i
valakinek a szülóje az ember, az egy csodálatos dolog Mut :
és miudenképpen ez előny. " (nó, 26)
1

"Hátránya mindenképpen ugye az uúiv~-zteslg, kevesebi. e
idejiik lesz a pdroknak egymdsra, illetve há.t anJagi t-'ő-z:t 1
séggel is jár nyilván egy g;•erek, plusz alk11l111awodni kell ugp ~
egy gyerekhez, tehát sok mindent fel kell áldozni. Az döny t
pedig az, hogy té11)'Íeg egy gyü miikse a szeret11ek, a .curtÚm t
nek egy gyerek, tehát ez mindenképeu el.önyös, meg minda1 1
ki vágyik egy gyerekre, én úgy gondolom.~ {férfi, 2-1)
l

Arra a kérdésre, hogy mennyire fontos..1.k az. anyagi ~n)" l
z.ök a gyermekvállalásban, alapvetően hasonló megl\Lipi l
tások születtek. A női interjúalanyaim közül egy mofu.kl ~
hogy egyáltalán nem fontos (nő, 22), a többiek mind lé (
nyeges szempontnak tartják, mert a gyermeknek minden 1
meg kell adni, és jó körülményeket biz.tosir.rni. A ltti <
interjúalanyaim közül egy vélte ügy (férfi, :26), hogy N ka1 s
tévesen hiszik, hogy az. anyagi tényez.ők fontosak, men
szegényebb családokban és országokban n:1gyon sok ~ -e-i t
mek születik. A többiek fontosnak t-anjlk, és ók is u~t
gondolják, a gyermeknek mindent meg kell adni, -6 fo~ ~
cos, hogy anyagi biztonságban tlhessen.
:

~
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.s~rri11trm lld,<',J'úll fvntns,d-. Úgy su11dolom, hogy /,a ,,,,fr
,vltN ,l;_l•r1Ykrt ,,.JJ/;i/, Is ttul,1t11s,1,1 tsi,111/j,1, rs 11r1u ts,d· t'C·
lrtlrm1I brcs,Jsúl· rg)', ,,Ho,· ft1<(io11 11rl-i tlnylrg 111intlr11t
111~1rl11i. dr rJgy, hogy J:r::..'1,•e,,rr(f/, hog_v hok1·ibej,fr ,uldi~.
/)1),(Y rg_J•rtt1111·r lll~V• u (11J, .!'i)
.
.N,1g.1 011, mulkf,,iJI. Trh,lt szrrimm, l·ell c:zy biuos .-,/11p,
11t111 lchtt tlg_)', bog_)' "'(~id mrgMrf,d·, hogy mi lrs.~ h1,/11np.
Ny;/1•,/11 nr111 l·,/1 gy,ijrv:~-rt11i milliól·,,r, de az.Irt /f'!J'ot tgy
l-o111o(r f(l'IJ, hogy ho.o·a11 Ji,gjuh cu mrgttrl'lllf(lli, tlllli a
g_ytrrl·11d .tdik.,·lgl"l·. "(f1rfi, 23)
1

Az l'gyt'dül1lltS s1ülós~g kérJéséb,'.n a ne-mi mindk htfoy:h
m:1jdnem n ÖSS'les imcrjlblanyom kiemelte, illetve a ne-hh~é~et ;1 nevdés te-rén. A női imcr_jlbbny;,im clfugadóbb.,k \'oltak, jobban hitték, hogy egy cgyeJiil.Oló sziil\1 is
ktpcs jól f~,lne\'dni gyermekét.

,,S:Uti11ton

,:'{m. l'tr:iw„ soH·al ,uhc~rbb, dt h,1 111011djuk,

1.•es;:,iinl• (!) oly1111 cs,1/.-Jdot, nhol t1an c:zy 11p,1. ®' 1111J>a, eg)'
gyrrek. ,,Hw 1110,uijul· 11 b,1KyonuinyoJ 111odrll11ck mtr.,{rlrlöm ,iz apuka do/go;:il·, aHw apul-n sosiurs otrhon, 111,yul·a
11r1,tli a gycf'c'l:rt, l'<l,(O' ha 11uir két gycrrk 11,m, mindkit szülö
do('{,Oz.i/.:, <1Hw 11r111 tud11ak olyau solwt lmui n ,'{)'o-rH-rl,
tt.t turi11tm1 egy rg;'('düli!U sziiló is t11d;~1 n)'lijtani... (,ró, 25)
1

Összefoglalás
A beveutóben említett Szrctykó György megállapicisait
lZ ifjús:igg:.,1 bpc:solatosan az ;Ht:11:un megkérdezett fi::t.
tl.lokkal megláds:ih·al ÖSS7.evctve azonos kép mut:1tkozik
a csaLiJho1. való hou.á:íllásb:m. Fontos érték a fi:tt:1lok
életében. bizros dmasz. A gyermekv-.ílblási kedv a megkérdezettek körében nem csökkent, viszont az interjúk
sorfo is kiderült, hogy az an~g biztons.íg megteremtése,
és az egzimencifös törekvések fomos..t k. Erre nem neg;uiv
értelemben, kritik-us:rn kell tddnt<"ni, hanem fdelösségteljes gondolkoJásmódr;.1 mai, és arr:i, hogy nc::m akarnak
bclev-.ígni úgy a cs::i.l.idalapidsba, hogy nincs mire abpozniuk a jövöjüket, és nem tudják biztosítani a jólétet a gyermekük számára. A későbbre halasztás pedig ennek tudható be. hiszen a kedvező munkalehetőség bpcs.fo, és :1z
any~1gi tényezők fomossJ.g:1 tekintetében is kiderült. hogy
ezek a törekvések igen fomos:tk a fiatalok életében. A
mur,kára a megkérdezett imerjúalany:iim nem kifejezetten
eszközre tekintenek, mim a pénzszerz.és forráSlr;1, hanem
szeretnének sikereket elérni, és karriert építeni.
Úgy érzem, l hiporéziscm, vagyis n, hogy l fiar;.llok
elörébb hely<.-zik ;tz önmegv;tlósídst, és az f."gzisztenci:ílis
törekvéseket, félig igaz.olt\dott be. A fonrebb emHtett cgzisztcnci:Uis törekvések fontoss.lg„l mf."gv:rn a fr,ralokban,
de az önm<.>gv:ilósídst kevésbé érzem az intcrjük ucin negJtÍv frtelrnünek. Az inrerjúk elkészítése előtt inkább t',gy

hogy a fiatalok a cs:1Udbpításr ntrt szorítják
ldttl·rbc :1 stabil életl1clyzct nwgtercmtésévd szemben,
mert fcintos nekik, hogy minden leherőséget kihasrnáljan;1k, tfü'gtaUlj~lk önmagulw, és fél nck az clkötelezödéstöl.
A kutadsom udn nr mond:rnfo,, hogy a fiatalok egy
rés1.énél v,,lt\szímileg így van, de nem feledhetjük cl azokat
sem, akik nem a felelősség miatt szcrernének később gyermeket v.Hblnt vagy hhass:lgot kömi, hanem azért, hogy
po1.idv énclcmhen megval6sits:lk önmagukat, tehár karriert építsenek, s:1j.it lfoukon is képesek legyenek megállni, és a gyermekük ne egy olyan családba szülessen, ahol
a feltétdck a gyermekneveléshez nem adottak. Nem elhanyagollmó tényczö a már említett párválasztás nehézsége
sem, minden imerjt'1abnyom, még azok is, akik párkapcsobtb:m élnek azt mondták, komolymlam könnyű találni, mélyebb, komoly párkapcsolatot kialakitani már annál
ncl,ezebben.
Az imerjt'1:1lanyaim inkább a hagyományos szerepeket
é-s modelleket preferáldk, ahogy ez már az egyedülálló
szülőség kérdésében is kiderült, de legfőképpen az apa
vagy az anya maradjon-e otthon kérdésében. ,.Az anya
helye a gyermek mellett van, főleg az első időben" gondobta szinte mindenhol felmeriilt, és az is, hogy ha nem
feltétlenül sziikséges. akkor inkább a férfi dolgozzon, és
ne egyedül a nó, hiszen elsősorban ő a családfenntartó.
Mindenképp fontosnak tartom kiemelni, hogy érdemes lenne a posztadoleszcencia jelenségét három kategóriában vizsgálni. Az egyik kategória azokat a személyeket
öleli fel, akik otthon, szülőkkel élnek, de dolgoznak, és
beszállnak a háztardsi költségekbe. A második kategória,
akik otthon vannak, és nem szándékoznak függetlenedni.
A harmadik kategóriába pedig azok sorolhatóak, akik már
kipr6báldk az önálló életet, amikor tanulmányok miatt
elköltöztek 18-19 éves korukban, de a tanulási idő kitolódása, és a munkahelyi piacon való elhelyezkedés nehézsége miatt még nem függetlenek. Az utolsó pont azért lényeges, mert t'1gy gondolom, saját tapaszt:1lat miatt is,
hogy aki kodn elkerül otthonról, h:1 nem is független
:1nyagilag, hamar megtanul önállónak lenni, saját magáról
gondoskodni, és olyan mindennapi dolgokra figyelni,
amelyekre az otthoni élet során nem kell. Például: étkezés,
ldztartási szerek megvétele, ön:ílló közlekedés. Aki ezt
még sosem próbálta ki, később jóv:11 nehezebben fog alkalm:1zkodni az új élethelyzethez, illetve egy másik emberhez, ptldfol ha csak a házassigkötés után költözik el a
sziileitöl.
Egy másik társadalmi jelenség, ami minden imerjúalanyomn;il felvetődött a válás obival kapcsolatos kérdésnél,
a fogyasztói ci~-adalmi hatást. Vagyis az emberek gyakran
kön ll)'(bben ebdják a problémákat, elfutnak a nehézségek
elöl, hiszen mindig v:1n jobb és új. nem kell semmit sem
megjavít:1ni. Ez a hou.íállás pedig nemcsak a párkapcsoért"l.tt'111,
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larokra lehet igaz, hanem megjelenik az élet többi területén is.
Záró gondolatként fontosnak tartom megem líteni, és
egyben újra kiemelni, hogy a megkérdezett fiatalok meglátásai alapján a gyermekvállalás későbbre tolódásában sok
tényező játszhat szerepet. Egyrészt a gazdasági helyzet, a
munkavállalás nehézségei mind arra ösztönzik az embereket, hogy több lábon álljanak, ehhez viszont tanulni kell,
és folyamatosan képezni magukat, amely egy időigényes
feladat. Emellett az egzisztenciális törekvések a stabil feltételek kialakírása tekintetében felelősségteljességről árulkodik.
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Jegyzetek
Szrccykó György mcg:i.11.ipidsa szerint :a fi.1t-11ok &tik.n roo: d:,. :
dig nagyon fonros szerepet rölt be a CS;tl.id, a biu,m~'ű( s:rirr~
:
a család:i.lapícis 31 dsóJ.lcgcs célj.ük kÍ.\b.>n s:.ercrd. MinJ=l
rerjednek a há:z.u.s.ig nélküli ~-ün él~ furmák. a hl.t=í,:: i n ~="'
hériérbe szornl, :u énékck plunli.cik>Jn:ak, <-S a S)~Kl..~ll~
l~ 1
csökken. Todbb m:u adnak ~ fdsooknr.i.<l».n :a n-1t2.lvk. oo~d la..,.•
lom:isok sz.ima, a csal:iJalapitá..<han erós bcfulri.<ol.:s tinva:ók~ ""-~
re_lnck az epimenciális rörd..·vések és a pozíciókhoz ju~ A mu;:u:-i:
mmr a pénzszcnés furrás:ira tekintenek 3 n,uk-.k, n<:m er:.ik }.i\~c.s~l 1
nak a munk:ijubt. (Szretykó, 2005)
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SZOMBATHELYI SZILVIA - FÖLDVÁRI MÓNIKA

A modern szülőség kihívásai - néhány
gondolat a családok erősítését szolgáló
nemzetközi kampányok alapján
Korunk társadalmi változásai, melyek átrajzolták a családok életének feltételrendszerét, nagy kihívást jelentenek a szülők számára. A családokat érintő jelentős niunkaerőpiaci, életmódbeli, érték-és attitűdbeli
változások, a társadalmi elvárások változásai következtében egy olyan közegben kell boldogulniuk, amely
gyökeresen eltér attól, amiben szocializálódtak.
A modern szülők egyik legnagyobb problémája a szülöséggel kapcsolatos társadalmi elvárásoknak való
megfelelés, jellemző egy elbizonytalanodás a szülői szerepekben, irreális elvárások megfogalmazása a szülőség és a munka összeegyeztetésének területén. Átalakul a szülőséggel kapcsolatos információk átadása és
átalakulnak az ezzel kapcsolatos problémák megosztásának formái is, amely a családok elmagányosodásához is vezet.
Tanulmányunkban különböző országokban lezajlott, családok támogatását megcélzó kampányok elemzésén keresztül szeretnénk felvillantani a modern kori családok helyzetének, az őket érő kihívásoknak néhány fontos elemét.

l

Bevezető

A Család- Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézetben a Családpolitikai és Kutatási Igazgatóság és a Nemzetközi csoport együttműködésében az elmúlt év folyamán az EMMI
kérésére több családokat érintő, családokat támogató kampányokat vizsgáló háttéranyag is született, amelyekben
előre meghatárowtt szempontrendszer szerint tekintettük
át a családi értékekkel és családpolitikával összefüggő
kampányokat.
Az elemzés számos ország kampányaira kiterjedt: Kanadáról Aumráliáig, Dániától a Macedón Köztársaságig
14 ország 17 családokat érintő kampányát vettük górcső
alá. Bár a kampányok társadalmi-kulturális helyzete ese[ tenként nagyon eltérő volt és ennek függvényében a csalái dokat érintő problémák megközelítési módja is különbö1zött, azok a problémák, amelyekre a kampányok reagáltak,
vagy amelyeket a kampányok érintettek, néhány fontos
1
témakör köré szerveződnek. A kampányok elemzése által
1
: fontos információkhoz juthatunk arról, hogy a kampányok
'. megrendelői és készítői hogyan látják a családok helyzetét
és problémáit, a helyzet mely elemeit tekintik kiemelten
fonrosnak és az esetek jelentős részében arról is, hogy milyen irányokat tekintenének kívánatosnak.
A kampányokban a következő, családokat (is) érintő
területek voltak hangsúlyosak:
- a családok megbecsültsége és fontossága, közösségi
támogatása,

- családok, szülők elmagányosodása, krízis helyzetekkel való megküzdés,
- a család és munka összeegyeztetése, családon belüli
szerepek, az apák nagyobb bevonódása a család életébe
- a szülőség kihívásai, a szülői szerepekben való elbizonytalanodás
- speciális nehézségek (gyermekáldásra sikertelenül
vágy6, fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülők).
Jelen tanulmányunkban a modern családokat érintő két
hangsúlyos problémára, a szülői szerepben való elbizonyralanodásra és a családok elmagányosodására fókuszálunk.
Az elemzésünk alapjául szolgáló két kampány egyike egy
amerikai for-profit kezdeményezés (Plum - Őszintén a
szülösségről), a másik egy ausztrál, kormányzati reklám
(Queensland Család és Gyermekvédelemért Felelős Bizottság - Beszélgessenek a családok!).

1. Szülői szerepben való elbizonytalanodás a modern családokban
- ,,Parenting Unfiltered" és „Talking
Families" kampány
Egyre több országban, Európa-szerte is hangsúlyosabbá
válik a szü lők támogatásának preventív jelentősége a gyermekvédelemben és családtámogatás terén megjelenő problémák megelőzésében, mely azon a felismerésen alapul,
hogy a gyerekek későbbi nehézségei leginkább a szülőkön

-
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kcrcsitiil clél:thctök meg, a gyrnnckncvdés a gymnck hu111:í n tőkéjébe való bcfrktctéskénr érlel me1.ht1ö (20131112
EU ajfolás, Murinkó, 201/i). E1111ck érJckébcn ctl, hogy
a sziílőket minden szinten, fórumon djc.lko1,1ass:\k a gycrmck11evclésscl bpcsobros kérdésekről és sq;hs~k őket
abban, hogy a ld1ető k·gjobb:111 tudják dmogarni gyermekeik kiteljeseJését, fejlődését. A szi'1lök tárnoi;atá~ának
fontos demc az apa és anya poiitív kés1.ségcinck er6sítésc,
visszajelzés arról, mit csinálnak jól (Győrfi, 2008). Ugyanakkor a moJern társadalmakban, és kiílönösen a digitális
világban a tájékoztatásra, az információk és az i~rncrctck
nyújtására egy korábban soha nem tapasm.lt sokszínűség,
diverzifik:ició jellemzö, amelynek vannak pozicív és negatív hatásai egyaránt. Ilyen negatív hatás lehet az információk közötti válasitás nehézsége, az elbizonytalanodás.
A fiatal s2.ülők bátorítását, támogatását célozta meg a
Plum Organics organikus bébiételeket gyártó amerikai
cég által útjára indított kampány, melynek fő üzenete:
,,Nem lehem tökéletes szülő, dc nem is kell annak lenned.
Jól csinálod!".
A kampány részét képezi egy honlap (http://parencingunfiltered.com/), youtubc videó és miniblogok, ahol
apukák és anyukák oszthatják meg a gyermekneveléssel
kapcsolaros élményeiket. A kampányfilmben a szülői sz.erepben előforduló váratlan helyzetek, megkapó pillanatok
bukkannak fel, amelyekből egyrészt kiérezhető, mekkora
kihívás egyszerre helytállni az otthoni kapcsolatokban és
a munkahelyen, ugyanakkor az is látható, hogy a szülök
reakciói ezekben a helyzetekben nem feltétlenül kell, hogy
tökéletesek legyenek. A néző számára teljesen rendjén valónak, elfogadhatónak látszik, ha a szülök kiveszik a szenynyesböl a ruhát, vitáznak. ki vegye fel a gyereket, vagy
magukra csukják a fürdöswba ajtaját, hogy olvashassanak. Mindez belefér, nem ezen múlik, hogy valaki jó szül ő-e vagy sem. A bébiécelekec gyártó cég vezetői az:z.al
indokolták a reklámüzenecüket, hogy a családok nagyon
gyakran nem tudnak megfelelni a médián keresztül sugárz.on ideális szü lői képnek. ami elbácortalanírja, elbizonytalanítja őket.
A Plum reklámüzenecében kifejtett gondolat másik
oldalról való megközelírése a queenslandi "Beszélgessenek
a családok! Szülőnek lenni nehéz dolog. Valódi szülök.
Valódi problémák." (hccp://www.calkíngfamilies.qld.gov.
au/) elnevezésű, 2015-ben futott társadalmi célú közösségi média és TV kampány, amely középpontjában szintén
a szülői szerepekben való elbizonytalanodás, a szülői izoláció, a családok problémákkal való egyedül maradása áll.
A kampány kiírója, a queenslandi Család és Gyermekvédelemére Felelős Bizottság, a2.urá n döntött a kampány
kiírásáról, hogy a jóléti reformok részeként felmérést kész.íterrek a queenslandi családok körében, amely azt mutatta, hogy a családok komoly stressz forrásként élik meg

g)'trmtkncvclC'st. Mlkführn "1-1.illöl fr·l.td,HoknJk v,tli
1negfrlclts egyre 11:1!:ruhb ldlt!v.l.~ rlC: ;\llhj.1:i s1iilőkct. 11~!
tűnik, hugy 11l11cs klvrl 111<'[:om,rnl 11 prolM11d bt. AHü
lök töbl, 11iln1 90%-~r rn: cl bizo11yt:il,111od:is, sdgreném1
bit111 udat mcgakad:llyua;t, liogy sq~hsr!:<'t kérjenek, hl'g:
:1 rap:m.tabtaikat rnqwssdk 111:ls s1.iil6kkd, ismcrősükkc
vagy S'takcmbcr<:kkd.'
A kczdc111énye1.és dlja a kfüfü.~tg fclcl6~5égénctrnd
fclébrcsz.1ésc, a szill6k b:itotidsa. dnwg:u;Ísa a sq~/rségké
résben és a segí1ség11yl1jdsban, A lio11lapo11 c-16si,Ör rövic
viJcókon beszélnek a szlilők arról, högy milyen fonto:
megosztani a problémáikat és a1. él111é11ydkcr vnlakivcl
elmesélik csaMdi élcriik egy nch(:z pillanadt, arnikor se•
gítségcr kaptak valakit ől. A videókon ~tlagos sziilők be
sz.élnek, árlagos hclyszf nek clőrr.
A karnpánylioz kési.ült ldrom TV-spot a t:lrsadalm
érzékenyítés céljából. A TV-spotok kiemelt iiz.cnctc: min
denki életében vannak nehéz, stresszes pillanatok, és nor
mái is, ha segítséget kérsz, és ha felajánlod a segítséged. J
TV-spotok fáradt, fesz.ülr szülőket mutatn:ik mindennapo.
nevelési helyzetekben, amikor nem különösebben rosszal
a gyerekek, de a kimerült szülő nem tud odafordulni :
gyermeke felé, nem tudja őt úgy nevelni, ahogy a2.r dv:ír
ná magáról. A kampány arra hívja fel a figyel mer, hogy;
szülői feladatok nagyon fárasztóak is tudnak lenni, mindenkinek vannak nehéz pillanatai, és érdemes ilyenko
felh ívni valakit, beszélni a problémáról - illetve fonro~
hogy a környezet is észrevegye, ha valakinek szüksége vaa
támogatásra, segítségre. A TV-spot a kommunikációt, ai
odafigyelése helyezi köiéppontba.
Most nézzünk kicsit a kampányfilmek által megcélwn
problémák, a szülői szerepben való elbizonytalanodás ii
a szülök elmagányosodása mögé. Kér fontos témakön
szeretnénk megemlíteni az elbizonytalanodással kapcsolatban. Az egyik, hogy ami a szülői szerepre való felkész?
rést illeti, a modern család orientáló szerepe, lehetöségt
csökken, a másik a2. a sokféle hatás, ami ebben a rekinter·
ben a tömegkommunikáció, fogyasztói kultúra révén éri
a fiatalokat.

:l

A szülőségre való felkészülésben szere•
pet játszó tényezők
A hagyományos családokat egy relacíve biztonságos min·

takövetés jellemezte: a gyerekek nek lehetőségük rnlr l
családban betöltött szerepükre felkészülni, a lányok édes·
anyjuk mellett elsajácíthatták a háztartási ismereteket,:
kistestvér gondozásába besegícve a szü lői szerepet, a fiúi
pedig édesapjuk mellecr akár későbbi foglalkozásukat is
A fiatalok arra készültek, hogy tanulmányaik leiárása ucic
• A felmérés eredményeire a bizom:ig honlapj:ín hivatkoztak. {urols
le1öltés: 2015. ok16bcr)
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Szombathelyi Szilvia - Földvári Mónika: A modern szülőség kihívásai
családot alapítanak, abban pedig alapvetően hagyományos
szerepleoszcások szerint élik az élecükec. Mindez azc feltécelezi, hogy a gyermekek jövője hasonló legyen szüleik
jelenéhez (Mead, 1970).
A gyors cársadalmí változások közepecce kevésbé mű
ködőképesek az előre megírt mimák. A modern cársadalmakac az életutak, élechelyzecek sokfélesége, sokszínűsége
jellemzi. Az életformák gyors válcozása miatt a fiatal szülőknek jó eséllyel teljesen más körülmények közöcc kell
helye állniuk, mint a saját szüleiknek, a családi példák
egyre kevésbé alkalmazhatók a saját élecükre. A „barkácsolc (pachwork) élecúc" kifejezés arra ural, hogy az egyénnek magának kell létrehoznia, döntéseivel formálnia élece
folyamát, nincsenek társadalmilag eleve adott pályák
(Somlai, 2014). Mindez a fiatal szülők szemszögéből nézve nem pusztán szabadságot jelene, hanem egyúttal a bizonytalanság megcapaszcalásác, a váJasztás kényszerét, a
döntés felelősségét is. A sajác jövőjük beláthataclansága
mellett az is homályba vész, mire is kellene nevelnie, felkészítenie gyermekeit. Korunk modem társadalmai cehát
,.scrukcurálisan élesztik a bizonytalanságoc" (Somlai,
2014., 22.), és ez a szülői szerepben is megmutatkozik.
Magyar viszonyok közöcc a rendszerválcásc követő egzisztenciális és pszichés bizonytalanság is tetten érhető a
mai fiatal generációban. Szüleik egy korábban jobban
cervezhecő, biztonságosabb világból egy kiszámíchacaclanabb közegbe kerültek, ami a fiatalok szocializációjában
és élechez való hozzáállásában, az abban capaszcalhacó
bizonytalanságban is megmucackozik. Az MTA Szociológiai lmézecének ucánkövetéses panelvizsgálacában (2012es hullám) többek között megjelenik a szülői vélemények
közöcc az is, hogy a mai fiatalok szoronganak attól, hogy
meg cudnak-e felelni a szülői szerepnek (Dávid-Albert,
2014).
Az Ifjúság 2012 kucacás eredményei is azc tükrözik,
hogy a bizonytalanság az a jellegzetesség, ami a gyors társadalmi változások közepecce áthatja a fiatalok élecúcjác
(Székely, 2013).
A rendszerválcást követő gazdasági és társadalmi bizonytalanság generációkon átívelő, az élec minden cerülecére kicerjedő hatásait tükrözi egy budapesti párok körében végzete kvalicacív vizsgálat is, melynek keretében 19,
a szocialista rendszerben szülececc és nevelkedecc pár (döntően 1973-75 között születeccek) családalapícásra és gyermekvállalásra vonarkozó nézeteit térképezték fel és hozták
összefüggésbe a rendszerválcásc kövecő bizonycalansággal.
Bár a rendszerváltást követő változások inkább a kérdezettek szüleire voltak sokkoló hatással, a megkérdezecc
fiaralok is az élec minőségét befolyásoló alapvető válaszvonalnak tekintették, amely egy ideálisabb világ végér
jelencecce. Ideálisabb főkénc abban az értelemben, hogy

anyagi biztonság, munkale hetőségek és társas támogatottság tekincecében biztosabb közeget jelentett a családalapításhoz és a gyermekek neveléséhez. A körülmények és így
a döntések következményei is kiszámíchacóbbak voltak
(Hollos-Bernardi, 2009).
A modern társadalmakban a családon kívül jelentős
szerepe van a kulcúraácadásban az iskolának, kortárs csoporcoknak és a tömegkommunikációnak. Ugyanakkor
még az előző generációkhoz képese is erősebb a kortárs
csoportok hatása az y-generáció (80-90-es években született fiatalok), vagyis a szülők legfiatalabb generációjának
életében, és ez a kapcsolat átalakult az digitális közösségi
terek elterjedésének köszönhetően (Mesch, 2009).
A tömegkommunikációs forradalom lehetővé tette a
családdal kapcsolatos kérdések nyílcabb cárgyalásác, ennek
részeként cöbbfajca szülői minta, családkoncepció megismerését. Ugyanakkor jellemzővé válc egy egyoldalú, a
gyermekükről cökélecesen gondoskodó, mindig mosolygós
és elégedett, szerepükben helytálló szülőkép közvetítése.
Az „intenzív anyaság" modern társadalmakban megjelent
ideológiájában a gyermek nevelése mint nagy idő- pénz- és
energiabefektetést igénylő tevékenység jelenik meg (Murinkó, 2014), amelynek egy átlagos, esecleg dolgozó nő
nehezen képes megfelelni. Budapesti kisgyermekes szülők
körében végzett kucacási eredmények szerint a magyar
szülök sem csak egyszerűen szülők, hanem „elég jó szülők"
szeretnének lenni, akik a családjukra és különösen gyermekeikre elegendő figyelmet és minőségi időt áldoznak
(Takács, 2013).
Az álcalunk elemzecc kampányok megpróbálják a realitást szembehelyezni a tömegkommunikáció ideáival.
Lehetünk jó szülők akkor is, ha nem mossuk paryolacciszcára a gyermekünk ruháit, akkor is, ha időnként dühösek
és ingerültek vagyunk, akkor is, ha szeretnénk magunkra
is időt szánni, akkor is, ha hibázunk.

Szülői szerep ma
Mennyiben más a modern családokban a sz.ülő szerepe?
A modern társadalmakban a szülői feladatokban hangsúlyeltolódás köveckezecc be: kevésbé tartozik hozzá konkrét tradíciók, generációkon keresztül felhalmozott tapasztalatok átadása, inkább jelenci a gyermek fejlődésének.
kibontakozásának támogatását, kereteinek biztosítását,
egy folyamacos, akcív, támogató jelenlétet (Szombathelyi.
2014).
Mindezeknek megfelelően előtérbe kerülnek olyan
szülői tulajdonságok, mim a nyitottság, és olyan készségek, mint a helyzetekre való rugalmas, adekvát reagálás.
Ez a Plum kampányfilm üzenetében is hangsúlros: ,,Szülőnek lenni: arról szól, hogy vállalod, hogy nem furgató-
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könyv szerint élsz, hogy elfogadod a folyamatos kiszámírhatatlanságor. Ez ugyan bonyolult, de ez benne a legjobb.
M ién egyszerűsítenéd le?"
Változott az is, ahogy a szülők jelen vannak gyerekeik
életében. A hagyományos családokban a szülő egyszerűen
megomona mindennapjait, tevékenységeit a gyermekével,
kevésbé volt jellemző az, hogy kifejezenen a gyermekével,
a vele való játékkal töltőn időt. A mai szülök többet foglalko-Lnak kifejezetten a gyerekeikkel, a gyermeknevelésre
fordícott idő nött az elmúlt évtizedben (Boreczky, 2001,
Murinkó, 2014), ami az odafigyelés magasabb szintjét
kívánja meg a szülőktől.
A szülök gyermekneveléshez való hozzáállása változon
azáltal is, hogy a modern társadalmakban a szülősé~ egyre inkább tudatos döntés eredménye (Murinkó, 2014),
vagyis a gyermeket vállalók között nagyobb arányban
vannak a szülői szerepet tudatosan vállalók, a szülőség
iránt elkötelezenek.
A gyermeknevelés m~változása révén a szülőség egyre kevésbé egy természetes állapotként, s egyre inkább egy
jól végzendő feladatként jelenik meg, az ezzel járó stresszel
együtt. Ha azonban nem természetes állapot, akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet megtanulni a szülősé
get? Milyen a jó szülőség? Bízhatunk-e abban, ahogyan a
szüleink bennünket neveltek? Hagyatkozhatunk-e a saját
ösztöneinkre? A szülői feladatok, szerepek és tapasztalatok,
a tudatos gyermeknevelés egymásnak akár ellentmondó
kritériumai gyakran témái a közösségi oldalaknak és a
tömegkommunikációnak, csakúgy, mint az ezzel kapcsolatos félelmek. (Schmitz, 2016). Amíg pl. az Egyesülr Királyságban Winnicott munkái, Franciaországban Dolto,
vagy az Egyesült Államokban dr. Sears könyvei felS1.abadícouák a baby-boomer és az X-generációt a szülóséggcl
kapcsolatos félelmeiktól, addig ma a rengeteg, gyakran
egymásnak ellentmondó információ, tanács és útmutatás
inkább nyomasztóan hat a fiatal S1.ülőkre...
A Plum kampány megpróbálja erősíteni a szülőket abban, hogy bár vannak nehézségek, bár sokszor nem úgy
reag:ílnak, ahogy egy „hagyományos szüléí" tenné, vagy a
„tökéletes szülök" teszik, vagyis nem felelnek meg a feléjük
gyakran közvetített társadalmi elvárásoknak, mégis lehetnek jó szülök. Továbbá a kampány azt is üzeni, hogy nincsen egyetlen helyes szülői mode.11. Nagy jelentősége van
ennek azért is, mert a még gyermekvállalás előtt álló fiatalok szám:ira a családalapírással és gyermekvállalással járó
kötöttségek és életmód egyfajta „bulizás vége" hangulattal
• • Erre ptld:i: hup://rimuom/4070021/millcnni:il-plrcms•raisingkiJs-poll/. A méJiib:in lZ y-gencr:iciór (m2Í 18-35 é,=kct} gyakran
cmlc-gctik mc~z~ner:iciókém is, kihlogsúlyozv.., hogy ez a generició
.s.oklol rűl,b norongin él mc-g .u c'lct minden 1crülc1fo, mim a korábbi
gcncr.í,;ók. erre pc'l,h: h11p://y,v.-w.bu~inc.-ssinsidcr.com/millenni.1ls-arr•
t he-mos 1-s1rcs.<C'\Í-ou1-2015-2.
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társul (Dudik, 2001), vagyis nehezen vélik összeegyeztei.
hetőnek a szülőséget a szabadságigényükkel és az eddi .
életmódjuk általuk fontosnak tartott elemeivel. A fiatal!
számára különösen nagy jelentősége van a barácokkal töl.
tön időnek, szabadidőnek, munkában való kiteljesedés.
nek, új élményeknek, a privát szféra megőrzésének, 6
mint álralában a modern társadalmak tagjai sz:ímára
'
számukra is kitüntetett jelentőséggel bír az önmegvalósítás (Székely, 2013, Dudik, 2001).
Kétségtelen, hogy a szülővé válás jelentős változást ho1
a családok mindennapjaiba. A szülői szerepben ídönkéni
a saját igényeinket zárójelbe téve, társául szegődünk ero
új élet növekedésének, ami sok figyelmet, odaad:ist kíván
A tömegkommunikáció által köi.vecíten szülőkép, i
tökéletes, gyermekének mindent megadó szülő azonbln
túl nagy kihívást jelent, ráad~sul a fogyasztói drsad:i lom
szemléletében a gyerekek anyagiak, idő-és energia szem•
pontjából rossz befektetésnek számítanak (Peatherston<
ct al., 1997). Érthető, ha nagyon nehéznek tünik, frum
rációt okoz jó szülővé vální.
A Plum kampányfilmjének az egyik erőssége, hogy
olyan fiatal szülőket mutat be, akik vállalják a gyermek
neveléssel járó kötelezemégckct, ugyanakkor nem szakítottak gyökeresen korábbi életformájukkal: dolgoznak
éjs-zaka interneteznek. saját kikapcsolódásra is vágynak. A
filmben természetes, hogy a szülő kiteljesedésnek Is terc
kell, hogy legyen. A gyerekek boldogságának egyik alapji
ha a saját szükségleteikre is figyelő, kiegyensúlyozott szü
lőkkel élhetnek együtt.
És az is természetes, hogy ez nem mindig könnyú.
Elfáradnak a gyermekek folyamatos gondozásában, vágy·
nak néhány perc kikapcsolódásra és magányra, m:retik1
munkájukat végezni, de ez időnként konAiktusokat szül
A reklám egy egyértelmúen pozitív üzenetet fog:ilm:ll
meg, amely kihangsúlyozu, hogy a s·Lülőség komplex fel,
adat, amelyben vannak nehéz pillanatok, nem várt hdyzetek, amik felkészületlenül érnek. Senki sem tökéleto
szülő, de mégis a legnagyobb lehetőség az emberi életben.
A szülőség minden kötöttség mellett mással nem pótol·
ható élményeivel a kiteljesedés, önmegvalósítás útja khct
A queenslandi kampányfilmek főszereplői inkább kózépkorú szülök, nagyobb gyerekekkel. Amíg a Plum fi~
jében vidám, fiatal szülők láthatóak. addig az ausztr2
reklámban látható szülők fáradtak, úgy túnik, ink~b~
egyedül küzdenek a problémákkal. Ez utóbbi azt erndt _ki
hogy a szülőség sok nehéz pillanatot is jelent, ami nilll
denki életében jelen volc és jelen van. Az üzenet azonbr
továbblép ennek a ténynek az elfogadásán, és arra hívja-~
a figyelmet, hogy éppen ezért, a szülők nincsenek egyt"<lu
, , es
, tamogatasc.
,
• Ezt a go
van hol keresm· segttseget
· ndolJ!O
J ·d
1
viS1.ik tovább a kampányhoz tartozó plakátok, an
bemutatják, hogy a mindennapokban számcal:in °)

?:v
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helyzet adódik, amikor lehetőség nyílik a problémák és a
tapasztalatok megkérdezésére és meghallgatás;Íra.
Az elmagányosodás és a hagyományos, személyes kapcsolatépítés háttérbeszorulása összefügg a közösségi média
elterjedésével, az internet és a közösségi oldalak jelentette
új kommunikáció, új viszonyítási pontok általánossá válásával. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a közösségi
oldalak és az interneten elérhető információk és közösségi
támogatások nagyon is fontosak és megbecsültek a szülő
ség kapcsán (Lupton, 2016). Egy ausztrál kutatás, amely
a terhesség és a kisgyermek nevelés kapcsán vizsgálta kvalitatív módszerrel a digitális médiahasználatot, például azt
találta, hogy az interneten elérhető információkat azért
használták a fiatal szülők, mert az rögtön a rendelkezésükre áll, szórakoztatóak, naprakészek, a személyes igényeikhez alkalmazkodnak, részletesek, gyakorlatiasak,
hitelesek. Fontos azr is kiemelni, hogy a szülők nem minden esetben passzív befogadóként jelennek meg, hanem
vannak, akik maguk is szívesen megosztják a saját véleményüket, tapasztalataikat a digitális térben. Ugyanakkor
ez nem elégíti ki teljes mértékben a kommunikációra való
igényt. A fókuszcsoport résztvevői közül többen kiemelték, hogy azért is fordulnak a digitális világhoz, mert a
szakemberek nem adnak megfelelő felvilágosítást, vagy
mert azok, akiket megkérdezhemének (pl. nagyszülők),
nem elérhetőek (Lupton, 2016).

Szülősség: anya és apa közös ügye
Mindkét kampányfilmnek van egy, a nemek szerepét kihangsúlyozó üzenete is: az anyák és apák egyformán, egyforma minőségben jelennek meg a képeken. A Plum spotjaiban a dolgozó anyuka a monitor előtt feji a tejet illetve
éjszaka az apuka próbálja altatni a babát internetezés
közben. Az ausztrál klipekben, hol az anya, hol az apa
kerül krízishelyzetbe. Mindkét megközelítésben hangsúlyos, hogy a szülőség anya és apa együttes ügye, ahogy az
örömök, úgy a problémák és a stresszhelyzetek is érintik
mindkét felet. Az anyai és az apai szerepek változása, a
családi életen belüli és a családi életen kívüli munkamegosztás bizonyos fokig rugalmasan kezelhető a modern
társadalmakban (Boreczky, 2001, Szalma, 2009).
A családi szerepek kiegyenlítődése a kisgyermekes nők
foglalkoztatottságának növekedésével egyre inkább fontossá válik. A nők számára akkor biztosítható a munka és
család harmonikus összeegyeztetése és a különböző szerepekben való helytállás, ha nem egyedül viszik a vállukon
a háztartás és gyermeknevelés gondjait. A kiegyensúlyowttságor segíti, ha a szülők egymást támogatják, hogy a
sokféle helyzetben, a munkában, otthon, a párkapcsolatukban is helyt tudjanak állni.

Az, hogy az .ipa is részt vesz a gyermekek gondozásába 11 és nevelésében, :i családi bpcsolatok stabilitásának
megalapozás;Ít szolgálhatja. ,,S:iját t:ipasztalataik alapján
sokan egyetértenek majd velem .ibban, hogy a házastársi
kapcsolatban nagy segírséget jelent, ha napr61 napra megosztjuk a gyermekgondozás apró kis élményeit, melyek,
jóllehet a ldvülálló számára csacskaságnak tűnhetnek, ott
és akkor rettenetesen fontosak a szülők és a csecsemő számára egyaránt. És ahogy a csecsemő fejlődik, egyre gazdagabbá válnak a részletek, és a szülők közti kapcsolat még
inkább elmélyülhet.(...) Ha az anya és az apa is könnyen
felvállalják a gyermekük iránti felelősségüket, adva van a
jó otthon lehetősége" (Winnicott, 2000., 105-107.)
A társadalmi gyakorlat is az apai szerepek és az apai
feladatokkal szembeni elvárások változását mutatja, amely
összefügg a nők gazdasági aktivitásának növekedésével. A
kétkeresős modell azt is eredményezi, hogy a nők kevesebb
időt tudnak a gyermekükkel együtt lenni, és így lassan
megnőtt a tér és az igény az apa aktívabb részvéteJére. Bár
az apák családfenntartó szerepe még mindig domináns,
de a kétkeresős modell mellett sok csaJád megtapasztalja
a munkanélküliséget, a férfiak akár tartós otthonmaradását, amely tovább módosítja a családon belüli szerepeket.
Egyes országok szociálpolitikájában pedig egyre hangsúlyosabban előkerül a gyermekgondozási, gyermeknevelési juttatások kiterjesztése az apákra. De a család gazdasági körülményeitől függetlenül is, fontos elmozdulás
vehető észre az apák szerepének hangsúlyozásában a gondozás terén és a gyermekek érzelmi fejlődésben. (Schmitz,
2016). A nemzetközi médiakutatások, kulturális antropológiai kutatások kihangsúlyozzák az apa és anya szerepének változó megjelenítését, az apaszerep gazdagodását a
tömegkommunikációban és a társadalmi gyakorlatban,
bár egyelőre még kevés az új apaszerepek mint társadalmi
konstrukciók szisztematikus elemzésére vállalkozó tanulmány (Schmirz, 2016).
Magyar vonatkozásban elmondható, hogy bár a családdal és nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök fokozatos
modernizálódása figyelhető meg, továbbá a gyermekek
ellátásában, nevelésében az elmúlt évtizedekben kiegyenlítettebbé vált a férfiak és nők részvétele is, a társadalom
strukturális jellegzetességei (többek között a kisgyermekes
nők kevés lehetősége a fizetett munkára a családi élettel
összeegyeztethető módon) elsősorban a hagyományos
munkamegosztásnak kedveznek. Nemzetközi viszonylatban a családi értékek és a családi munkamegosztás is inkább tradicionálisnak tekinthető. Az Életünk fordulópontjai kutatás 2012 évi 15 év alatti gyermeket nevelő
kétszülős családokra vonatkozó adatai szerint a háztartások közel háromnegyedében nem kiegyenlített a munkamegosztás gyermeknevelés/gondozás terén (Murinkó,
2014).

TANULMÁNY

Bár a magyar társadalomban egyre általánosabb a
,,munka és család" szemléletűek aránya (Pongrácz, 2011),
jelenleg e szemlélet gyakorlati megvalósításának lehetősé
gei korlácozottak, konfliktusokkal terhelik meg a szülőket
(Takács, 2013) . .,Véleményünk szerint az apáknak a gyermeknevelésbe való nagyobb bekapcsolódását csak a gazdasági és a kulturális struktúrák (szerepelvárások, értékek,
normák) együttes válcozása eredményezheti, ami csoportszinten a családi kapcsolacok alakulására is hatást gyakorolhat" (Schadt - Potó, 2014., 236.).

További hazai vonatkozások
Gyermekvállalás terén ismertek a hazai eredmények. Bár
a magyar társadalom köztudottan gyermekcentrikus, a
tényleges gyermekvállalási kedv nem tükrözi ezt.
A 2013. évi Hungarostudy felmérés eredményei alapján
elmondható, hogy ma a 18-35 éves fiatalok nagy többsége,
81%-a egyetért*** azzal a kijelentéssel, hogy a gyermek
születése reszi értelmessé, teljessé az életet, de ennek lehetőségét jórészr összekötik a megfelelő (elsősorban anyagi)
körülmények biztosítására való képességgel, ami már önmagában is jelzi a szülővé válás kihívásának nagyságát
hazai viszonyok között. A szülői szerepben való támogaroccság igényét jelzi, hogy a fiatalok fele (51%) úgy véli,
hogy ma nem lehet (nagy)szülői segítség nélkül gyereket
nevelni.
Hangsúlyosan megjelenik a kutatás eredményeiben a
szülővé válással, gyermekvállalással együtt járó lemondás
is, a fiatalok 51 %-a ért egyet azzal, hogy a gyermek születésével túlságosan sok mindenről kell a szülőknek lemondaniuk; 49%-a úgy gondolja, hogy manapság választani
kell a továbbtanulás, pályakezdés és a gyermekvállalás
között. (Ádám et al., 2013). Vagyis a gyermekvállalást
egyfelől a fiatalok többsége az életet kiteljesítő eseménynek
tekinti, másfelől azonban az is igaz, hogy a fiatalok fele a
gyakorlatban sok nehézséggel, lemondással járó döntésként (is) gondol rá, amiben igényelné legalábbis a nagyszülők támogatását.
A kutatás során vizsgálták a nemiszerep-elvárásokból
eredő stressz terhelést mind a férfiak, mind a nők körében,
amivel kapcsolatban témánk szempontjából az alábbiak
fontosak. A nők körében kétféle félelem jelenti a legnagyobb stresszt: félelem az érzelem nélküli kapcsolatoktól
és a megfelelő gondoskodásra való képtelenségtől. A gyermekesek körében az utóbbi félelem különösen azok körében magas, akinek kevesebb gyermekük született, mint
tervezték, vagyis akik még döntés előtt állnak, hogy vál*"'*

A:i, egyecériés mértékére vonatkozó 5 fokozatú skálán 5-ös vagy
4-cs értéket választott, vagyis teljes mértékben egyecérc vagy inkább
egyetért.

lalnak-e covábbi gyermeket/gyermekeket (Susánszky et al
2013). Értelmezhetjük ezt úgy, hogy akárhány gyerme~
van is a kérdezettnek, a róla való gondoskodás kitölti;
napját, leköti energiáit, vagyis nehéz elképzelni, hogy~
következő gyermek ellátása hogyan illeszthető be az eddii
megszokott rendszerbe.
Férfiak esetében a gyermekesek körében szignifikánsar
nagyobb a teljesítési kudarctól való félelem, ami érthető.
hiszen gyermekvállalás esetén, amíg a gyerek(ek) kicsik
jelentős részben a férfiak viselik a család eltartásának felelősségét. Ezt a stresszterhelést a tradicionális szerepfo
fogások negatívan befolyásolják, vagyis talán ebben a.
esetben is és a nők otthoni leterheltsége esetében is segít
séget jelenthetne a nemek közri munkamegosztás ruga!
masabbá válása, amely modern körülmények között job.
ban működő szerepmintázacnak látszik (Susánszky et al.
2013).

1

1

Összefoglalás

Az előzőekben egy amerikai és egy ausztrál, szülői dilem
mákról szóló kampány kapcsán vetettünk fel néhány gon
dolacot a szülői szerepek átalakulásáról és a gyermekneve J
lési kérdésekben való elbizonyralanodásról. A két kampán'. ;;
által közvetített üzenetek olyan aspektusait verik fel :
modem szülőségnek, amelyek általában kevésbé hangsú
lyosak, vagy gyakran tabunak számítanak.
A Plum filmjében, ahol fiatalok párok vállalják fel, il
leszrik be a gyermeknevelést a saját életükbe, hangsúlyoi
hogy a jó szülősség nem tökéletességet és nem önfeladá9
jelent. Az ausztrál filmben a hangsúly az egymásért vállal
felelősségen van: minden családban vannak nehéz helyze
tek, kevésbé örömteli és motiváló időszakok, és ahhoz
hogy a stressz, a nyomás csökkenjen, érdemes ezeket 1
pillanatokat is felvállalni és megosztani, segítséget kém
és segítséget adni. Tanulmányunkban azt kíséreltük meg
hogy a két film által felvetett problémákat, hazai kutatá
sokkal kiegészítve továbbgondoljuk.
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Melléklet
A Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézetben
2015-ben elemzett családokat érintő kampányok
Téma/probléma
A család előtérbe helyezése a szülők életében, családi ér.Gift of Family" - Családi értékeket propagáló adománytékek átadása, az együtt tölröu idő minőségének javícása
gyüjrő kampány
• milyen pozitív futással lesz gyerekeikre és a következő
~enerációkra?
.Third Child - family" -A harmadik gyermek
Családi értékek, társadalmi felelősségvállalás
Kampány

.A családot csak közösen teremthetjük meg!"

1

.Stop dropping birthrates. Creare furure!" -Állítsuk meg
a születésszám csökkenését! Teremtsünk jövőt!
.Choose Life. You have the right of choice!" - Válaszd az
élecec! Van jogod dönteni!
.Family and Children arc Our Greatest Treasure" -A
család és a e.vermek a legnagyobb érték
.Do it for Denmark!" • Csináld Dániáért!
.Mama ma"
.Hangoljuk össze a családot és a munkár"
.Full-cime Daddy - 1 like ir!» - Teljes idős apa • ezr
szererem!
.Early years counr ..." - Az első évek számítanak
.Sharing Work-Life Responsibilicies" · A munka-magánéler körelezettségeinek megosztása
"Pa remi ne Unfiltered • - Őszintén a szülőségröl
.Talking Families" - Beszélgessenek a családok
.Sisterhood of Motherhood" - Édesanyák testvérisége:
"Ferrilirv Europe" - Speciális Családok Kampány

Családok megbecsültsége, gondok, nélkülözések közöcr
élő családok támo~acása
Népesedés, születésszám, rársadalmi

felelősségválfolás

Ország

Szingapúr

Macedón Köztársaság
Németorsz4g
Macedón Köztársaság

Gyermekvállalás, abortusz

Macedón Köztársaság

Népesedés, család, családi értékek

Macedón Köztársaság

Utazási kedv ébreszcése/fogancatási kedvezmény bevezetése
Munka és család, foglalkoztacáspolirika, családbarát
munkahely
Családi éler és munka összehangolása
Édesapák bevonása, nemi sztereocípiák, munka-magánélet
Gyermckellátások felhasználásának népszerűsítése,
elterjesztése

Dánia
Lengyelország
Kanada
Lengyelország
Egyesült Királyság

Munka-magánélet egyensúlya

Málta

Fiatal szülök bátorítása, támogatása
elmagányosodás, izoláció leküzdése
Édesanyák közörri összetartás, e~ymás bátorítása
Gyermekáldásra vágyó párok, termékenységi problémák

Egyesült Államok
Ausztrália
Egyesült Államok
Európai Unió

Szülői
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MÉSZÁROS ZOLTÁN-ARNOLD PETRA

A magáncsőd intézményével kapcsolatos
véleményklíma és a veszélyeztetett
háztartások attitűdje - gondolatok a kutatási
zárótanulmányból 1
A vizsgálat annak felmérésére irányult. hogy a magyarországi családi csődbiztos intézménye potenciálisan
m1l)•en társadalmi csoportokat érinthet. mily1?n háztartás-tipusok, társadalmi csoportok a leginkább rás.zorultjai az intézkedés csomagnak (devizahitelesek, díjhátralékosok. illetve minden olyan család, akik a családsegitők adössagkezelőinél képbe kerültek) és milyen gazdasagi-s.zociális ismérvekkel rendelkeznek. Kitérünk
az adössagcsapdában élő háztartások jellemzőire, pén.zügyi kultürajára és a magáncsóddel kapcsolatos véleményekre is.

Bevezetés
A bkoss:i.gi deviz.1-ebdósod:is m~~bd.ílyods:i.hoz szükséges korm:inynti inthked6ekröl szóló 31/2012. (lV. 3.)
OGY h3tiroz:1t L pont 3) alpontj:t felkérre a Korm:inyt,
hogy „ vizs~>ilja meg a természetes személrt>k adóssJgrendez~n!l kapcsolatos djfois s:zab..í.lpinak, \'Jg)'is a ma•
gincsöd jogimém16lyének bewzetésh Eurór-1 szerte
0 varorsz..~~ is
be,-ezetésre került az inrezmém·,
ezért Ma::-J
~
~
adós Yolt ennek kiépítés-frd. Arra ,umtkozóan azonban,
hogy milye.n módon, mil~"t"n idnyvonabk mentfo tönénjek a magfocsód, a cSJl:idi csődbiztos inthményének honosítása., nem voltak megdözö kumisok.
Kicsit m:Ís fókuszpontt:i.1 (::t kib.kolr::tcis tém::tkörébe-n)
végzett 1-..-uracist az lncézerünk, az E.MMl megbizlsár:i
2014 tav:isz-nyir idósukb:rn~, amely sorfo érintettük az
eladósodls problém:íját is. A jelen kötetben olv:isható besúmoló és az abpj:ít képezö kurJ.d.s ennek a kor:ibbi vizsgálatnak a rov:ibb gondol:íS3, amely a TÁMOP 5.4.1-12
,.Szocidlis sw/gdltdtá.,ok modernizációja, l:özponti és tm7/eti sfTatigiai ten·e-zisi k,1p11ritdsok m~trósitise, s:wáJ/politikai dontisel• megalapozás.11· cimü kiemelt projekt ken:t~ben
zajlott 2015. március és mijus között.}
A most bemut:ulsra kerülő vizsg:íbt annak fdmérés~
re irányult, hogy -a magyarorsugi mrlddi csödbiuos intézménye potenci:His:m milyen t:í.rsadalmi csoportokat érintbet, milyen hlzrards-tipusok, tirsadalmi csoponok a
leginkább r:íszorultjai az inthkedési csomagnak (deviz..1hitdesek, dijh:ítrJ.lékosok, illetve pL minden olpn cs,1Hd,
akik a csaHdsegitók adóss.-igkezdöinél képbe kcridtek?) és
milyen g:i.zdasági-szoci;ilis ismérvekkel n:ndel keznck.
Ídsunkban elsősorb3n arra koncentráltunk, hogy J
megalapozó szakirod3lmi elemzést, ;1 különbözö J<latb:i-

zisokon dn\""Zetr m:íS\.·x!demzést és;\ reprt>zent.uiv o~,..i&lS vizsg;í.bt erroményeit fclh:m.n.1k.1:
• Bemuussuk, hogy a magy.,rorsdgi bkos:;;ig ,-on:.1tkoz..is:.ib3n mil)"t"II :u ebdósodomJg problfodj.imk
\'J.k\s sulya.
• A szociodt>mog..ifoi a(hcok rendszerezett b, l~lir.invosan s:z.dekcilt fdh;1szmtl:is:iv:1l r.iviLi\!irsnnk az
dadósodott cs.11:i<lok ~lethdyzetc>rt>, <is a tobb l.7.emponrok mentén benmr.1ssuk a ,~:...e.l)"t"Zrett"tt L't'lcsoportobt.
• KiJerírsük, hogy mennyire !elk~szültek a. probltmJk
kezcUsére é-s képesek-~ (:1Jekv:.h módon) ~,gJlni
(reziliens-~) a problém:.ikr.1.
• Fdcirjuk, hogy körükbt·n mil)"t"n i~ny-ek merülnek
fd 3. cS;.11:idi csödn.xldemre ,1.lmtkozó jogszabályi
ken:r kiabkir.is;iv-J.l, 3 sz:1kmai szen-ezetek swlg.ilcadsi pordoliójJ.,-.,1, az adóssagkezelési djfr.iss:.1l k1pcsobtban.
•

V

Kik ök és milyen a pénzügyi helyzetük?
A túlzott daJóso,Hs a pel"l.·mhdy-zetbc-n élők, vagy kt·,~sbé rt>ziliens társadalmi csoportok köl"l.•bm, '"bmilyen
drathn jö\'c:<k·lemcsökkenés hat.is:lra kö\'etkezik be ;i.lnlJ.ba11 (pl. rnunbnélkülisttg, bccegst\~. de khet túlkl'iltekezés \'J.g)' rossz. kondíciókbl fi:-lwtt pénzügyi konstrukció erc:dménye is). A \'t"S1.tlyez.tcten drs;1d:1lmi csopürtok
a következők lehetnek:
• szegény munbdlblók, munbn~lküliek- kifizt"tt't•
kn ahpswlg.Htadsi sz:.imUk, bkbérfo:et~si k~st'l.ielm1, hitr.,l~k-ldmozód.is
• közé-poszdly- munbhdy\'c-sués mfo a bklw~yüket
jdcnt6s jdz:iloi:-:hitd terhdi,
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• nyug\lij,u,ok - megsioridsok mim cscikken a nyug-

Ji111k,
• c-gysii.ill)S hiz.rm:b-ok - egy vagy több gyermek el·
t;trt.ls:, ~s abcson)..,,bb jöwdclem
• S\fütt)rth1l.uokon (pl. Y,ILis, bc-tegség, fogyatékoss:íg)
~hesetr sw1,~lyc-k, h.ht., rdsok
• fds0fok1't tJtmlndn)'ok ;tr,\nyrnbmil magas költséseinc::k ceh<nisel~sfrd érinceuek'

Mindcm:kdótt n. ~rhnen t.irS;td.,lini csoportok pénzügyi
hdy2ctéwl bpcsol-Hb:,n si.erc'tntnk néhány főbb meg1lbpidsc tenni. A \'l:'sztlrcztctm hdyzc1bcn élők kie-g)-i:nlitt'ckn .ldós.s:,b:h-.1I bpcsol.Hb:m~ elmon<lh:uó,
hogy :i. mtgkfrJe1.c-ttek 15 szxz.al&ána.k nincs vagy nem
\"\llc, d<: 15 sz.h.,ltkmk viszom 3 vagy több t::trtodsncmh~-n is Yolt .l2. elmt'llt 2 ~vbcn egy hónapot megh:tbdó
h..hmily-c:·n pfo2.ligyi ttrmékhc·i köcödö c:mozása. A cöbbsc,tgnek, Yagyis 43 s2.-h.,l~knak, 1 tarrodsncmben volt
el maí..ltUs..,.
Ezc'k :12. ad.uok :i.ztrt fontosak, mert az adósságrendezési khecös~~kkd lehet a l.\rtoz:is-felhalmoz~sok elején
mq;dl'iz.ni a1. :idósságspir:il kbbkuUsk Abb:in az esetben
,uonb.rn, h:t n:1g_pr..lnyl'1 a röbb nrro:z.:isnemben elmarad.issal ~nddkezök ;ir:inr,1 n abpsok-aságon belül, az azt
jel~nti, hogy a ,-i:S?.éJyeicc-rctr célcsoport benne v:tnnak a
spir-.ilb:rn.
Jogosan merül fd a kérdés ezek ut:in, hogy vajon mi1~'-"n a \'t--sz.élye:z.tetfü c~ksoport h itclfolvételi motiv:kiója,
dönresi sr.1rté-gi,ij1?

A kmads alarján azr cal:íltuk, hogy azon liázrartásvk
körében, melyekben lcgalibb egy fő rendel ke-LCtt valanülycn hitel lel/kölcsönnel, arra is kíváncsiak voltunk. ho-6y
a hitelfrlvércli döntési folyamat során, a lehetséges döntés-befoly;\soló szempontok milyen mértékben játszotl4k
szerepet?
Az esetek kö1.ül legin k.ibb:
• a lehetőségek tudatos mérlegelése (33,8%)
• és a rndatos tervezés, számolás (30,6%) volt befolyással a hitelfelvételre.
Azaz a megkérde1.mck a szubjektív értékelésük szerint feltételezhetően - felelős döntést hoznak hitelfelvételkor:
azaz figyeltek arra, hogy a törlesztőrészletek íl leszkedjenek
a hitel tchervisclöjének költségvetésébe, tájékozódnak arról, hogy mekkora összeget mennyi időn belül kell visiszanzetni.
A pénzügyi helyzeten belül vizsgáltuk továbbá a "megcsúszás" okait is. Az eredmények az 1. ábrán láthatók.
Arra a kérdésre, hogy ,,Volt-e az elmúlt 12 hónapban
legalább egy hónapot meghaladó elmaradásuk a számlabefizetések és/vagy a törlesztőrészletek tekintetében?" ~
válaszok alapj.in, ha a gyakoriságtól eltekintünk, akko1
összességében leginkább:
l. a váratlan kiadások,
2. a kiadások átcsoportosítása okozta átmeneti pénzzavart,
3. és a megnövekederc törlesztőrészlet havi díja mian
estek késedelembe a megkérdezettek.

l. lbra
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Mészáros-Arnold: A magáncsőd intézményével kapcsolatos véleményklíma és a veszélyeztetett háztartások attitűdje
A jövedelmi helyzettel kapcsolatban a veszélyeztetett háztartások kutatásunkban mért és a KSH által országosan
mért jövedelmi kvinrilis szerinti átlagos éves jövedelmei
és az átlagosan egy före esö éves jövedelmei lényegesen
különböznek egymásról.
1, táblázat

A háztartás éves és egy fore esö éves nettó jövedelem
l,,, ... , .. ,,,,,,
A háztartás éves
neuó jövedelem
kvintilise

Mean

N

Std. Deviation

908.549
1.466.183
1.939.609
2.509.506
3.799.974
2.127.646

137
138
140
141
138
694

236927,68
134786,53
140078,73
178502,59
978244,42
1090332,98

A háztartás egy före
esö éves nettó jövedelem kvintilise

Mean

N

Std. Deviation

l
2
3
4
5
Toul

22.405
38.445
54.904
74.442
119.746
61.897

139
135
142
142
136
694

4889,81
4598,02
5030,70
7039,24
46933,93
39650,75

1
2
3
4

5
Tocal

Jól látszik, hogy ez a korántsem homogén társadalmi csoport inkább a szegényebbek közé sorolható. A KSH adatai
szerint 20 l 3-ban a háztartások egy főre jutó éves bruttó
jövedelme l millió 287 ezer forint volt.
2. ábra
Az egy fore jutó éves bruttó jiivedelmek források szerinti
összetétele jó'vedelmi tizedek szerint, 2013
Ezer forim
3200 ~ - - - - - - - - --

- - - --

-

2800 - - - - - - - - - - - - - 2400 f------ - -- - - - -- - - - . . Y· - 2000 t --

- - - - - - - - - --

-

lásában az is szerepet játszott, hogy az alsó jövedelmi tizedbe tartozók jóval népesebb háztartásokban élnek (4,Ifó
és l ,9fő).
A háztartások több mim kétharmadában van legalább
egy aktív személy, és az egyharmadukról mondható el.
hogy mindenki inakrív.
Egy olyan változót is létrehoztunk, mely feltételezésünk szerint jobban közel íri a valóságot, ha a megélhetéssel kapcsolatban vizsgálódunk. Fontosnak tartottuk, hogy
függetlenül arról, hogy milyen a munkaeröpíaci státusa az
adott házrarrástagnak, rendelkezik-e bármilyen jogon (pl.
az állami transzfereket is jövedelemnek minősítettük) és
bármilyen forrásból (pl. szürke vagy fekete zónába sorolható alkalmi munkára is rákérdeztünk) eredő jövedelemmel. A mutató annál jobb, minél magasabb százalékban
vannak a jövedelemmel rendelkezők. A gazdasági aktivitásról függetlenül jövedelemmel rendelkezők aranyát a
teljes háztartás-lécszámhoz viswnyírva elmondható, hogy
a veszélyeztetett háztartások 49 százalékában mindenki
rendelkezik valamilyen jövedelemmel, 66,5 száz.a.lék azoknak az aránya, ahol a háztartástagok legalább fele jövedelemmel rendelkezik.

3. ábra
A háztartások aktivitás és jövedelemmel rendelkezők
nerintijellemzője
A háztartástagok aktivitása
legalább egy aktív
mindenki inaktív

NTINV

1

69,3

30,5
0,2

A gazdasági aktivitástól függetlenül jöved.elemmd rcndelkeuik
aránya a teljes háztattás-lét:sz.ámhoz viszonyírra
senki

1-25
26-50
51-75
76-99
mindenki

2,7
5.7
25.0

1

16,4

0,9
49,2

----

A veszélyeztetett háztartások pénzügyi kultúrája
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

jövedelmi riud
■ Munk.ijövrddem ■ Támdalml jöv<dd,m

9.

lO. Ad,g

C E~yfb jöv<ddern

Forrás: http:llwww.ksh.hu/docslhunlxftp!ídaszakil
hazteletszinvlhazteletszinv.pdf
Az alsó jövedelmi decilisbe tartozóknál 2013-ban az egy
före jutó munkából származó bruttó jövedelem 141 ezer
forintot tett ki éves szinten átlagosan. Az egy főre jutó
jövedelmek nagyságában tapasztalt különbségek kialaku-

Összességében megál!apírhacó tehát, hogy az adóss:ígcsapdában éló háztartások jellemzően
• kockázackerülök (81.5%),
• nem gondolnak (nem rudnak ezzel számolni) a dracla n eseményekre (57,9%),
• éppen ez.érc nem is takarékoskodnak,
• és a hitel hasznosságát illecöen nagyon SZertf'¾<>aZÓ
véleményt mutatnak {vannak, akik sz.erinr ha.sz.nos,
mások, mint az égő rúue, úgy tekintenek rá).
Az adósságcsapdában éló háztartások többsége nem tervezett a házrart.ás pénzügyér cekinrYe a válasz.adók 55~-b-a.
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nem sz.okon ter\'et készíreni arra YOnatkozóan, hogy mire
költsék a háztartás rendelkezésére álló pénzér.
Általában igaz az, hogy a veszélyeztetett házrarrások
kevésbé szoktak tervet késziteni arra vonatkozóan, hogy
mire költsék a háztartás rendelkezésére álló pénzt. Az alacsonyabb iskolai végzettségű, az alacsonyabb jövedelemi
kvnitilisbe tartozó, inakcív családok, és azok, akinek van,
vagy volt az elmúlt l évben 90 napot meghaladó törlesztési elmaradása; és akiknél alacsonyabb a jövedelemmel rendelkezők aránya a teljes háztartás-létszámhoz viszonyítva.
A jövőtervezéssel kapcsolatban elmondható, hogy minél kisebb a jövedelemmel rendelkezők aránya a teljes
háztartás létszámhoz viszonyítva, annál kevésbé gondol a
háztartás jövőbeli váratlan eseményekre, és annál kevésbé
takarékoskodik. Ezen felül a kiskorú jelenléte a háztartásban is csökkenti a jövőre vonatkozó, pénzügyi szempontú
tervezés és takarékoskodás esélyét.

A magáncsőddel kapcsolatos véleményklíma
A legtöbb Európában bevezetett gyakorlat alapján a csőd
védelem alatt álló szerződéses adósok életét - jelemős

megszorítások álca! - egy pénzügyi rudatosság s1.r.;;7;-,
jából fegyelmezett, több éven át tartó, többsu:r~;,1•
együttműködés váltja fel, ez.ért szü kséges kiderí:cr.i.,.
hogy a veszélyzónában é lő háztarrások milyen su-rc:pt:,~.
tartanak hitelesnek a feladat ellátására.
Milyen szereplöket tartanak hitelesnek a fe!adar e:~
tására? kérdés alapján az mondható, hogy La pénzi[
területen dolgozó szakemberek, 2.az adósokat segítócr.
lek, 3.az önkormányz.ati szociális hatóság sza.kemk~
4.és az adósságkezelő szolgáltatást végző családgondm:;
a hiteles szereplők.
Annak érdekében, hogy a hosszú távú egyúttmúkf/4
során a motiváció és a fizetési fegyelem fenntartluté, '.!:
gyen, valószínűleg egyéniesírerr szerződések kído!gou:..
ra lesz szükség, hiszen minden adós helyzete, késeddc
be vagy csődbe kerülésének oka stb. kulönbözó -af-.t.t
ez a tanulmányunkból is kiderül. A veszélyezreten ~~
rartásokra vonatkozóan igyekeztünk feltárni eu a vár...:
együttműködési hajlandóságot több kérdéssel.
Mivel az eladósodás általában nem egyik napról ar.,;
síkra történik, így a ledolgozásuk sem történhet má5.b
pen, csak hosszú távú együtemű ködéssel. A haréko~y-~

4. ábra
Milyen szereplöket tartanak hitelesnek a feladat elldtására?

Sukminimérium (n, 94 1)

Sumélycs pén iűgyi t>nács;idó (na936)

Adósok>• s,gí1ó civil •~rv<z<I (n , 916)

Nemwi E.sikfu.kc:zdó (n• 874)

Ónkorm.ányu1i n.ocillis hatóság (n , 954)

Adóuágkcubi nolgáh•cist végző »>k.cmb<r (n , 908)

V,gyo11fdügrdó (n , 864)

Adón,nácnd6 köipout (n - 901)

C,odgo11dnok (n- 803)

Pénzügr i fdügyde1í mrv (11, 888)

Egyéb mások,61 (11 , 854)

S,gí1<11 <gyvfü1u,s kérdé,

Bái..is; cdjcs minta

■ Bi z1om1 nem

■ Való,úniileg nem

D V•lóniniil(l: igen
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Mészáros-Arnold: A magáncsőd intézményével kapcsolatos vélemény klíma és a veszélyeztetett háztartások attitúdje
megkövereli a jogrendszerről, hogy ott próbáljon segíreni,
ahol az meg is rérül. Ehhez azonban a programban rész.rvevő adósoknak moriválmak kell lenniük. Ezr már az
adósságkezelő szolgálrarások 2003-as bevezetése uráni,
korai rapaszralrak alapján azzal rudrák elérni a szolgálrarásr nyújró szervez.erek, hogy „a segítők az adósok moriválrsága és leherőségeinek megfelelően differenciált megoldást kínálrakh.

5. ábra
Ha a háztartásnak (esetleges) a tartozásai tartósan
meghaladnák a bevételeit, akkor együttrnűkó"dnének-e egy
olyan állami szervezet képviselőjével, akinek az a feladata,
hogy segítsen az adósságait rendezni?

, - - - - - - -- - - - - - -

____

_.....;.

1

I0.4o/o ■ N<m
■Teljes

mfr1ékb-r1,

■ Egy bizoll)'OS rnénéki~
L

1
Sogímr ogyvJlaszos kérdés
LB_ázís: r_dj~s minra. n,i:1010

Nt"m rndja

1

Összefoglalás

- - ---- - -

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy ha egy háztartásának
(esetleges) tartozásai tartósan meghaladnák a bevételeir,
akkor az azr alkotó házrarrástagok hajlandóak lennének-e
vállalni olyan felréreleket, melyek során évekig egy államilag megbízott vagyonfelügyelő gazdálkodna a házrarrás
minden vagyonával és jövedelmével?

6. ábra
Vállalnák-e, hogy a háztartás minden vagyona és jó·vedelme felett egy állami szerepló rendelkezzen
1

■Nem

1

8.6 • ■ Igrn
■ Csak ,kkor,

ha az

,d6sérdokci is kcllö,n
figyd<mbtvbdr,
kerülnek
1,

1

Sogím1 <gyvJbszos kfrdés
~ :izi~: ~dj:s mima. n-1009

tői ream munkatársai bizrosít:rnák, felrérlen szükséges,
hogy a munkájuk nemcsak a szerződésben rögzíretr szemponrok berarrarásában, hanem az ahhoz vezerő felrérelek
reljesülésének feltérképezésében is kiemelkedő legren.
A szakemberek feladarair rerrnészeresen a csődvédelmi
törvény, és számos nds rendelet, szakmai erikerr szabilyozza, de az indulásnál már fonros felkészülni azokr:i a
szolgálradsokra, melyek a leherséges célcsoport szükségleteire reagálnak. Éppen ezérr rerrük fel :izr a kérdést, hogy
MilJ1en fe!adatol·at várnának el a veszéfJ,eztetett d!csoport
tagjai a csalddi csődbiztos intézményétől?
A leginkább elvárt ör feladat (azaz 80 százalék felerri
értékkel rendelkezik) a következő volt:
• segírséger a kilakolradssal együtt járó végrehajr;is
elkerülésében;
• az adósságok alóli mielőbbi menresülés;
• a havi rörlesztőrészlerekhez, adósság törlesztéshez való
rész.hozzájárulást;
• segírséget a felhalmozódott adósságának a kezelésében;
• ügyinrézésr a pénzintézet felé.
A legkevésbé elvárr szolgáltatások az álláskeresési, élervezerési és házrartásvirel lel kapcsolatos tanácsok volrak.

· Csak ha a c,aUdi nőd•
vrdd,m sz.1bálpi ga·
ranciác adnak a krsöbhi
mcnrcsülésrr a fenn•

maradó aúósságok .1!61

A rapaszralarok szerint sokan vannak olyanok, akik nem
alacsony jövedelmük, vagy a nem várt jövedelemkiesés,
hanem a rossz gazdálkodásuk miatt adósodnak el. Nekik,
ha a segírő munkát a csődvédelemmel foglalkozó szakér-

Ha néhány bővített mondattal kéne megválaszolni, hogy
Mely tdrsadalrni csoportok t11rtoz11ak a ves-dlyeztektt h.i.ztartdsok közé?, akkor a köverkezőket mondhatnink:
A háztartásfő iskolai végzettségének és az éves jövedelem, az egy főre eső éves jövedelem csökkenésével együn
inkább jellemző, hogy egy veszélyezterecr család nem gondol, vagy nem felkészült a jövőbeli váratlan eseményekre,
Mindez jellemző továbbá a n:1gycs;1\ádosokr.1, és azokr.1 a
háztartásokra, amelyeknek van, vagy volt az elmúlt I é\'ben 90 napot meghaladó törleszrési ehnaradása; azokr:1 a.
családokra, ahol mindenki inaktív. Minél kewsebb a jövedelemmel rendelkezők száma a házt:irráson belül, minél
kisebb a jövedelemmel rendelkezők adnya a teljes hhrarrás létszámhoz viszonyítva (kisebb munk:i.imenzir:ísú hhrarrások), minél több a kis- és fiatalkorú jelenléte J. h:.íztarrásban, és minél röbb feltétel együttes teljesülése ig-.iz.
egy háztartásra, ann:íl biztosabb, hogy besoro]h;m5k a
veszélyezrererr háztartások közé és annál bizroSJ.bb, hogy
nem képesek megküzdeni önerőből komoly anpgi problémákkal. Végső soron ezek a h:i.zrarr:ísok keYésbé \°1~'
egyálralán nem rekinrherök reziliensnek.
Győri Pérer a magáncsóddel bpcsobrban J. köwtkező
felvetéseket fogalmazta meg egr érrekezésében: ,,H,i az a:i
irány-z.ar érvényesül, hogy csak azok vehernének kSzt a
hazai „magáncsöd" eljárásban,
• akiknek a vagyona kevesebb, mim a. lejjrr r.moús.iik
összege és

KUTATÁS

• :ikik képesek a urroz.ás.aik legal:ibb 25 %-inak a kiegyenlítésére rögtön az djirás megind.ícisit köveroen
(az indul.isk.or végrehajtott vagyonértékesítés nyomán),
• \-agyis azok, akiknek már nincs ekkora értékesíthetö
vagyonuk, az.ok maradnak életük végéig adósok,
akiknek pedig még van ,-alamenn}; vagyonuk, arról is
,.megsz.a.hadulharnak", akkor lényegében megint nem csináltunk semmit, nem érdemes új törvényt alkotni."""
Szakpolitikai döntés kérdése, hogy a mindenkori kormány a családi csödvédelem intézményét hogyan finomítja a 2016. márciusi tör\'én); bevezetés után. A legföbb
szakmai kérdés az. hogy a magáncsöd intézményét a magyar jogrendszer egy hosszú távon stabil intézményének
képzeli-e d , amely a folyamatosan újratermelödó cúlzon
eladósodást hivatott kezelni (célja a megl-üzdés segicése,
a helyreállító szem!élet érvényesítése), vagy a deviza.hitelesek megmentésének egy ideiglenes - és talán késöbb
átalakuló incézkedéséröl van-e szó. Attól függően, hogy
melyik iránr erösödik meg, a jog és a segítő szakma részéről másképp kell történnie az intézmény felállícásának,
működtetésének, finomhangolásának.7
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Jegyzetek

• A közi>.h Clllulmim· ~ CSINI c:s:wdkuacisi acdoé;-.-i:::r ·
kömbcn (Földviri Möcib - Ha.Ud Tüod~ {szak}: R.~ z ~
.-t G.z!.ü!-. !fi:dt· a J,ipőu!Apolir•.b.i !rui:ur /r.<JJZ:.i;i nr-1,,..-á;,,:i. ,.
CSr.-.'1-Lrfarnurun, Buiupcst. 2016_} roc-gjdmt kn=iJi ~
rö,idircrt
: Az d,oo) ~lent l..7.11:2tisi besz.imoloo.k 1 K2j)OO ~ ~
utban ok-llbató (Mész.iros Zolcin-Pil 2sob: (s:z.cn.}: lii:::r~ié,..
á c:eszi[,a;uurr r,irs,u/a/mi csopor.olk.ú l-11~,n h=i.at. ~
KCSSZI. 2015.)
1
A 1-érdön-cs kucacis te:rq,munk.ájir ~ T ÁRKI ur.. .-ég=
• G.zliái aódttddnn - K11r:,zt.i.ri z,;róyln,r4- BlllUp=. ~CSSZl,
s A birm.ilrcn pcnz.inté:zeti lútdld ,'2gY l.öksönnd
zisncmbcn 30 napot mcgbili.dö, és :u egyéb pénzügyi ~
•
kötbc-ro, kiegycnüterlcn adóssigga.l rcndell=ók ö=e-.'"O;ll ~
• Györi P. (2009. mircius) J./,zgi11aód - .,z ~ ~~ !,~.::,,
szági Adössigkc-z.dók Egyesülete
' Az intézményrcndsz.cr s=kpoüákai jdlegü finomlungol&¼.. ~
csol.aID20 ai irányok kijelölése nem volt célja a wúoo--cs l-=Ua-,:a.~
erre a kádésre n=i rudunk válas:z.olni.
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DEÁK MÁRIA

Adósságkezelési tanácsadó munka
szükségszerűsége, gyakorlati tapasztalata
egyéni esetkezelésben való bemutatás
Jó gyakorlat, csoportfoglalkozások és közösségi szociális munka a
díjhátralékosság kialakulásának megelőzése érdekében

A tanulmány célja figyelemfelkeltés. A családsegícő szolgálatok 2015 előtt az első vonalban próbálták megoldani a
díjhátralékosság problémáját, mely Magyarország népességének csaknem egészét érinti. Sajnálatos módon a szociális törvény megváltoztatásával, az adósságkezelési szolgáltatás és az adósságcsökkentési támogatás megszűnésével, a
fenntartók azt a téves következtetést vonták le, hogy az
adósságkezelési szolgáltatásra és az adósságkezelési tanácsadók munkájára nincs szükség, a munkakör úgymond
feleslegessé vált a szociális alapellátó rendszerben. Ennek
oka, hogy az adósságkezelési tanácsadó munkája - mint
általában a hazai szociális munka gyakorlatában - problémakövető, mintsem problémamegelőző jellegű volt, pedig
a pénzbeli ellátás folyósítása nem lehet az adósságkezelési
tanácsadói munka alapja. Az adósságkezelési tanácsadói
munka ott is indokolt, ahol egyébként támogatás nem igényelhető. A tanulmány második része egy olyan jó gyakorlatot mutat be, mely nem pénzbeli támogatás igénybevételéhez kötött és a közösségi szociális munka módszereit
használca.

Az adósságkezelési szolgáltatás
Az adósságkezelési szolgáltatás azoknak a lakhatással öszszefüggésben eladósodott szociálisan rászoruló családoknak kívánt segítséget nyújtani, akik maguk is készek és
képesek tartozásuk részbeni rendezésére. Ezt a részleges
fizetőképességet egészítette ki a támogatás, a méltányolható körülményekhez igazodóan. Az adósságkezelés az
eladósodott háztartásoknak nyújtott olyan szolgáltatások
összessége volt, amelynek igénybevételével az adós háztartás, kötelezettséget vállalt a fennmaradó tartozásainak a
teljesítésére, tehát a kedvezmények és szolgáltatások nyújtása a fizetési képesség helyreállítását szolgálta. Az adósságcsökkentési támogatás feltétele volt az adósságkezelési
tanácsadáson való részvétel, a tanácsadóval történő együttműködés.

Az adósságkezelési szolgáltatás 2015 előtt a szociális ellátórend,zer elemeként az egyén/család speciális - hátralék

problémájának megoldásához nyújtott segítséget. Törvényi
felhatalmazás alapján szociálisan rászoruló személyek részére nyújtott lakhatást segítő ellátást. A programban főleg
nagyvárosokban élők kerülhettek, mert a szolgáltatás nyújtása csak a 40.000 fős lakosságszámot elérő településen volt
kötelező érvényű. Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Sztv.} szerint a települési
önkormányzatok 2003. január l-jétől mt1ködtethették a
szolgáltatást.
Adósságkezelési szolgáltatás célja 1
- a háztartás fizetőképességének helyreállítása, likviditás kezelése, szolgáltatásból való kizárás megelő
zése, hátraléknövekedés megállítása
- lakhatás biztonságának fenntartása, likviditás megőrzése, mely preventív jellegű beavatkozásokat igényel (a családok háztartásgazdál kodási képességének
javítása, tudatos fogyasztói magatartás kialakítása,
érdekérvényesítési képesség növelése).
- Tartalma szerint: tanácsadás, adósságcsökkentési
támogatás (pénzbeli el látás), lakásfenntartási támogatás (pénzbeli)
Az adósságkezelési szolgáltatás hatékonysága a pénzbeli
támogatással alacsony rossz houáférést biztosított, lakáshitel problémát nem kezelt, magas adminisztrációs költségei voltak. A pénzbeli támogatás egyszeri kríziskezelésre volt a legalkalmasabb. A háztartások gazdálkodásának
racionalizálásában viszont fontos szerepet töltött be az
adósságkezelési tanácsadói munka.
Az adósságkezelési tanácsadók (továbbiakban ADT)
az adósságkezelési szolgáltatás nyúitásának „kulcsemberei"
célzottan az adósság rendezésére koncentrálva segítettek
a díjhátralékosoknak.
Az ADT fő feladatai/attitűdök
- az adósság- díjhátralékosság, mint problémaelemzés
készsége
- információt és tanácsot adó szerep
- ösztönzés
- hitelesség

GYAKORLAT

-

h:uékony szervezö
crőfordsok mozgósítása a szolgáltatás javÍtására
helyi célkiriízések
lakossági hátralék monitorozása
Az adósságkezelés folyamata
Hátralék nagyságának és összetételének felmérése
A kliens fizetési képességének és hajlandóságának
felmérése
- Megoldási alrernarívák feltárása
A csal:íd épségét veszélyeztető tényező az adósság és az
anyagi problémák
_ Az időben nem teljesített fizetési kötelezettségek az
életszínvonal st'dyos-visszafordíthatarlan romlásával
járnak.
_ Az adósság az a pénzeszköz, vagy más érték, amivel
valaki tartozik.
_ Hátralék a fogyasztó álral igénybe vert szolgálrarás-szerzödésben foglalt határidőig ki nem egyenlírerr ellenértéke
A probléma kezelése
• Az adósság legjobban a családok épségét veszélyezreri, ezért olyan módját kell a kezelésnek választani,
amelyik a család kohézióját erösíri.
• A folyamat nem lehet gyors, kampányszerű, hiszen
maga a hátralékos probléma is hosszú idő alarc alakul
ki.
• Hosszú rávú megoldás nem végezhető hatósági módon, hanem problémamegoldó képességet kialakító
szociális munkára van szükség.
A h:itraléknövekedés okai
• Ártámogatások leépÍtése
• Nagymértékű közüzemi díjemelés
• Szolgálradsok nagyarányú, gyors kiépítése
• Jövedelmek differenciálódása
• Lakhatási költségek rugalmatlansága
• Érrékv:í lság

A KSH sratiszrikai alapja
A jövedelem az anyagi jólét és a szegénység mérőszáma.
lapamalataink
Az adósságkezelési tanácsadói munka gyakorlata ellenrmond:lst murat. Az, hogy egy háztartásnak vagy egyénnt·k kétszer annyi a mért jövedelme, mint egy másiknak,
az nem jelenti azt, hogy kétszer akkora az. anyagi jóléte is.
Ebből következik, hogy az adósságkezelési tanácsadó
munka nem szegénysegítés.
Az adósságkezelési tanácsadók kliensek, hátralékosok
jellemzői, csoportosítása
• Motivált, dc nem, vagy alig terhclhcrő
• Nt·m moriv,ílt apatikus
• Motivált, terhelhető
• Motivfü, de nem, vagy alig terhelhető
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Moriválrság erősítése, fenntartása:
Pontos tájékoztatás a szolgáltató részéról
Elsődleges cél a felhalmowdás megállfcisa
Rádöbbentés a jövedelem és a jelenlegi l.akhaúsí ko~
díszharmóníájára, fizetési kapacitásnak megfddö C.bi
felé orientálódás
• Nem moriválr, apatikus hátralékos
Tájékoztatás - marketing- tudjon a megoídi~í le.~
tőségekről.

Válrozrarás utáni igény kialakícisa.
Veszteségek és a leheróségek számhavérde..
• Motivált, rerhelherő hátralékos
Lehetséges preventív megoldások bemuucása.
Pontos tájékoztatás a szolgáltató részéról.
Helyes háztartásvezetés bemutatása.
Egyéni, háztartáshoz szaborr hárra1ékkezd6.,
Folyamatos nyomon követés.
Felelősségtudat felkeltése.
Mit is tehetett egy adósságkezelési tanácsadó a ~ k:ienskaregóriákban?
Első lépésként kömyezercanulmányt szuk.séges eh'bgezni, ill. a klienssel, ill. családtagokkal történó b ~
tés során információkat kell gyűjteni. Ttsztiznika'J ;'
család eladósodottságának mértékét, az a~"Ok ~ I
tételét, jövedelmi viszonyokat. Fel kell cérképezrúaldr.::-- 1
séges megoldási lehetőségekec. Költségvetési szám:irisub.
kell végezni és meg kell állapítani a család fizetési rru::l.ef.
az összes kiadásra és bevételre. Ahhoz. hogy ez. a u:i,~
megvalósuljon, mindenképpen bizalmi viszonyr lc=!l lii-,
alakítani a család és az adósságkezelési tanácsadók...~
A tanácsadás csak akkor lehetséges, ha „a..lós info~
szerezhetők be és feltételezhető, hogy a család eh'og:,á~.::
ADT javaslatait.

Dilemmák az ADT munkában
Az érdemes vagy érdemtelen (objektív-szubjekriv- m~
!és) az ADT munkájában is feltűnik. A fuerésí ~
hiánya esetén érdemtelennek, míg a fizetési képes..<ég~
nya esetében érdemesnek Ítélhetjük kliensünket.. Az.:
jekcív, rendszerben való gondolkodással dilemm:iin.~
túl rudunk nőni. A segítő arrirüd kevés az ADT n:1.~ hoz. Alapvetően nem érdemesekben hanem rasz:Of'.:!c~
kell gondolkodnunk. Az adósságkezelési szotgjl:::ir:isi::'.;
is találkozhat a szakember azzal a csapcm.Ú.. h~ ak:.~
saját hibájának kövcrkezményeként kerü.fc a kil.íci.sn!.:. ~
nak látszó helyz.erbe. A szubjektív viszonyuli:st ~
nehéz megkerülni, főleg ha a társadalmi körn:nei: o"-.ir·
!eres dilemmaközvetíró szerepet járszik. Az A.DT h~Tkülönösen nehéz, mert a pénz a magy;i.r csali.dc~ o..V -:génél tabu, a beavatkozást még segítség kérés. 0,..~
sokswr sérelmezik.
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Deák Mária: Adósságkezelési tanácsadó munka

Beavatkozás
Mottó:
„Csak szűkebben feleség, mert kevés a nyereség. Ne találj
ki mindent ma, hagyj egy kicsit holnapra." Népköltés
Preventív-korrektív (megelőző - hibajavító)
Kényszerítő-támogató - adósságcsökkentési támogatás
- kötelező együttműködés.
Az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a
szolgáltatásba bekerülőknek tőkehátralékuk csupán 25%át kell önerőből megfizetniük, az Önkormányzattal kötött
részletfizetési megállapodás alapján részletfizetést biztosítottak számukra. Az ADT feladata a támogatást igénylők
teljes körű tájékoztatása a hátralékukkal, valamint az adósságkezelési program folyamatával kapcsolatban. Kérelmek
összeállítása és továbbítása a szociális osztály felé. A már
támogatási megállapodással rendelkező ügyfelek kezelése,
tárgyhavi számláik és önrészeik befizetésének egyeztetése.
Az ADT munkájának bemutatása egy esettanulmányon keresztül
Az esettanulmány célja: Sikeres esetkezelés bemutatása az adósságkezelési szolgáltatás fázisai alapján a feltáró
szakasztól az utógondozásig

ESETNAPLÓ
1. Feltáró szakasz
„Képzeletnek tengerénél többet ér egy csepp valóság. "Ignotius

Kapcsolatfelvétel:
P. László 2011 júliusában önként kereste meg szolgálatunkat. Családgondozót keresett, mert elveszítette a
munkahelyét, és nem tudja miért, de az özvegyi nyugdíjat
és árvaellátást sem kapta meg júniusban. Egyedül neveli
két kiskorú gyermekét, közüzemi díjelmaradásai vannak.
Elmondása alapján egészségügyi problémái miatt veszítette el a munkáját, orvoshoz nem ment, de nehezen „bírja a munkát". Ügyintézésben járatlan, iránymutatást igényel. A házvezetést a felesége intézte, halála óta nem
boldogul a háztartással. Segítséget eddig nem kért, természetes támasza nincs.
László 1967-ben született, egyke. A lakást szüleitől
örökölte, akik pár éve elhunytak. Lakása tehermentes,
távfütéses 2 emeleti erkélyes panellakás, amit 1993-ban
vásátoltak meg az Önkormányzattól. Két fia van, kisebbik
gyermeke idén ősszel kezdi a középiskolát, a nagyobbik
fia 11 éves. A gyerekek jól tanulnak, nemzetközi birkózóbajnokságokon szép eredményeket érnek el. A birkózó
egyesület támogatásával oldják meg a versenyeken való
részvételt, mert ezek költségét László nem tudná fizetni.
Lászlót július 20-án a családgondozó gondozásba vette és
ezzel egyidejűleg adósságkezelési tanácsadásra irányította
az akkori adósságkezelési tanácsadóhoz.
Probléma
Díjhátralékos, anyagi probléma

szükségszerűsége,

gyakorlati tapasztalata

,,Víz- és csatornadíj tartozása: 72.178.-Ft, távhő tartozása kb: 180.000 Ft, körülményeit figyelembe véve a szolgáltatásra nem javasolható, családgondozás keretében
pénzgazdálkodási és életvezetési tanácsadásra szorul."
Cselekvési terv:
- Az ügyfelet megillető ellátásokról tájékoztatás, hozzájutás segítése, nyugdíjszerű ellátások visszaállításában segítség. (LFT, OEP segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, stb.)
- Díjhátralékok feltérképezése, kiegyenlítésük elősegítése, a hátralék halmozódás megállítása
_ Álláskeresés segítése
_ Diákmunka -gyermeke részére
- Pénzgazdálkodási, életvezetési tanácsadás
Az esetnapló alapján a családgondozó a következő lépéseket tette:
Felvette a kapcsolatot az ellátásokat folyósító szervvel.
Kiderült, hogy a folyósítások megszüntetésének az oka,
hogy László elfelejtette elküldeni gyermekei iskolalátogatási igazolását.
Fellebbezés és iratpótlás után az ellátások visszaállításra kerültek. Munkaügyi központi regisztráció után László álláskeresési el látásra is jogosulttá vált. A családgondozó biztatta, hogy két szakmával (épület-asztalos, kőműves)
biztos talál munkát. Lakásfenntartási támogatást és gyermekei után rendszeres gyermekvédelmi támogatást igényelt. Önéletrajz írásában is segítséget kapott. Betegségével orvoshoz ment, kivizsgálásokra járt. OEP segélyben
részesült. Újabb tartozást nem halmozott fel, de a régi
tartozásokba törleszteni nem tudott. 2011 októberében a
nyugdíjba vonult kolleganőtől vettem át az adósságkezelési szolgáltatást. Ekkor a családgondozó kolleganőm kérte, hogy újra nézzük át László közüzemi díjtartozásait. Az
addigi gyakorlatnak megfelelően jártam el, kértem Lászlót, hogy szerezze be nekem a díj igazolásokat és tájékoztattam az adósságkezelési szolgáltatásba való bekerülés és
az adósságcsökkentési támogatás igénylésének jogosultsági feltételeiről. A jövedelmi helyzetéről a családgondozó
pontos nyilvántartással rendelkezett, ezért könnyű dolgom
volt a feltérképezésben. Munkámban a helyi rendeletre és
az önkormányzat igazgatási ügyintézőjére támaszkodtam.
A klienstől az alábbi információkra volt szükségem: menynyí idő alatt halmozta fel a tartozását, saját elképzeléseiről
mit tud tenni, hogy kilábaljon ebből a helyzetből (transzferjövedelmek), régebben vett-e részt adósságkezelési programban?
Diákmunkát tudtam szerezni nagyobbik fiának és a
kisebbik fiának segítettem megírni egy ösz.töndíj pályázatot. Így transzfer jövedelemhez jutott a család.
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II. Előkészítő szakasz

,..(., .) utasltdsokka/ nem lehet a hdbortít megnyerni." Hasek
Hácralékkezelési tervet készítettem, konkretizáltam az
tigyfél válblás:tit, törlesztési kapacitásvizsgálatot is készítettem.
2012 januárjában került sor arra, hogy elkészítsem a
kérelmet. Környezettanulmányt is készÍtettem.
A környezettanulmány során László és a gyerekek nagyon jó benyomást tettek, a lakás rendezett, tiszta volt, a
lakáson a férfi keze munkája látszott. A gyerekek különböző birkózó bajnokságokon nyert érmeinek egy külön
vitrin volt berendezve. A környezettanulmány során is
inkább családgondozóként dolgoztam, az adósságkezelési
tanácsadást csak mellékesnek gondoltam, fő célom még
mindig nem az adósságkezelésbe való bekerülés, hanem a
család é!etminöségének javírása volt. A kérelem beadásakor vizsgáltam a vállalt önrész realitását.
A kérelemhez csatoltam a javaslatot. Az Önkormányzat
a kérelmet határozatban elfogadta, az együttműködés létrejött.
A távhőszolgáltató igazolása alapján az összes tartozás:
261.600.-Ft, ennek 75%-a 196.200.-Ft. Vállalt önrész:
65.400.-Ft, melyet 6 havi részletben (10.900.-Ft/hó) kell
megfizetni.
Ügyfelünk a benyújtott kérelem alapján 196.200.-Ft
vissza nem térítendő adósságcsökkentési támogatásban
részesült. A közüzemi díjtartozás rendezése 2012. március
l-jével kezdődött, az adósságkezelés időtartamára havi
4.000.-Ft lakásfenntartási támogatást kapott.
111. Együttműködés
„A harcos számára legnehezebb a győzelem órája." Dolcsev
László vállalta az együttműködést, az abban foglaltakat
maradéktalanul betartotta. 2012 júliusában az utolsó törlesztő részletet is befizette, a tárgyhavi esedékes számláit
is fizeti, újabb hátralékot nem halmozott fel. Sajnálatos
módon daganatos betegséget diagnosztizáltak nála, munkaerőpiacra történő integrációja így sikertelen. Kisebbik
fiának térítésmentes nyári napközis tábort intéztem. Gyermekjóléti Szolgálatnak jeleztem a család helyzetét. László
az Együttműködési megállapodásban vállalta, hogy 12
hónap életvezetési tanácsadáson vesz részt, illetve tudomásul vette, hogy az adósság rendezése után utógondozáson vesz részt és együttműködni köteles.
Az együttműködés pillanatnyilag a szolgálatnál csak a
csekkek bemutatására és másolására összpontosít. Tartalmat nem tudunk mögé tenni, pedig az ellenőrzés nem
szúkülhetne le a befizetési bizonylatok számbavételével, a
jövőben azon dolgozom, hogy ez megváltozzon.
Szolgálatunknál szándéknyilatkozatot sem íratunk alá
az együttműködés re. A támogatás reményében az ügyfelek
mindent megígérnek, de a vállalások betartásával már sok

gondjuk van, a be nem tartás nem szankcionálható. Tervezem az együttműködés ideje alatt színes programol
csoportfoglalkozások tartását, melyen szívesen vennének
része. A határozatban foglalt kötelezettségeket minden
ügyfél tudomásul veszi.
IV. Utógondozás - követés
.,(. . .) a jól elvégzett munka egyedüli jutalma abban áll, hllfJ
elvégezhettük." Gandhi
Az utógondozás alatt a kliensnek adósságrendezó részlete már nincs, de a következő 6 hónapban kérem tóle a
tárgyhavi esedékes csekkek befizetésének igazolásáL D~
agnosztizált betegsége miatt nehézségekre számícok, gyermekei korai felnőtté válását jelenti a szülő betegsége. Természetes támaszt továbbra sem találtunk, László egyke,
szülei és felesége szülei is meghaltak már, feleség fiútest•
vérének holléte felől sincs tudomásunk. László esetébena
felhalmozott adósság rendezésre került, gazdálkodásának
hiányosságait, okait is feltártam. Betegsége, egyéb befo.
lyásoló tényező az esetet így egyedivé teszi. A jövőben a
stabil háztartásvezetésének megtartására kell törekedni.

,,Megállni a lejtőn - felér a dicsőséggel" Osváth E.
Az ADT munka egyik legnagyobb kihívása az utógonde>zás. A programban résztvevő kliensek úgy gondolták.
hogy amint az adósságrendező részleteket kifizették, nína
tovább szükségük a tanácsadásra, és nem kell nekik több
,,házi feladat" sem. Dilemmát okozott számomra az is,
hogy egy 2004-es körlevél szerint „Sem az adósságkralési tanácsadás kötelező igénybevételének, sem a lakásfenntartási támogatás folyósításának időtartama nem lehct
hosszabb, mint az ügyfél számára megállapított adósságtörlesztés megfizetésének, illetve az adósságcsökkemési
támogatás folyósításának időtartama."2

Prevenció
Az adósságkezelési tanácsadó gyakorlati munka sorá.l
nyilvánvalóvá vált, hogy a gyermekek felelősségének rudatosítása a pénzkezeléssel kapcsolatban, a pénz nevelése.
szerzése, költése, befektetése és beosztása nagyon fonto:1. ·
Fontos feladat tudatosítani a szülőkben, hogy gyermeliik
is részt vehet a családi költségvetés tervezésében, van köz:
hozzá, időben megtanulja, hogy a számlákat fizetni kell.
Késleltetett elégtételre nevelést is újra kell tanítanunk. E
célok érdekében szolgálatunknál prevenciós program lxvezetését terveztem. A prevenciós programban résztvev&
segítséget kapnak a tudatos életvitel kialakításához 61
felelősségteljes felnőtt életre való felkészülésheL A cimvgatottaknak önmagukért felelősséget kell vállalniuk,,
rászorultak személyes aktivitása és együttműködése nJ
gyon fontos és szükséges. Míg a média és a politikus('b
családok válságáról beszél, a mi tapasztalataink alapi;íi

KAPOCS XV. évfolyam 70. szá.

Deák Mária: Adósságkezelési tanácsadó munka
dmondharjuk, hogy klienseink többsége a családot na•
gyon fontos1uk tatrja. A cs:iládi kapcsolatok működéséhez
az önzetlenség és az altruizmus elengedhetetlen, J rendsz~rválds udn viszont a piacgndaság és a civilizációs
jólét ezzel ellentétes h:itásokat erősített. A család mára már
nem termel, csak közösen fogy:iszt és a fogyasztás feltételeinek előteremtésére redukálódik. A gondozottaink többs~ge lehetőségei felett él, a fogyasztói igényeiket pedig
hitelből elégíti ki. A takarékoskodást az ember a szocializkió során a cs:iládban tanulj:i. A fogyasztói társadalom
nem ösztönöz erre, nem csak a pénzzel való takarékoskodás, hanem az energiával, az étellel való takarékoskodás
is része kell legyen a család mindennapjainak, újra meg
kell t:initani a családokat beosztani.
Spórolni! Tervezni! Okosan! Pontosan! S.T.O.P Prevenciós program a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 2012/2013
Adósságkezelés Dorogon
A városban 2009-től érhető el a szolgáltatás. A helyi rendelet szúk körnek teszi. lehetővé a szolgáltatáshoz való
hozzáférést. Az 1993. évi III. tv. 55/C § 2. bekezdése értelmében: (2) A fővárosi önkormányzat a fővárosi önkormányzat álral közverlenül igazgarorr terület rekintetében,
a fővárosi kerületi önkormányzat, valamint az a települési önkormányzat, amelynek területén negyvenezernél több
állandó lakos él, köteles adósságkezelési szolgáltatást nyújtani. - a törvény értelmében tehát Dorog városának a
mindössze tizenkettőezer főt számláló lakosával nem kötelező a szolgáltatás nyújtása. A szolgáltatás ennek ellenére működik és indokolt lenne a szolgáltatáshoz hozzáférők
körét bővíreni. A 2012. évi statisztikánkból kiderült, hogy
a díjhátralékosság nem csak Dorogon, de térségében is
probléma. Szolgálatunk 15 ellátott településen a szolgáltatást igénybe vevök hozott problémái közül az anyagi
problémák a II. helyen állnak. 11 településen az első három vezető probléma között szerepel az anyagi problémákkal küzdök száma. A:z időben nem teljesített fizetési kötelezenségek az életszínvonal súlyos-visszafordíthatatlan
romlásával járnak.

A probléma kezelésének fontossága
- Az adósság legjobban a családok épségét veszélyezteti, ezért olyan módját kell a kezelésnek választani,
amelyik a család kohézióját erősíti.
- A folyamat nem lehet gyors, kampányszerű, hiszen
maga a hátralékos probléma is hosszú idő alatt alakul ki.
_ Hosszú távú megoldás nem végezhető hatósági módon, hanem problémamegoldó képességet kialakító
szociális munkára van szükség.

szükségszerűsége,

gyakorlati tapasztalata

Beavatkozási módok a programban
• Preventív-korrekdv - S.T.O.P program
• Kényszerítő-támog:itó - :idósságcsökkentési támogatás - kötelező együttműködés.
Szolgáltatások formája a programban
- egyéni esetkezelés
- csoportos szociális munka
- közösségi szociálismunka
Mottó: Józan ész politikáját kell követni! Nem lehet csak
a mának élni[
5. Programok formája, tartalma
- Prevenciós programok
- Felkészülés a holnapra
- Tájékoztatás
- Fogyasztási szokások alakítása
- Pénzügyi tervezés
- Jó gyakorlatok keresése - népszerűsítése
- Pénzügyi ismeretek oktatása.
Az adósságkezelési szolgáltatás tapasztalatai alapján egyértelművé vált, hogy az „adósság", mim probléma a népesség
bármely rétegében előfordul. (közüzemi díjtartozások,
hitelek) Ügyfeleinknél a pénzügyi ismeretek teljes hiányát
tapasztaljuk. Szolgálatunknál 2012 szeptemberétől mű
ködik a S.T.O.P program. A program kér feladatot lát el,
egyrészt korrektív (hibajavÍtó) jelleggel működik, az adósságkezelésbe már bevont családok, támogatottak hasznos
tanácsokat kapnak a kiadások csökkentésére, illetve alapvető pénzügyi ismereteket közverír. A támogatottaknak
önmagukért felelősséget kell vállalniuk melyhez a rászorultak személyes aktivitása és együrtmt'.íködése szükséges.
Programunk másik pillére a prevenció (megelőzés), melynek célcsoportja a 13-16 éves korosztály. A prevenciós
programban résztvevő gyerekek segítséget kapnak a tudatos életvitel kialakításához és a felelősségteljes felnőtt életre való felkészüléshez.
6. A programról részletesebben
- A S.T.O.P program első pillére: a korrekció
A jelenlegi adósságkezelésben hozzánk fordulók 60%-a
- a hátralékosok többsége - soha nem járt a szolgálatunknál. A hitelek törlesztése hatalmas, akár a háztartások
bevételeinek 50%-át is elviszik. Miért is alakult ez így? A
rendszerváltás előtt a magyar családoknál nem volt divat
a hitelfelvétel. A szólás szerint: A hitel, még egy teríték az
asztalon. Ezzel szemben az elmúlc két évtizedben, az a
téves rudat alakult ki családoknál, hogy hitellel, minden
meg lehet oldani. A díjhátralékosok többségénél hitelfelvétellel is találkozunk, talán nincs is olyan család ma Magyarországon amelyet akár közvetve is ne érintene a probléma. Klienseink többségénél közös kasszás háztartások
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működnek. Ez azt jelená, hogy min<len kereső összeadja
a pénz:r 6 ebból fedeznek minden kölcséget, a lakhaciss:tl
kapcsolaros kökségeket és az élelmezés kölrségeit is. Az
adósságkezelési programoon reszm:,-ö csalidok mindegyikér.: jellemzó, hogy hiányzik a „késleltetett elégtétel", pid:
míg n ·e.kkd ez.elörr rermész.etes rnlr, hogy már nyári idi>szakban gondoskodni kdl a téli tüzdöról, most ez egyáJtilin nem jellemzó. Tapaszra)ataink azt mutatják, hogy a
gyerekek nincsenek beanrva a család pénzügyeibe a pénzról beszélni „tabu" a családokban. A szolgáltatásba bevoor
csa.ládokkal ,igzerr munkánk célja: dijbácralék teljes felsz.ámol.isa, feldós pén.ziigyi döntések jövőbeli meghoz.arala. és újbóli adósság felhalmozódásának megakadálrozása. ,,A számlákat fu.emi kdl!~
A programban rémvn-ók száma: A csoportadminisnráció alapján a programban az adóstlgkezelésbe beYont
családok (egyének) 80%-a vett részt.. Nem teljesült 100%ban az együttműködés.
- A program egymásra ipüló wrozat
Alkalmazott módszerek:
_ ProjeL-r - tájékoztatás Powet Poinr bemutatók a
pénzkezelésröl, a fogyaszcis:i szokásokról
_ Csop<>rt - A szolgáltatásba bekerült családoknak
interaktív csop<>rrfoglalkozások tartása, tradicionális fogyaszcisi szokások népszenisírése.
- Mérés - tesuek (TOTO)
A munkafolyamatot komolyan keU venni!
- Csoparnnunka tervezet-tematika elkészítése
- Meghívók kikuldése
_ Jelenléti ívek dkészícése
- Értékelés - mérés - összegzés
A pénzbeli támogatás nem lehet a megélhetés teljes alapja,
a pénz eredetét, a munka énékét, a megtakarítás és a pénz
okos elkökésének szabályait már gyermekkorban tanulni

J.-.elJ.
- Ennek érdekében a program második pilléreként
preveruív jelleggel a térségben élő 13-16 éves diákoknak carrunk foglalkozásokat a témában.
_ Programunk célja a gyermekek felelősségérzetének
erósícése a pénzkezeléssel kapcsolatban. A gyermekek reális képet kapjanak a családi pénz.ügyekröl, a
fogyasztási szokások alakításának cényezóiról. A takarékoskodás fonrosságáról, a pazarló életmód veszélyeiről. Munkánk hatására reményeink szerint a
jövőben tudacosan fognak a pénzzel bánni, és pénzügyi döntéseikért felelős felnőttekké válnak.
Elökészicó munka feladatai:
- Kérdőívek, szituációs jácékok összcillítása
- Kapc.solarfelvécel - ifjúságvédelmi felelósök.kd, jelenckezések ósszegyújtése, időpontok egyeztetése,
körlevél fogalmazása, önkéntes segítők toborzása

54

_ Renddke:zésre átló SZ--"t!l:d}; és cirg:.i €...t..::--~,c ~
mérése, adminisztráció
_ Kölrség..-ecés: propagan<k, pap:..1 .ir.~ é--<::"-<=::.
cerembér, do!og:i kiadisok a k:irfoc•,'fsL-cr <::i:::; _ A program fdipítise a három dar..b5J
_ S.T.0.P-Ol<ld meg, osw be- pbzf"m ~;.:..;._,~
-\"erélkedó
- A gyerekek p6md ka.pcsolaros ~6.. i' ~ef:;5-:-:=
inforrnádórr a játék során ~~ _-u &
hangzotcakac az egyének fdbasználha..i fr ,,:.: &~
tükben is. A b--íz kérdések.kd ~ w::c::r:-:~r::=
bóvíthetjü.k akár még a pénzzd ~ - = r f nelmi vona.rkoz.ásban is. A játék a hw:.:o:c se=. z1...iilözi. Motiváció: csokoládé
_ Tervezz és spórolj!- Bank Ráció P ~ Poi . ~
cató
_ Azon munkálkodunk. hogy mind.."'Ilki 9= ~
döntést tudjon hozni pénzis~ de s:;;;..n~cis csak megfelelö információk birrokili-..w ,: "e ~
Ismeretátadás, alapvető pénzügyi foga!02} ~
merrerése.
_ Pláza helyen menjünk fel a hegyekbe- er....ci: - ; duJás, fözés
_ A dorogi és kömrékheli fiatalok dőn a ~ -:a5::
elrölcése kizárólag a közeli bev-ásárló'<ill:ZpC~~
pancosír. A házcanások megélherési b-'iz::n-~ -=i
a plázajárások is ,·esz.é~~erik. m~~ ~
hétvégi program lm még a bal.moz.oa:a.a ~-; ; ~ •
helrzetú családoknál is. Ennek kh-:ilcis:i ... ~
nénk újra a természetjárásc, minr a z . ~ cso:::
szabadidö eltöltésének lehetöségét népsz.!!Ó,....:~ A kiránduláshoz kapcsolható : pénz..~diC~ :
csa.ládban, ne köksiínk többet. minr ~ ? " e r
séges, sütés-főzés a mbadban, fubc:n--fih.i.n c;:,:-vc:,-o-ö':
A Dorogi Egyetén:és Span:egyesület T ~
Szakosztályával körön együnmü.ködés ~-s:.:::t-d.ás alapján, kirándulás a Sasfészek:be ~½ ~
Tu~~~
1. Eddig megvalósult program elemek:
- 2012113 tanévben technika ó r á k ~ l~

i

7-8 osztályos gyerekhez jucorru.nk d.
- S.T.0.P pénzugyi kvíz.játék. vecélkedó
- Irodalmi pályázat: Motró: .,A penz okos e::...~
zsebben üló szolga. Az ol-ulan e ~ k : ~::{--e
ulő úr." Gárdonri Géz.a (22 esszé étl:~ .? t=:'
ban)
- S.T.0.P tábor Puszramaróc 2013.03.2S-2 ~5_:-_~-NCSSZI támogatásával 20 fö 7-S m:z:t:i!~"OS~
táborororr térségünkböl Közremükód;:-: T.:._--:::,, ·
ADT csoparc

KAPOCS XV. évfolyam 7"'

Deák Mária: Adósságkezelési tanácsadó munka szükségszerűsége, gyakorlati tapasztalata
Gázoló Kaland klub Tábor - Pálháza XVI. Kerület
Napraforgó Szolgálat közös projekt: Jól bánj a chassel, avagy pénz iránytűvel! (15 fő) 2013.07.20. -

2013.07.24.
Értékelés? A program hatdsa a célcsoportra:
.,Egy szög miatt a patkó elveszett."
,, Mdskor verd be jól a patkószöget."
Adósságkezelési tanácsadó = kal'1pács
2. A megvalósulás feltételei:
Külön költségvetési kerettel nem rendelkezik a program.
Együttmüködés-partnerség - Dorog Egyetértés
Sportegyesület Természetjáró Szakosztály Feketehegy Sasfészek kulcsosház (program helyszín ingyenes biz.cosícása)

Az. újító jellegű program alkalmas a kulcskompetenciák
fejlesztésére is. Utoljára, de nem utolsó sorban említeném,
hogy a program során az. iskolások és családtagjaik által
lehetőség nyílik a Családsegítő Szolgálat sz.élesebb körben
történő megismertetésére, hiszen munkánk nem sz.egénysegítés. Sikerként éljük meg, hogy a megvalósítást a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat egymással
és nem egymás mellett történő összehangolt munkája
jel lemz.i.
Készült, 2013. október

A program 2015 januárjától a szociális alapellátó rendszerben nem működik.
Jelenlegi elérhetősége civil keretek között: Családokért Egyesület Pilisszántó

Irodalom
3. Tapasztalatok, összegzés, fenntarthatóság
A program fejlödni képes gyakorlattá tehető, akár az. ellátott településeink mindegyikében. Az. iskolák tan menetéből hiányoznak a hétköznapi élethez tartózó tantárgyak.
A tudatos pénzkezelési szokásokra fel kell hívni a figyelmet, az. intézmények és az. ott dolgozó pedagógusok látókörét is sz.élesíteni kell!
4. További célok az elindított program kapcsán
A programot civil keretek közöcr is működtetni.
Valamely magyarországi pénzintézet társadalmi felelösségvállalás programjához. való csatlakozás - támogatás szerzése.
További együttmüködések más szolgálatokkal civil
szervez.erekkel.
Pályázati lehecöségek feltérképezése.
A programban rész.tvevök tudásának folyamatos

Cúke K. - Vass P.: G7orsj,lwtir a díjhdrra/;korokról. Siociális Szakmai
Szövetség, 1998.
Krzikönyv az adóssdg/,,u/i1i tandcJadóknak. NCSSZI, 2013.
Monostori Judir: Lakásfenmardsi rámogatás a városokban. in Er,IJ 2000/3.
Dr. Bagi Krimi na- Lippai Éva- Máhr Zsuzsa: Szakmai téziuk az ad,;nJgkruUri tandciatÍd1trvikrnJtrg végzlsévrl kapaol,uban. NCSSZI. 2013.
Andok Ferenc - Tímár Szilvia: Dilemmák a szociális munkában. in Erély
2002/4
Urasi Ágnes: A bizalom hdlója. Új Mandátum Könyvkiadó, Buda~sc,
2002.
Gyarrmci Andrea kucacási er<dményci • Az adósságkezdó swlgáltatás, minc
a cúlwr1 eladósodás kez.clésének eszköze a szociális ellátó rendszerben.
Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai lncéz.ct, 2016.05.24.

Jegyzetek
1

Definíció: Gyarmaci Andrea A-z. adósságkezelési s:zolgálcacás mini a
cúlum eladósodás kezdésének eszköze a szociális ellátó rendszerben Család, Ifjúság, Né~sedéspolicikai lncézec 2016.05.24.
'
Gyulai Gabriella programfddös Regionális Adósságkezelési Módszercani Csoportok részére írr körlevél 2004

bővírése.

Önkéntesek bevonása.
Program bövítése alsó tagozatos diákok részére.
Hitelesség megőrzése.
Hiszem, hogy a program egy régen keletkezett űrt tud
betölteni és hatására a családok pénzügyi ismeretei bővül
nek. A gyerekek a játékok alatt látványosan gondolkodhatnak, beleél hetik magukat a feladatokba és reményeim
szerint, nem felejtik (nyomot hagy bennük) és pénz.ügyi
döntéseikért felelős felnőttekké válhatnak. A kedvező irányú attitűdváltás érdekében fontosnak tartjuk a tradicionális fogyasztási szokásokat, a hagyományos ismereteket,
a természetjárást, mint az. értékes családi szabadidő eltöltésének népszerúsícését, a családok környezettudatosságának, környezetkulcúrájának segítését, valamim a környék
oktatási intézményeinek bevonását a fenntartható életmód
és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták kialakításában.
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KOVÁCS ANNA ESZTER

A populáris zenei kultúra a szervezett
szabadidő-eltöltés szolgálatában
Egy zenei program bemutatása és további

lehetőségeinek

átgondolása

wMi Írtuk a dalokat: a zenét, a szöveget, mindene!"- a zenei táborban részt vevő egyik fiatal
A tanulmány a fiatal korosztályok társadalmi, valamint pszicho-szociális jellemzőnek figyelembe vételével a
bemutatott zenei program további felhasználási lehetőségeit járja körül. A tanulmány szerzője a zenei programot, mint iskolai kereteken kívüli szervezett szabadidő-eltöltési módszert, valamint mint a fiatal korosztály
esetében alkalmazható prevenciós eszközt ajánlja az ifjúságszakmai területén tevékenykedő szakemberek
számára. Emellett felhívja a figyelmet a közösségfejlesztés jelentőségére, az „offline közösségek" támogatására.

Kulcsszavak: együnmüködés, prevenció, szervezett szabadidő-eltöltés, ifjúságügy, közösségfejlesztés, hátrányos helyzet,
ifjúságsz.akmai szakemberek

Az alábbiakban egy megvalósult zenei program kerül bemuca.tásra, amely a populáris zenei kultúrán keresztül
adott lehetöséget 12 és 20 év közötti fiatalok számára a
zenélés közös élményének megtapasztalására, a közös alkotási folyamat, értékteremtés megélésére.
Jelen írással arra vállalkozom, hogy bemutassak egy
olyan programot, amely többet jelene a zeneoktatás keretein belül alkalmazható módszernél. A zenei programra
sokkal inkább, mint értékes, a fiatalok szabadidő-eltölté
sét támogató lehetőségként, közösségépítő vagy prevenciós
eszköztár részeként tekinthetünk.
Célom az oktatási és a szociális rerüleren tevékenykedő
szakemberek számára bemutatni és további felhasználásra
ajánlani a zenei programot, amely alkalmazásra került
iskolai, valamint iskolán kívüli keretek között egyaránt.
Továbbá az alábbiakban bemutatom, hogyan illeszkednek a zenei program a rendelkezésünkre álló szociológiai
és pszicho-sz.ociális elméleti ismeretekhez, ennek mentén
körüljárom a zenei program további közösségépÍtŐ, illetve
prevenciós program részeként alkalmazható felhasználási
leheróségeir.

A zenei program háttere
Azenei program egy országos kiterjedtségű, ,,fjjúság.hu a
sikeres nemzedékért -Átfogó ifjúsági szolgáltatdsfejlesztés a
kówkratdsban tanuló diákok esélyegyenlöségének nó·velése
érdtkébm" elnevezésű TÁMOP projekt kererében 1 valósult

meg, amelynek célcsoportját a közoktatásban tanuló, 1220 év közötti, hátrányos helyzetű fiatalok jelentették.
Mindez azon a megfontoláson alapult, hogy a program
adra lehetőségek és élmények olyan településekre jussanak
el, ahol a fiatalok hozzáférése a kulturális javakhoz korlátozott. A kiválasztott települések majd mindegyike szerepel a 7/2003. (I.14.) Kormányrendelet társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve
az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékén. (Becket. al., 2015)
A zenei program 2015 ravaszán, 10 hátrányos helyzetű
kisrelepülésen 2 működő iskola diákjainak bevonásával
valósult meg. A program folytatásaképpen 2015 nyarán
zenei tábor került megrendezésre, szintén a korábbi résztvevők bevonásával.
A zenei programnak keretet adó TÁMOP projekt célja volr a 12-20 év közötti, iskolarendszerű képzésben résztvevő fiatalok iskolai sikerességének, életpálya tervezésük,
valamint társadalmi inregrációjuknak és a munka világába való belépésre történő felkészítésüknek elősegítése. Az
életpálya-tervezés során olyan személyes érzelmi-akarati
kompetenciák is segícséget nyújtanak a fiataloknak, amelyek zenei-művészeti készségek fejlesztése révén fejleszthetők. A zenei program e művészeti komperenciafejleszrés
projektelem részeként valósult meg.
A zenei reherségsegítés projekrelem célja a zenei területen tehetséges gyermekek és fiatalok képességeinek ki-
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bontJ.komrás:l volr, valamlm a teheu~~◊ndoós ~'\~1(~$ta zenei oktatishoz ,·,tlú hozz..--iRre~. knet~)~~~ne-k ~l?.fü'1•
tás:h--.11. (Becket. al.. 2015)

A zenei program bemutatása
lskolarends:z:er keretein belül megvalösult :zenei
program
A zenei progr3m J. Pé<-si Tudondn}'~._)-ete-m - Z"'ndö
Egyetem (PTE-ZEN)-' munkacirsainak Q.;.\km:.ti kö1.remüköd~sével ,"O.lósult meg 2015 mirciu~han, p.ithu,
zamOS:ln tíz közoktad.si intézményben.1fajd at iskobi
keretek között meg\'alósult zenei progrJ.m mdlm, ;\ kfu..
okt:icis rendszeren kívül, mint pilot r"%ram ny:iri i:e-nei
tábor is megszer\'ezé-sre "--erült.
A zenei program célja az volt, h~y l popuUris une-i
kultúra alap,·etó és A,uilis trendjeinek m~is.mene~n
keresztül közös zent>i élményhez jurt:t.'-S:l l reszt ,-e,-ö diikokat. A projektnek teret J.dó tiz im:hmé-nyben a ~-erekek
négy alk:ilommal gyültek össze.
A 2015 m-aszfo, 10 oktatási imézm6\ybc-n• mt>g.,"aló-sulr zenei program két modulból állt, amd}-eket jól képzett, neves z.enész-pedJ.gógusok vezették. A zenei progum
minden iskolában ún. rendhlgyó ének-zene ór.h-.1\ wtte
kezdetét, majd to,.ibbi három tehets~múhdy kem8x:n
a gyerek csoporrok meg-J.lkothartik Sl,iit dalukat. A ~ndhagyó ének-zene ócikat kö\'etóen a diákok önként jelent•
kez.herrek a további fogb.lkoúsokn.. Íf)' tehit a tendh:1~-ő
ének-zene órákr:i szer'"esen épültek J. zend tehmégmü•
helyek.
A tehetségmühelyekben a K'-erekek közösen irdk ;i. ~hl
szövegét, a dallamot és a helyi J.donsigokhoz illeszkedően
hangs:zerdték. fgy a zenei program J. zenén:!, J. hangsierekkel való ralálkoz.is.ra, a zenél6 közös élményének m~
tapasztalására adott lehetőséget.

A zenei program felépítése
reodlugyó foek-zc.-.oe örik
(~olinkim 1 1lk.ilom)
Célj.ii:
- .1 populíris z.eoéröl nlo tudást
clérhetóv~ tmni 1 <li.ikok
szim.iu.
• 3 populiris lCll.:t 8mcfnnré
.1hkic1ni .1 közö:l. együtrnuikö-

trnd rehct,..'¾,mühd)~k
(isl:olinkroc 3 .ilblm11)

Célj.1i:
l renJn1~yl) fo,k•tm< ór.ik
fol}wm"'
1 koony-üttnci .1lkod.s 6.'1}·.1nucimk szinte[('
int'ámen)mk&11 ®'.?.éSCll
désre fyüló te,-&enP'égd. sor.ín 'h.imm 1!blumm.1l, 21.45 ~~
1lblm1nkint 2.i.45 perdxo
mühd:~k ,-.tl&ulnk ni%·

Vllósultik mei:.

A megvalósult közös alkor.ís ,~eredmi:.nyekénc, iskol.ínként egy-egy dal s2.ülemett meg, J.melyet J. «fükok J. zenei
tábor keretében dó is adtak,
Fomosn:ik tartottuk, hogy a progra.m tijmru mödmrt:ina miatt s2.éleskörü d~rhetÖSt'get bizros.itst1nk a zenei
progn.mbJ. Yal6 bekapcsolódásr.i. A rendhl~,\ und ór:i.k-
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r., ~s :u. awk.1t köwtl' nnihdy1'..,~J1lk.(,~,iS(.,krl ~i rmdf.i
di.lk j,•l_-ntkah('tfü, a idcml,,a~sn,k ne-m ,~,!t
elfüe-tts i,nd tmUí-. :1 h.rnl::,S?c.'r<'St.t:nei imH.:t-'.t. E · , ..:
:\lkodsi fo~-..,m.\t és n ieuei pl'\.xlnkcum ~t'n\f"-'~ · • ·
m%h;u·.,n.'-1.ll
a t:.,~Lll\,,"'('ll.isok.1t Ytt\.'tJ mü,~
"ci.
k\1ntp<:·tencUj., ó k!'(.nivic-h.t.
A mimkn iskoUl'-rn 1i J.lb.lomMl föJ t\.'o.:t r:%~ ttt
NtJn Il'.'l\~lc."k ,wtt~k. ,1kik tl"t\d, ('~-\,J..\i tro~
me-lktt e:~·l'C'n -zene--pe-d.1~l'~US1.,k is.
A köwe-vd~s~n ~ndnJ~\)IUk ttkinth.~t.:i mtci ~
ram ~akmai vne~St't Dr. B~·k Zolr.in, :l P6:si TW>min)~wtem R◊mo.k\g,b és Ne,'t"l~~·fo.h.'½;u T ~
kfoe-bd,iunktus:.\ Hm ti, Ylbmim :.n i..4.01.ib. -,~:h:o

"'lt

ne,-es W\61.ekct fu~.1dt,\k:
B-1 k~, Wter h.entsien.ö- l\~ H,, rm.\Jik. $.r..t.~
o('ncie i\ lmJ. QuJ. rcet);
Büki Rich;,nl (~ir,imnh-~~- icnq>NJ.~~- ~~
ti zenebr);
_ Ruu Tam~h (zcn~S?. zenet~hef~ns - s_.,.,a~•ro
e:',.•yfüte~: Örkfoy Sz.inhhh
t-fomith KrisuHn (ten~~. bmJ.~y, :1. PTE ;\L ~
sztti K.J.r nnk\);
- SrJ.bó Attil.\ (~l'\..~uth-dij~,s ten6.?-Cs.ik ztt ' ·
A m-..,szi -zend pror;r.m1hrn
~-,~~ert'é
t\X,O t:~::::t ~--1
'
..
di.,k ,-ett ~t. A zrnei 1,~rJ.m
tredm2m~
~\·
e...~ r '
..
.......
téki1 es lxirki sz.imfr., fdbswJlh:.tt\.) tJ.runy:~- •~
online érh~ro d". emdktt J. pR'f.C'J.Il\b.ll\ t6::.t\'t:'\'Q ~
mi'1,'észunlrokbl k6lnlt iu~rjuk is d~rh~\~,-

.

Iskolarendszeren kívül megvalósult :ene1 p.i'!at ~
ram

A m"J.szi ttnei r(\.~rJ.m fulym·.i$.lt ~,- crn.i.x-s e.~ , ~ I
bor jdenrette·, amd)-en l,,.,üd 200 di.ik ,-ett ~~- .:\ · ·;
zenei t.ioor 11~'.l.n:mm tii hitr.íny\..'S ~-:,roi e-.~ ....
dhe~"l:ik.~lö tdepül~ isl"OLij..ilxrn kmilt lll% i."Ü~
J.mt>~-ekl'C'n a tl,-..,szi zenei p.n~r.un is r--\J'k"(t"\. t.:~,"-' 1
,~ül J. (lfOfr.lmN be\'ont tíz iskt..ÜJ.. k\.\:i1l k.i~~,~
kezttk" di.ikok.
A zenei progr.tm ny.íri t.\~\t.Ír..l., mfot fti){ r,..-.
~kimhetünk, hisr.et11z ere<lt'ti pn.~r.un •• ~~~-..::, ·:-.::,
6 sz.en-ezeti keretek 1,,-&~tt, :i ki)zQ...\;.t.u·.is m~~ , ~: · :J.
,"J.lósult ~- Cdunk ~u iskohl\":lld..--:~, • :1i
pl'\.)g_tJ.m m.is "--ürülmfo~-e-k t\Wt"'5 ki~~\.~tl."-l ,,•- ~
ki~~neri ~'\ilot) p['Qf.r.un ki~n1dt h.J.n~,H~- k:, ~ · .t. ~~~
t.ln\ é~kdbi.re, ~.letc"S n\\...,n1t1..'tin~ t~ ~J.l 'x~ ~.;,~
~ ~~ú :.rnpg dkécit6°'~-- (Ennd;; t~'\...-:-~~~•::.~
~rje<ldmi kortitok mLm ts:.1k r.:~l-,...-n t~~~ ··
A nr.iri t.ioo.rkfot m~~\·l?\\,:.\lh -~i •' l'l:\~tl.:"~ - • . \ .,
tm-ez~~t S!.imen ;1 I\\."$1 Tnd0ml n~°'~>tt-- -:.~- ·~-,~~
4)-etem (PTE-2.Ei."-l) Li,b d • .:-\ny.ln:-~~ , "'~ t -, ~ •

.-~=

Kovács Anna Eszter: A populárís zenei kultúra a szervezett szabadidő-eltöltés szolgálatában
részletes snkmai programja megtekinthető a végjegyzetben&.
A nyári zenei dborban a diákok (jórészt) ugyanazon
művésztanárok vezetésével dolgoztak, akikkel a tavaszi
zenei programban is. A zeneí tehetséggondozó tábor a
tavasszal már megalkotott dalokra épült. Ezeket a diákok,
tanáraik vezetésével a tábor ideje alatt továbbcsiszolhatták,
és stúdió-minőségűvé tehették. A t:íbor központi témája:
"A hangstúdió világa" volt. A diákoknak alkalmuk volt
magas színvonalú hangstúdió működésével is megismerkedni, valamint a korábbiakban általuk Írt és hangszerelt
dalok stúdió-minőségű felvételére is sor került.
A nyári zenei t:íbor szakmai programja szintén alkalmazható önálló, az oktatás keretén kívül is megvalósítható, fiataloknak szóló programként. A hangsúly szintén az
egyéni önkifejezés támogatásán, valamint a szociális kompetenciák közül elsősorban az együttműködés fejlesztésén
volt. (Szociális kompetenciák pi: verbális és a nonverbális
kommunikáció, az empátia, a segítő magatartás, a kooperáció, az altruizmus és a konfliktusmegoldó képessége
(Spencer, 1983, idézi Németh, 2008).)
A nyári zenei program értékelése a táborban résztvevő
összes szereplő bevonásával történt. A pilot projekt szereplőinek (diákok, müvémanárok és kísérő pedagógusok)
'Porrfólió' anyagainak elemzésén alapult az a monitoring
anyaga, amelyet szintén a program szakmai megtervezője
a PTE-ZEN állított össze. A monitoring összefoglalóból
az alábbiakban néhány fontosabb tapasztatot osztok meg.
A diákok portfóliója kettős célt szolgál: egyrészt a gyermekek számára kézzel foghatóvá tenni saját elvégzett
munkájukat, másrészt visszacsatolás a program szakmai
megvalósítói számára (Új Nemzedék Központ; PTEZEN) arra vonatkozóan, hogy a diákok aktivitása miként
alakult az alkotótábor során, mely programelemek nyerték
el inkább tetszésüket, melyek azok, amelyekre vonatkozóan tartalmi, szervezeti, módszertani újragondolás szükséges. Pilot projekt megvalósícóiként fontosnak tartottuk,
hogy mérhető és megmutatható legyen a tábor szakmai
tevékenysége, az alkotás-élmény-tevékenység központú
pedagógiai modell.
A diákok a tábor elején kézhez kapták saját, névre szóló lefüzö mappájukat, benne a program értékelését segírő
portfólió-elemekkel. A diákok portfóliójának célja a monitoring mellett az is volt, hogy a táborozó gyermekek
s-cimára a tábor változatos és komplex tevékenységsora
értelmezhető folyamatként jelenhessen meg. A diákok a
táborban elvégzett feladataikról előre elkészített kitöltendő
lapok (pi: kérdéssorok, összegző feladatok, rajzos feladat)
segítségével dokumentációt vezettek, amelyet személyes
portfóliójukba fűztek le. A diákok napi rendszerességgel
töltötték a portfólió-anyagukat a kísérőpedagógusok segítségével.

Az oktató művésztanárok napi bontású.tevékenységnaplójukban hármas szempontrendszer alapján értékelték
aznapi pedagógiai munkájukat: (1) a megvalósult tartalmi
elemek, (2) a tevékenység során alkalmazott módszertan,
munkaformák, (3) a fejlesztett kulcskompetenciák és speciális kompetenciák.
A kísérő pedagógusok portfóliója három részből állt.
A portfóliómappa nyitóoldala (]) a belépőkártya volt,
amin a tanárok még érkezésük napján meghatározták elvárásaikat a zenei táborral kapcsolatosan. (2) A kilépőkár
tyán a korábban leírt szempontjaik alapján értékelték a
program folyamatot, valamint nyilatkoztak arról, hogy a
jövőben esetleg részt vállalnának-e egy ehhez hasonló zenei tehetségfejlesztő program munkájában. (3) Végül a
reflexiós fázisban a pedagógusoknak lehetőségük nyílt a
szervezéssel és az operatív lebonyolítással kapcsolatos kritikái k, ötleteik megfogalmazására.
Monitoring eredmények

A diákok a portfóli6 anyagukban a zenei tábor moduljait egyenként is értékelhették. Arra voltunk kíván-

csiak, a diákok mennyire kedvelik ezeket az alkalmakat,
hiszen a pilot projekt sikeressége - a projektterméken és a
művésztanárok szakmai értékelésén túl - leginkább a diákok személyes elköteleződésén mérhető.
A grafikonunk mutatja a (1) dal felvételének, a (2) próbáknak, a (3) stúdiómunkának és a (4) kisesti moduloknak az elégedettség-szintjét. (A modulok esetében ötfokozatú elégedettségi skálát alkalmaztunk.)
Melyik feladatot élvezték a legjobban a diákok?
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Azt láthatjuk, hogy az értékelés mindegyik esetben meghaladja a „3"-as átlagot, a próbák és a Kisesti modul esetében pedig kifejezetten pozitív a visszajelzés a diákok
részéről. A stúdiómunka időigényes, egyéni feladatokra
épÍtő munkafolyamat. Ezt a gyerekek az írásos értékelésekben visszajelezték is (pl.: ,,kicsit unalmas volt", ,,sokáig
tartott", etc.), ráadásul a stúdiófelvétel nem produkál
azonnal eredményt, az elvégzett munka nem válik azonnal
megtapasztalható eredménnyé, szemben a próbafolyamattal. A Kisesti programok népszerűségének oka, egyrészt,
hogy a gyerekek szinte színpadi előadást, produkciót lát-
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A moniroring anyzg kic:mdr.e a ciborban a gyerekek
kís.é.-ójekénr résztYet"Ó pedagógusok (18 fő) cgyönrerú pozjr:n•, a szakmai programor elismeró véleményér. A pedagógusok egyedül a nyári tábor idót.anamát (5 nap) kífogásották a szakmai program megismerése és árélésc után.
J.n-aslzruk a szakmai program és a cibori napok számának
oprimaliúlás:a mlt. További javaslarukkénr szerepelt a
portfólió-sablon „próbakiröltésc" és közös átbeszélése.
A rés:zrvevó J8 kísérő pedagógus közül a program végén 17 jelcue, hogy a szakmai elvárásaik maximálisan
cdjciiluk. A tanárok mi megy fele külön kiemelre a tábor
opíjtoru közösségi élményeket, valamint, hogy a gyerekek
mind a suha.didós, mind a szakmai programokat nagyon
élvezték.
Arra bíztanuk a pedagógusokat, hogy a pilot rapasztalaraio níl osszák meg esetleg megfogalmazódó javaslataikat a programmal kapcsolatosan. Ez azért különösen
fontos, mert az így anikulál6dó perugógiai tapasztalat a
pedagógia-szakmai felkészülésre fókust.ált (tehát nem a
zenei-szakmai programelemekre), ame}y a pílot adaptálharóságát segíri. Adaptálható javaslatként szerepelt a viszszajelzésekben a Kise.stí műsorsáv struktúrájának, ill. célés eszköz.rendszerének átgondolisa. Hárman írták, hogy
szívesebben Járnának benne több zenét és kevesebb beszélgetést. Nyolcan javasolrák több művésztanár bevonását a
~.<._
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munkába, amennyiben i ~·en magas létszámú gyer~
csoportok vesznek részt a zenei programban.
A moniroriog össz.efooJaló végül kirért néhány fon:osabb, a program adaptálhatóságát támogató operar.fr/m-:,--ezé:si sumponrra is. (ÚNK kézirat: Beck- Koncz, 20í5J.

A fiatalok élethelyzete: korosztályi és
kor-sajátosságok
Az alábbiakban rövid árr.ekinrés köverkezik arról a űn.
cWmí környezetről , valamint pnicbo-szociális sajátosságokról. ame1lyel jellemezheróek a magyar fiatalok.
E két rudományos szemlélet. ismeretanyag egysz.errc
rörtéoó kiaknázása egy program további felhasználási ltheróségeit ilieróen. véleményem szerint kiemelt jclcntösse'kel bír, hiszen a program célz.ocrsága múlik rajra: 3
célcsoport mely szükségleteire, mely eszköztárral válaszo.
lunk.
A megvalósult zenei program a TÁMOP projekr ek.irásaioak megfelelően a 12-20 év közötri fiatalokar rekfa.
tette célcsoportjának. A négyévenre megvalósuló nagymintás hazai ifjúságkucatások. melyek a 15-29 éves
fiatalokat vizsgálják. releváns ísmerereket nyújranak si..ímunkra e korosztály élerhelyz.eréről, értékváJaszrásaíról
Nagy tehát a koromályi átfedés a két célcsoport kózött, így joggal alapozhatunk az ifjúságkutatási eredményekre a zenei program értékelése és további felhasználisi lehetőségeinek vizsgálata során.
Az alábbiakban a fiatal koroszrály azon pszicho-szoci.
álís sajátosságai kerülnek bemutatásra, amelyek a ranuJ.
mány rémája szempontjából összefüggnek a fiatalok tár•
sadalmi-szociológiai jellemzőivel.

A fiatalok társadalmi környezete:
kor-sajátosság ok
Az eddigi hazai ifjúságkutatások alapján bőségesen áll ren•
delkezésünkre információ a fiaral generációról. lsmerjuk
az ifjúságkuratás célcsoportját jelentő 15-29 éves korosz·
rály9 élerhelyz.erér, érdeklődését, motivációit és kihívásait
A korábbi generációkra jellemző a tiszta, célirányos
életpályák helyere, a mai ifjúsági koroszrály töredezett életutakat jár be. A korábbi generációk még akár egy mun·
kahelyen dolgozták le aktív életkoruk javát, addig a 'mli
fiatalok' olyan szakmai utar járnak be, amely akár többes
többféle végzerrség és készség megszerzését is megkö\"tteli.
Elsősorban a rendszerválrást követően a gazdasági ne~
kezer áralakulása urán a fiaraloknak új kihívásokkal kell
szembenézniük. A fiaralokat a korábbiakhoz képest meg
inkább érinti a munkanélküliség 10 , valamint ml'gjdrntl
munkanélküli fiatalok egy speciálís csoportja, a NEET-fi,
aralok 11 (NEET = nor in education, employmenr or ,r.1~
ning), akík sem az oktatásba, sem a munkacröpiJcrJ 11cn1
lépnek be (Bokányi - Szabó, 2015).
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Kovács Anna Eszter: A populáris zenei kultúra a szervezett szabadidő-eltöltés szolgálatában
Emellett a gazdasági szerkezethez igazodó töredezett
életpályák (munkahely és/vagy szakterület-módosítások)
bejárása a fiatal generációtól olyan alkalmazkodási stratégiát követel meg, amelyet nem tudnak az őket megelőző
generációktól elsajátítani, nem állnak rendelkezésre számukra az ehhez szükséges minták.
A gyakori változtatások, új helyzetekhez való igazodás
mellett a fiatalok sikeres alkalmazkodásának feltétele a
közösségben való gondolkodás, a nyitottság, a rugalmasság képessége, valamint az együttműködési képesség és a
tervezni tudás képessége (ÚNK kézirat, 2015).
Nagyrészt az eddig tárgyalt gazdasági változások hatása az is, hogy a fiatalok egyre több időt töltenek az iskola padban, így későbbre tolódik a házasságkötés, acsaládalapítás, a gyermekvállalás, valamint az önálló életvitel
kialakítása. Létrejött a posztadoleszcens (,,utóserdülőkor")
életszakasz (Domokos, 2013; Laki - Szabó - Bauer, 2001).
A legutóbbi, 2012. évi hazai ifjúságkutatási eredmények alapján a szakirodalom a 15-29 éves korosztályt 'új 12
csendes generációként' említi. A „mai fiatalok" többségének értékválasztására jellemzőbb a konformitás, passzivitás és a bizonytalanság, mint a korábbi generációkra. E
generáció „csendessége" megmutatkozik a legtöbb szocializációs közegben tett választásukban (családi értékek,
tanulás és munka; szabadidős tevékenységek, sport, kockázati magatartások, civil aktivitás). Többségük a szabad ideje nagy részét orchon, a képernyők előtt vagy a digitális/online világban tölti. Az 'új csendes generáció'
életérzését leginkább az elbizonytalanodás, az elkötelező
dés hiánya, a passzivitás, a mozgásszegény életmód jellemezi {Székely, 2014).
Az „elcsendesedő" fiatalok értékpreferenciája is jelentős
változást mutat az eltelt 12 év alatt, amióta hazai ifjúságkutatási eredményekkel rendelkezünk.
A fiatalok szerint legégetőbbnek vélt problémák három
csoportba sorolhatók: egzisztenciális nehézségek (1.), morális gondok és a deviáns magatartásformák (2.), valamint
az alkohol-, drogfogyasztás (3.).
Az eddig megvalósult ifjúságkutatási eredmények öszszehasonlícása alapján a következő tendencia rajzolódott
ki: az objektív jellegü egzisztenciális problémákról, mint
pl. munkanélküliség, lakásproblémák, anyagi gondok,
egyre inkább a szubjektív jellegű egzisztenciális instabilitás összetevőire {céltalan, kilátástalan jövőkép) került a
hangsúly a fiatalok véleményében.
Míg a 2000-2008 közötti időszakban a fiatalok főként
az anyagi vagy elhelyezkedési nehézségeket ítélték nagyobb problémának saját életükben, addig 2012-ben
ugyanezt a kilátástalansággal írták le.
Az egzisztenciális problémák megícélése a konkrét
anyagi nehézségek felől a kevésbé objektív, lelki-emocionális cöltetü probléma felé rolódott el.

A fiatalok emocionális cöltecű értékpreferenciája, olyan
helyzet elé állítja az ifjúságot érintő szociálpolitikai intézkedéseket, amely kívül esik annak hatáskörén. Ahogyan
Székely Levente a Negyedszázad ifjúságszociológiai tanulmánykötet bemutatóján fogalmazott: .. Ezekre az érzésekre

nehéz intézkedésekkel reagálni, olyanokkal, amik hatékonyak
is lennének." (Székely, 2016).

A fiatalok pszicho-szociális jellemzői:
korosztályi sajátosságok
Tehát a szociológiai kutarások rávilágítanak arra, hogy a
fiatalok részéről megfogalmazódó félelmek olyan szükségletekre utalnak, amelyekre nehéz vagy nem lehet felülről
jövő intézkedésekkel reagálni. Ahhoz, hogy a fiatalok
számára megfelelő támogatási, segítségnyújrási stratégiáról, eszközökről gondolkozhassunk, ismernünk kell a korosztály pszicho-szociális működését is.
A következőkben a fiatalok azon pszicho-szociális sajátosságait járom körül, amelyek összekapcsolódnak a fiatalok fentiekben bemutatott társadalmi jellemzőivel.
A posztadoleszcencia szakaszának meghosszabbodásával
a fiatal felnőttek lelki sajátosságaira is figyelemmel kell
lennünk, így az alábbiakban a „problémás" serdülőkor
mellett ezen életszakasz lélektani jellemzői bemutatásra
kerülnek.
A fiatalok életében az iskolába lépéssel megnő az otthontól távol töltött idő, egyúttal megnő a kortárskapcsolatok szerepe és fontossága. A szülőktől való érzelmi távolodás az egyéni lelki fejlődés szerves része. A serdülőkor a
fejlődés azon szakasza, amely során a fiataloknak biológiai
és pszicho-szociális változásokkal kell megbirkózniuk
(Csíkszentmihályi - Larson 1984 idézi Pikó - Piczil 2003).
A prepubertds életszakaszban az érés biológiai jegyei
mellett lelki változások is történnek. A „zűrös kamaszkor"
mögött a személyiség átrendeződése, új én-azonosság kialakulásának folyamata áll. Az adoleszcencia időszakában
(15-17 év) jellemző a családi kapcsolatok lazítására való
törekvés. A fiatal érzelmileg távolodik szüleitől, családjától
és családon kívül keres olyan személyt, akihez kötődhet
(Frenkl - Rajnik, 2007).
A serdülőkor az identitás, az önazonosság kialakulásának időszaka. Az én-azonosság kialakulásához a fiatalnak
időre és kortárs kapcsolatokra van szüksége. A kortárs csoport a vonatkozási csoport funkcióját tölti be: ahhoz szükséges, hogy a serdülő visszajelzést kapjon arról, milyennek
látják Őt kortársai, ezáltal tisztább képet nyer saját magáról. Emellett a kortársakkal megvívott harcok, rivalizáció
is alakítja önképét. Az identitás biztonságos megélésére
csak csoporton belül van lehetőség. A kortárs csoport értékeihez, normáihoz való igazodás a fiatalt korábbi viselkedésmintáinak újraértékelésére ösztönzi (Ftenkl-Rajnik,
2007).
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rncnd.lis cgétiz~égévcl (Z,íro~ ct, aL, 2013),
A smllílűkorl fdcrHíth kialakulásában a kortának jelenléte mellett a fclnő11ek rámogadsa ÍJ dengt{lhctctlen
,1z idcmlds ldalakul;ísában, A i,:crdülő számára fonc05 a
fcln{:íttek 1~rnog.1d,a aLban, hogy dí$mcrjék reljC)Ítményér, 6 ho~y fclcl(ís~éggcl ruházzák fel, A fiatal felnőttkor
megalapozását jelenti, hogy a fiatal talál-e kőrny1..7..cttben
azono~uUsra alkalmas fclnéhtckct és kortárs c.wponot
(Frcnkl-Rajnik, 2007).
A fiatal ftln/Jttkor (18-30 év) az íntímitá.mi való képesség klalakuLísfoak időszaka, Az intimitás alatt Erikson
az egybeolvadás képességér érti a párkapcsolatban, barárságban és a köúisségben és a nyiwttságot a külvilágból
sdmmA'.1 1apamalatok, érzések felé. (Frenkl-Rajník,
2007). A poszrndolcszcencía élet.szakasz megjelenése és
egyre inkább :1nnak életkorbeli kitolódása azt jelzi, hogy
a fiaralok uámára r:írsadalmí okok miatt vált nchcubbé
a felnőttkorba való valódi belépés, az önálló, függerlen
felnőtt élet megkezdése. Éppen C7..Üt keresnünk kell awkat a módokat, lehetőségeket és azokat a színtereket, amelyekkel és ahol támogathatjuk őker önazonosságuk kíalakul:ís:íban és társadalmi szerepeik számukra kedvező
felvállalásában. Azon fiatal felnőttek számára, akik tanulnak (elsősorban pl. felsőoktatásban), a lehetőség adott
közösségekhez csatlakozni, azonban e korosztályban a
NEET-fiaralok támogatása közösségi élményekhez juttadsa további feladatunk lehet.

A fiatalok szabadidő-eltöltése - önálló
szocializációs színtér
A fentiekben láthattuk, hogy a kortárs kapcsolatok jelenléte és a felnőttekkel való azonosulás lehetősége is jelentős
a serdülőkor és a serdülőkorból a fiatal felnőttkorba való
áuncnct ídősz.a kfüa n is. A szabadidő-drölrés keretein belül lehetőség van a kortársakkal való intim kapcsolat kialakíd.sára és a felnőttek kel kialakított kapcsolarok megélésére ís, amely kapcsolatok a fiatalok számára az
idcnrirásuk és személyiségi'tk kialakításában játszanak
fontos szerepet (Azwpardi, 2003).
A S'labadidő-cltölrés tém.iköre felértékelődik, hisiek az
ifji'is:lglwradsok szerim napjainkrn megnőtt a szabadidő
jelentősége a fiatalok életében. A S7,abadidő, mint önálló
s1..0ciali:dciós s1.íntér az elsődleges szocializációs közeg:
csalid és csalidi értékek, valamim a másodlagos szocializációs közegek: iskola és munkahely mellett jelenik meg.

A harrru.dbgfn $.U ,dalíz..áá,» 17.Jm.&ü:--.: ~ n;i~-;..;~
I
'I
.J.,.,J,,I_~_ '
. e .k.
• r, ..J; • "'
rt;rc.,.L Cl
t:"ltUf'f.._lr',._ ~ 'll: ;i r:.c:u!..1-- ~ 'X::.-~l!'~
díg.ítáli.f terek li l.t'VtWJ~ 6cik. ~
,r.r... ~ ~á..~J ~
t.arciY.:.-k.. valamim ~ ávil awvitű v.;u..~z& l~
2úl4j,

Tehár a ~-z.wu1 ídl.í k:hctné a fizu~~ ni.~:~ 2Z. :. t,:=.;. .
ug, ahol korcin kapc:w'..1Uíht ,r~ }.a~ frz~ ;:z.
ch<H1..ocíálí.J funumágk az dúzli f.tjezerl:;cn lif"'& .. :..l
Azonban a hazai ífjú§ágkw:n,;fai eraln-i:ry--& r:::i..r ~:,,~
arra hívják fd fig-tdműnket. hogy a funal g::r-.itdéóz.
oo.didó-dtöltésí szokásaira egyre inkább u.cá r.~ ·::(~
formái jdlemz&k A fuul koroozcily ~~ ~ r..'.i:.
,.elmagányosodása", és az, online terekbe~ .,ri;~
zódása" vált jdlemzóvé (Nagy, 2013).
A fiatalok mbadidtjük 13 nagy részér 22 d~.r.-.r;
média (televízió, s-.cimítógép és mobíbzköro~J ~~1
előtt töltik, összességt:ben k.-galaöb anwjÍ k!.~ 6
amcn nyit egy átlagos munkahelyen rolt d Cé" Jrl:p-i:,
felnótL (Innen a 'screenager• J,jfejezés, amdJ;d w ·~
jellemzik ezt a korosztályt.) A fiatalokra Jeílem:ro q cidíafogyaszcás az első helyén az íntemet-használzr .ill fz::.3:
belül ís elsősorban a közösségi oldalak 11-~
~) (~ 't
2013).
Korábbi vizsgálatok alapján még az rajzolódott ki~
a fiatalok nagyon sok idót tölröttek együcr ~
(amit a fiaralok úgy definíáltak ,.nem csinálnak. <e::-;,
különöset") (Coleman, 1961 ídézí Horkai. 2004). Aú
jellemző volt, hogy ezt a tevékenységüket többnyire ~
határozott helyen végezték (pl. egy norYég ~
ban: benzinkút vagy internet-kávézó). Ennek II12fil'2-."'J1szági megfelelői a parkok, lakótelepi játszóterek (P.á:1.
1996 idézi Horkai, 2004), klubok, esetleg kocsrrcik (P,irkaí, 2004) voltak.
A fiatal generáció körében csökkent baráttal rend&zők aránya, valamim megválrowtt a találkozások hdycine, módja.
A 2012-es magyar ifjúsági adatfelvétel szer.int a furaH;
negyede (24 százalék) nem rendelkezik olyan barári köd.
társasággal, amellyel gyakran töltené együtt sz.ahadidtjir.
míg a 2008-as adatfelvétel idején ugyanez az arány 13 cizalék volt. A fiatalok leggyakrabban otthonukban és ba,'itaiknál töltik el szabadidejüket, hétköznap és hm-~
egyaránt. A tizenévesekre és a fiúkra jellemzó (azátllE,~
képest) inkább, hogy nem otthon, hanem barátoknáh ö.'::1
a szabadidejüket14 (Nagy, 2013). A „csak úgy d~~"
tevékenység jellemzően a virruális/onüne térbe húzódcn
vissza, azok a programok váltak gyakoribbá, amelyekbe
nincs szükség barátokra, társakra. Mindez arra is fdhi,:..;
figyelmünket, hogy az élő kapcsolatok, interakciók ar:in;-.
és a valós közösségek szerepe húzódik vissza.
Tehát önálló, fontos szocializációs ágensként jelc.l
meg a mai fiatalok életében a rendelkezésükre álló W:,J-
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diJS, és o.nn:lk eltöltési módja az online térben jellemzö.
~\inda kiemelten fontos, hiszen egy meglehetösen izolált,
•~nde-s generáció" körvonalazódik ki elörrünk. Éppen
ez.ért kiemelt figyelmet kell szentelnünk minden olyan
ifjúsigi progr.1.mno.k, amely a fiatal generáció megtartásárJ, t.imog:1cisár.1, a koroszt:íly közösségeinek támogatásárJ, a v:1lós térben történö ralálkozások megélésére ad lehe~~t.
A mb:1didó hasznos eltöltése témakörben felmerül a
szervezett revékenységekbe való bekapcsolódás: önkéntes
revékeny-ségek, valamint azok a sz.abadidö-eltöltési progrlmok, melyeket fd tudunk ajánlani a fiatalok csoportjai
számára.
A fiatalok meglehetősen negatív attirüddel viszonyulnak az önkéntességhez, sokan „ingyenmunkának" tartják
és o. fejlödés lehetőségét nem tekintik az önkéntes munka
lehetös~--ének. Azonban aki már részt vett jól szervezett
önkéntes tevékenységben, az általában felismeri az önkéntes tevékenység pozitív hozadékait (Oross, 2013).
A zenei program, mint szervezett szabadidő-eltölrési
eszköz megvalósítható, mim azt a nyári zenei tábor, mint
pilot program monitoring eredményei bizonyították.
A zenei program nem rek.inrhető önkéntes programnak, így az önkéntesség témakörét a továbbiakban jelen
írás nem érinti.

A zenei program további felhasználási
lehetöségei
A fiaralok számára a társas környezet, a közösség megrarró erejének bizrosírás:i túlmutat jelen élethelyzetük támogarás:in, hosszú távon járul hozzá a társadalomba való
sikeres és hatékony belépésükhöz, valamim ha a kérdéskört prevenrív szemlélerrel közelítjük meg: támogató a
kamaszkori problémaviselkedés 15, valamint az áldozattá
vagy elkövetővé válás megelőzésében is.
Afentiekben bemutatott zenei program a közös zenélés,
a közös alkotás folyamatának köszönhetóen, mint közös~író, közösségfejlesztő program használható. A követKflÖkben arra hívom fel a figyelmet, hogy a fent bemutatott
zenei program - annak elsösorban annak iskolarendszeren
kfrül kipróbált pilor eleme - alkalmas prevenciós program
\-agy programelem megvalósításaként is.
Serdülökorban kortárskapcsolatok tehát hozzájárulnak
u érzel.mi icjlödéshez, új kognitív és szociális készségek
megtanulásához, \-alamint a kortársak a serdülőkorban
refe.-rociacsoportként szolgálnak és az identitás formálóösá.ban já::sz.anak szerepet. Ugyanakkor a kutatók arra is
cimumnak, hogy a kortársak körében eltöltött idö kockfuú cfoyezót is jelene a rizikó-magatartási formákba'6
1·.!ó bekapcsolódásban {Zsíros et. al., 2013., 22.).
A sodródó - a koroszráJyán belül is izolált - fiaral
ugyaD!S könnyebben kerülhet nehéz helyzetbe, ami akár

a rizikó-magatartási formák vagy - önhibáján kívül - a
jogszabályok megszegésében is megjelenhet.
A preventív szemléletben kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a kutatók a strukturált szabadidő-eltöltésnek (pl.
iskolában, iskolai klubban, szülők felügyeletével, illetve
velük együtt eltöltött idö), melyek protektív hatásúak a
rizikó-magatartásokkal szemben. Ezzel szemben az ún.
strukturálatlan tevékenységek (pl. céltalan csavargás, kortársakkal töltött idő), gyakran összekapcsolódnak a fiatalkori devianciákkal (Pikó - Keresztes - Pluhár, 2006).
Sok esetben vékony a választóvonal a gyermeki csíny
és a bünelköverés között, ezért fontosak mind az áldozattá válás, mind az elkövetővé válást megelőzése szempontjából a tájékoztató, illetve a preventív programok.
Véleményem szerint a prevenció mindhárom szintjén
alkalmazható programelem lehet a fentiekben bemutatott
zenei pilot program, amennyiben megvalósul a célcsoport
specifikálása és amennyiben a zenei program más preventív tevékenység-elemekkel is párosul a prevenció specifikusabb célcsoportjai esetében.
A prevenció elsö és második szintje, bűnelkövetés és az
áldozattá válás szempontjából korai beavatkozást jelem.
Emellett ezek a prevenciós szintek fokozatot is jelölnek: a
szintek emelkedésével a célcsoport valamilyen ismérv szerint c:gyre speciálisabb.
Az elsódleges prevenció sérülékeny csoportokat igyekszik
elérni (például azokat a fiatalokat, akikre jellemző gyakori iskolai hiányzás, a csavargás, vagy családjukban a rarrós
munkanélküliség) (Gönczöl, 1998). Az első prevenciós
szinten egy korai stádiumban való beavatkozás történik.
Még nem feltétlenül különül el egymásról az elkövetői és
a sértetti megelőzési stratégia, a lakosság egészére irányul
és tartozik minden olyan tevékenység, amely a lakosság
biztonságérzetének növelésével jár. Mivel még nem történt
jogsértés a beavatkozás lehetősége igen csekély, a beavatkozás okozta esetleges stigmatizáló hatásra rekinrettel,
csupán segírő jellegű szolgáltatás képzelhető el (Juhász,
2015., 6.).
A második szint a prevenció már konkretizáltabb célcsoportra irányul, az elkövetői és sértetti megelőzési stratégia pedig már az előzőnél jobban elkülönül. A másodlagos prevenciós beavatkozás az enyhébb deviáns viselkedés
megjelenése, illetve az áldozattá vagy elkövetővé válás
szempontjából veszélyeztetettek esetében alkalmazzák
(például a függőségben szenvedők, a bűnelkövető családban nevelkedö, illetve család nélkül felnövekvő, valamint
a negarív befolyású baráti körhöz tartozó gyermekek). A
megelőzés tehát már kézzelfoghatóbb veszélyekre reagál,
azonban a prevenciós folyamat során nem lehet büntető
jellegű intézkedéseket alkalmazni. (Göncz.öl, 1998). A
megelőzési tevékenység már nem általánosan mindenkire,
hanem csak azokra irányul, akik a deviancia enyhébb fo-
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kozar:it t;ucósa.n mutatják, búnelkö,·etésre hajlamosnak
mutatkoznak, illetve áldozati oldalon, akik e személyek
által veszélyeztettek. A prevenció ezen szintjén az elöbbieknél célir:inyos:ibb megoldásra, bizonyos enyhébb kényS'Zerintézkedésekre (pl. szülői felügyelet megszüntetése,
állami gondozásba vétel, intézeti elhelyezés, szabálysértési elj:ír:is) van lehetőség Uuhász, 2015).
A harmadlagos prevenció célja elkövetői oldalon reintegrációja és visszaesés megelőzése, sértetti oldalon az ismételt áldozattá válás elkerülése, az áldozatvédelem, az
áldozatsegítés és a kártérítés (Juhász, 2015., 6.).
Az elsődleges prevenciós szinten a fiatalok megszólítására használható a zenei pilot program továbbfejlesztve és
igazícva az adott sérülékeny célcsoport igényeihez, szükségleteihez.
Széleskötü ifjúsági szolgáltatás mellett elsődleges prevenciós szintü tevékenységet valósítanak meg a skandináv
országokban működő youth centerek. Finnországban az
ifjúsági S'Zolgáltatásokat az önkormányzathoz kapcsolódó,
vagy non-profit szervezet keretein belül dolgozó, vagy
egyházi kötódésü szakemberek valósítják meg. Tehát az
állami, civil és az egyházi szféra közösen dolgozik a fiatalokért17. A youth centerek alacsony küszöbű szolgáltatásként - tehát regisztráció nélkül, anonim módon, csupán
néhány egyszerú szabály megtartásával - bármely fiatal
számára igénybe vehetők az ottani, főleg szabadidő-eltöl
tési programok. Tehát elsődleges prevenciós szinten és
szélesre tárt célcsoporti körrel dolgoznak a lehető legkisebb teleépüléseken tevékenykedő „ifjúsági munkások'
(youth worker).
Amennyiben az ilyen és ehhez hasonló helyek „fogadják be" a zenei programot, elsődleges prevenciós szintről
beszélhetünk.
Hasonló profillal működnek az itthon nemrégiben
kialakításra került közösségi terek, 18 amelyek fiataloknak
szóló programokat ajánlanak, illetve fiatalok saját kezdeményezésű programjait
Amennyiben áldozattá vagy elkövetővé válás veszélyének fokozottabban kitett csoportok számára nyújtjuk a
zenei programot, másodlagos prevenciós eszközként tekinthetünk rá. Ilyen például ha a hazánkban, hátrányos
helyzetű térségekben működő tanodák használják a programot, amennyiben célcsoportjuknak az áldozattá vagy
elkövetővé válás szempontjából veszélyeztetettek csoportját tekintik.
A prevenciós szemléletben kiemelt jelentőségű, hogy a
hátrányok, hiányok mellett azokra a védőhatásokra is fókuszáljunk, amelyek egyéni vagy közösségi szinten mű
ködésbe lépnek a megelőzés érdekében. A prevenciós programokban fontos ezen védőfaktorok támogatása és
ösztönzése, erősítése.

Védőfakcoroknak nevezzük a kockázati tényezők ellen
ható, azokkal szemben immunizáló hatásokat. A védöfaktorok rezilienciához vezetnek, amely egyszerre egyéni jellemvonások összessége és egy dinamikus folyamat, hiszen
külső az események, környezet kölcsönhatása a1akfrják. A
reziliencia hoz.zásegíci az egyént a sikeres adaptációhoz a
kockázatok és hátrányok ellenére (Solt, 2012). A reziliencia az egyén ellenálló képességét jelöli, mely a megváltozott külső körülményekhez való adaptálódási képességben
jelentkezik (Farkas, 2012).
A reziliencia képessége önmagában még nem tekinthető protektív tényezőnek, magát a rezilienciát is számos
védőfaktor alakítja ki, melyek egy része öröklött jellemvonásból ered, más része külső környezeti adottságokból
(Farkas, 2012). Azonban a védőfaktorok, melyek hozzájárulnak a reziliencia kialakulásához bármely életkorban
fejleszthetőek (Solt, 2012).
Hester és munkatársai (2007) szerint gyermeki reziliencia vezető faktorai: alkalmazkodó személyiség; maga.s
szintű gondolkodási és probléma-megoldási képesség; fizikai attraktivitás, mely szorosan kapcsolódik a poziáv
interperszonális kapcsolatokhoz; humorérzék; jó szociálís
készségek, és szupportív kortárskapcsolacok; autonómia
és kompetenciaélmény; biztonságos kötödés a szülőkhöz;
kapcsolat egy tágabb közösséghez, mint például vallási
vagy iskolai csoportokhoz, távoli családtagokhoz. (Farkas.
2012).
A reziliencia közösségi szintes is énelmezhető: a reziliens közösség „olyan közösség, amely képes a meglepetésszerű eseményekkel kapcsolatos problémák, lehetőségek
és potenciálok ancicipálására; képes csökkenteni a fejlödési, valamint társadalmi-gazdasági sérülékenységet és a
lehetséges fenyegetésekkel szembeni érzékenységet; hatékonyan, helyesen és jogszerűen reagál egy sürgősségi esemény során; továbbá gyorsan, biztonságosan és kedvezöen
megy végbe a felépülése" (Komlósi-Richter, 2015).
A reziliencia erősítésénél azonban körültekintően kell
eljárni: a közösségi reziliencia erősítését célzó felü!röl/ktvülről jövő támogatások csak a lehetőségek biztosicásác
jelenthetik. Elsődleges szempont, hogy maguk az érintett
közösségek aktív szereplőként vegyenek részt a folyamatokban. A kutatók felhívják a figyelmet arra, hogy a pacer·
nalisztikus támogatás ugyanis nem vezet rezilienciához
(Komlósi - Richter, 2015., 66.).
Mindezt a fiatalok és fiatalok csoportjainak támop.cisánál is szem előtt kell tartanunk.
Fontos tehát, hogy megtámogassuk a fiatalok eróssf.
geit, emellett figyelemmel legyünk az őket érintő nehb
ségekre és veszélyekre is. Olyan támogatást nyújtsunk
számukra, amely elsősorban erősségeikre fókuszál és az ó
bevonásukkal, együttműködésükkel valósul meg. Wk-
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rnényem szerint a bemutatott zenei program alkalmas e
célok megvalósítására.

Összegzés
A fentiekben bemutatásra került ez olyan zenei program,
amely mind iskolaendszerü képzésben, mind iskolai kerereken kívül alkalmazható fiatal korcsoportok támogatására. A fiatal korosztály társadalmi, valamint pszicho-szociális jellemzőinek ismerete mellett a zenei programra a
fiatalok számára hasznos és értékes programként tekinthetünk.
A hazai ifjúságkutatási eredmények rávilágítanak fiatal
korosztály esetében a közösséghez-tartozás, a társas kapcsolatok alacsony számára és intenzitására. A társadalmi
jellemzőik közül kiemelt jelentőségű a szabadidő, mint
önálló szocializációs színtér megjelenése, valamint a fiatal
korcsoport értékválasztásai, a fiatalok 'csendessége', online
terekbe való visszahúzódása. Mindez indokolttá teszi,
hogy a fiatal generáció valóstérben megélhető kapcsolatainak lehetőségét támogassuk. A fiatalok nagyrészt azonline világba való jelenléte (az 'always ON' életvitel) miatt
fontos, hogy a fiatalokat meghívjuk a valós térbe, hiszen
a közösségben megélt élmények és az ezen kere~ztül való
fejlődés lehetősége kihat egész életükre: felnőtt szerepeik
kialakítására, valamint a munkaerőpiacon való e.lhelyezkedésükre is.
A fiaralok meghívhatóak a valós térbe, közösségi eseményekre, kapcsolódásokra, azonban meg kell találni
azokat a módokat és csatornákat, amelyeken keresztül
leginkább elérhetők. Az ifjúságkutatásoknak köszönhetően azonban rendelkezésünkre áll ez a tudás: az online
tárhasználarra vonatkozó kutatások és az ifjúságkutatások
is sokrétű tudást nyújtanak számunkra a fiatalok médiafogyasztási szokásairól.
Azok a képességek, amelyek a fiatalok jövőbeni boldogulásának zálogát jelentik - többek között az együttmű
ködés, rugalmasság, kreativitás képessége - elsősorban a
valós térben megélt közösségi kapcsolatok mentén fejleszthetők. Ebben is jó eszköztárt biztosít a fent bemutatott
zenei program.
A pszicho-szociális korosztályi jellemzők közül a valamihez igazodás, a valahová tartozás éppen a kamaszkor
egyébként lelkileg sérülékeny időszakában válik fontossá.
Egy közösség, amelyben a fiataloknak lehetősége nyílik
egymás felé fordulni, életre szóló barátságok kialakulásának ad lehetőséget, megtartó erőt is jelent. A közösségformálódásnak nyilván vannak spontán formái, azonban
ebben sokkal több lehetőség rejlik, ha tudatosan megtámogatjuk ezt a folyamatot. Ezt a célt is szolgálhatja a fentebb bemutatott zenei program, illetve annak iskolai kereteken kívül megvalósult pilot verziója.

Szükséges támogatni, sőt kormányzati szinten erőfor
rást allokálni azokra az ifjúságszakmai feladatokra, amelyek célzottan reagálnak a fiatalok fentiekben leírt élethelyzetére és pszicho-szociális jellemzőkre. Kiemelt figyelmet
kell tehát fordítani a közösségfejlesztésre, az „offi ine közösségek" támogatására. Olyan ifjúságpolitikai intézkedésekre van szükség, amelyek a fiatalok széles rétegeit érik el,
éppen ezért nagy jelentősége van azon helyek létrehozásának és támogatásának (pl. közösségi terek, tanodák,
ifjúsági klubok), amelyek a közösség megtartó színterei
lehetnek a fiatalok számára, amelyek széles körű program-ajánlatukkal, a valódi találkozások lehetőségének
biztosításával alternatívát nyújtanak az online világ mellett
(Kovács, 2015). A mai magyar fiatalokat olyan, a korábbinál talán összetettebb kihívások érik, ami miatt fontos,
hogy a fiatalokkal kapcsolatba lépő, őket támogató szakemberek tájékoztatása és fejlesztése is megvalósuljon. Jelen
írás ezt igyekezett támogatni egy, a fiatalok segítésében jól
használható program bemutatásával.
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Jegyzetek
Az .Ijjiísdg. hu a sikrm nrmudlklrt -Arfagó ifjú,dgi szofgd!tatdifrjlnz1és a közok1a1d,ban tn11uló didkok rsllyrgymlö,lgbuk 11övrllsr hdtkibn,'
elnevezésű, TÁMOP 3.3.12-12-2013-0001 azonosÍIÓszámú projehct A
zenei program az Új Nemzedék Központ koordinálra.
1
A 1elcpülések mindegyike - Pécs kivé1clével - a Leghácrányoubb
Helym ii (LH H) kistérségekben található. Pécs cserében egy periferikus
státus1,ú iskola került bevonásra.
A PTE-ZEN a Pécsi Tudományegyetem kulturális-okmási k~eményezése, amely az egyetem hallgarói számára három kredites modul,
valamint zenei feszriválon megvalósuló szakmai gy:ikorlar kcméooi
bizroslt lehetőséget a zenéhez kapcsoló<ló tu<lás és rendezvénysmvczói
ismeretek megszerzéséhez. Ezúron is köszönc1er mondunk a progrun
megvalóshásában vállalr Jclkiismercrcs és nagyfokú s,.akmai tudásról
ranúskodó munk:ijáérr Dr. rleck Zoldnnak a PTE-ZEN szakmai ig,i•
garójának és Koncz Balázs a PTE-ZEN ügyvivő szakérrőjének. Tov:íbbi
információk: hrtp://zen.p1c.hu/
• A zenei programban a köverkczőinrézményck bevonásával valósulr meg:
- Mocsáry Anral Álral:inos Iskola és Alapfokú Múvészeti Iskola (Jú.
rancslapujtö, Nógrád megye);
- II. Rákóczi Ferenc Álralános Iskola, Gimn:ízium és Sukközépiskob
(Szécsény, Nógrád megye);
- Dr. Mészáros Kálmán Álralános Iskola (Ároktő, 13orsod-Ab~új-Zemp•
lén megye);
- II. Rákóczi Ferenc Alral:ínos Iskola (Fclsóva<lász, Borso<l-AblújZemplfo megye);
- Budai-Városkapu Álral:inos Iskola és Szakképző Iskola fünf.t Utc:11
Általános lskol;lja (Pécs, Baranya megye);
- Magyarmccskci Áhal:lnos Iskola (Magyarmecske, rlaranya megye);
- Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Miivészcri Iskola (S~sd, Bmlt)1
megye);
- Zrinyi Miklós Középiskola Két újfalui Konr:i<l lgnk Álralános l;kolája (Kétújfalu, Baranya megye);
- Tolna Megyei Szem László Szakképző Iskola és Kollégium. V.ilyi J'i-.
tcr Szakképző Iskolai Tagintézmény (Tam:ísi, Tolna mq;yd;
- Drávamcnti Körzeri Álral:lnos Iskola Darfoyi Tagiskolája (Darin1·.
Somogy megye).
1 Tananyag cléihcrö oktatási segédanyag clnicn l~c,iltl1~ró dokuin1'fl·
wmkénr, a következő oldalon: htrp://ujncmzc<lck.com/hu/baúsisk(\lai-program
• Az oktató múvés-l!anárokkal készült interjúk dérhetók az ujncnittJck.hu oldalon:
Baksa Péter - lmp://ujne1m.cdek.hu/suli/papirforma_sze1im_kl.1Stszi kus_zencsz_len nek_bar _cz_an nyi ra _mar _11cm_k1tS7.ik- l 0147
Rozs Tamás - http://ujnemzc<lck.hu/suli/%E2%80%9Ear~m·k·
hangor_ku lon_hangs·lcrnck_ta rrom%E2%80%9D-10197
Horvárh Krisztiátt - h11pd/ujnc1m;eJck.hu/suli/prob:1lok_dn1rm,;zeru_cnekorar_tarta11i-l 0342
Büki Rich.\r<l - l11tp:/lujne111zedck.hu/suli/az_cnibcr_komfutu,,111)at_kicsi1_íelrugja_a_íroo talis_okratas-10343
S:tabó Artib- hrtp://ujncmzcdck.hu/mli/~s7.rCvl"ttck__horJ'_b,'(1l.>ve11_tok_olya 11 _mint_egy_modern _zcnc-10 24 4
7
Az egyik iskola szervezési nehb.ségck mian ncni rudra dll.\!n\ a nylr:
ráboroztatá,1.
A kövctkc1.ő iskolák diákjai és rnn.lrai veuek r<:s,t :\ ll}':lri m\d 1'1'i'i
ramban: Mocsáry Antal ÁlraLlnos Iskola .:s Al.lpfokti l\luv<'m·\l U...t1
(Karancsbpujrő, N6gdd megye): II. Rákócll Fcrcn,: Ak1l.in,,s hl,~.,.
Gimná,.lum és Sz~kközépiskola (Sz.c:.:sén)', N6r,dd ml"~)'<'.}; Or, M&ii
ro.• K~lm:ln Álralfoos Iskola (Árokrö, llorsod-Ab.niJ-Zcmrlfo rnc~,yrt
lludJi-Városkapu Altahlnos Iskola és SzJkkt'pz,'1 bkol.i ll:l11f.1 l.1rcu .\i
ralános l~kolája (Pccs, lhrn11y3 megy<"); /\.for,y-.irml'(~kd AltaUn,,1 lsk,,!J
(Magyarmecske, Harnn}'a megye); S,ls<li Alr'11:itws hk,,b l< At-11,f,,li,
1
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Kovács Anna Eszter: A populáris zenei kultúra a szervezett szabadidő-eltöltés szolgálatában
Müvészeci Iskola (Sásd, Baranya megye); Zrinyi Miklós Középiskola
Kc'rújfalui Konrád Ignác Álralános Iskolája (Kétújfalu, Baranya megye);
Tolna Megyei Szene László Szakképző Iskola és Kollégium, Vályi Péter
Szakképző Iskolai Tagintézmény (Tamási, Tolna megye); Drávamenti
Körzeti Álralános Iskola Darányi Tagiskolája (Darány, Somogy megye)
' A nyári zenei tábor szakmai programja
Fóbb szakmai elemek:
Próbasáv
Srúdió
Hospitálás
Kurzussáv
Kisesri
Prczí
Pottfólió

A zenei 1ábo1 Próbasáv programponrjai kc,erében a diákok felfrissírcnék
a tavaszi zenei ptogram sotán megín dalukat, annak szerkezeti elemeit,
szólamai,, majd a ptóbákon gyakorolt zeneszámokat a tábotban összeállícon profi stúdióban rögzíreuék (Stúdió).
A diákoknak leheróségük nyílt egymás próbáinak lárogatásáta is, így
megismerhem:k a többi okrató múvészranárc, illetve a többi iskola alkotóesoporrjainak produkcióit. (Hospitálá•)
A diákok a rábor mindegyjk napján egy-egy speciális témát jártak
kötül zenészranáraik vezerésével. {Kunus•áv) Ezek a ku,zusok- a ko1ábbiakhoz hasonlóan - szintén az élményközponrú oktatás módszerével
valósultak meg, a diákok különböző produktumokat is előállírhanak a
kurzusok zárásaképpen. A iábor mindegyik oktató múvésztanára veze•
tett egy-egy kurzusr, így a táborban összesen ör kurzus kerül, meghirdetésre, amelyek közül a táborozó gyerekek szabadon választhattak.
A tábor kurzusainak rövid leírása:
Pop-tori - Baksa Piur
Popzenei müfajok alakulása a 20. században a bluestól az clekuonikus
zenéig, a társadalmi és a piaci igények tükrében, vagyjs hogyan köveue a
popzene a világ váliozásait az elmúlt bő 100 évben.
NfPop - Rozs Tamás
A kurzuson 25 zenekar, illerve zeneszerző bemutatására került sor, olyan
előadók bemu,arására, akik a népzenét izgalmasan, eredeti módon, igényesen emelték be a mai popzenébe, s alkoccak így egy új zenei minőséget
a múfajok, zenei világok kölesönh.atásában. (pi: Balkán Fanatic, Besh o
Drom, Palya Bea, Cimbaliband, Ghymes, Sebestyén Márca, Muzsikás,
Deep Forest, Horcobágyi László, Csík zenekar) Online zenehallgatással
és beszélgetéssel valósult meg a kurzus.
Oui, vágd!-Mb- iJ Itílustortinet - Bagány Attila
A kurzuson a gyerekek tanáruk vezetésével szétszedték a hangszert, és
megnézték annak részeit, közösen átbeszélték, hogy ezek közül mi mire
való. Majd különböző sdlusú dobjáték bemutatásával megismerhették a
dobfelszerelés részeit és a különböző dobverők szetepét,
Gitártörtinef
A csoportalkotás különféle girárok képeinek esetleges választásával valósult meg. Minden gitártípushoz kapcsolódott zene, előadó, korsz:ik és
stílus. A kurzus során sok zenehallgatás és a gitárzenékhez kapcsolódó
interaktív beszélgetés, játék volr.
Laptop dj- Horváth Krisztián
A kurzuson a még napjainkban is közkedvelt dj-műfaj bemutatásával a
gyerekek megismerhették a zene rögzítésének és keverésének technikái,,
valamint az elektronikus és akusztikus zene összedolgozását.

A táborban minden este zenés műsorra került sor (Kisesti}, amelyre egy-

egy meghívott előadó is érkezett a hazai populáris zene hírességei közül.
A Kisesti alkalmak a tábori napok esti záró programjai volrak, amelyen a
u:nészvendégekkel közösen 2.enélhenek, énekelhe11ek a táborozó gyetekdc, valamim a diákoknak lehetőségük nyílt egy moderáror segítségével
beszélgetni is a meghívott hírességgel, és megismerni egy-egy zenészi
c'lerutat, karriert.
A diákok a Kise.sti beszélgetések vendégeiről zenésztanáraik segírségfvel prezentációt készítettek (Prczi), amellyel fogadták, köszöntötték a
Kisesú vendéget. (A táborban fellépő zenészek voltak: Papp Szabolcs-Supcrnem, Boc1kor Bíborka és Szepesi Mátyás- Magashegyi Underground,
Ukó Marcdl- Vad Fruttik, Horváth Zoltán - Kanizsa Csillagai)
Minden porc fólió tartalmazta a diák személyes adatait és értékelő kér-

déseket, hospitáwi naplót, fiktív hlet egy barátnak. ill. =.Lidnak vagy
családtagnak (szcnponrsotral), naplót (a progpm minden napjára vozurkozóan); szabadon válaszrh.aró elemeker, valamint a ciha, ,-égére o,gyéb
kisptojektek, prezentációk, az alkotás során született produkrurru.it.
Ad iákok portfóliójávai kiemelten vizsgák reYékeny,égek. ptograrnclemek:
- próbaalkalmakszáma (összes,,n és egy dükra vrcírve) és a ri ,,mackozó aktivitások
- kurzus-revékenység
- hangstúdió gyakorlar
- szabadidős prngrarnok
- egyéb közöss,:gi akúvitás
A zenei rábot Gálae•trcl zárulr, ahol a gyerekek bemurarrák a ciborban
tökéletesre csisrolc és színpadi fellépéshez igazírotr dalaikat.
A zenei táborról rövidfilm is készül, amely dérheró az Új Nemzedék yourube csatornáján: https://www.yourube.com/watch'v=0smxeuS3b-8
9
A Közponri $mimikai Hivatal 2015-ös ad=-i alapján a magyar Wwss.l.g 17,8 %-a, az.az 1,760 rrúllió fiaral ranozik a 15-29 éves korcsoportba.
forrás: hrrp://www.ksh.hu/docs/hun/xstadar/xstadat_evesli_wdsd009.
html
10
A 20-24 éves korosztályban a munkanélküliségi ráta rendkívül magas, többszöröse az átlagnak. A fiatalok munkanélküliségének aránya
20IO-ben érre d az egyik csúcsponrját (25,1%) (Domokos, 2013.). A
fiatalok munkanélküliségének aránya 2013 óra folyamatos csökkenése
murat. Majdnem minden hatodik munkanélküli továbbra is ebből a korcsoponból kerül, ki. (KSH, 2016.)
11
A magyar NEET- fiatalok aránya átlagosnak rekinrhe1ő (KSH, 2014),
azonban mivel gazdaságilag inakúvak és oktatásban vagy kép:z6ben sem
vesznek részt, kockázatnak teszik ki magukat munkaetó- piaci és a rán.adalmi kirckeszcés rekimetében egyaránt (Bokányi - Szabó, 2015). A fiatalok munkaerőpiacról való kikerülése nagy gazdasági veszteséget okoz,
emelletr a NEET- fiaralok között nagyon sok a kiábrándulr, alá nem keres
munkát, mert azt gondolja, hogy úgy s,,m ralálna. (Okratásfejksuési Observarory Központ, 2013).
12 Az 'új' jelző pedig azért \'á.lt elnevezés részévé, mert ez a generáció
énékválaszrásaiban leginkább a II. világháború előre születerr generáció
válaszrásait tükrözik. Erre az ún. 'csendes generációra' volt szintén jellemző az óvatos, konform, bizrnnságra rörekvó magarartás válaszrása.
" A magyar fiatalok többsége hétköznapokon átlagosan 3 és fél óca,
hérvégenként 8 óra szabadidőről számolt be (Nagy, 2013).
1◄
Barátoknál töltött szabadidő jellemzői: barátoknál tölti szabad idejét a liúklféniak 47-60 százaléka, addig a Iárryoklnók 39-52 százaléka.
Nagy különbséget találunk korcsoporrok szerint: a 15-19 éve•ek 48-63
százaléka, míg a 25-29 évesek 35-46 százaléka tölti szabadidejét a barátainál hétköznaponként és a hétvégéken.
,s A problémaviselkedés magában foglalja a serdülők egészségkoclci.uti
rnagatardsát és a pszichés jóllé,ének elemeit. A fiatalkori problémavisdkcdés (problem behavior) magában foglalja a szerfogyasztist. és emellett
több magatartási elemet is tartalmaz, mint például: korai és kockázatos szexuális aktivitást, agresszív, antiszociális viselkedést, adaptációs
nehézségeket, iskolai beilleszkedési és tanulási nehézségeket és pszichés
zavarokat (szotongás, depressziós 1ünerek megjelenése, elégedetlenség,
reménytelenség és pesszimizmus).(Kovács, E.)
" Rizikó-magtartási formák: dohányzás, drog- és alkohol-fogyasztás.
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Finnországban az ifjúsági törvény ketetet és alapvetö elveket nyújt
az ifjúságért folytatocc munkának, azonban ennél konkrérabban nem ad
iránymutatást a munka gyakorlati vonatkozásaira. A szerző a ranulmány
írása alatt Erasmus+ szakmai gyakorlat keretében finnországi ifjúsági
szolgáltatások működését tanulmányozta. Meglátásait személyes tapasztalaraira, ismereteire alapozta.
'" Az Új Nemzedék Központ koordinációjával 2016 szeptembcréról kerülnek kialakításra a megyeszékhelyeken található Közösségi Terek, az
f,FOP-1.2.3- -VEKOP/15 - Komplex ifjúsági fejlesztések- új nemzedék
újraröltve című pályázat keretében.
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Erasmus+impACT szeminárium: a hatás
fogalma az ifjúsági programok esetében
Jden írJst .1z Er-.1sn1us-1Transnational Training and Cooper-,1tion Activicies (TCA) keretében finanszírozott, Pozsonyban megrendc:zett ,.impACT" szeminárium inspirálta,
-1melyen réS'l.t vehettem 2016. június 15-19. között. A szemi1drium progr-1mja arra épiilc, hogy megfogalmazzuk,
mit jelenthet a h-1tás fogalma az ifjúsági területekre vonatkozó progr-.11nokn:il. miért érdemes ezzel foglalkozni, a
hatások hogyan jeleníthetőek meg és hogyan kommunikilh:uóak egr program során. Bár talán ezt nem is tisztázmk egyértdmüen, de sz:í.momra ezt jelentette az impACT
dne\·ezés: a hads és az akció, cselekvés összekapcsolása.
A hadsok megfogalmazása és bemutatásának igénye
erötdjesen összekapcsolódik az evidencia/ bizonyícék-alapú döntéshozatal logikájával, ahol elvárás, hogy tényekkel,
bizonyítékokkal alátámasztható legyen nemcsak a program megegyezésnek megfelelő lebonyolítása, hanem a
program „énelmt'nek" a demonstrálása: valóban történt
v,ilami azzal, hogy a program megrendezésre került, valóban hozzáadott értéket jelent a megrendezett projekt.
Amennyiben az Erasmus+ keretében finanszírozott programról van szó, akkor elvárás, hogy a projekt az Erasmus+
szellemiségében történjen, megfeleljen azoknak az értékeknek, amelyekért létrejött az ErasmuS-t.
A következőkben a szemináriumi tapasztalataimat szeretném bemutatni és továbbgondolni, abban bízva, hogy
t:1lán más szektorok munkatársai számára is hasznos lehet
ez a tudás és megközelítés.
A program az Erasmus+ Transnational Training and
Cooperation Activities (röviden: TCA) keretén belül valósult meg. Az Erasmus+ az Európai Unió 2014-2020
közötti időszakra vonatkozó oktatás, képzési, ifjúságügyi
és sportprogramja, ezen belül a TCA egy kis részt jelent,
amely az Erasmus+ programokra jelentkező szervezeteket
szakmai fejlődését támogatja, vagy a projektmenedzsmenthez, sikeres pályázáshoz kapcsolódó tréningek szervezésével vagy az ifjúsági területen aktuális témák feldolgozásával. Ahogy az elnevezés is mutatja, ezek mindig
nemzetközi projektek, legalább kettő Erasmus+ nemzeti
iroda szervezésében.
A programot a szlovák és a holland E+ nemzeti iroda
szervezte együtt, és három tréner facilidlta a szemináriumot. A szeminárium legfontosabb céljai a következők
voltak:

_ a hatás fogalmának a megismerése és elemzése azén,
hogy a nemzetközi ifjúsági munkában a mínóségi
hatásmérés stratégiai szempont lehessen
_ az Erasmus+ keretein belül és kívül működő ifj1&gi munka hatásvizsgálatra vonatkozó jó gyakorlw.inak a megosztása és elemzése
_ a minőségi hatásvizsgálatok megvalósícásához ajánlások és indikátorok összegyűjtése, különös tekintettel a fiatalok fejlődésére.
A szeminárium az érkezéssel és a távozással együtt 5 mphói állt, ebből az első nap az előkészícést jelentette, a csapa
építés kezdetét. Az impACT felépícésében a legfontosa..t..b
cél - az Erasmus-t-TCA programoknak megfelelően-~
olyan közös tudás, hozzáadott érték kialakítása, amely a
nemzetköziségből és az elrérő szakmai-szervezeti hárré..-oo
táplálkozik. Így a program hangsúlyt fektetett a CS2.p.;l
összeál Iírására és összekovácsolására, ezt segítendő, az i!l-terkulturalitásra, a kooperáció akrív támogatására.. A sz.e.
minárium feladata volt a formális és a nem formális ,-ilimint informális tanulási módszerek ötvözése, ezen 2
konkrét szakmai program elméleti és gyakorlati részekb.:1
állt. Az elméleti részben az elhangzott három előadás~
szólt, hogy hogyan lehet definiálni a hatást, hogyan k!:~
mérni, és hogyan érdemes kommunikálni egy progr..::i
hatásait. A tréning nagyobb részét azonban az elhlilgJ".Y"i:tak megvitatása, már meglévó gyakorlatok, eszközök~
mertetése és kipróbálása, illetve helyzetgyakorlatok jdc.,tették.
A hatásvizsgálatok módszereinek megvitatása d5'~
első lépésként, a hatás fogalmát próbáltuk körülimi, ◊ly-..::
kiindulópontot találni a közös munkához, amely kdk)c'!l
rugalmas ahhoz, hogy lefedhesse az ifjúsági prognc'!.~'k.
széles körét. A hatásvizsgálatok kérdése összeb~l-..:.2.·
a minőség kérdésével is, ahogy erre Howard \Vlllia~u.
fel hívja a figyelmet (Markovic, 2015). A minő~ J.! l$
sági munka esetében a minőségi élm~nyek nyujt.L<ciY;;.l
minőségi lehetőségek és minőségi elkörelezetts~kbu.rt~
sít:ísával lehet elérni, de az, hogy ezek a tfoyezt,k mi~,
irányba hatnak (pl. a munkaerő piacon ha~-i.ih:.:~
tudást eredményeznek vagy az önfrtékelésre lmn,,k,) n~
mindig meghatározható.
A hatásvizs<>-:llatok
szociológbi,
kö2.,gu.J.1~::_tae1
t ~
bu
...,,
'
'
~
közelítése mellett a szemin.irium gphwLui tfs:~Ítx-l'l ~

Szombathelyi Szilvia: Erasmus+impACT szeminárium
volt a cél, hogy megértsük hogyan definiálható egy program hatása a résztvevők, a szervezők, a környezet, a közösség oldaláról. Ez azt is magába foglalja, hogy elvonatkoztassunk a hatások mérésekhez kötődő definíciójától.
Az ifjúsági közösségi munka olyan nehezen számszerüsíchető fogalmakkal dolgozik, mint személyiségfejlődés,
attitűdváltozás, magabiztosság vagy élményadás.
A holland nemzeti iroda egyik munkatársa vezetésével
3-4 fös csoportokban végiggondoltuk szisztematikusan
egy-egy konkrét tréning hatásait, úgy, hogy az a realitások
szintjén maradjon, de illeszkedjen az Erasmus+ célrendszeréhez, valóban hozzáadott értéket képviseljen, mind a
projektszervezők, mind a résztvevők, mind a tágabb környezet szempontjából.
Továbbá, a klasszikus mérésalapú megközelítések alkalmazását nehezíti az a tény, hogy a hatásoknak van egy idő
belisége: nem mindig definiálható, hogy mikor jelentkeznek, általában nem feltétlen egyszerre, minden tészrvevőnél
és nem egyforma intenzitással. Van, aki a programok után
hazatérve, hihetetlenül lelkesedve, feltöltődve vág bele a
napi munkába (de lehet, hogy néhány hét múlva már a
megsz.okott rutin áll vissza) és van akinél, akár hetek vagy
hónapok múlva, pl. egy pályázat közös kialakításának folyamata során érnek be a programban megtapasztaltak.
A második capaszcalat, hogy a bekövetkezett hatásoknak csak egy részér lehet elörelácni, tervezni és meghatározni. Az impACT programon 9 nemzetiség (szlovák,
cseh, román, francia, spanyol, portugál, holland, angol,
magyar) képviselője vett részt, a közös nyelv az angol volt,
de néha átválcottunk franciára, spanyolra, a szlovákra vagy
akár magyarra. Az angol nyelv gyakorlása, az idegen nyelven való kommunikáció erősítése általában mindenki
esetében egy tervezhető hatás. Ugyanakkor, ha nem az
anyanyelvünkön dolgozunk együtt, nagy kihívást jelent,
hogy megteremtsük a közös értelmezés lehetőségét,
ugyanazt ércsük a kifejezések, az egyes szavak, vélemények
alatt. Ez pedig a másik aktív hallgatását feltételezi, íllerve
a saját megnyilvánulásokban az egyértelműségre való törekvést, ezek pedig végső soron a demokratikus párbe·
szédnek is az alapját jelentik.
A harmadik, hogy el kell fogadni azt a bizonytalansági tényezőt, hogy a hatások intenzitása, kiterjedtsége egyénenként változó, attól függően, hogy milyen háttérrel,
elvárásokkal indulcak a résztvevők neki a projektnek,
mennyiben cudrak bekapcsolódni és utána találkoznak-e
olyan élethelyzettel, ahol hasznosulnak a tapasztalatok.
Az impACT esetében a csoport terepen dolgozó ifjúsági
szakemberekből, nagy szervezeteknél vagy Erasmus+ nemzeti irodánál dolgozó programkoordinátorokból és ifjúsági témákkal foglalkozó kutatókból állt. Ez azt jelentette,
hogy a csoport egy része nem feltétlenül találkozott korábban a tréningen felvetett problémákkal, kihívásokkal,

vagy nem gondolta ezeket hangsúlyos kérdéseknek. Az
Erasmus+ programok egyik legérdekesebb része egy „külsős szem" számára a nem formális vagy az informális tanulás kipróbálása. Ez egy olyan élmény, amely pl. a pedagógusok vagy kutatók számára gyakran meglepő (így akár
stresszforrás is, hiszen ismeretlen élethelyzet), ezért sokkal
erőteljesebb, mint az ifjúsági szakemberek körében.'
A szeminárium zárótémája az eredmények, a program
hatásainak kommunikációja volt. A programok esetében a
hatásmérésekre, amennyiben ez az igény megjelenik már a
projekttervezés időszakában, vagy legalábbis a projekt indulása előtt, akkor léteznek viszonylag egyszerű és ín formatÍv
eszközök, amelyek számszerüsíthetnek elért eredményeket.
Mivel a hatás fogalma a változással kapcsolódik össze, ezért
ez feltételez egy kiindulópontot, egy viszonyítási alapot, és
ehhez mérten tudjuk meghatározni a változást.
Az impACT szemináriumon azonban az egyik gyakorlat (ahol egy EVS keretében érkező fiacal befogadásával
kapcsolatos érveket kellecc összegyűjteni) jól rávilágícott
arra, hogy vannak olyan hatások, amelyeket nem szükséges számszerűsíceni, mégis talán ezek a leglényegesebbek
és a legmarandóbbak. Idetartozik például az az élmény és
capaszcalat, amelyet egy másik kultúrából érkező, másik
nyelvet beszélő ember megismerése jelene. Vagy az a hírnév
és pozitív kép, amelyet a közösségről fog továbbadni az a
fiatal, aki jól érezte magát nálunk. A szemináriumon több
példán keresztül elemeztük, hogy a szociológiai kutatások
mellett, hogyan lehet megjeleníceni - akár lényegesen kisebb költségvetésből - a projektek eredményeit, hatásait.
Az élménybeszámolók (testimony) vagy a storytelling ráadásul pontosan arra hívja fel a figyelmet, ami talán a
legfontosabb az ifjúsági projekteknél, az az élmény, amit
a részt vevők magukkal visznek.
Számomra az egyik ilyen „csomag" amit kaptam, a
befogadásnak, másikra figyelésnek és az európai lécnek
a megtapasztalása. A másik a lelkesedés, pozitÍv attitűd, a
sok nevetés, ami nem kis részben a trénereknek volt köszönhető.

Az Erasmus+ TCA programokról a SALTO és az Erasmus+ magyar nemzeti Iroda honlapján lehet információt
szerezni és a programokra jelentkezni.

Irodalom
Markovic, Darko: lt's alright - Youth work works in mysterious ways. An
interview wich Howard Williamson and Paul Kloosrerman. 2015.

Jegyzet
1
Ezt erősíti m~g egy jel~nleg is folyó kutatás az Erasmus programok
rés:uvevóivel: . Research project on competence devclopment and capacícy building of youch workers and youch lcadcrs involved in training/
supporc accivicies in E+/YiA" http://www.researchyouth.net/scope/;
magyarul: S1.omba1helyi, 2015.
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Attitude research among young lntellectuals - vislons, famlly formatlon, llfestyles

Keyword1: M:1rri:1gc, Childl>c:iring, Worlc, Lifrsrylcs, Succcs, M;nc choicc
11,is :1nide shcds líght on thc :ittirudcs of young I-lung:1ria11 inccllccru:1ls bctween :1~s 22 ;rnd 27.
'll1c ai m of t hc resc:1rch was l'o rcvcal roday's H ung:1rian you ng pcoplc's sta nccs on fa mily form;1t1on, ln.l~ <li,Yi~, ~~,-cr pl:111ning and di!Tcrcnr lifcstylcs sincc bccausc of rhe cxpansion of cJuc.ttion anJ c>:istcntial Jlipir.ulo11:-.wi1lil'\f;t'l,~"!i'
havc chil<lrc:11 is ofccn undcrminc<l. 'föc rcsc:1rd1 w:1s maJe using qu:1llt.uive mcchoJs; thc 16 in~rvkws él)l~t-:h'if 'it
quescions. 13ascd on thc resulrs I i<lcmilicd ch:1t cxistcnrbl :1spir:1tio11s anJ c;1rttr pLtns ore rd.u<'<.l to the t('álitll'l:1..)t. la
srablc fom ily lífc rnthcr eh:111 to juvcnilc sclfishncss, :rn<l bcsl<lcs chis 1hcy fovor thc nadition;\\ w.lys ~)H.nn1~~lii,

Szilvia Szombathelyi - Mónika Földvári
Challenges of Parentlng ín Modern Societles
- Thoughts Connected with lnternatlonal Campalgns that Serve the Strengthenlng of F~mlli~s

Thc socbl clungcs of our tirnc, thac rcdricw rhc conditions of íanilly lile , :ne a major challcnsc for p„rr.:-m~ l\'\.·!n :' -N
rhc significanr ch:1111,cs affccting fomilics in rhc filcds of bl>or m:1rkc1, lifestylc, v:1lucs, áttittlllcs ,m,J ~-ú~t~l t\:j"-.'\.'t~~~•!'i
they h:1vc to rhrivc undcr con<litions d1:1r r:1,lically <liffcrent írom the one ln wich thcy wm.' sodálh.űt
Onc of rhc grcatcst problcms of modern parcnrs Is to sult for thé :;oda! expcctatlot1s co1111(.'(rc.J with \\Wtmh~, ~~,, ·1~
sociccics :1rc ch:1r:1ctcrizeJ wíth unccrranity in parcmhooJ, :ind formub1ion of unrc;1lisdi:: t')i\){'(l;1tkm~ h, tht ~ kl{
rcconcílíation of work an<l fomily lifc. yll1c changc in rhc mnsfcr of infunn.nloils :1bont pMcntlng ánJ int~ 't-'.li·I', · x\t
sharing problems lead to chc lonclincss of famllics.
I n our scu<ly, by :111:ilysing thc intcrnacional ca mp:1lg11s thar scrve thc s1 rcngthcn Int~or' famlllcs, "~ \\\\\.'l'-.~ lik~;,, 1i~,1,
some dcrnems of rhe problcms of modern fan1ilics.

- - - - - - - ~ - - -Zoltán Mészáros - Petra Arnold

Szombathelyi Szilvia: Erasmus+impACT szeminárium
--~__:___~:.=.=._:~=--:.:_:_:_:2=.:__:___:~~'..'...'...'.

General Attiudes towards Persona! Bankruptcy and Specific Attitudes of the Endangered Housholds - Thoughts
t,om the Final Research Study
1he reported results found in our journal series, build on our preliminary researches. The analyses aimed to discover
which social groups or which type of households are most endangered of becoming bankrupt. It also investigates which
of these could be most dependent on the newly introduced institutions and their specifically targeted actions (of which
include foreign currency debt management and resolving issues of families already participating programs for debt management). \'(/e were also investigate what socio-economic indicators these enda ngered groups might have, how prepared
people might be for the upcoming problems and if they are able to handle and react to crises (ín an adequate manner)
and what are their attitudes towards persona! bankruptcy.

Anna Kovács
Pop music culture in service of organized leisure time activities
Presenting a music program and considering its further opportunities

keywords: cooperation, prevention, organized leisure time activities, youth affairs, community development, disadvantaged social status, professionals of youth work
.
. .
.
.
The srudy examines some further potential applications of the presented mus1c program takmg tnto cons1deration the
social and psycho-social attributions of young people.
.
The author recommends rbis music program for youth professionals as a prevention method used tn the out of school
system and as applicable prevention means for young people.
.
Furthermore, it emphasiz.es the importance of community developmem and the support of the so-caJled ofHme communities.
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