AKIK A STATISZTIKÁKBÓL KIMARAD NAK
RENDSZERVÁLTÁST KÖVETŐ POZITÍV GAZDASÁGI vÁLT0ZÁ.~,9K (a magán gazdaság arányának növekedése, a gazdaságszerkezet. átalak.úlis., a,a kisvállalkozások számának növekedése stb.) mellett az elmúlt években az átalakulás
negatív tünetei (a gazdasági teljesítmények visszaesése, ainü:rikali~rküliség növekedése, egyes társadalmi rétegek leszakadása) is megjelente~aIl1:.lpY~~,társadalomban.
A felsorolt negatív jelenségek közül talán a munkanélküliség:rol1.a.tnos növekedése
rontotta meg leginkább az emberek közérz,~tét. Az ors~á~~~.~~~:isztikák azonban
egyértelmúen azt tanúsítják, hogy a munkanélküliségtérne,.K:otalitsem egyforma
mértékben fenyegeti az ország egyesr~gióiIé~~:~ársad~?m~~}B,g~?ZŐ rétegeit. Az
egyes régiók veszélyeztetettsége főkéntakotábban felhat'riI6iott"tartaIékok különbségeire vezethető vissza, az egyes tá~s~d&~iJ~~~~ek fen~~~~fe't~~~se pedig elsősor
ban az általuk birtokolt kulturális tőke:(iskólázottság)függvén~eAfiatal korosztályok azonban valamennyi földrajzi régió ban és valamennyi társa.dalmi rétegben az
átlagosnál veszélyeztetettebbnek számítanal{.
A statisztikál{ szerint a munkanélküliek aránya a fiatalok csoportjaiban növekszik
a legdinamikusabban. A fiatal munkanélküliek problémáinak' aionban nemcsak
azért kell kiemelt fontosságot tulajdonítani, tr.ert a munkanélküliségi arányok alapján ők számítanak az egyik leginkább .veszélyeztetett csoportnak, hanem azért is,
mert a szakirodalom szerint a munkanélküliség a pályakezdőket fenyegeti a legsúlyosab b pszichés és szociális sérülésekkel (devianciák), és fiatal kórban van a legnagyobb esély a munkanélküliségre predesztináló paraméterek javítására. Ezek közül
kiemelt fontosságot kell tulajdonítanunk az iskolai végzettségllek.
A munkanélküliség kérdésével foglalkozó szociológiai viisgálafok egybehangzóan
azt bizonyítják, hogy a munkanélküliségi arányok szoros összefüggést mutatnak az
iskolai végzettséggel. A Magyar Háztartási Panel vizsgálattada.tai szerint minél
alacsonyabb valakinek az iskolai végzettsége, annál nagyobb' eséllyelJesz munkanélküli (lásd 1. ábra).
Kertesi Gábor pedig a KSH adatain végzett elemzésében+ azt bizonyítja, hogy a
felsőfokú végzettségúekhez képest a középiskolát végzetteknek2,5-szeres, a szal{munkásképzőt végzetteknek 3,5-szeres, a csak 8 osztályt vegzetteknek pedig ötszö-

A
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Nagy Gyula: Adatok a munkanélküliségről a Magyar Háztartási Panel eredményei alapján. Munkaügyi Szem-

le, 1994. május.
:j: Kertesi Gábor: Cigány gyerekek az iskolában, cigány felnőttek a munkaerőpiacon. 1994. Kézirat.
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rös munkanélküliségi kockázattal kell szembenézniük. A 8 osztálynál kevesebbet
végzetteket pedig tízszer annyira fenyegeti a munkanélküliség veszélye, mint azokat,
akik felsőfokú diplomával rendelkeznek.
1. ÁBRA

A munkanélküliek ardnya iskoldzottsdg szerint (%)

Felsőfok

Középiskola _ _ __
Szakmunkásképző

-l1li111111

8 általános _ _
6-7 osztály

II_lilII

O-5 osztály _ _ _

O

5

10

15

2025

30

35

40

45

A mindennapi tapasztalatok azonban arra ut~nak, hogynemcsak a munkanélkülivé
válás kockázata nagyobb az alacsony iskolázot~ság4 csoportokban, hanem súlyosabb
megpróbáltatásokat is jelent, és tartósabbnak is .Igérkezik a munkanélküli helyzet.
Logikusnak látszana, ha a fiatal munkanél,küli~kproblémáival foglalkozó közvélemény és a munkanélküliek támogatásának céljábólmúkpcltetett intézményrendszer
nekik szentelné a legnagyobb figyelmet. Mégis azt tapasztaljuk, hogy jelenleg éppen
azok nélkülözik leginkább,~z intézményes támogatást, aNknek a legnagyobb szükségük lenne rá, a munkaügyi központok statis~tikái ,és. ennek nyomán a közvélemény pedig mintha tudomást sem venne alétezésükről. 1994-ben az Országos
Munkaügyi Központ és aMÜM által közösen végrehajtott reprezentatív felmérés
adatai szerint pl. a munkaerő-piaci képzésben résztvevőknek mindössze a 15%-a
volt 8 osztályt végzett, miközben a munkanélküliek között 40%-kal képviseltették
magukat. t
Az alacsony iskolázottságÚfiatal munkanélküllekserege egyszerűen azért válik
,Játhatatlanná", mert többnyire kimarad a regisztráció ból. A regisztrált létszám és a
tényleges munkanélküliség közötti eltérés mértékét csak becsülni lehet. A Magyar

t

Benedek András: Javaslat a szakképzés távlati koncepciójának céljaira -és alapelvei re, Munkaügyi Minisztérium, 1995. Kézirat.
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Háztartási Panel vizsgálatt pl., amely a nem regisztrált munkanélkülieket is figyelembe veszi, 1994-ben a fóvárosban majdnem kétszer akkora munkanélküliségi
arányt mutatott ki, mint az Országos Munkaügyi Központ statisztikái. Ehhez hasonló arányokat mutatnak saját kutatási tapasztalataink is.
1993-ban az Oktatáskutató Intézetben a Habilitas Alapítvány támogatásával folytattunk szociológiai kutatást a fiatal munkanélküliekról.+ Kutatásunk célja az volt,
hogy az általában nyilvánosságra hozott országos munkaügyi statÍsztikáknál részletesebb és alaposabb információkhoz jussunk il fiatal munkanélküliek leginkább
hátrányos helyzetű rétegéről. Vizsgálatunk korlátozott költségvetése miatt nem törekedhettünk országos reprezentativitásra, ezért kutatásunkat arra a három megyére
(Szabolcs, Borsod és Nógrád) korlátoztuk, ahol tartósan és kiemelkedően magas
volt az utóbbi években a munkanélküliek aránya. A kutatás első szalcaszában a
megyék intézményeiben információkat gyűjtve esettanulmányokat készítettünk a
fiatal munkanélküliek helyzetéről és a probléma intézményes kezelésének jelenlegi
eljárásairól. Az esettanulmányok feldolgozása a következő konklúziókkal járt: "Az
intézmények között elvesznek az alacsony iskolázottságú, hátrányos helyzettí gyerekek. Ma nincs olyan intézmény, amely ezeknek a fiataloknak az elhelyezkedés ével
aktívan és hatékonyan foglalkozna, még pontos számukról sincs adat. Az önkormányzatok a munkaügyi központok feladatánale tartják, vagy az oktatási intézményekl'e tolják a felelősséget, esetleg egy-egy speciális iskola létrehozásával takaróznak. Az oktatási intézményeket csak addig érdekli a gyerek, amíg náluk tanul. Az
iskolában folyó tudásátadás minősége és annak gyakorlati konvertálhatósága nenl
lényeges az iskolák számára. A kikerülő gyerekek sorsát sem követik figyelemmel."*
A kutatás második szalcaszában a három megye 2-2 településén kérdőíveket töltöttünk ki a 18 éven aluli munkanélküliekről. ** A megkérdezett tIatal munkanélküliek 56%-a volt fiú és 44%-a lány. Ez az arány nem tér el jelentősen az országos
munkanélküliségi statisztikákban mért férfi-nő aránytól.*** A mintába bekerülők
életkoránale felső határát 18 évben szabtuk meg. Részben azért, mert kutatásunk
során a legfiatalabb munkanélküliek helyzetéről kívántunk információkat szerezni,
részben pedig azért, mert szerettük volna elkerülni, hogy túlságosan sok középiskolát végzett (azaz érettségizett) fiatal kerüljön a mintába. A mintába bekerült legfiatalabb munkanélküli 1979-ben, a legidősebb pedig 1974-ben született, a többség

t Nagy Gyula: i.m.
:j: A kutatásban Fehérvári Anikó, Györgyi Zoltán és Tót Éva vettek részt.
* Fehérvári Anikó - Györgyi Zoltán - Tót Éva: IJjtísdgi munkanélkülis/g. Bp., Oktatáskutató Intézet, 1994.
Kutatás Közben.
•
** A településeket olymódon választottuk ki, hogy jellemzők legyenek rájuk az adott megye átlagos munkanélküliségi arányai és különböző településtípusokat (nagyváros, kisváros, község) reprezentáljanak. A számítógépes feldolgozás során településenként 50-60 db (összesen 312) kérdőív állt rendelkezésünkre. A kérdőívek kitöltésénél helybeli pedagógusok és szociális gondozók voltak segítségünkre.
*** 1993-ban az Országos Munkaügyi Központ kimutatása szerint a munkanélküliek között a férfiak aránya
58,8%, a nőké pedig 41,2% volt.
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(640/0) 1975-76-ban, tehát a felvétel időpontjában 17-18 éves volt. Az általunk
vizsgált fiatal munkanélküliek között 190/0 volt a cigányok aránya. Miután véletlenül kerültek be a mintába, ebben a három megyében arányukat a pályakezdő munkanélküliek között érvényesnek fogadhatjuk el. t
Mint már említettük, felvételünk során mintavételi szempontnak tekintettük azt
is, hogy a munkanélküliség által leginkább veszélyeztetett csoportok (a legalacsonyabbiskolázottsággal-rendelkezők) is bekerüljenek a megkérdezettek közé. Ennek
megfelelően a kérd~zertek többsége szakképzetlen és alacsony iskolázottságú volt.
L TÁBLA

A megklrdezettek iskolai végzettsége
8 általános alatt
Csak 8 általános
Lemorzsolódó
Speciális szakiSkola
Szalcmunk:ásképz6
Magasabb
Nincs v&lasz
Összesen

N

%

47

15,1
23,4
11,9
4,8
30,8
6,7
7,4
100,0

73
37
15
96
21
23
312

Az általunkvizsgált összes fiatal munkanélküliek 55%-át regisztrálták. Vagyis indokoltnaklátszik az a feltételezés, hogy az Országos Munkaügyi Központ statisztikáiban lényegében csak a pályakezdők fele szerepel, vagyis az adatokat csak a szakképzettek és az ennél magasabb iskolázottságúak esetében lehet hitelesnek tekinteni.
Mivel a,munkanélküliek támogatására vonatkozó jogszabályok úgy vannak megalkotv~, hogyapályakezdőknek szánt támogatásban csak az részesülhet, aki középfokú iskolát végzett, az ennél alacsonyabb iskolázottságúaknak nem érdekük, hogy
regisztráltassák magukat. Akiket viszont nem regisztrálnak, azok lényegében kiesnek a táffiogatás intézményes hálójából. Miután a munkaügyi hivatalok nem szereznek tudolllást a létezésükről, nem ajánlanak állást nekik és továbbképzési lehetősé
get sem.. Ennél fogva csekély az esély arra, hogy valaha is munkához vagy legalábbis
munkanélküliségi támogatáshoz jussanak.
Ugyancsak hátránya regisztrálás hiánya tágabb értelemben is: akit nem regisztrálnak, az nem Jelenik meg az országos statisztikákban, tehát a munkanélküliséggel
mint problémával foglalkozó ágensek (média, politika, érdekképviseletek, stb.) tudomást sem vesznek a létezéséről, így tehát speciális problémáinak megoldás ával
sem foglalkozhatnak. Az itt közölt adatokkal lényegében arra a kérdésre pró bál unk
választ adni, hogy milyen társadalmi jellemzőkkel írható le a fiatal munkanélküliek-

t

A KSH adatai szerint a cigányok ebben a három megyében a teljes népességen belül 11 %-kal vannak képviselve. Lásd: A cigdnysdg helyzete és életkörülményei. Bp., KSH, 1993.
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nek az a csoportja, amelyről jelenleg nem vesznek tudomást sem az intézmények
sem a statisztikák
Adataink szerint a fiúkataz átlagosnál gyakrabban (610/0), a lányokat az átlagosnál
ritkábban regisztrálják (490/0), ami nyilvánvalóan azzaL függ össze, hogy a fiúknak
gyalcrabban van szakképzettségük, mint a lányoknak. Az általunk mért regisztrálási
adatokból tehát az következik, hogy ,a fiatal'lllunkanélküliek kÖf:öttvalószínűleg
lényegesen tö bb a lány, mint amennyit a hivatalos statisztikák számon tartanak.
Szoros a kapcsolat a regisztráltsága és az életkorköz9.H(c= ,37343; p= ,00000) is.
Minél idősebb valaki, annál nagyobb valószínűséggel'~~~Ül be ar~gisztrált munkanélküliek közé. A lakóhelyek típusa és a regisztrált~~~~) ténye nem mutat szoros
összefüggést, de az etnikumi hovatartozásszignifiká§~.·~ (c= ,33.~Ol; p= ,00000)
összefügg a regisztráltsággal. Míg a cigányok~O%-átii:B~.m regisz~rálták, ez a nem
cigányok esetében csak 360/0. Ez lényegében azt jelentF;:,~pgy a flat~~.munkanélküli
ekre vonatkozó statisztikák az etnikumi összetételké~g~~~ben iser8§~~}"torzítanak.
A regisztrálás ténye leginkább~i~l{O~ai végzetts~~t9l;~;~g (c= 56,~9tt:~fp= ,00000).
Ez olyan különbségeket takar, hogy l11íg a szal0iu~~!<épzőt vé~~~.~tek és ennél
magasabb képzettségűek 93 ill. 860/o-a tartozik a regisztdlt munkanélküliek közé, a
8 általánosnál kevesebbet vépzetteknek ,mindössze aI10/o-a, a 8 általánost végzetteknekpedig csak (l 280/0~a..•.A. nem regis:z;tr~t .l1lunkat1élküliektebát lényegesen
alaCsonyabb iskolai végzettségű.csoporto~tak3f:nak, mint akiket regisztráltak.
2. ÁBRA

Regisztrdltak ardnyaazisko{4~ottstigi csoportokban * (%)
Magasabb

Szakmunkásképző

Speciális szakiskola

Lemorzsolódó

Csak 8 általános

8 általános alatt

* Nem regisztrált összesen 138 fő, regisztrált B~~,~~~~H:tZ~,.fq:".;: .. ,:~

Az elért iskolafokozat szoros összefüggésben van az általános iskolai eredményekkel.
Míg a regisztrált fiatal munkanélküliek átlagosan 3,2-es átlaggal végezték el a 8
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általánost, a nem regisztráltak 8. osztályos átlageredménye 2,8 volt. Vagyis a mai
nem regisztrált munkanélküliek többsége mögött kudarcos ill. átbukdácsolt általános iskolai évek állnak, amelyek során valószínűleg sem megfelelő intellektuális
készségeket, sem megfelelő műveltséget nem sikerült elsajátítaniuk.
3. ÁBRA

'

Az dItalános iskoldbankellett-e osztdlyt ismételnie
80,--0--------70 - ! - - -____.-------'-:
60 +---E=:i----,-50

+-----!;:;::::::;;:::;;r-----'

40 - ! - - - - - t : = 2 - 30

20

10

Adataink szerint azortbah aregisztráltság ténye nemcsak a gyerekek jelenlegi helyzetével van összefüggésben, hanem társadalmi származás ukkal is. Meglehetősen szoros
kapcsolatot találunk a szülők iskolázottsági szintje és a gyerekek regisztráltsága között (c= ,43116, p= ,00000). Ez azt jelenti, hogy a szülők iskolázottságával párhuzamosan nő a gyerekek között a regísztrált munkanélküliek aránya (a 8 osztálynál
kevesebbet végzett szülők gyerekeinek pl. a 38%-át regisztrálták, a szakmunkásképzőnél magasabb végzettségűs~iilőkgyerekeinekpe4ig,:<l8,Q%-át.)
4. ÁBRA

Regisztrdltsdg a szülókdsk~ltiZt!tt~dgiCJoportj2tiszerint,~
egyik vagy nindkettó
magasabb

mincl<ettó
szak ITlJnkásképzó

egyik legalább
szak ITlJnkásképző

mincketló legfeljebb 8
osztály
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20
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Az iskolai végzettséggel megegyező irányú kapcsolatot találunk a szülők szakképzettsége (c= ,34333, p=,OOOOO) és foglalkozása (c= ,28491; p= ,00013) valamint a
fiatal munkanélküliek regisztráltsága között. Hasonlóan szoros az összefuggés a
szülők munkanélkülisége és gyerekeik regisztráltsága (c= ,30508; p= ,00002) között. Eszerint azokban a családokban, ahol mindkét szülő dolgozik, ott a munkanélküli gyerekek 860/0-át regisztrálták, azokban a családokban viszont, ahol jelenleg
egyik szülőnek sincs munkája; ott a regisztrált fiatal munkanélküliek aránya csak
440/0. Vagyis azokban a családokban, ahol a szülőknek van munkahelyük, ha a
gyerek munkanélküli lesz, akkor is nagy eséllyel kap valamilyen támogatást, ahol
viszont a szülők maguk is munkanélküliek, a munkanélküli gyerekek többsége
semmilyen támogatásra nem számíthat.
A nem regisztrált fiatal munkanélküliek nemcsak a társadalom alsóbb rétegeiből
származnak, hanem az átlagosnál több gyerekes családokból is. Míg a regisztráltak
családjaiban átlagosan 3,8 fő él együtt, a regisztrálásból kimaradókéban 4,9. Viszonylag szoros összefuggést,~apasztalunk a regisztrál~ság és a családok stabilitása
között is (c= ,36649, p= ,OOOOD). Azokban a családokban, ahol kiegyensúlyozott a
szülők együttélése, a gyerekek 680/0-át regisztrál ták, azokball viszont, ahol családi
válsághelyzet nehezíti az együttélést (pl.az egyik szülő már megjárta a börtönt, vagy
alkoholista) a regisztrált fiataJ,tp.~1J.~anélküliek aránya mindössze 6-80/0. Ez azt
jelenti, hogy az országos statis7ti~?:ól, ill. az intéznié~~es törődésből és a munkanélküliségi támogatásból éppen aioKa gyerékek maradp.~kíá;legnagyobb eséllyel,
akiknek a szülei is alacsony is~olázottságú munkanélküliék,'és,'akikmögött labilis,
támasztékot nyújtani képteletlsialád áll.
5. ÁBRA

Van-e kereső a családban?
70
60
50
40
30
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o
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Miután a nem regisztrált munkanélküliek családjainak a többségében egyetlen kereső családtag sincs, lényegesen rosszabb anyagi körülmények között élnek, mint
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akiket regisztráltak. A nem regisztrált fiatal munkanélküliek családjaiban havonta
4.579 Ft jut egy főre míg a regisztráltak családjaiban 7.128 Ft.
Ezzel összefüggésben a nem regisztrált fiatal munkanélküliek családjainak a lakásviszonyai is rosszabbak az átlagnál. Míg a nem regisztrált munkanélküliek családjainak lakásaiban pl. átlagosan ·1,9 szoba van, a regisztrált munkanélküliek családjai
'átlagosan 2,7 szobás lakásokban laknak.
A fiatal munkanélküliek más csoportjaihoz hasonlítva a hátrányos családi és anyagi körülmények között élő nem regisztráltak jövőre vonatkozó perspektÍ"\:"ái is kilátástalanabbak. Adataink ugyanis azt mutatják, hogysokkal kisebb az esélyük arra,
hogy akár önáll6an, akár segítséggel valaha is munkát találjanak. Vizsgálatunk során
a nem regisztrált munkanélküliek között alig találtunk olyan ,fiatalt, akinek már van
valamilyen munkatapasztalata,vagyolyat" aki kapott . volna állásajánlatot mióta
munkanélküli.

6. ÁBRA

Kapcsolat a munkavildgdvitl (osszesen 75-en vdlds'zoltak*)
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* Itt és alább közöljük a válaszolók számát, ,ha az ,ábra a mint~\~~~~~~~b mint 900/0..áraypnatkozik.
Még kedvezőtlenebbek a nem regisztráltak eSélyeí;~~#~~{(~onatkozóan,r~ggy önálló
vállalkozásba fogva vessenek véget munkanélküli;§.~~~:ftüknek.M4~?%!is sokkal
ritkábban fordul elő, hogy terveket szőnek valaI?-g~~:g.önálló vál1~~~:z;ásr61, de
miután a legtöbbjük családjaiban nincs egyetlen ön:i1!~i::~~lalkoz6 SelD.i.;:~:Wk maguk
sem dolgoztak még kisvállalkoz6nál, ezek a tervek nbntsak az indu16toke, hanem
az ilyenfajta tapasztalatok hiánya miatt sem lennének megval6síthatók (7. ábra).
Ugyanígy a külföldi munkavállalás, mint menekülési lehetőség a hazai reménytelen
munkapiaci helyzet elől, is sokkal gyakrabban szerepelaregisztráltak, mint a nem
regisztráltak tervei között' (8. ábra).
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7. ÁBRA

A vállalkozdshoz való viszony (összesen 93.;.an válaszoltak)
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8. ÁBRA

Felmerült-e már annak a gondolata, hogy külfoldön vállal munkát?
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A munkavállalási ill. a vállalkozási· tervek hiányát természetesen az intézményes
támogatás hiánya mellett az is magyarázza, hogy a nem regisztrált munkanélküliek
a szüleiktől is sold{al ritkábban várhatnak támogatást az álláskeresésben.
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9. ÁBRA

Tdmogatjdk-e a szülei az dlldskeresésben, ill a tovdbbtanuldsban?
Álláskeresés

Továbbtanulás
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A nem regisztrált munkanélküli fiatalok esetében nemcsak azirltézfuényes segítség
hiányzik, hanem a fentiekben jellemzett családjaik ill. szüleik is kevésbé képesek
felismerni gyerekeik iskolázottságihátráhyait es kevesebb az anyagi tartalékuk is
továbbtanulásuk támogatására. A fiatal munkanélküliek válaszaiból kitűnik, hogya
nem regisztráltak csoportjában lényegesen ritkábban fordul elő, hogy a szülők segítséget nyújtanak 'agyerekek továbbtanulásához, mint azoknak a csoportjában, akiket
a munkaügyi intézmények is nyilvántartanak (9. ábra). Fiatala.bb'életkoruk ellenére
a nem regisztráltak átlagosan 21 hónapja vannak már munka nélkül, míg a regisztráltak csak 11 hónapja, vagyis a nem regisztrált hátrányosabb helyzetű csoportnal{
lényegesen nagyobb az esélye arra, hogyitfftósan mu~kanélkülivé váljon.
Mint szociológiai felmérésekből kidetiil,i<1Z alacsonyiskolázottságú fiatal munkanélküliek munkapiaci helyzetének javítás~ra a legtöbb esetben csak képzettségi
szintjük emelése útján nyílna esély. En#e~éllenére a általunk vizsgált fiatal munkanélküliek közül általáhan igen kevesent~n4,lnak valamilyen formáb~9~ge a továbbtanulók adataiból az is kiderül, hogy a:n~F':regisztrált munkanélk~l~~Krnég ritkábban tanulnak, mint a regisztráltak, és<ennélfogva sokkal esélyte1eIlebl5ek a munkanélküli helyzetből való kilábalásra is., ".',.
,. . > '
A munkanélküliség állapotát valamellnyifi~tal~ak nehézelvisel~i~}t\mikor megkérdeztük őket arról, hogy kit tartatl~Kfel~19s~,ek jelenlegineh~:Z;,~elyzetükért,
kiderült, hogy az iskolázottsági, anyagi~$t~F~a~~mi szempqJ:ltból,~§)()bb helyzetben élő regisztráltak másképpen értékeli~.eit~"l<:~rdést, mintanernregisztráltak,
akik minden szempontból rosszabb helyzetben vannak. A nem regisztrált ak gyakrabban keresik saját magukban és családjaikban (szüleikben) a problémák okát, míg
a regisztráltak hajlamosabbak a tágabb társadalmi környezetben (gazd~ágirányítók,
politikusok) megjelölni a felelősöket.
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IG. ÁBRA

Ki az oka munkanélküliségének?
barátai
iskola
önkormányzat
szülei
gazdaságirányítás
politikusok
saját maga

Ugyancsak külö nbséget tapas~~flÁtvn~~<.~~gi~~Sf~f~~!~,:n~~c:~~g;i§~fF~ t munkanélküliek között abban is, hogy miveltÖliik·am.~~~fn"Sl~~li~~.~I~~olt~ból felszabadult
idejüket. Mindkét csopor,8B~e,i;~p,~9$',~9,~I~,~~~':néJ.g:,;i;~%~~t'2~.~~artási, munkára
fordítják, de míg a regisztráltmu~kallélkülíelt:e§~tépen;eziltánasportolás ill. az
álláskeresés a leggyakorWgJ~y,~~~0~~~*,;~';;e~~~3~~,~,!~tf~B,,;éf*g~élg~lküli fiatalok fő
ként szórakozásra ill.. seInInitrevé§r~'"fordítjcílC~'i~eJijket.f1a.',izálláskeresésre és a
tanulásra (mint olyan elfoglaltságokra, amelye~ esetleg kiutat kínálhatnak a munkanélküli helyzetből) fordított idő gyakoriságát vetjük össze, azt tapasztaljuk, hogya
regisztrált munkanélküliek es~téQeIl mindkételfoglal~s~gIGryegé:sen,gyakoribb,
mint azoknak a köréb~n,~i~etnem regisztrá1tak.Vagyi$i<!,?!t. állapíthatjuk meg,
hogy nemcsak a társadalmi réteghelyzetben"azanyagihdyz~tbep,az iskolázottságban és a munkavállatás,i. e,sélyekben.,.mutatl<-,oznak,meg;lküJ9nbségek, hanem a
szabadidő eltöltésénekaI)J.6dja:is eltérő életformán)l,l1.1<lg~Jart~ról~~s perspektíyákról tanúskodik: a regisztráltakes~,tébenlényeges~n )gyalqabpap. fordul elő olyan
tevékenység, amelY'a szabadidő petsp~ktivUqW<ln is: hasznos eltöltését, j elzi, míg a
nem regisztráltak szabadidős tevékenysége inkáhb;lhelyzetpt:yaló beletörődésről és
a változtatási reményekfeladásáról átl~lkodik (11 .• á.bra).
Az adatokból tehát világosan látszik, ,hogy egészen má;s":c,saládi" hátteret, anyagi
helyzetet, életformát,közérzetet és. perspektíyákat jelent a munkanélküli állapot a
regisztrált ill. nem regisztrált fiatalok csoportjai számára; Míg a regisztrál tak esetében van némi remény arra, hogy, nehéz, dellagyvalószínúségg~l átmeneti periódusról van szó, amelyben. a szwőkes az intézméllyek részér;ől is anyagi támasz várható
és segítség az álláskeresésben és a továbbtanulásban, a nem regisztráltak esetében,
akik kiesnek a velük foglalkozni hivatott intézmények látóköréből, és akiknek a
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családjai is nyomorúságos helyzetben élnek, rossz lakásviszonyok között, kereső ill.
kereset nélküli családokban, a tartós munkanélküliség ill. a végleges társadalmi
leszakadás is reális veszély.
ll. ABRA

Mivel tölti a legtöbb időt?

alkalmi munka
tanulás
családi gazdaság
álláskeresés
hobby. sport
semmittevés
szórakozás
háztartási munka

A nem regisztrált fi~tilriHinkanél~üliek mU~lolerejérealacsony iskolázottságuk és
szaktudásuk hiánya miatt a jelenlegi körülmények között a gazdaság egyáltalán nem
tart igényt, képzésükilL'továbbképzésükpedigazertprohlematikus, mert általában
gyenge képességűek, gyakran·küide~ek ~agatartasza~arokkaJ illetve beilleszkedési
problémákkal, korábbi kudarcélményeik fol~tán ta~ulásraa1ig motiváltak, és továbbtanulásuk esetén, többnyire' alacsonyan iskolázott; munkanélküli és szegény
szüleik anyagi támögatásáraszinteegyáltaláhne s~átnít~atnak. Ráadásul szociális
hátteréből és adottságaiból~öyetkez~enafiatal0knakez a csoportja nemcsak a
munkanélküliség, de a devianciák· (alkoholizmus, kábítószer, .bűnözés, mentális
betegségek) szempontjából is a leginkább veSiélyeztetett.'Ha az iskolarendszer továbbra is közönyös'ma.rad problémáikirantésamunkahélkülifiatalokat támogatni
hivatott intézményrendszer továbbra sem vesz ,tudomást alétezésükről, tartós társadalmi leszakadásukia';lehet számítani,arhi cl későbbiekben stílyos gondokat okozhat
szerencsésebb körülmények közé SZületett kortársaiknak.
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