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Téma: Politika, választások 
1. feladat

Miért nem érdekli a közélet a fiatalokat? 

Írjon egy értekező fogalmazást!
 

Szituáció: Ön azt interneten találta a mellékelt szöveget. Az iskolája fogalmazásverse-
nyére ezt a témát választja, és a szöveg alapján fejti ki gondolatait. 

 

Olvassa el a Miért nem érdekli a közélet a fiatalokat? című szöveget (1. melléklet)!

Írja meg értekező fogalmazását a következő feladatok figyelembevételével:

n  Foglalja össze a szöveg tartalmát!
n  Vizsgálja meg a különböző álláspontokat! 
n  Fejtse ki a véleményét a témáról!

Írjon 270-330 szó terjedelemben! Jelölje egyértelműen a bekezdéseket!
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1. feladat/1. melléklet

Miért nem érdekli a közélet  
a fiatalokat?
Írta: Pintér Bence, 2013. október 16.

Van közéleti aktivitás a lájkoláson túl? Erre keresett választ az Aktív fiatalság vagy apatikus fiatalság? 
címmel rendezett konferencia. A Political Capital rendezvényének résztvevői arról beszélgettek, miért 
gyűlölik a fiatalok a politikát, és hogy milyen utakat találhatnak a pártok a korosztály megszólításához – 
már ha egyáltalán keresnek ilyen utakat.

A Political Capital konferenciáján az ifjú kereszténydemokratáktól a hahásokig1 terjedt a résztvevők 
politikai palettája. Az első felszólaló Juhász Attila volt, a Political Capital elemzője az intézet kutatását 
ismertette: újból megtudtuk, hogy a fiataloknak alacsony a politikai érdeklődése, alacsony a választá-
si hajlandósága, a pártpreferenciákban pedig nagyfokú a bizonytalanság. A fiatalok negatív dolognak 
tartják a politikát, míg a demokráciát az állammal szembeni „védőpajzsnak” tekintik, a politikai intéz-
ményekkel szemben bizalmatlanok. Az okok között megemlíthető, hogy mind a családi élet, mind a 
közoktatás passzivitásra neveli a fiatalokat. A pártok az aktívabb, idősebb korosztályokat szólítják meg, 
így a fiatalok úgy érzik, nincs beleszólásuk a politikai ügyekbe. Nem segít a helyzeten az sem, hogy a 
civil társadalom impotens a politikai élet megújításában, mivel elzárja magát a pártpolitikától. A vizsgált 
kutatások alapján az is egyértelmű, hogy a jelenséget rövid távon nem lehet megoldani, rendszerszintű 
problémák vannak.

Nagyon fontos ügynek tartja Szabó Andrea a fiatalok politikai részvételét. Az Aktív Fiatalok kutatója 
rámutatott, hogy a fiatalok csökkenő politikai aktivitása és érdeklődése európai jelenség, de Magyar-
országon a 2000-es évek elején felgyorsult a folyamat, mára már a fiatalok kétharmadát nem érdekli a 
politika, sőt, el sem indul náluk a politikai-társadalmi integráció kialakulása. Szabó Andrea szerint többek 
között a „politika”, mint kifejezés értékelődött le. A megkérdezettek 60%-a a lopás, csalás, korrupció, 
ellentét, feszültség, átverés szavakat hozta kapcsolatba a politikával. […] A 15-19 éves fiatalok politikai 
aktivitása a European Social Survey hatodik, fiatalokkal foglalkozó felmérése szerint a nulla felé kon-
vergál, a 20-24 évesek körében azonban talán látszik valamiféle reménysugár. A főiskolások és egye-
temisták között különösen magas a részvételi hajlandóság, bár ez leginkább a virtuális részvételben, 
tehát blogolásban, lájkolásban, hozzászólásban nyilvánul meg. A legaktívabbak a fővárosi társadalom-, 
bölcsész- és jogtudományi mesterszakok férfihallgatói.

Az európai perspektívákról Joan Lanfranco, a 2009-ben alapított VoteWatch kutatója beszélt. Az európai 
parlamenti választásokon csökkent a részvételi arány az elmúlt évtizedekben. A választók másodrendűnek 
tartják az EP-választásokat, informálatlanok az európai kérdésekben és úgy gondolják, hogy az EP-ben 
tárgyalt ügyek nincsenek hatással rájuk. A kelet-közép-európai választók nem bíznak az EU-projektben: 
úgy gondolják, hogy a képviselők csak a zsíros fizetésekért mennek Brüsszelbe, miközben az EP-válasz-
tások plakátjai leginkább hazai ügyekről szólnak. Például a fiatalok 71%-a Ausztriában nem szavazott a 
2009-es EP-választásokon. […]

Forrás: http://mandiner.hu/cikk/20131016_miert_nem_erdekli_a_kozelet_a_fiatalokat [2013.12.10.]

1 hahások = Hallgatói Hálózat tagjai
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Téma: Politika, választások 
2. feladat

Ahol 90 százalék elment szavazni 

Írjon egy elemzést!
 

Szituáció: Ön a kistelepüléseken élő emberek politikai aktivitásáról szeretne többet 
megtudni. Kutatásai során az alábbi cikket találta, amelyről elemzést ír a diákújságban.

 

Olvassa el a mellékelt szöveget, és nézze meg a táblázatot (1. melléklet)!
Írja meg elemzését a következő feladatok figyelembevételével:

n  Foglalja össze a szöveg legfontosabb gondolatait!
n  Vizsgálja meg a táblázatot!
n  Értékelje a szöveg kijelentéseit és a táblázat adatait!

Írjon 270-330 szó terjedelemben! Jelölje egyértelműen a bekezdéseket!
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2. feladat/1. melléklet

Ahol 90 százalék elment szavazni
Gondolná, hogy van olyan település Magyarországon, ahol 10 százalékkal több embert hozott lázba az 
EP-választás, mint az áprilisi országgyűlési választás? Miközben mindenki az országos szinten rekord 
alacsony, 28,9 százalékos részvételi arány miatt jajgat, az ország legkisebb falujában, Iborfián a szava-
zásra jogosultak 90,9 százaléka leadta a voksát, ami azt jelenti, hogy 11 emberből 10 elment szavazni. Az 
országgyűlési választásokon pedig csak 9-en szavaztak, ami 82,8 százalékos részvételt jelentett.

A törpefalvaknak van véleménye
A Zala megyei Iborfia azon kétszáz kistelepülés közé tartozik, amely hamarosan akár el is tűnhet a 
térképről, mivel a 2013-as népszámlálás szerint csak 9 állandó lakosa volt. Az aprócska faluban még bolt 
sincsen, de a lakói hagyományosan nagyon aktívak politikailag: 2006-ban a település azzal került be a hí-
rekbe, hogy az önkormányzati választásokon 100 százalékos részvétel mellett egyhangúlag választották 
meg polgármesternek Kustán Ferencnét. Akkor még 26 ember volt jogosult a szavazásra.

A vasárnapi EP választáson már nem volt ennyire egységes a falu: 7 ember a Fideszre, 2 a Jobbikra, 
egy pedig Seres Mária pártjára szavazott. Az országgyűlési választásokon még az MSZP-re is szavazott 
valaki a faluban, neki azonban azóta megváltoztak a preferenciái, mert most egy szavazatot sem kaptak 
a szocialisták.

Az iborfiai aktivitás egyáltalán nem különleges jelenség a Zala megyei törpefalvak körében. Számításaink 
szerint a 10 legnagyobb részvételi arányt produkáló magyar településből nyolc zalai aprófalu, ahol a rész-
vételi arány 90,9 és 69 százalék között mozgott. Az egyébként is jellemzőnek tűnik, hogy a 100 fő alatti 
településeken a legmagasabb a részvétel, nem csak Zala megyében.

A törpefalvakban általában a Fidesz aratott elsöprő sikert, a kormánypárt a top 5-ös falvakban mindenhol 
az országos átlag fölött teljesített, és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Debrétén például 81 százalékot ért 
el. A szocialisták országos teljesítményét nézve nem annyira meglepő, hogy Iborfián, Kozmadombján és 
Felsőszenterzsébeten senki nem szavazott az MSZP-re, míg Gosztolán az országos átlaguknál kicsivel 
jobban, Debrétén pedig kicsivel rosszabbul teljesítettek. […]

Top 5 részvételi arány
Településnév Részvételi arány megye Névjegyzékbe vettek Részt 

vett
Iborfia 90,91 Zala 11 10
Kozmadombja 86,81 Zala 38 33
Felsőszenterzsébet 84,52 Zala 13 11
Gosztola 77,08 Zala 48 37
Debréte 76,19 BAZ1 21 16

Forrás: http://index.hu/belfold/2014/05/26/ahol_90_szazalek_elment_szavazni [2014.05.26.]

1 BAZ = Borsod-Abaúj-Zemplén megye


