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ELŐ SZÓ
Az Európai Ifjúsági Kutató Szervezetfejlesztő és Kommunikációs központ 2006-ban
a neves ifjúságszociológus, Gábor Kálmán javaslatára indította el Csatlakozás az
Európai Ifjúsági Térséghez című programját.
Az eltelt tíz évben évenként ifjúságkutatási/ifjúságügyi konferencia és további
workshopok, szemináriumok zajlottak a program keretében. Lektorált tanulmánykö
tetek ( Csatlakozás az Európai Ifjúsági Térséghez, 2007; Pillanatfelvételek a Kárpát
medencei ifjúságról, 2009; Fiatalok a Kárpát-medencében - Mozaikok az ifjúság
világáról, 2010), valamint konferencia-kiadványok ( Vajdasági betekintő, 2006; Fi
atalok túl a sövényen, 2008; Csatlakozás az Európai Ifjúsági térséghez 3.0, 2009;
Csatlakozás az Európai Ifjúsági Térséghez 4.0, 2010) jelentek meg, melyek hozzá
járultak az ifjúság helyzetének megértéséhez, mint az Európai Unió ifjúságról szóló
Fehér Könyvében meghatározott prioritáshoz. A projekt keretében megjelentetésre
került és Open Access, tehát szabad hozzáférésűvé vált az Európa Tanács és az Euró
pai Unió együttműködésében született T-Kit sorozat három kötete {Amit a képzésről
tudni kell, Interkulturális tanulás, Szervezetmenedzsment). A programban dolgozó
kollégák munkájának eredményeként a magyar szakemberek számára is hozzáférhe
tővé vált a m odem ifjúságügy és ifjúsági szakpolitika egyik fontos anyaga a World
Programme of Action fór Youth kézikönyve {Nemzetközi Ifjúsági Akcióprogram -

Ajánlások és elképzelések az ifjúság mindennapi valóságával és kihívásaival foglal
kozó stratégiák és programok létrehozására 2009).
M indezek alapján állíthatjuk, hogy program tíz éve alatt jelentősen hozzájárult
a magyarországi ifjúságügy fejlesztő folyamataihoz - köszönhetően a Mobilitás If
júsági Szolgálat, a Nemzeti Civil Alapprogram és a Nemzeti Együttműködési Alap
értő támogatásainak.
A most megjelentetett kötetben a hazai ifjúságkutatásokban kevésbé feldolgozott
témákat közlünk. A kötet szerzői érdeklődésének homlokterében az ifjúsági szcenárió dimenzióiban igen fontos, ám a vonatkozó kutatásokban részleteiben eddig nem
elemzett kérdések állnak.
A kötet súlyponti témája a kisvárosi fiatalok életvilága. Könyvünk jelentőségét az
adja, hogy - bár a magyar fiatalok egyharmada kisvárosban él - az elmúlt évek ifjúságkutatásai során a településméret, mint vizsgálati dimenzió, nem kapott kellő hangsúlyt.
A tanulmányok másik része a sebezhetőségek köréből veszi vizsgálatának tárgyát. To
vábbi elemzéseket olvashatunk a fogyatékkal élő fiatalokról, a fogvatartottak oktatásinevelési-képzési lehetőségeiről, és az ifjúság azon részéről, akik sem az oktatásban
sem a munka világában nincsenek jelen, azaz nemzetközi kifejezéssel NEET-esek.
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A kötet nyitó tanulmányában Gálán Anita az 1995 után született fiatalok köré
ben kirajzolódó egyenlőtlenségeket vizsgálja a településtípus vonatkozásában. A
screenagerek, a digitális bennszülöttek világáról készült kutatás szerint a településtípusnak jelentős hatása van a fiatalok anyagi státusára, oktatási-, valamint digitá
lis egyenlőtlenségeire. A tanulmány alapvető állítása szerint a technológiához való
hozzáférés területi és társadalmi dimenzióiban megmutatkozó különbségei tovább
növelik az egyenlőtlenségeket.
A kötet második és harmadik tanulmánya a Dél-alföldi, mezőgazdasági jelle
gű kisvárosban történt kutatások eredményeit mutatja be. A kutatás során a szerzők
megközelítésmódjának centrumában a lokalitás állt, tehát az a települési szint, mely
különösen fontos a munkaerőpiacon az új évezredben megjelenő sebezhetőségekkel
(úgymint munkanélküliség, oktatási-képzési hátrányok, értékválság) jellemezhető
fiatal személyek és csoportok esetében. Vida Anikó dominánsan kvalitatív módszer
tanokat alkalmazva a fiatalok foglalkoztatási és megélhetési lehetőségeit mutatja be,
arra a kérdésre keresve a választ, hogy ezek mennyiben képesek hozzájárulni a pálya
kezdő fiatalok helyben maradásához, valamint a munkaerő-piacról tartósan kiszorulók
vagy oda belépni sem tudók társadalmi integrációjához, reintegrációjához. A kutatás
bizonyítja, hogy a biztos munkából származó jövedelemmel nem rendelkezők számá
ra csak az erőteljesen bizalomfüggő napszám és a közmunka nyújthat némi bevételt.
Ugyanakkor a képzettebb fiatalok helyben tartására semmiféle stratégiával nem ren
delkezik a település, sőt inkább az látszik, hogy a település „üzemeltetését” biztosító
szakemberek erejükhöz mérten mindent megtesznek azért, hogy gyermekeiket elköl
töztessék Jánoshalmáról. Jancsák Csaba tanulmányában a jánoshalmi középiskolások
végzősei körében történt kérdőíves kutatás eredményeit közli. A vizsgálat célja az volt,
hogy bemutassa a munkaerőpiac „előszobájában” álló fiatalok saját helyzetükről való
vélekedéseit, a jövőképüket, munkaerő-piaci aspirációit. A tanulmány legfontosabb
felismerése az, hogy a kisvárosi fiatalok jövőtervezése szempontjából a problémák
egymással összefüggő rendszere (munkanélküliség, szegénység, uzsora), valamint az
életvilágot jelentősen befolyásoló további problémák (kilátástalanság, izolálódás, etni
kai problémák, közüzemi díjak kifizetésének problémái) egymásra rakódnak, melynek
következménye, hogy a települési fiatalok másutt képzelik el a jövőjüket.
Oross Dániel tanulmányában a politikai részvétel települési, kistérségi környe
zetben történő vizsgálatával a 15-29 éves fiatalok részvételének ösztönzésére he
lyi szinten létrehozott szervezetek felépítését, és a politikai részvétel ösztönzésében
elért eredményeit elemzi a Mórahalmi (Dél-Alföld) kistérség kilenc településén.
A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, a fiataloknak milyen lehetőségeik van
nak arra, hogy érdeklődésük kialakuljon, s van-e módjuk arra, hogy a demokrati
kus politikai folyamatokba ténylegesen bekapcsolódjanak? A tanulmányban ismer
tetett adatok forrását jelentő kutatás a Homokháti Kistérség Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzatban megvalósított Homokháti részvételi modell működését vizsgálta
dokumentum-elemzés, szakértői interjúk, terepkutatás és hibrid survey technikával
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készült kvantitatív elemzés útján. Az eredmények azt mutatják, hogy a vizsgált kis
térségben töredékesen (egy-egy település adottságainak megfelelően) érvényesülnek
az ifjúsági részvételi modell elméletben lefektetett elvei a gyakorlatban, valamint
a modell gyakorlatba ültetésének különbségei a fiatalok politikai részvételében is
tükröződnek. Miközben a Mórahalmi kistérségben is érvényesülnek a magyar ifjú
ságpolitika framentáltságára vonatkozó megállapítások, az adatokból egyúttal az is
kirajzolódik, hogy a modell működése (fragmentáltságával együtt is) pozitív hatást
gyakorol a kistérségben élő fiatalok politikai részvételi hajlandóságára.
A kötet következő tanulmányában Bocsi Veronika kiinduló állítása szerint a fiata
lok számára a kisebb településekről elindulva a felsőoktatás világa és az akadémiai
eredményesség is távolabbi, nehezebben elérhető célnak tűnik. A felsőoktatásba való
bejutás és az ott befutott hallgatói karrierek több „kemény” társadalmi háttérváltozó
ba is beágyazottak. A magyar oktatási rendszer szelektivitása megnehezíti, hogy az
oktatás könnyen járható mobilitási csatornaként tudjon működni. A szerző kutatása
során arra keresi a választ, hogy a felsőoktatáson belül a településtípus változója
hogyan hat a diákok akadémiai integrációjára és sikerességére. A tanulmányból az
rajzolódik ki, hogy miközben a kisebb településekről jövő diákok összességében
rosszabb szociokulturális háttérrel jellemezhetők, ám a magasabb presztízsű egyete
mi szegmensekben ezek az összefüggések eltűnni látszanak. Annak ellenére, hogy az
eredményességi index átlaga a falusi diákok esetében alacsonyabb, mindezt tovább
elemezve azt láthatjuk, hogy a településtípus szignifikáns hatása eltűnik.
Hamvas László és Szőcs Andor a Hajdú-Bihar megyei fiatalok élethelyzete és jö 
vőképe közötti összefüggéseket mutatja be a soron következő tanulmányban. A kuta
tás legfontosabb eredménye (mely minden bizonnyal további kutatásokat ösztönöz),
hogy a kisvárosi fiatalok többsége a defenzív jövőstratégiát helyezi előtérbe, mely
az egyén pszichés biztonságát preferálja, és ugyanakkor a körükben felülreprezentál
tak a jelenorientált időperspektívák. Az előbbi alacsonyabb kockázatvállalással jár
együtt, de az utóbbi „a céltudatos jövőépítésre fordított alacsony mértékű erőforrás
mozgósítással jár együtt”, és mindezek együttesen gátjai lehetnek az ott elérhető
életszínvonal növekedésének, és ezzel együtt kisvárosok felzárkózásának.
A következő tanulmány szerzője, Miklósi M árta azt vizsgálja, milyen nehéz
ségek jelentkeznek a fiatalkorú fogvatartottak oktatása, képzése kapcsán, milyen
sajátosságok jellem zik ezt a csoportot a büntetés-végrehajtás rendszerében. A ta
nulmány alapvető állítása, hogy a fogvatartottak funkcionális analfabetizmusa, to
vábbá a szociokulturális helyzetükből származó problémák nagymértékben meg
nehezítik a börtöntanárok és a reintegrációs tisztek munkáját, illetve a fejlesztő
folyamatok hatékonyságát. M indezek miatt a reintegrációért felelős szakemberek
nek - kriminálandragógiai tevékenységük során - nagy figyelmet kell fordítaniuk a
fogvatartottak iskoláztatási hátrányának kezelésére, amelyre vonatkozóan speciális
előírásokat fogalmaznak meg a hatályos büntetőjogi, büntetés-végrehajtási jogsza
bályok is, különös tekintettel a fiatalkorú fogvatartottakra.
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A hazai ifjúságszociológiában újnak számító fogalom jelentette szemléletmód
bevezetésére tesz kísérletet Sánta Tamás tanulmánya. A magyarországi NEET (Not
in Employment, Education or Training) kutatásra fókuszál, azon belül is lakosságát
tekintve az ország harmadik legnagyobb városának, Szegednek helyzetét mutatja be
a NEET-csoportra tekintettel. A kutatás úttörő munkára vállalkozik és bizonyosan to
vábbi, mélyebb megismerést szolgáló kutatásokra sarkall. A szerző a szegedi NEETes fiatalok kutatáskor két adatbirtokos bázisára támaszkodik (Központi Statisztikai
Hivatal, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja).
A fogyatékossággal élő fiatal felnőttek oktatásban és társadalmi életben való je 
lenlétét kívánja bemutatni Laki Ildikó tanulmánya. A jelen tanulmány nagy kérdése,
hogy vajon leírható-e a fogyatékosok helyzete a statisztikák által, vagy csak szám
adatokról, egyfajta helyzetképről tanúskodik. A szerző kérdésfeltevése értelmében a
tanulmány elméleti részében a fogalmak különböző oldalról történő megközelítésével
a fogyatékos kifejezés változásait mutatja be, a gyakorlat oldaláról pedig a statisztika
függvényében láthatóvá válnak a fogyatékossággal élő fiatal felnőttek számarányának
változásai és az oktatásban és képzésben való jelenlétük. A szerző alapvető állítása,
hogy jelenkori társadalmunk sarkalatos kérdései közé tartozik a fogyatékossággal élő
emberek helyzetének megismerése és támogatása, és hangsúlyozza, hogy e segítségnyújtás nem csak azért fontos, mert a társadalmi szolidaritás elvei elvárják mindezt,
hanem leginkább azért, hogy az érintett csoport ne érezze esetleges kirekesztését,
peremhelyzetbe kerülését. A tanulmány felveti annak kérdését, hogy - az oktatás in
tegrált szemléletének beépítésével - a fogyatékossággal élő fiatalok köre sok esetben
nehezebben elérhető, mely minden esetben pozitívnak tekinthető, azonban a munka
erőpiacra történő kilépésnél ez a helyzet mégis hátrányt jelenthet.
A kötet utolsó tanulmányában Ladancsik Tibor a magyarországi és a vajdasági ma
gyar fiatalok területi identitását kutatja. A szerző célja a fiatalok identitásának vizsgá
lata, a hasonlóságok és a különbségek meghatározása. Az eredmények azt mutatják,
hogy mindkét csoport számára fontos a területi identitás, a vajdasági magyarok számá
ra azonban ez fontosabb, mint a magyarországiaknak. A nyelvhasználattal kapcsolatos
attitűdök és a nemzeti identitás is erőteljesebben jelentkezik a vajdaságiaknál.
Köszönetét mondunk Murányi Istvánnak, Pászka Imrének, Piczil Mártának, Sza
bó Andreának alapos lektori munkájukért, javaslataikért, meglátásaikért, melyek
gazdagították a kötet elemző szövegeinek árnyaltságát, emelték tudományos nívó
ját. Köszönjük a Belvedere Méridionale Kiadónak a könyv megjelentetésében való
együttműködését.
Hiszünk abban, hogy e kötet további közös gondolkodást hoz létre és gazdagítja
az ifjúságról, illetve az ifjúsági szektorról való ismereteket, sőt hiszünk abban is,
hogy javaslatokat, előterjesztéseket sarkall, valamint abban, hogy az ifjúságügyi ter
vezési folyamatok részévé is válhat.

A szerkesztők
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Sánta Tamás
NEET-KUTATÁS - SZEG ED R E VO NATK O ZÓ
STA TISZTIKAI ADA TO K T Ü K R ÉBEN

1. BEVEZETÉS

1.1 Célmeghatározás
Jelen kutatás kifejezetten nem tér ki a N E ET (Not in Employment, Education or
Training) fogalmára és magára a célcsoportra, hiszen ezt számos külföldi és hazai
szakirodalom megtette, s magam is egy korábbi munkámban m ár kísérletet tettem
erre ( S á n t a , 2016; Ld. még: B o k á nyi - S z a b ó , 2016).
Elegendőnek ítéltem megadni a NEET definícióját, mint kiindulópontot a csoport
további, itt prezentált tanulmányozásához. A NEET egy olyan elkülönített, jól kö
rülhatárolható és statisztikailag mérhető sokaság, melynek tagjai: 15 - 2 4 év közötti
fiatalok, akik: Munka nélkül vannak - Nincsenek az oktatási rendszerben - Vagy
semmilyen képzési formában sem vesznek részt ( S á n t a , 2 0 1 6 ) .
A tanulmány kifejezetten a következő kérdésre keresi a választ: M ekkora a Sze
geden élő teljes 15-24 éves korcsoporton belül a NEET csoport nagysága?
A dolgozat a célcsoport további bontására is kísérletet tesz; elsősorban a NEET
csoportba tartozók iskolai végzettségére koncentrálva, mely egyben kijelöli az egyik
igazán veszélyeztetett alcsoport sokaságát is.
A NEET csoport, vagy más megfogalmazásban a NEET-esek, óriási kihívást je 
lent a 21. század Európájának (J a n c s á k , 2011a; Ld. még: K átai , 2006), s benne, mint
Európai Uniós tagországnak, Magyarországnak is. „A fiatalok Európa egyik legje
lentősebb erőforrása, hiszen ők testesítik meg mindazt, amit a jövő magában rejt.”
- fogalmaz bevezetőjében Sean Feerick oktatási és ifjúsági szakértő (Idézi J a n c s á k ,
201 la: 135). Ez a jövő azonban, s ennek a jövőnek egyik legjelentősebb erőforrása,
vagyis a fiatalok igen komoly kihívásokkal néznek szembe munkaerő-piaci elhe
lyezkedésükben épp úgy, mint az oktatás, vagy képzés területén. S nem különb a
helyzet Magyarországon sem, ahol a NEET csoport létszáma magas, melyre egy
korábbi munkámban m ár felhívtam a figyelmet ( S á n t a , 2016).
A további mélyebb kutatás jelentőségét megerősítik az ifjúság oktatási és mun
kaerő-piaci sebezhetőségéről született kutatások. Az ifjúságszociológusok (J a n c s á k ,
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2013; Ld. még: J a n c s á k , 2011b; N a g y , 2008; B a u er - S z a b ó , 2011; G á b o r , 2012)
az ifjúságügyi tervezés szempontjából közelítve a problémához azt hangsúlyozzák,
hogy „az árnyékos oldal ifjúságát körbefonja az elérhetetlen kiemelkedési, kitörési
lehetőségek erdeje” (J a n c s á k , 2013:15). Mindez jelentősen felértékeli a NEET-es
fiatalok világának mélyebb tudományos megértését.
Olyan magyar kutatással azonban még nem találkoztam, amelyik kifejezetten
valamely hazai térség, vagy város ilyen irányú adatait kutatta, elemezte és publi
kálta volna. Ebben az értelemben e mostani kutatás úttörő jellegű, mely reményeim
szerint egy nagyobb kiterjedésű és összetettebb kutatómunka egységeként szerepel.

1.2 Hipotézis és a várható eredmény
A kutatás alapvetően abból a hipotézisből indult ki, hogy Magyarországon a NEET
csoportba tartozók aránya magas. Ezt elsősorban az Eurostat és az OECD (European
Commission, 2012, 2013, 2014; OECD, 2013, 2014, 2015) kutatási eredményeire
alapoztam. Ebben a munkámban ezt a hipotézist kívánom alátámasztani a Központi
Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) és a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja (a továbbiakban: MK) adatbázisaiban elérhető nyilvános ada
tok elemzésével.
Úgy vélem, a két adatközlő módszertani eljárásaiból adódó különbségek miatt
feltételezhető, hogy a NEET csoport aránya magasabb, mint a hivatalosan regisztrált
NEET csoport aránya. Erre a célra választottam ki Szeged városát, mely lakosságát
tekintve az ország harmadik legnagyobb városa (Szegedi Helyi Esélyegyenlőségi
Program [HEP], 2013), s m int ilyen, alapsokasága megfelelő bázist tud biztosítani a
NEET csoport meghatározásához, s annak számbéli változásának feltárásához.
Várható eredményeként azt az előfeltevést teszem, hogy a vizsgált népszámlálási
adatot alapul véve, és azt összehasonlítva az M K 1 által ugyanabban az évben pub
likált adatokkal a szegedi NEET csoport létszáma jelentős, mely egyben előrevetíti
az országos NEET csoport helyzetét. Vagyis, feltételezéseim szerint, vizsgálataim
eredménye azt fogja mutatni, hogy a Szegeden élő 15-24 éves korosztályba tartozó
fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedése, valamint az oktatási, illetve képzési helyze
te nem kielégítő, mely komoly következményeket vonhat maga után szociálpolitikai
szempontokat is figyelembe véve.

1

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja kutatásaim és dolgozatom írásba fogla
lása során Szeged városán belül átalakításon ment keresztül, elköltözött és egyben új nevet is kapott.
Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya néven funkcionál tovább. Ennek el
lenére munkámban a szervezetre továbbra is, mint Munkaügyi Központ reflektálok. ST.
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1.3 Módszertan rövid bemutatása
A kutatás alapvetően kvantitatív kutatásnak tekinthető. A KSH adatai mellett, fel
használtam a legfrissebb ide vonatkozó adatokat az M K által rendelkezésemre bo
csátott adatbázisból. Ezen utóbbi adatok a kutatás egyik korlátjára is rámutatnak,
hiszen a célcsoportnak csak azon tagjait tudtam elérni ebből az adatbázisból, akik az
MK-nál regisztráltak. Vagyis ezek az adatok nem fogják megmutatni Szeged város
teljes NEET sokaságát a vizsgált időszakban, így következtetést az adatokból csak,
mint viszonyítást tudok levonni, összehasonlítva az ugyanerre az évre vonatkozó, de
ennél sokkal pontosabb népszámlálási adattal. Az adatbázis ismertetésére, a mód
szertani korlátokra és a kvantitatív módszer részletes bemutatására a következő fe
jezet szolgál.
A központi fejezetben, ahol az általam készített adatállományt elemzem, statisz
tikai táblákat, illetve diagramokat készítettem a számadatok minél szemléletesebb
megjelenítése érdekében. Erre a célra állítottam össze egy NEET adatbázis tábláza
tot, mely táblázat az adatok megjelenítése mellett a két szervezet által közölt adatok
összehasonlítására is alkalmas.

2. MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉSEK

2.1 Témalehatárolás
Több szempontot is figyelembe vettem, amikor úgy döntöttem, hogy kutatásomat a
NEET csoporton belül egyelőre Szeged városára korlátozom.
Az alapvető kiindulási pont az volt, hogy kutatásaim során nem találtam olyan
magyar nyelvű publikációt, amelyik egy bizonyos térség, vagy régió, vagy esetleg
országos méretű adatbázist dolgozott volna fel a NEET csoport nagyságára vonat
kozóan. Szeged városa pedig, mint az ország, lakosságát tekintve, harmadik legna
gyobb városa (HEP, 2013), jó kiinduló pontnak látszott.
A módszer, amit alapvetően alkalmazok induktív jellegű, vagyis az egyesből ha
ladva vonom le következtetéseimet az általánosra vonatkozóan. M agyarország kö
zepes, vagy inkább kisebb országnak tekinthető az Európai Unióban, mégis nagyon
komoly régiós különbségek tapasztalhatóak a határon belül. Véleményem szerint,
ezek a különbségek, differenciált prioritásokat is írnak elő a NEET csoport támoga
tásával kapcsolatban, illetve számuk visszaszorításában tett kísérletekben egyaránt.
Éppen ebből következett az az elképzelésem, hogy a szegedi adatok feldolgozását
és értékelését követően lehetőségem nyílik m ajd tágítani a kutatási képet, s haladni
az általános, vagyis a témát tekintve a teljes hazai NEET populáció kutatása felé.
Szeged NEET sokaságát megismerve, megyei szintű kutatásokat lehet megkezdeni,
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melyet követne a szomszédos megyék ilyen irányú adatainak feldolgozása, amelyet
lezárna egy régió-kutatás. Ilyen értelemben tehát ez a munka elő-kutatásnak tekint
hető, egy mélyebb, komplexebb adatfeldolgozáshoz.
Bár az kétségtelen tény, hogy az ilyen típusú kutatás abban az esetben lehet sike
res, ha az adatok feldolgozása után személyesen érjük el a csoport tagjait, s komp
lex, személyre szabott programokkal támogatjuk e végső cél elérését. Erre adnak
szemléletes példát azok az erőfeszítések, melyek különböző rendszerek bevonásával
hoznak létre komplex projekteket a NEET-es fiatalok számára (DCSF, 2010).

2.2 A kutatási módszer részletes bemutatása
A szegedi NEET csoport nagyságának bemutatásához adataimat a KSH, valam int
az M K által közölt NEET-re vonatkozó adatok lekérdezéséből állítottam össze.
Kifejezetten vonzó lett volna a rendszerváltozás óta eltelt időszakban a nép
számlálási adatokból kinyerni a NEET-állomány nagyságát, ez azonban nem volt
lehetséges. Ugyan három cenzus adatai állnak rendelkezésre, de feldolgozásukból
az első kettőt, az 1990-es, valam int a 2001-es népszám lálási adatokat nem vehettem
figyelembe a NEET csoportra vonatkozóan. Ennek oka, hogy e két adatfelvételkor
m ég nem voltak olyan kérdések, melyekre adott válaszokból leszűrhető lett volna a
NEET állománya, csak a 15-24 éves korosztály teljes sokaságára lehetett az adato
kat lebontani. Ezekre az adatállomány elemzésekor reflektálni fogok. Ugyanakkor
azonban, tendenciát így az adatokból nem tudtam elemzésre bocsátani.
Az időben eddig utolsó, 2011-es népszámlálási adatokból azonban m ár kim u
tatható a szegedi NEET csoport nagysága, így ez az egyik referenciapont az adatok
összehasonlításakor.
A m ásik adatállomány az M K adatbázisából került összeállításra. Ezek az ada
tok szintén a 2011-es év NEET állományát m utatják Szegeden, term észetesen az
zal a különbséggel, hogy az M K csak azokat a fiatalokat képes adatállományában
megjeleníteni, akik regisztráltak a Központnál. A két adatfelvétel közötti módszer
tani különbségre a későbbiekben m ég részletesebben is kitérek.
Végül a két adatközlőtől származó adatok részletes elemzésére kerül sor, vala
mint az adatok összehasonlításából adódó eredm ényeket elemzem.

2.2.A A két adatközlő módszertani különbségei
M ind a KSH, m ind pedig az M K szám on tartja a szegedi m unkanélkülieket kor
csoportok szerinti m egosztásban is, m elyből elem ezhető speciálisan a NEET
csoport, vagyis, akik nem csak m unka nélkül vannak, de az oktatásban és/vagy
képzésben sem vesznek részt. Ugyanakkor az adatok m eghatározásához nagyon
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különböző m ódszereket alkalm aznak, m ely az állom ány nagyságára is kihatással
van.
A KSH m unkanélkülinek tekinti azt a személyt, „aki egyidejűleg az adott héten
nem dolgozott (s nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt); aktívan
keresett munkát a kikérdezést m egelőző négy hét folyamán; rendelkezésre áll,
azaz két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő állást” (Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat).
A KSH fogalomhasználatában különbséget tesz a munkanélküli és a nem-foglal
koztatott között, m ely utóbbi fogalom definiálására annak ellentettje, a foglalkoz
tatott a legalkalmasabb. A KSH foglalkoztatottnak tekint minden olyan személyt,
„aki a vizsgált időszakban az ún. vonatkozási héten legalább 1 óra, jövedelm et
biztosító munkát végzett, vagy munkájától csak átmenetileg (szabadság, beteg
ség stb. miatt) volt távol” (NFSZ). Vagyis nem-foglalkoztatott m indaz a személy,
aki a fenti fogalom-meghatározásba nem tartozik bele. E különbségtétel tisztázása
m unkám szempontjából elengedhetetlen, hiszen ebből kiindulva tudtam a NEET
statisztikai sokaságát meghatározni Szegeden. Ez a számarány pedig a nem tanuló
és nem foglalkoztatottak aránya a népességen belül, vagyis a NEET csoport. Ezen
belül azonban m eg kell különböztetni a nem tanuló munkanélküliek csoportját.
Ez azt eredményezi, hogy a szegedi NEET csoporton belül különbséget tehetünk
két csoport között; egyrészt szerepelnek itt olyanok, akik NEET-esek, de aktívan
m unkát keresnek, és vannak olyanok, akik szintén NEET-esek, de nem keresnek
munkát. Ez a két csoport talán azonosítható egy brit kutatócsoport felosztásában
szereplő ’open to leam ing’, illetve a ’sustained’ NEET ( S h pielh ofer et al. 2 0 0 9 )
csoportokkal.
Az M K fogalm i rendszerében, a m unkanélküli helyett az álláskereső m eg
nevezést használja. A kritérium ok között m unkám szem pontjából legfontosabb,
hogy az M K csak azokat tekinti álláskeresőknek, akik vele, m int állami foglal
koztatási szervvel együttm űködik, és őket ez a foglalkoztatási szerv nyilván is
tartja (NFSZ). Vagyis az M K azokat a NEET-eseket tartja szám on, akik vele,
m int foglalkoztatási szervvel együttm űködnek, és ők a Központnál regisztráltak,
m int álláskeresők.
Ebből következik, hogy feltételezhetően a NEET csoport aránya nagyobb az
M K által regisztrált NEET csoport arányánál, hiszen számos olyan fiatal élhet a
városban, aki ugyan a NEET csoportba tartozik, de valam ilyen oknál fogva nem
regisztráltatja m agát a hivatalos állami foglalkoztatási szervnél. A m ennyiben az
adatok ezt bizonyítják, úgy feltételezhető, hogy ezeknek a fiataloknak legalábbis
egy része a m egélhetésükhöz szükséges anyagi forrásokat a szürke vagy a feke
tegazdaságból terem tik elő. Ez egy újabb kutatandó terület jelöl ki.
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2.2. B A KSH adatai
A KSH adatait annak Szegedi Főosztályán gyűjtöttem .2A népszámlálási adatok
2011. október 01-i, melyekből három csoportot származtattam le. Az első Szeged
városának teljes lakosságára vonatkozik, melynél volt lehetőség az összehasonlítás
ra korábbi népszámlálási adatokkal, és tendenciák kimutatására. A második a Szege
den élő teljes 15-24 éves korosztály, ahol a korábbi népszámlálási adatokból szintén
volt lehetőség fontos megállapítást tenni. Végül a harmadik a szegedi NEET csoport
aránya, ahol csak a 2011-es cenzus adataira támaszkodtam, hiszen, mint azt már
említettem, a korábbi évekkel ellentétében csak itt lehetett a NEET csoportra vonat
kozó adatokat leszármaztatni. Mindegyik vizsgált sokaság esetében a nemek szerinti
megkülönböztetést külön feltüntettem.
A KSH-tól származó másik adatbázisom a NEET csoport iskolai végzettségé
re vonatkozó adatok. Ezek szintén a 2011-es népszámlálási adatokból leszármaztatottak, s négy csoport különböztethető meg bennük: 1. Általános iskola 8. évfo
lyam, vagy alacsonyabb. 2. Középfokú iskola, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel.
3. Érettségi. 4. Egyetem, főiskola, stb. oklevél. Ezeket az adatokat nemek szerinti
bontásban is közöltem.

2.2. C Az M K adatai
A z M K adatai szintén annak szegedi kirendeltségéről származnak .3A statisztikai ada
tok itt az adott év decemberére vonatkoznak. Két különböző aspektusból vizsgáltam a
NEET csoportot. Egyrészt kutattam számarányukat a 2011 és 2014 közötti időszakban.
Másrészt vizsgáltam a NEET csoporton belüli képzettségi szinteket is. Mindkét adat
sor esetében elsősorban a 2011-es évre koncentráltam. Az M K 2012 és 2014 közötti
időszakából származó adatokra, mint tájékoztató információkra utalok csupán.

2.2. D Az adatok összehasonlításának módszertana
A kiértékelt adatok részletes összehasonlítását öt lépésben tettem meg, melyek egy
ben kijelölik kutatási módszerem irányát is.
Első lépésben a KSH népszámlálási adatait dolgoztam fel. Itt táblázatok és osz
lopdiagramok formájában ábrázolom Szeged város teljes népességét és annak csök
kenési tendenciáját, m ajd a 15-24 éves teljes szegedi népességet és annak tendenciáit.
2

Ezen a ponton szeretnék köszönetét mondani a KSH Szegedi Főosztályán dolgozó munkatársaknak,
dr. Rácz Attilának, Takács Bélánénak, valamint Rövid Irénnek, akik kutatásomban mindvégig támo
gatásukról biztosítottak. (A szerző.)

3

Hasonlóan, mint a KSH esetében a Munkaügyi Központ munkatársainak is hálával tartozom kuta
tásom támogatásáért, kifejezetten a vezetőségnek az engedélyezési folyamatok megkönnyítéséért,
valamint Balázs Gittának, Fejes Ágnesnek, Lázár Anettnak és Bagó Ildikónak. (A szerző.)
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Ezeket szükségesnek tartottam bemutatni, mielőtt rátérek a NEET csoport létszámarányaira, hiszen ezekből további következtetéseket lehet megfogalmazni. A NEET
csoport adatainál külön fogom jelölni a m ár korábban megkülönböztetett alcsopor
tokat, vagyis a nem tanuló, nem foglalkoztatottak arányán belül azokat, akik aktívan
munkát keresnek, valamint azokat, akik ezt valamilyen okból nem teszik.
A második lépésben a KSH által közölt népszámlálási adatokból az iskolai vég
zettségre vonatkozó bontásokat mutattam be, szintén táblázatos és oszlopdiagramos
formákban. A nemek szerinti csoportosítást ezeknél az adatoknál is külön kiemeltem.
Az adatok bemutatásának harmadik fázisában az M K NEET csoportra vonatkozó
létszámadatait közöltem. Ezeket is táblázatos és oszlopdiagramos formában prezen
tálom a jobb szemléltethetőség kedvéért.
Negyedik lépésben az előzőekhez hasonló formában azokat az M K által közölt
NEET-re vonatkozó adatokat elemeztem és mutattam be, melyek az iskolai végzett
ségekre vonatkoznak. A Központ erre vonatkozó adatai részletesebbek, mint a KSH
végzettséget mutató adatai, így mélyebb betekintés nyerhető a célcsoport iskolai
végzettségeit illetően.
Utolsó lépésben az adatok összehasonlítására került sor. Ebből a folyamatból fo
gom kimutatni a Szegeden élő NEET csoport nagyságát, annak összetételét, továbbá
iskolai végzettségeikre vonatkozó megállapításaimat teszem meg.

3. ADATÁLLOMÁNYOK ELEMZÉSE

3.1 NEET adatbázis elemzése KSH adatok alapján
Az adatok elemzését Szeged város populációjának bemutatásával kezdem. Szeged,
lakosságát tekintve M agyarország harmadik legnagyobb városa (HEP, 2013). Szo
kás egyetem-városnak is nevezni, hiszen a Szegedi Tudományegyetem számos ka
rával és képzéseivel csábít ide fiatalokat szerte az országból. Az első táblázatom a
város lakóinak számát mutatja be az elmúlt három népszámlálási adatai alapján úgy,
hogy az arányokon belül szemlélteti a férfiak és a nők létszámát is.
1. táblázat: Szeged teljes populációja nemek szerinti bontásban a népszámlálási adatok alapján
(fő).

Cenzusok:

Férfi

Nő

Összesen

1990. jan. 01.

81791

93510

175301

2001. febr. 01.

77496

90777

168273

2011. okt. 01.

77301

90747

168048

Adatokforrása: KSH; saját szerkesztés
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A táblázatból kitűnik, Szeged lakossága folyamatos csökkenést mutat abban a
huszonegy évben, melyet a három népszámlálás felölel. A kezdő adathoz képest egy
igen dramatikus csökkenés figyelhető meg a 2001-es adatfelvételkor. A város lakos
sága mintegy 7028 fővel csökkent az 1990-es adatokhoz képes. A csökkenés üteme
azonban teljesen lelassult 2011-re, az utolsó népszámlálás idejére, s a létszám csök
kenés 225 főre apadt összesen.
A férfiak aránya a város lakosságszámán belül folyamatos csökkenést mutat. Az
első két népszámlálási időszak között 81791 főről a fiúk létszáma lecsökken 77496
főre, ami 4475 fővel kevesebbet jelent. Az utolsó cenzus adatai szerint a férfinépes
ség csökkenése lelassult a városban, 77301 főnél állapodott meg. A nők esetében is
megfigyelhető a csökkenés folyamata, de az nem annyira látványos, mint a fiúknál.
A 93510 fős kezdő adathoz képes 2001-re a nők aránya 2733 fővel csökkent, m ajd a
következő tíz évben ez a csökkenés m ár csak 30 fő volt összesen, s így a női populá
ció nagysága a városban 90747 fő volt 2011-ben.
Ezeket az adatokat teszi szemléletesebbé az első oszlopdiagram. Szintén férfi
és női bontásokat is alkalmaztam, melyeket különböző színekkel mutat be az ábra,
valamint minden egyes év mellett fehér színnel jelöltem a teljes populáció adatait.
1. diagram: Szeged teljes populációja nemek szerinti bontásban a népszámlálási
adatok alapján (fő).
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Adatokforrása: KSH; saját szerkesztés

A diagramból jól látható, amit fentebb, a táblázat adatai kapcsán m ár említettem,
hogy a férfiak aránya jóval alacsonyabb a nőkénél; 13446 fővel kevesebb férfi vallot
ta magát szegedi lakosnak, mint nő, 2011-ben. Továbbá a férfiak létszáma nagyobb
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ütemben is csökkent, mint a nőké. Bár, mint azt a későbbiekben még részletesen is
elemzem, a férfiak létszáma folyamatosan csökken és tendenciózusan kevesebb a
nők létszámánál, arányuk viszont magasabb a szegedi NEET csoporton belül, mint
a nőké!
A következő táblázat, folyamatosan szűkítve a vizsgált populációt, Szeged város
15-24 éves teljes létszámát mutatja be a KSH népszámlálási adatai alapján.
2. táblázat: Szeged teljes 15-24 éves populációja nemek szerinti bontásban a népszámlálási adatok
alapján (fő).

Cenzusok:

Férfi

Nő

Összesen

1990. jan. 01.

14345

15684

30029

2001. febr. 01.

14572

16431

31003

2011. okt. 01.

12782

13893

26675

Adatokforrása: KSH; saját szerkesztés

A számokból jól látszik, hogy 1990 és 2011 között a 15-24 éves teljes populá
ció létszáma 3354 fővel csökkent. A létszámcsökkenés tehát jelentős, úgy azonban
mindenképpen, hogy 1990 és 2001 között ez a populáció nemhogy nem csökkent,
hanem kismértékben ugyan, de növekedett. Ez a növekedés 974 fő volt, így tehát a
teljes csökkenés 4328 főre tehető. A vizsgált kutatási évben a Szegeden élő 15-24
éves teljes populáció 26675 fő volt.
N em ek szerinti bontásban a következők figyelhetők meg. A férfiak létszám a
1990 és 2001 között kism értékben ugyan, de növekedett 227 fővel. M ajd 2011re ez a férfi populáció 12782 főre esett vissza, ami 1790 fős csökkenést jelent. A
nők esetében szintén tapasztalható növekedés 1990 és 2001 között, 15684 főről
16431 főre, ami 747 fős növekedést jelentett. A zonban 2011-re a létszám itt is
csökkent és jóval alatta m arad m ég a kiinduló értéknek is; összesen 13893 fő.
Ennél a nem nél a csökkenés nagyobb arányú, m int a férfiaknál; 2538 fővel csök
kent a 15-24 éves nők létszám a 2001 és 2011 között. B ár a csökkenés nagyobb
m értékű volt, m int a férfiak esetében, szám uk azonban m ég így is nagyobb m a
radt a férfiakénál, 1111 fővel.
A m ásodik diagram a táblázathoz kapcsolódóan a 15-24 éves Szeged városában
élő teljes populáció létszámát m utatja be oszlopdiagramok formájában. Itt is, akár
csak az előzőnél, úgy állítottam össze a diagramokat, hogy különböző színekben
m utassa be a férfi, a nő és a teljes populáció adatait a személetesség kedvéért.

119

Sánta Tamás

2. diagram: Szeged teljes 15-24 éves populációja nemek szerinti bontásban összehasonlítva Szeged
teljes lakosságával a népszámlálási adatok alapján (fő).

□ férfi
■ nő
□ összesen

(1990)

(2001)

(2011)

Adatokforrása: KSH; saját szerkesztés

Továbbá, m inden egyes népszám lálási év 15-24 éves teljes populációja m ellé
odarendeltem a teljes szegedi lakosság diagram ját is. Látható, hogy a 15-24 éves
teljes korosztály létszám a kism értékben ugyan, de em elkedett 2001-ben, m ajd
2011-ben m ár az 1990-es érték alá csökkent.
H a összevetjük a két populáció adatait egym ással, láthatjuk, hogy m íg 1990ben Szeged teljes lakosságának 17,12% -át tette ki a teljes 15-24 éves korosztály,
ez az arány 2001-re 18,42% -re em elkedett. Ez a növekedési tendencia azonban
valam ikor 2001 és 2011 között m egállt, sőt 2011-re, a vizsgált kutatási időszak
ra, az arány a kiinduló 1990-es arányérték alá süllyedt. A teljes szegedi populáci
ónak 2011. októberére m ár csak 15,87% -át tette ki a teljes 15-24 éves korosztály.
A népszám lálási adatokból, m int arra korábban m ár utaltam is, különböző ten
denciákat nem lehet kim utatni a szegedi N EET csoport létszám ára vonatkozóan,
hiszen a két korábbi népszám lálási adatokból nem lehet a NEET csoport adatait
leszárm aztatni. Viszont az a fenti adatokból m egállapítható, hogy Szeged város
teljes lakossága csökkenőben van, hasonlóan ezen a populáción belül a teljes
15-24 éves korosztály, sőt itt a csökkenés m értéke nagyobb, m int a teljes lakos
ságon belül. Ez pedig azt jelenti, hogy bár a szegedi NEET csoport nagyságáról
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jelenleg csak egyetlen népszám lálás adatai állnak rendelkezésre, vagyis csak
egyetlen arányszám ot fogok a későbbiekben prezentálni, s ha feltételezzük is,
hogy ez a szám nem változik a jövőben, vagyis nem fog növekedni, a helyzet
akkor is aggasztó, hiszen a 15-24 éves populáció tendenciózusan csökken, m ely
populációban található a NEET csoport.
E rész zárásaként a következőkben m ár a szegedi NEET populációra kon
centrálok, s annak adatait m utatom be, illetve elem zem a népszám lálási adatok
alapján.
3. táblázat: Szeged 15-24 éves NEET populációja nemek szerinti bontásban
a népszámlálási adat alapján (fő).

Cenzus:
2011. okt. 01.

Férfi

Nő

Összesen

1037

914

1951

Adatokforrása: KSH; saját szerkesztés

A vizsgált év tehát 2011 októbere volt. Itt a hónapot fontos kihangsúlyoznom, hi
szen a későbbiekben, amikor bemutatom az M K adatbázisában lévő adatokat, majd
összehasonlítom a két adatot egymással, láthatóvá válik, hogy a KSH és az M K
adatai ugyanabból az évből származnak ugyan, de amíg az első 2011. októberi adatot
közöl, addig az utóbbi adatai ugyanezen év decemberéből származnak.
A harmadik táblázat azt mutatja be, hogy Szeged városában a 2011-es népszám
lálási adat szerint 1951 fő tartozott a NEET csoportba, vagyis ennyi 15-24 éves kor
osztályba tartozó fiatal volt munka nélkül és sem oktatási, sem pedig képzési rend
szerben nem szerepelt.
A nemek szerinti bontásból pedig az tűnik ki, hogy a férfiak többen vannak, mint
a nők. A női NEET állomány 914 főjét a férfiak létszáma 123 fővel haladja meg, s
összesen 1037 főt tesz ki.
A táblázathoz tartozó harmadik ábra pedig ezt az arányt mutatja be oszlopdiag
ramok formájában.
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3. diagram: Szeged 15-24 éves N EET populációja nemek szerinti bontásban a népszámlálási adat
alapján (fő).

□ férfi
■ nő
□ összesen

2011
Adatokforrása: KSH; saját szerkesztés

A diagram szemléletesen ábrázolja, hogy a férfiak aránya magasabb a teljes sze
gedi NEET állományon belül, mint a nőké. A NEET csoporton belül a férfiak a teljes
létszám 53,15%-át teszik ki, míg a nők 46,84%-át. Tehát a férfiak a szegedi NEET
csoporton belül 6,31%-kal többen vannak, mint a nők annak ellenére, hogy létszá
muk mind Szeged teljes populációján belül, m ind pedig a szegedi teljes 15-24 éves
populáción belül jelentősen kevesebb, mint a nőké.
A KSH népszámlálási adatát a szegedi NEET csoportra vonatkozóan további két
részre bontottam. A tanulmány módszertani fejezete m ár beszélt arról, hogy a sze
gedi NEET állományon belül megkülönböztethetjük azokat, akik aktívan munkát
keresnek és azokat, akik ezt valamilyen ok(ok)ból nem teszik. Az első csoportot,
munkát kereső NEET csoportnak nevezem, míg a másodikat, munkát nem-kereső
NEET csoportnak hívom. A következő táblázat és a hozzá tartozó diagram az előző
főadat-számok tovább bontásai a fent nevezett csoportokra.
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3.a táblázat: Szeged 15-24 éves NEETpopulációja a munkát keresők és a nem-keresők, valamint
ezek nemek szerinti bontásában (fő).

NEET munkát keresők

Cenzus:
2011. okt. 01.

NEET munkát nem-keresők

Férfi

Nő

Összesen

Férfi

Nő

Összesen

482

427

909

555

487

1042

Adatok forrása: KSH; saját szerkesztés

Látható, hogy amíg 909 fő a NEET csoporton belül munkát igyekszik találni,
addig 1042 fő, tehát a többség nem is keres magának munkát. Valamint az is megfi
gyelhető, hogy mindkét csoportban a férfiak többen vannak, mint a nők; legyenek ők
azok, akik keresik a munkát, vagy azok, akik ezt a reményt valamilyen oknál fogva
m ár feladták. Továbbá 555 férfi nem is keresi a munkát, ami 73 fővel több, mint az
a csoport, ahol a NEET-es férfi még hisz abban, hogy ha keres, akkor talál m ajd ma
gának munkalehetőséget. Ebben az értelemben ez igaz a nőkre is; 60 fővel többen
fordultak el a munkakereséstől, mint akik még erre a lehetőségre számítottak.
A táblázathoz tartozó diagram egymás mellé állítja a munkát kereső, a munkát
nem-kereső NEET csoportot, valamint a szegedi NEET állományát összesen. Mind
három diagramban a nemek arányát is külön feltűntettem.
3.a diagram: Szeged 15-24 éves NEET populációja a munkát keresők és a nem-keresők, valamint
ezek nemek szerinti bontásában (fő).

□ férfi
■ nő
□ összesen

Munkát
kereső

Munkát
nem
kereső

NEET
összesen

Adatok forrása: KSH; saját szerkesztés
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A diagram szemléletesen ábrázolja, hogy a munkát nem-keresők aránya maga
sabb a teljes NEET csoporton belül, mint azoké, akik keresik a különböző munkale
hetőségeket. A teljes NEET populációján belül 53,40%-ban vannak azok, akik nem
keresik a munkalehetőséget, míg 46,59%-a a teljes NEET csoportnak munkalehető
séget keresők. A férfiak mindhárom csoportban, vagyis a teljes NEET csoportban,
valamint a munkát keresők és nem-keresők csoportjaiban is többen vannak. A mun
kát keresők csoportján belül a férfiak 6,05%-kal többen vannak, mint a nők. Érde
kesség az, hogy a munkát nem keresők között a férfiak aránya szintén magasabb,
6,53%-kal haladja meg ugyanebben a csoportban lévő nők arányát.
Vajon mi lehet annak az oka, hogy a teljes szegedi NEET csoporton belül többen
vannak azok, akik munkát nem keresnek, mint azok, akik keresik a munkalehetősé
get? A kérdésre további kutatások adhatnak kielégítő feleletet. Talán az egyik válasz
a remény fogyatkozásában található meg. Kisebb azoknak a tábora, akik még hisz
nek abban, hogy munkakeresésük sikeres lesz.
Végül ezt a részt a teljes 15-24 éves szegedi populáció és azon belül a szege
di NEET csoport összehasonlításával fejezem be. Hiszen dolgozatom célja az volt,
hogy választ adjak a következő kérdésre: Mekkora a Szegeden élő teljes 15-24 éves
populáción belül a NEET csoport aránya? Ezeket az eddigiekben m ár megszokott
táblázatos és diagramos formákban is ábrázolom, továbbá bemutatom az összes ará
nyán belül a férfiak és a nők megoszlásait.
4. táblázat: Szeged teljes 15-24 éves populációja összehasonlítva a szegedi NEET populációval
nemek szerinti bontásban a népszámlálási adat alapján (fő).

15-24 éves teljes szegedi populáció
Cenzus:
2011. okt.
01.

Szegedi NEET populáció

Férfi

Nő

Összesen

Férfi

Nő

Összesen

12782

13893

26675

1037

914

1951

Adatokforrása: KSH; saját szerkesztés

A negyedik táblázat bemutatja, hogy Szegeden 2011-ben a teljes 15-24 éves kor
csoport nagysága 26675 fő volt. Ezen a csoporton belül közel kétezer fiatal munka
nélkül volt, és sem az oktatási, sem pedig a képzési rendszerben nem jelent meg,
vagyis NEET-es volt!
Tovább kutatandó feladat, hogy a szegedi NEET csoporton belül a férfiak száma
miért több a nőkével összehasonlítva annak ellenére, hogy a teljes 15-24 éves popu
láción belül a férfiak 1111 fővel kevesebben voltak, mint a nők 2011-ben.
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4.

diagram: Szeged teljes 15-24 éves populációja összehasonlítva a szegedi NEETpopulációval
nemek szerinti bontásban a népszámlálási adat alapján (fő).

3000025OOO2 0000 -

15000-

□ férfi

10000-

■ nő
□ összesen

5000-

15-24
éves teljes
populáció

Szegedi
NEET
populáció
Adatokforrása: KSH; saját szerkesztés

A diagram személetesen ábrázolja a szegedi NEET csoport nagyságát összeha
sonlítva a szegedi teljes 15-24 éves populáció nagyságával. Megállapítható, hogy
a szegedi NEET populáció a teljes 15-24 éves korcsoporton belül 7,31%-ot tett ki
2011-ben. A NEET-es nők a teljes 15-24 éves korcsoport 6,57%-át tették ki, míg a
NEET-es férfiak ugyanennek a csoportnak 8,11 %-át. Tehát mintegy másfél százalék
kal többen voltak a 15-24 éves teljes szegedi populáción belül 2011-ben a NEET-es
férfiak, mint a NEET-es nők.
Ezekkel az adatokkal gyakorlatilag választ adtam a tanulmány központi kérdé
sére. A NEET csoport nagysága Szegeden 1951 fő volt 2011-ben a népszámlálási
adatok alapján, amely 7,31%-a a teljes Szegeden a kutatási évben élő 15-24 éves
korosztálynak. Ez a százalékarány igen jelentős egy olyan városban, mely lakosságát
tekintve az ország harmadik legnagyobb városa (HEP, 2013), egyetemi karok soka
ságával rendelkezik, nagy múltú oktatási és képzési rendszerei vannak, s fejlettségé
ből adódóan feltételeznénk, hogy az elérhető munkahelyek száma kielégítő.
A következő részében még mindig a KSH népszámlálási adatát vizsgálom, de
azon belül áttérek a végzettség szerinti megoszlásokra.
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A KSH adatállományában az iskolai végzettségeket négy kategóriába sorolja.
Megkülönbözteti az általános iskola nyolcadik osztályával rendelkezőket, és ebbe
a csoportba sorolja azokat is, akik ennél alacsonyabb végzettséggel rendelkeznek.
A következő kategória a középfokú, de érettségi bizonyítvány nélküli végzettség,
amihez szakmai oklevél járul. A harmadik kategória a középfokú érettségi, míg az
utolsó csoportba sorolja a felsőfokú végzettségeket oklevelekkel. Az ötödik táblázat
ban ezeknek a kimutatását készítettem el a kutatási évből származó adatokkal.
5. táblázat: A szegedi NEET csoport iskolai végzettség szerinti megoszlása nemek szerinti bontás
ban a népszámlálási adat alapján (fő).

Cenzus

2011. okt. 01.
Összesen

Érettségi

342/231

Középfok
érettségi nél
kül, szakmai
oklevéllel
216/133

418/437

61/113

1037/914

573

349

855

174

1951

Ált. isk. 8. vagy
alacsonyabb

Egyetem,
Összesen
főiskola, stb.
oklevéllel

Adatok forrása: KSH; saját szerkesztés

A táblázat úgy épül fel, hogy a különböző kategóriákban a nemek szerinti bontá
sokat egy rubrikában ábrázoltam, a férfiakat balról, a nőket jobbról. Alatta feltűntet
tem az arra a csoportra vonatkozó teljes sokaságot. Valamint a táblázat utolsó osz
lopa mutatja a teljes szegedi NEET sokaság nagyságát, külön nemekre is lebontva.
Szemléletes, hogy az utolsó két kategóriát kivéve a férfiak száma minden esetben
magasabb a nőkénél. Ettől eltérés csak az érettségivel rendelkezőknél, valamint a
felsőfokú végzettségek esetében van, ahol a nők aránya jelentősen magasabb a férfi
akénál. Közel kétszer többen vannak a szegedi NEET állományon belül azok a nők,
aki felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, mint a férfiak; 113 fő aránylik a 61 főhöz.
Szintén fontosnak tartom kiemelni, hogy a középfokú érettségivel rendelkezők
aránya a legmagasabb a végzettség szerinti megoszlások között, mintegy 855 fő,
mely közelít a teljes szegedi NEET csoport nagyságának feléhez. A második helyen,
573 fővel az általános iskola nyolc, vagy annál alacsonyabb végzettségekkel rendel
kezők állnak. Ez szintén egy kimagaslóan nagy érték, mely egyben a veszélyeztetettségi szinteket is kijelöli. A számadatokból úgy tűnik, hogy két igazán veszélyeztetett
csoport van a teljes szegedi NEET állományon belül. Egyrészt akik nagyon alacsony
végzettséggel rendelkeznek, másrészt pedig azok, akik középfokú érettségivel pró
bálnak a munka világába elhelyezkedni.
Az ötödik táblázathoz tartozó diagram ezeket a számadatokat ábrázolja oszlopdiagramos formában a jobb szemléltethetőség kedvéért.
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5. diagram: A szegedi NEET csoport iskolai végzettség szerinti megoszlása nemek szerinti
bontásban a népszámlálási adat alapján (fő).

□ férfi
■ nő
□ összesen

a la c so n y a b b

n é lk ü l

Adatokforrása: KSH; saját szerkesztés

A diagramon még szembetűnőbb, hogy a felsőfokú végzettségekkel rendelkezők
aránya a legalacsonyabb a NEET csoporton belül. Ez a teljes NEET sokaságnak
mintegy 8,91%-át teszi ki. Ez viszonylag alacsony érték, mely azt mutatja, hogy
valószínűleg felsőfokú végzettségekkel nagyobb eséllyel tud a fiatal elhelyezkedni,
mint ennél alacsonyabb végzettségekkel. Ez a szegedi adat korrelálni látszik a brit
hasonlójellegű bontások adataival (Audit Commission, 2010).
Az igazán veszélyeztetettnek látszó csoportok, mint azt fentebb m ár említettem,
az érettségivel rendelkezők, illetve a nagyon alacsony végzettséggel, vagy még azzal
sem rendelkező fiatalok közössége. A teljes állománynak 43,82%-át teszik ki azok,
akik érettségivel rendelkeznek, míg 29,36%-ra tehető azok aránya, akik nagyon ala
csony végzettséggel rendelkeznek.
A KSH népszámlálási adatainak zárásaként készítettem egy összefoglaló tábláza
tot az iskolai végzettségekre vonatkozóan, de úgy, hogy megkülönböztettem benne a
munkát kereső és nem-kereső fiatalok adatait.
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6. táblázat: A szegedi NEET csoport iskolai végzettség szerinti megoszlása a munkát keresők és nem
keresők, és azok nemek szerinti bontásban a népszámlálási adat alapján (fő).

Cenzus
2011. okt.
01
Munkát
keresők
Munkát
nem-kere
sők
Összesen:
Totál:

Ált. isk. 8.
vagy alacso
nyabb

Középfok
érettségi nél
kül, szakmai
oklevéllel

Érettségi

Egyetem,
főiskola,
stb. okle
véllel

Összesen

Totál

116/69

121/57

200/213

45/88

482/427

909

226/162

95/76

218/224

16/25

555/487

1042

342/231

216/133

418/437

61/113

1037/914

1951

573

349

855

174

1951

Adatokforrása: KSH; saját szerkesztés

E részletesebb bontásban is megfigyelhető, hogy a férfiak létszáma a kategóriák
jelentős részében magasabb, mint a nőké. Ez a felsőfokú végzettséggel rendelkezők
nél változik meg, de ott m ár nagymértékben.
Továbbá az is látható, hogy a munkát nem-keresők létszáma összességében ma
gasabb, mint a m unkát keresők létszáma. Ugyanakkor az alcsoportok vizsgálatából
kiderül, hogy a középfokú, érettségi nélkül, de szakmai oklevéllel rendelkező férfi
ak, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkezők között többen vannak azok, akik
NEET-es létállapotuk ellenére munkalehetőségeket keresnek. 121 szakmai oklevéllel
rendelkező férfi igyekszik állást találni, míg arányait tekintve jelentősen kevesebb,
95 férfi dönt úgy, hogy munkát m ár nem is keres. Ezzel ellentétben azonban ebben a
kategóriában 76 nő döntött úgy, hogy munkát m ár nem keres, míg 57 nő határozott
úgy, hogy aktívan keresi azt. Ez mindenképpen szembetűnő az adatok vizsgálata
során. Az m ár kevésbé, illetve talán jobban érthető, hogy a felsőfokú végzettség
gel rendelkezők, legyenek akár férfiak, akár nők, többségükben munkát kívánnak
vállalni, s kevesebben vannak azok, akik hasonló végzettségekkel rendelkeznek,
de nem keresik az állásba jutás lehetőségét. Ez talán arra világít rá, hogy ha egy
férfinak a NEET állományon belül van szakirányú végzettsége, illetve a legmaga
sabb végzettséggel rendelkezők, még hisznek abban, hogy eséllyel tudnak a jövőben
álláslehetőséghez jutni. Viszont akik nagyon alacsony végzettséggel rendelkeznek,
vagy végzettség nélküliek, illetve érettségijük van, talán kevésbé bíznak abban, hogy
munkakeresésük sikeres lesz.
A táblázathoz tartozó záró diagram a fenti adatokat igyekszik ábrázolni
oszlopdiagramok formájában. Az oszlopdiagramok alatt zárójelekben elhelyezett
plusz (+), vagy mínusz (-) a munkát keresőket, illetve nem-keresőket indikálja,
így összesen tizenegy kategóriát tartalmaz a diagram. Bemutatja a négy különböző
128

NEET-kutatás - Szegedre vonatkozó statisztikai adatok tükrében

végzettséget, és azon belül a keresők és nem-keresők arányait, ezeknek összesített
képét, hasonló bontásokban. Végül, jobbról az utolsó diagram mutatja a teljes szege
di NEET csoport arányát.
6. diagram: A szegedi NEET csoport iskolai végzettség szerinti megoszlása a munkát keresők és
nem-keresők, és azok nemek szerinti bontásában a népszámlálási adat alapján (fő).
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Adatok forrása: KSH; saját szerkesztés

A két igazán veszélyeztetett csoport, az általános iskola nyolc osztályával ren
delkezők, vagy még ezzel sem, illetve az érettségivel rendelkezők közt keresendők.
Arányaikat tekintve ebben a két csoportban a legalacsonyabb végzettséggel rendel
kező férfiak 66,08%-a, valamint a nők 70,12%-a a munkát nem-keresők kategóriá
jába tartozik. A csak érettségivel rendelkezők esetében ez az arány valamennyivel
alacsonyabb, de itt is m ind a férfiak, mind pedig a nők több mint fele (52,15% és
51,25%) nem keres elhelyezkedési lehetőséget.
A középfokú érettségi nélkül, de szakmai oklevéllel rendelkező férfiak között, va
lamint a felsőfokú végzettséget bírók arányaiban azonban m ár több az álláskeresők
száma. Az első kategóriába eső férfiak 56,01%-a keresi a munkalehetőséget, míg a
nők esetében ez ellentétes irányú folyamatot mutat, és ott 57,14%-a m ár úgy döntött,
hogy nem keres munkát, s csak 42,86%-a az aktívan munkát kereső nők aránya. A
felsőfokú végzettséggel rendelkezők kategóriájában m ind a férfiak, m ind pedig a
nők arányaiban többen keresnek munkát (73,77% férfi és 77,87% nő), mint akik
ugyanilyen végzettséggel rendelkeznek, de munkát nem keresnek.
E szerkezeti egység lezárásaként, a KSH 2011-es népszámlálási adataiból öszszefoglalásul a következők mondhatóak el. A szegedi NEET csoport nagysága
129

Sánta Tamás

összehasonlítva azt a szegedi 15-24 éves korcsoporttal, arányait tekintve magas, a
teljes 15-24 éves populációnak 7,31%-át tették ki a kutatási évben. A N EET csopor
ton belül a férfiak aránya magasabb (8,11%), mint a nőké (6,57%) annak ellenére,
hogy a férfiak jelentősen kevesebben vannak, mint a nők a teljes korcsoporton belül.
Szembetűnő továbbá az, hogy a NEET csoporton belül a munkát nem-keresők
aránya magasabb (1042 - 909; 53,40% - 46,59%), mely mindenképpen indokol szo
ciálpszichológiai vizsgálatokat is a szakpolitikai kutatások mellett.
Am ennyiben részletesebben vizsgáljuk a szegedi NEET csoport végzettségre
vonatkozó adatait, abból világosan látszik, hogy két csoport van az igazán veszé
lyeztetett kategóriában, eltekintve m ost attól, hogy önmagában a NEET csoport
m ár kijelöl egy igen veszélyeztetetett kategóriát. A nagyon alacsony végzettséggel
bírók, vagy végzettség nélküliek, valam int a csak érettségivel rendelkezők prob
lém áinak m egoldása nem tűrhet halasztást. Itt is általánosságban megfigyelhető,
hogy a NEET-es férfiak aránya magasabb, mint a nőké, sőt a férfiak között aránya
iban többen vannak azok, aki m unkát m ár nem is keresnek a megszerzett végzett
ségüktől függetlenül (53,51%). Egyetlen kivételt találtam csupán, ahol a munkát
kereső férfiak aránya m eghaladta a m unkát nem-kereső férfiakét. Ezek azok, akik
középfokú érettségivel ugyan nem rendelkeznek, de van szakmai oklevelük. Eb
ben a csoportban 56,01% -a a férfiaknak az aktív munkakereső NEET-es kategó
riába tartozik. Itt a nők vannak többen, akik m unkát m ár nem keresnek (57,14%).
Valamint a legmagasabb végzettséggel rendelkezők között, legyenek akár férfiak,
akár nők, többen vannak azok, akik munkalehetőséget aktívan keresnek.

3.2 NEET adatbázis elemzése az MK adatai alapján
Az elemzés előtt fontos kitérnem a Központ adatfelvételi idejére és a m ódszertani
különbségekre, m elyek m egm utatkoznak a számadatokban.
Az M K a NEET-re vonatkozó adatokat 2011 decemberében vette fel, ami né
hány hónapos eltérés a KSH adataival összehasonlítva. Vagyis a kutatási év ugyan
az, de nem ugyanabból a hónapból származnak az adatok. Továbbá a két szervezet
módszertana is különböző az adatok felvételével kapcsolatban, m int azt korábban
m ár részletesen is kifejtettem. Itt elég annyiban visszautalnom erre az elemzésre,
hogy az M K csak azokat a fiatalokat veszi fel adatállományába, akik hivatalosan,
mint álláskeresők regisztráltak az intézménynél. Ebbe a kategóriába azonban csak
akkor kerülhetnek, ha a regisztrációjuk m ellett semmilyen oktatási vagy képzési
rendszernek sem tagjai; vagyis NEET-esek.
M ég egy fontos eltérésre kell felhívnom a figyelmet az M K adataival kapcso
latban. A Központ nem 15-24 éves korcsoportban adja m eg az adatokat, hanem 18
év és alatta, 19 év, valam int 20-24 éves alcsoportokban. Ez mindenképpen különb
séget m utat a KSH adataival összehasonlítva. A Központ m unkatársával folytatott
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beszélgetésem szerint a 18 év és alatta korcsoport megközelítőleg a 17-18 évesek
alcsoportját rejti magában. Ez a bontás azonban újabb kutatási lehetőségeket is
biztosít a jövőben. Az M K adatait tanulmányozva a különböző korcsoportok szét
választására is van lehetőség, melyből arra lehet következtetni, hogy m elyik az
igazán veszélyeztetett korcsoport a NEET állományon belül.
A fenti különbségek egyrészt arra utalnak, hogy a szegedi NEET csoport sta
tisztikai nagyságánál figyelembe kell venni a 2011. október és december, vagy
is a két adatfelvétel között eltelt időszakot. A NEET csoport nem egy homogén
közösség, a tagok benne folyam atosan változhatnak. Egy bizonyos változás akár
m egtörténhetett ebben a néhány hónapban is; erre vonatkozó pontos adatokat nem
lehet megállapítani. M ásrészt a szegedi NEET csoport nagysága az M K adatai sze
rint biztosan alacsonyabb, m int a KSH adatai, m ely egyrészt adódik a módszertani
különbségekből, m ásrészt pedig abból a tényből, hogy nem a 15-24 éves teljes
korosztályt dolgozza fel a Központ. Ezek figyelembevételével elemzem az M K
NEET-re vonatkozó adatait.
Az M K adataihoz tartozó első táblázat, ami sorban a hetedik, a szegedi NEET
csoport adatállományát m utatja be nem ek szerinti bontásban is.

7. táblázat: A szegedi NEET populációja nemek szerinti bontásban az M K adatai alapján (fő).

Regisztrálók száma
zárónapon:

Férfi

Nő

Összesen

2011. december

462

402

864

Adatokforrása: MK; saját szerkesztés

A táblázatból kitűnik, hogy 2011. decemberében Szeged városában 864 fő re
gisztrált, m int álláskereső, vagyis a NEET csoporthoz tartozott. A kár csak a KSH
adatainál, itt is megfigyelhető, hogy a férfiak létszám a nagyobb, mint a nőké, 60
fővel. Tehát m egállapítható, hogy a férfiak nagyobb veszélynek vannak kitéve,
hogy fiatalon a NEET csoportba tartozzanak, hiszen létszám uk Szeged város la
kosságát, valam int a 15-24 éves teljes korosztályt tekintve jelentősen alacsonyabb,
m int a nőké, és ez a fogyás tendenciózusnak tűnik, ugyanakkor számuk a NEET
csoporton belül magasabb, mint a nők létszáma.
A táblázathoz tartozó ábra oszlopdiagramok formájában m utatja be a szegedi
NEET csoport képét a Központ adatai alapján. Hasonlóan az eddigiekhez, m egkü
lönböztettem a férfiakat, a nőket, valamint a teljes állományt.
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7. diagram: A szegedi NEETpopulációja nemek szerinti bontásban az M K adatai alapján (fő).

□ férfi
■ nő
□ összesen

Adatokforrása: MK; saját szerkesztés

A férfiak aránya a teljes szegedi NEET sokaságon belül 53,47%-ot tesz ki,
míg a nők aránya 46,53%. Tehát arányait tekintve az M K kevesebb NEET-be tartozó
fiatalt tart számon Szeged városában, de hasonlóan a KSH adataihoz, itt is elmond
ható, hogy a férfiak nagyobb számban vannak jelen, mint a nők.
A szegedi M K évente alkalmaz adatfelvételeket, és készít kimutatásokat. így
nemcsak 2011-es adatokból lehetett NEET-kimutatást készíteni, hanem az azóta el
telt időszakból is, vagyis egészen 2014-ig tudtam adatokat gyűjteni a szegedi NEET
csoport nagyságára vonatkozóan. A következő táblázat és a hozzá tartozó diagram
ezeket az adatokat mutatja be.
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8. táblázat: A szegedi NEETpopulációja nemek szerinti bontásban az M K adatai alapján (fő).

Regisztrálók száma zárónapon:

Férfi

Nő

Összesen

2011. december

462

402

864

2012. december

539

457

996

2013. december

337

379

716

2014. december

374

339

713

Adatokforrása: MK; saját szerkesztés

M int ahogyan a 2011-es adatok decemberiek, úgy a következő három év adatai
is ebből a hónapból származnak. A számokból szembetűnő, hogy a kutatási évem,
valam int a következő, 2012-es esztendő között a NEET csoport létszám a jelentő
sen növekedett. A kiinduló 864 főről a NEET csoport 996 főre duzzadt, ami 132
fős gyarapodást jelentett.
Ezt követően azonban egy igen jelentős számbeli csökkenés figyelhető meg, s
ez a folyamat sokkal enyhébb ütem ben ugyan, de folytatódott 2014-ben is. 2013-ra
a szegedi NEET csoport nagysága 280 fővel csökkent, így összesen 716 főre apadt,
s 2014-re folytatódott a folyamat, s az intézmény ebből az évből m ár csak 713 főt
regisztrált, m int NEET-est.
A férfiak és a nők arányában is ugyanez a tendencia figyelhető meg, bár érde
kes, hogy a férfiak létszám a 2012-re nagyobb arányban nőtt, m int a nőké. Ebben
az évben a férfi NEET-esek létszáma 77 fővel gyarapodott, míg a nők összesen 55
fővel lettek többen. A következő, 2013-as esztendő is figyelemre méltó, hiszen a
négy év adatait átnézve, valam int reflektálva a KSH adataira, ez az egyetlen év,
ahol a férfiak száma kevesebb, m int a nőké. 337 férfi aránylik a 379 nőhöz. 2014ben m ár ismét visszaáll a m egszokott „ren<F\ a férfiak száma emelkedik, s ezzel
m eghaladja a nőkét, de egyben m eghaladják saját korábbi évben mért adataikat, s
a csoport 374 főre duzzadt. A nők állománya viszont csökkent, és ezzel beállt egy
kismértékű, de újabb csökkenés a teljes szegedi NEET csoporton belül.
Az idetartozó diagram ezeket a változásokat m utatja be szemléletesen a már
eddig megszokottak szerint; a férfiakat és nőket is külön színnel jelöltem , akárcsak
a teljes populációra vonatkozó oszlopokat.
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8. diagram: A szegedi NEETpopulációja nemek szerinti bontásban az M K adatai alapján (fő).
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Adatokforrása: MK; saját szerkesztés

A diagramok jól mutatják, hogy a kiinduló értékhez képest 2012-ben a NEET cso
port aránya jelentősen növekedett. M integy 13,26%-kal nőtt a teljes szegedi NEET
állomány, s ezen belül a férfiak száma 14,29%-kal, míg a nők aránya 12,04%-kal nö
vekedett. 2013-ban pedig m ár egy jelentős csökkenés figyelhető meg az állományon
belül. A szegedi NEET csoport összlétszáma 28,12%-kal csökkent az előző évhez
viszonyítva, s ezen belül a férfiak aránya egy igen jelentős csökkenést mutat, s ez
zel 2013-ban először a nők létszáma meghaladta a férfiakét. A teljes NEET állomá
nyon belül a férfiak létszáma 37,48%-os csökkenést mutat, míg a nők esetében ezzel
szemben a csökkenés csak 17,07%-os volt. A 2014-es évben a férfiak létszáma ahhoz
képest ismét drasztikusan nőtt, hogy a nőké, az előző évhez viszonyítva csökkent. A
férfiak létszáma ebben az évben 9,9%-kal nőtt meg, m íg a nők létszáma 10,56%-kal
csökkent. így alakult ki az összlétszámon belül a minimális, 0,42%-os csökkenés.
Azt további kutatásoknak kell bizonyítani, hogy 2012-ben miért növekedett öszszességében a szegedi NEET csoport aránya az M K adatállományában, mint aho
gyan további vizsgálatok mutathatnak rá az ezt követő csökkenés okaira is. Továbbá
azt is érdemes vizsgálni a jövőben, hogy mi történhetett 2013-ban, amikor a férfiak
létszáma ebben az évben először, és az eddigi vizsgálatok szerint utoljára is, alul
maradt a nőkével szemben. Erre a gondolatmenetre röviden a záró fejezetben még
utalni fogok.
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Visszatérve eredeti célomhoz, és a 2011-es kutatási évemet vizsgálva tovább,
ennek az alfejezetnek zárásaként a következőkben az M K iskolai végzettségekre
vonatkozó adatait dolgozom fel és elemzem a szegedi NEET csoportra vonatkozóan
táblázatos és diagramos formában is.
9. táblázat: A szegedi NEET csoport iskolai végzettség szerinti megoszlása
az M K adatai alapján (fő).

Iskolai végzettségek:
Ált. isk. végzettség nélkül
Ált. isk. végzettség
Szakmunkásképző
Szakiskola
Szakközépiskola
Technikum
Gimnázium
Főiskola
Egyetem
Totál:

Összesen/Fő:
8
250
114
28
236
27
156
26
19
864

Adatokforrása: MK; saját szerkesztés

Az szembetűnő, hogy az M K részletesebb bontásban közli a különböző iskolai vég
zettségeket a KSH módszerével összehasonlítva, ugyanakkor azonban az erre vonat
kozó adatokat nem közli nemek szerinti bontásban.
Kilenc kategóriát különböztet meg ez a szervezet az iskolai végzettségeket illetően.
A legalacsonyabb végzettséget két részre bontja, s megkülönböztet általános iskolai
végzettséggel rendelkezőket és azokat, akik még ezzel sem rendelkeznek. Az összes
adathoz viszonyítva igen jelentős azoknak a létszáma, akik gyakorlatilag a mai magyar
viszonylatokat figyelembe véve nem rendelkeznek jelentősebb iskolai végzettséggel.
Ők összesen 258 főt tettek ki a teljes szegedi NEET állományon belül, akiket az M K
számon tart.
A következő kategória az úgynevezett középfokú végzettség, melyet további öt
kategóriára bont a Központ. Ezek összlétszáma teszi ki a NEET állományon belül
a legnagyobb csoportot, 561 főt. Ezt a kategóriát azonban további alkategóriákra le
het bontani, s megkülönböztethetünk olyan középfokú végzettségeket, melyek csak
szakmát biztosítanak a fiatalnak (szakmunkásképző és szakiskola), melyek szakmát és
érettségit is adnak egyben (szakközépiskola, technikum), valamint azt a formát, amely
csak érettségit biztosít (gimnázium), arra predesztinálva a tanulót, hogy felsőfokú ta
nulmányokat folytasson. így az 561 fő a következő arányokban oszlik meg: 142 főnek
van szakmája, de nincs érettségije. 263 fo rendelkezik az állományon belül szakmával
és érettségivel is egyben. Míg 156 fő gimnáziumi érettségivel rendelkezik.
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A sort a felsőfokú iskolai végzettségek záiják, melyek közül 26 fő főiskolai, míg 19
fő egyetemi diplomával rendelkezett a tárgyévben.
Érdekes megfigyelni azt, hogy az adatok között négy kiugróan magas számot talál
hatunk, mindegyik meghaladja a 100 főt, s ezekhez képest a maradék öt kategóriába
tartozók elenyésző számban regisztráltak. Legtöbben az általános iskolai végzettséggel
rendelkezők vannak, összesen 250 fő. Őket követi a szakközépiskolai tanulók száma,
akik szakmával és érettségivel is rendelkeznek egyben. Összesen 236 fő tartozott ide
a vizsgált évben. A harmadik helyen a kizárólag gimnáziumi érettségivel rendelkezők
helyezkednek el, összesen 156 fő. A sort a szakmunkásképző végzettséggel rendelke
ző fiatalok zárták, akik szakmával igen, de érettségivel nem rendelkeztek. Ők a teljes
létszámon belül 114 főt tettek ki. Ezek a fiatalok összesen 756 főt számláltak az összlétszámból, míg a fennmaradó öt kategóriába összesen csak 108 fő tartozott.
A számadatok mutatják az igazán veszélyeztetett kategóriába tartozókat a teljes
NEET állományon belül. Ezek arányait tekintve a középfokú végzettségekkel rendel
kezők, valamint azok, akik a legalacsonyabb végzettséggel, vagy még azzal sem ren
delkeztek.
A táblázathoz tartozó oszlopdiagram szemléletesen mutatja is az arányok nagysá
gait, kijelölve ezzel az amúgy is veszélyeztetett csoporton belül azokat, akikre még
fokozottabban kell figyelmet szentelni.
9. diagram: A szegedi NEET csoport iskolai végzettség szerinti megoszlása
az M K adatai alapján (fő)

Adatokforrása: MK; saját szerkesztés
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.A diagramon jól látszanak a kategóriák, valamint az a három, illetve négy cso
port, akik az általam igen veszélyeztetettnek nevezett kategóriába tartoznak.
Legmagasabb értéket azok mutatják, akik csak általános iskolai végzettséggel
rendelkeznek. Ezek a teljes NEET populáción belül 28,93%-ot tettek ki. Őket kö
vetik a szakközépiskolai végzettséggel rendelkezők 27,45%-kal. Harmadik helyen
a gimnáziumi érettségivel rendelkezők állnak, az összlétszám 18,05%-át téve ki.
A sort a szakmunkásképző iskolai végzettségével rendelkezők záiják, 13,19%-kal.
Ők összesen 756 főt tettek ki, ami a teljes NEET állománynak a 87,5%-a volt 2011
decemberében.
Rövid összehasonlításban érdemes utalnom arra, hogy a KSH adatai szerint a
legalacsonyabb végzettségűek a legveszélyeztetettebbek, valamint a középfokú vég
zettséggel rendelkezők közül azok, akik érettségivel rendelkeznek. Vagyis az adatok
összehasonlítva korrelálnak egymással, kiemelvén a legnagyobb rizikófaktort jelen
tő csoportot, a legalacsonyabb végzettségűeket. Továbbá a KSH az egyik középfokú
kategóriáját csak érettségiként határozza meg, az M K azonban ezt a kategóriát már
ketté bontja, megkülönböztetve a szakközépiskola (a technikum itt nem játszik je 
lentős szerepet) és a gimnázium kategóriáit. Amennyiben azonban a két kategóriát,
a szakközépiskola és a gimnázium adatait, amelyek szintén adnak érettségit, össze
adom, akkor ezek az adatok is nagymértékű hasonlóságot mutatnak a KSH idevo
natkozó arányaival.

3.3 NEET adatbázis elemzése a két adatközlő adatainak
összehasonlítása alapján
A tanulmány fő részének zárásaként a szegedi NEET csoport statisztikai nagyságá
ra vonatkozó adatokat hasonlítom össze két adatközlőm, a KSH, valamint az MK
adatai alapján. Ezzel az eljárással igyekszem bizonyítani dolgozatom elején megfo
galmazott hipotézisemet, miszerint a két adatközlő módszertani eljárásaiból adódó
különbségek miatt feltételezhető, hogy a szegedi NEET csoport aránya magasabb a
hivatalosan regisztrált NEET csoport arányánál. Két összefoglaló táblázatban, vala
mint a hozzájuk tartozó diagramokban bemutatott adatok alapján végzem bizonyí
tási eljárásomat.
Az első ide vonatkozó táblázat a KSH, valamint az M K NEET-re vonatkozó ada
tait összesíti és mutatja be. Az eddigiekhez hasonlóan az adatokban megkülönböz
tettem a férfi és a női létszámokat, valamint jobbról az utolsó oszlopban mutatom be
a teljes NEET állomány létszámát a két adatközlő szerint.
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10. táblázat: Összefoglaló táblázat a szegedi NEETpopulációról nemek szerinti bontásban a KSH
és az M K adatai alapján (fő/%).

A mintavételek időpontja:

Férfi

Nő

Összesen

2011. október KSH

1037

914

1951

2011. december MK

462

402

864

Nem regisztrált/Fő

575

512

1087

Nem regisztrált/%

55,45%

56,02%

55,72%

Adatokforrása: KSH és MK; saját szerkesztés

A táblázat szemléletesen ábrázolja, hogy a 2011-es népszámlálási adatok szerint
Szegeden a NEET csoport nagysága 1951 főt tett ki. Ez a nemek szerint úgy oszlott
meg, hogy 1037 fő volt férfi közöttük, míg a nők létszáma kevesebb volt, 914 főt
tett ki.
Ugyanebben az évben az MK-nál mindösszesen 864 fő regisztrált, mint NEETes. Itt a nemek szerinti megoszlás a következő volt: 462 férfi és 402 nő.
A nemek szerinti bontás alapján ugyanaz a tendencia figyelhető meg a két intéz
mény adatainak az összehasonlításánál, mint az korábban m ár látható volt az egyes
szervezetek adatainak elemzésénél. Vagyis a férfi NEET-esek létszáma magasabb
a női NEET-esekénél. Megfigyelhető ez annak ellenére, hogy mind a Szeged város
teljes lakosságára, m ind pedig a szegedi teljes 15-24 éves korosztályra az a jellemző,
hogy a férfiak létszáma alacsonyabb, mint a nőké.
A két adatközlő általi NEET csoportra vonatkozó adatok összehasonlításából ki
derül, hogy 1087 olyan 15-24 éves korosztályba tartozó fiatal élt Szegeden 2011ben, akik nem dolgoztak, és sem az oktatási, sem pedig a képzési rendszernek nem
voltak tagjai, vagyis NEET-esek, de nem regisztráltak, mint álláskeresők a Munka
ügyi Központban. Ez azt jelenti, hogy az M K látóterébe 1087 NEET-es fiatal be sem
került, róluk a számadatokon kívül gyakorlatilag nem tudunk semmit sem! Ez nemek
szerinti bontásban 575 férfit és 512 nőt jelentett 2011-ben.
A táblázathoz tartozó diagram ezeket a számadatokat mutatja be oszlopdiagra
mok formájában.
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10. diagram: Összefoglaló diagram a szegedi NEETpopulációról nemek szerinti bontásban a KSH
és az M K adatai alapján (fő).

2000

2 0 1 1 . okt.

KSH

2 0 1 1 . dec.

MK

Nem
regisztrált/Fő

□ férfi ■ nő □ ö sszesen

Adatokforrása: KSH és MK; saját szerkesztés

Az előbbieket százalékos arányokban kifejezve látható, hogy a teljes szegedi
NEET csoporton belül 55,72% olyan NEET-es, akik nem regisztráltak az MK-ban,
vagyis a teljes szegedi NEET állománynak gyakorlatilag több mint a feléről nem
tudunk semmit sem. Ez a férfiak 55,45%-a, a nőknek pedig az 56,02%-át jelenti.
Az utolsó táblázatban még egy további bontást alkalmaztam, amire a KSH adatai
adták meg a lehetőséget. A KSH adataiból nyerhető teljes szegedi NEET állományt
tovább lehetett bontani a munkát keresők és az azt nem-keresők csoportjára. Ezeket
az adatokat egybe vetettem az M K NEET-re vonatkozó adataival.
11. táblázat: Összefoglaló táblázata szegedi NEET populációról
a K SH és az M K adatai alapján (fő).

A mintavételek
időpontja:
2011. október
KSH
2011. december
MK

Munkát keresők Munkát nem-ke
(KSH)
resők (KSH)
909

1042

Összesen
KSH

Összesen MK

1951
864

Adatokforrása: KSH és MK; saját szerkesztés
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A táblázat szerint 2011-ben a KSH felmérése alapján 909 fő volt olyan NEET-es,
aki munkát keresett, míg ennél többen, 1042 fő döntött úgy, hogy ezzel a lehetőség
gel nem él. Nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy a munkát kereső NEET csoportba
tatozók létszáma közel azonos az M K adatbázisában található regisztrált NEET cso
port nagyságával. A különbség mindösszesen 45 fő. Vagyis valószínűséggel bírhat
az a feltételezés, hogy a KSH adatai szerint munkát kereső NEET csoportba tartozó
15-24 éves fiatalok egy jelentős része regisztrált az MK-nál helyzetének javítása
érdekében. Ugyanakkor 1042 fő nem választotta ezt az utat. Ennek okait ez a kutatás
nem tudja kimutatni.
A táblázathoz tartozó záró diagram a fenti adatokat mutatja be oszlopdiagramok
formájában. A négy bemutatott diagramban a nemek szerinti bontásokat is jelöltem.
11. diagram: Összefoglaló diagram a szegedi NEET populációról
a K SH és az M K adatai alapján (fő).
2000

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

o
m unkát
m unkát nem - Összesen KSH Összesen MK
keresők (KSH) keresők (KSH)
□ férfi ■ nő □ összesen

Adatokforrása: KSH és MK; saját szerkesztés

A diagram szemlélteti, hogy a munkát kereső NEET csoportba tartozók aránya
46,59% a teljes szegedi NEET csoport nagyságához képest, míg ugyanehhez viszo
nyítva a munkát nem-keresők aránya 53,41%. Abban az esetben, ha az M K által
regisztrált NEET csoport nagyságát hasonlítom össze a KSH adataira támaszkodó
munkát kereső NEET csoport nagyságával, a következő állapítható meg: A KSH
adatai alapján a szegedi teljes NEET csoportnak 2011-ben 46,59%-a volt olyan, aki
aktívan kereste a munkalehetőségeket, míg a regisztrált NEET-esek száma az M K
szerint összehasonlítva a teljes szegedi NEET populációval 44,28%. A különbség
mindösszesen 2,31%.
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A fenti adatokra támaszkodva, úgy gondolom, bizonyítottam, hogy hipoté
zisem helytálló volt, miszerint, 2011-ben a szegedi NEET csoport aránya magasabb
(sőt jelentősen magasabb) volt, mint a hivatalosan regisztrált NEET csoport aránya.
Az adatokkal kapcsolatos hibahatárok ismertetését, valamint a rendelkezé
semre álló adatokból levonható következtetéseket az utolsó fejezetben teszem meg.

4. KONKLÚZIÓ
A tanulmány célkitűzésében a szegedi NEET csoport nagyságát kívánta meghatároz
ni két adatközlő statisztikai adatai alapján.
A KSH népszámlálási adataiból összefoglalásul a következők mondhatóak el. A
szegedi NEET csoport nagysága összehasonlítva azt a szegedi 15-24 éves korcso
porttal, arányait tekintve magas, a teljes 15-24 éves populációnak 7,31%-át tették ki
a kutatási évben. A NEET csoporton belül a férfiak aránya magasabb (8,11%), mint
a nőké (6,57%) annak ellenére, hogy a férfiak jelentősen kevesebben vannak, mint a
nők a teljes korcsoporton belül.
Szembetűnő továbbá az, hogy a NEET csoporton belül a munkát nem-keresők
aránya magasabb (1042 - 909; 53,40% - 46,59%), mely mindenképpen indokolja a
m ár általam korábban említett szociálpszichológiai vizsgálatokat is a szakpolitikai
kutatások mellett.
Amennyiben részletesebben vizsgáljuk a szegedi NEET csoport végzettségre vo
natkozó adatait, abból világosan látszik, hogy két csoport van az igazán veszélyezte
tett kategóriában, eltekintve most attól, hogy önmagában a NEET csoport m ár kijelöl
egy igen veszélyeztetetett kategóriát. A nagyon alacsony, vagy iskolai végzettség
nélküliek, valamint a csak érettségivel rendelkezők problémáinak megoldása nem
tűrhet halasztást. Itt is általánosságban megfigyelhető, hogy a NEET-es férfiak ará
nya magasabb, mint a nőké, sőt a férfiak között arányaiban többen vannak azok, akik
munkát m ár nem is keresnek a megszerzett végzettségüktől függetlenül (53,51%).
Egyetlen kivételt találtam csupán, ahol a munkát kereső férfiak aránya meghaladta
a munkát nem-kereső férfiakét. Ezek azok, akik középfokú érettségivel ugyan nem
rendelkeznek, de van szakmai oklevelük. Ebben a csoportban 56,01%-a a férfiaknak
az aktív munkakereső NEET-es kategóriába tartozik. Itt a nők vannak többen, akik
munkát már nem keresnek (57,14%). Valamint a legmagasabb végzettséggel rendel
kezők között, legyenek akár férfiak, akár nők, többen vannak azok, akik munkalehe
tőséget aktívan keresnek.
Az M K adataiból a következők állapíthatóak meg a szegedi NEET csoporttal
kapcsolatban. Az M K adatbázisában 864 regisztrált NEET-est tartott számon a ku
tatási évben. A férfiak aránya a teljes szegedi NEET sokaságon belül 53,47%-ot tett
ki, míg a nők aránya 46,53%. Tehát arányait tekintve a Központ kevesebb NEET-be
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tartozó fiatalt tart számon Szeged városában, de hasonlóan a KSH adataihoz, itt is
elmondható, hogy a férfiak nagyobb számban vannak jelen, mint a nők.
Az M K adatbázisa lehetőséget biztosított, hogy nyomon kövessem a szegedi
NEET csoport alakulását a következő években. Mindamellett ezek az adatok tájé
koztató jellegűek, hiszen csak azt a populációt mutatja be, amelyik regisztrált a Köz
pontnál. A kiinduló értékhez képest 2012-ben a NEET csoport aránya jelentősen
növekedett. M integy 13,26%-kal nőtt a teljes szegedi NEET állomány, s ezen belül a
férfiak száma 14,29%-kal, míg a nők aránya 12,04%-kal növekedett. 2013-ban pedig
m ár egy jelentős csökkenés figyelhető meg az állományon belül. A szegedi NEET
csoport összlétszáma 28,12%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva, s ezen belül
a férfiak aránya egy igen jelentős csökkenést mutat, s ezzel 2013-ban először a nők
létszáma meghaladta a férfiakét. A teljes NEET állományon belül a férfiak létszáma
37,48%-os csökkenést mutat, m íg a nők esetében ezzel szemben a csökkenés csak
17,07%-os volt. A 2014-es évben a férfiak létszáma ahhoz képest ismét jelentősen
nőtt, hogy a nőké, az előző évhez viszonyítva, csökkent. A férfiak létszáma ebben az
évben 9,9%-kal nőtt meg, míg a nők létszáma 10,56%-kal csökkent. így alakult ki az
összlétszámon belül a minimális, 0,42%-os csökkenés.
Az M K adatbázisa részletesebb bontásban közli az iskolai végzettségekkel kap
csolatos adatait. Munkámban kimutattam azokat a kategóriákat, melyek véleményem
szerint a leginkább veszélyeztetettnek nevezhetőek. Legmagasabb értéket azok mu
tatják, akik csak általános iskolai végzettséggel rendelkeznek. Ezek a teljes NEET
populáción belül 28,93%-ot tettek ki. Őket követik a szakközépiskolai végzettséggel
rendelkezők 27,45%-kal. Harmadik helyen a gimnáziumi érettségivel rendelkezők
állnak, az összlétszám 18,05%-át téve ki. A sort a szakmunkásképző iskolai végzett
ségével rendelkezők zárják, 13,19%-kal. Ők összesen 756 főt tettek ki, ami a teljes
NEET állománynak a 87,5%-a 2011 decemberében.
Hipotézisemben abból indultam ki, hogy a KSH és az M K módszertani eljárá
sainak különbözősége miatt feltételezhető, hogy a szegedi NEET csoport létszáma
magasabb, mint a hivatalosan regisztrált NEET csoport nagysága. Ezt igazolta a két
adatközlő statisztikai adatainak összehasonlítása.
A 2011-es népszámlálási adatok szerint Szegeden a NEET csoportnagysága 1951
főt tett ki. Ez a nemek szerint úgy oszlott meg, hogy 1037 fő férfi volt közöttük, míg
a nők létszáma kevesebb, 914 főt tett ki.
Ugyanebben az évben az MK-nál mindösszesen 864 fő regisztrált, mint NEETes. Itt a nemek szerinti megoszlás a következő volt: 462 férfi és 402 nő.
A nemek szerinti bontás alapján ugyanaz a tendencia figyelhető meg a két intéz
mény adatainak összehasonlításánál. Vagyis a férfi NEET-esek létszáma magasabb
a női NEET-esekénél. Megfigyelhető ez annak ellenére, hogy mind Szeged város
teljes lakosságára, m ind pedig a szegedi teljes 15-24 éves korosztályra az a jellemző,
hogy a férfiak létszáma alacsonyabb, mint a nőké.
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A két adatközlő általi NEET csoportra vonatkozó adatok összehasonlításából ki
derült, hogy 1087 olyan 15-24 éves korosztályba tartozó fiatal élt Szegeden 2011ben, akik nem dolgoztak, és sem az oktatási, sem pedig a képzési rendszernek nem
voltak tagjai, vagyis NEET-esek, de nem regisztráltak, mint álláskeresők az MKban. Ez azt jelenti, hogy az M K látóterébe 1087 NEET-es fiatal be sem került, róluk
a számadatokon kívül gyakorlatilag nem tudunk semmit sem! Ez nemek szerinti
bontásban 575 férfit és 512 nőt jelentett 2011-ben.
A KSH adataiból nyerhető teljes szegedi NEET állományt tovább lehetett bonta
ni a m unkát keresők és az azt nem-keresők csoportjára. 2011-ben a KSH felmérése
alapján 909 fő volt olyan NEET-es, aki munkát keresett, m íg ennél többen, 1042
fő döntött úgy, hogy ezzel a lehetőséggel nem él. Figyelemre méltó, hogy a mun
kát kereső NEET csoportba tatozók létszáma közel azonos az M K adatbázisában
található regisztrált NEET csoport nagyságával. A különbség mindösszesen 45 fő.
Az M K által regisztrált NEET csoport nagyságát összehasonlítva a KSH adataira
támaszkodó munkát kereső NEET csoport nagyságával, megállapítható, hogy a KSH
adatai alapján a szegedi teljes NEET csoportnak 2011-ben 46,59%-a volt olyan, aki
aktívan kereste a munkalehetőségeket, míg a regisztrált NEET-esek száma az MK
szerint összehasonlítva a teljes szegedi NEET populációval 44,28%. A különbség
mindösszesen 2,31%. Vagyis valószínűséggel bírhat az a feltételezés, hogy a KSH
adatai szerint munkát kereső NEET csoportba tartozó 15-24 éves fiatalok egy jelen
tős része regisztrált az MK-nál helyzetének javítása érdekében. Ugyanakkor 1042 fő
nem választotta ezt az utat!
Rövid összehasonlításban érdemes még utalnom arra, hogy a KSH adatai szerint a
legalacsonyabb végzettségűek a legveszélyeztetettebbek, valamint a középfokú vég
zettséggel rendelkezők közül azok, akik érettségivel rendelkeznek. Vagyis az adatok,
összehasonlítva az M K adataival, korrelálnak egymással, kiemelvén a legnagyobb
rizikófaktort jelentő csoportot, a legalacsonyabb végzettségűeket. Továbbá a KSH az
egyik középfokú kategóriáját csak érettségiként határozza meg, az M K azonban ezt
a kategóriát m ár ketté bontja, megkülönböztetve a szakközépiskola (technikum) és
a gimnázium kategóriáit. Amennyiben azonban a két kategóriát, a szakközépiskola
és a gimnázium adatait, amelyek szintén adnak érettségit, összeadom, akkor ezek
az adatok is nagymértékű hasonlóságot mutatnak a KSH idevonatkozó arányaival.
M indkét adatközlőről elmondható, hogy statisztikai adataik, aNEET-re vonatkozóan
is, bizonyos hibahatárok között mozognak. Vagyis ez azt jelenti, hogy a tanulmány
ban prezentált adatok nem egzakt számadatokként foghatóak fel, de mindenképpen
a statisztikai hibahatáron belül mozognak.
Továbbá a két adat felvétele közötti időben, mint arra utaltam is, eltelt néhány
hónap, s ez idő alatt az adatok változhattak. Az azonban szinte biztosra vehető, hogy
nem 1087 fővel csökkent a szegedi NEET állománya október és december között
2011-ben. S ez az állítás avval együtt is tartható, hogy az M K nem a teljes 15-24
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éves korosztályt vizsgálja, hanem adatait a 17-24 éves populációra adja meg. Ugyan
a NEET csoportja nem homogén, egy állandóan változó társaság, amelyek között
lehetnek egyáltalában nem, vagy kifejezetten veszélyeztetett csoportok, az adatok
azt mutatják, hogy többen lehetnek ebben a második kategóriában.
Az eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy NEET-esnek lenni nem jó, sőt a jö 
vőre nézve kifejezetten veszélyes állapot. Éppen ezért tartom elengedhetetlenül fon
tosnak a velük való kutatások folytatását.
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