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Ér tel mi sé gi-után pót lás

Po li ti kai jár tas ság és vég zett ség ös  sze füg gé se a fi a tal 
fel nôt tek kö zött

Koltói Lil la – Kiss Pasz kál

� A fi a tal fel nôtt kor ki emelt je len tô sé gû a po li ti kai iden ti tás ki ala ku lá sá ban, ek kor szi lár dul -
nak meg a po li ti kai at ti tû dök, sta bi li zá ló dik a vi sel ke dés, ala kul ki a po li ti kai bi za lom. Azt,
hogy a fi a ta lok mi ként vo nód nak be a po li ti ká ba, sok té nye zô ha tá roz za meg. Eze ket a té -
nye zô ket je len elem zé sünk ben a nem zet kö zi szak iro da lom ban is hasz nált po li ti kai jár tas ság
konstruktumával fog lal juk ös  sze. A po li ti kai jár tas ság mér té ke fel té te le zé sünk sze rint nem -
csak a csa lá di hát tér tôl, ha nem el sô sor ban az ok ta tás tól, kü lö nö sen a fel sô ok ta tás tól függ.
Nagy min tás if jú sá gi adat bá zis má sod elem zé sé vel (Ifjúság2008 25–29 éve sek kor osz tá lya)
azt ta lál tuk, hogy az is ko lai vég zett ség alap- és kö zép fok kö zött, il let ve kö zép- és fel sô fok
közöt ti is je len tôs ha tás sal van az ész lelt köz éle ti ér dek lô dés re, jár tas ság ra. A ma ga sabb
vég zett sé gû ek ak tí vab bak, po li ti kai kom pe ten ci á juk mér té ke ma ga sabb, mint az ala cso -
nyabb is ko lai vég zett sé gû e ké. Több vál to zós mo del lünk azt tá masz tot ta alá, hogy a fi a tal
fel nôt tek is ko lai vég zett sé ge alap ve tô en meg ha tá roz za a po li ti kai jár tas sá gu kat ak kor is, 
ha a szocioökonómiai stá tus ha tá sát ki von juk. �

A de mok ra ti kus tár sa dal mak mű kö dé sé nek alap ja a tá jé ko zott, köz éle ti kér dé sek ben töb bé-
kevés bé meg ala po zott tu dás sal ren del ke ző vá lasz tó pol gár, aki a po li ti kai vá lasz tá so kon vok sá -
val irányt szab a kö zös ség éle té nek. Meg ha tá ro zott idő köz ön ként ő vá laszt ugyan is a ver sen gő
po li ti kai erők kö zül, ál ta lá nos ér ték pre fe ren ci ái, a kor má nyon vagy el len zék ben mu ta tott tel je -
sít mény meg íté lé se, a jö vő be li ter vek be, sze mé lyek be, po li ti kai pár tok ba ve tett bi za lom alap ján.
Ezen felül akár köz vet len esz kö zök kel (lásd nép sza va zás), akár a köz vé le mény tá mo ga tó-kri ti -
kus vol tán ke resz tül át té te le sen, ha tás sal van fo lya ma to san is a po li ti kai dön té sek re és azok
meg va ló su lá sá ra. Elem zé sünk ki in du ló pont ja, hogy ezt a tá jé ko zott sá got ál ta lá nos in di ká to rok -
kal ki tud juk fe jez ni, eb ben egyé ni kü lönb sé ge ket tu dunk ki mu tat ni, és minden nek előz mé nye it
és kö vet kez mé nye it is vizs gál ni tud juk. A nem zet kö zi szak iro da lom ban ezt a tá jé ko zott sá got
gyak ran va la mi lyen ál ta lá nos kom pe ten ci a ként vagy a sze mély po li ti kai jár tas sá gá nak ki fe je ző -
dé se ként azo no sít ják. Bár an go lul az „expert” ki fe je zés sel je lö lik az utób bit a meg is me ré si
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folya ma to kat elő tér be ál lí tó po li ti kai pszi cho ló gi ai szak iro da lom ban, ez nem je len ti azt, hogy
a spe ci á lis (ta nács adói, vé le mény for má ló) sze rep ben lé vő és szak irá nyú (po li to ló gus, köz gaz -
dász, jo gász, pszi cho ló gus) kép zett sé gű po li ti kai szak ér tő ket vizs gál nánk, ha nem a hét köz na pi
em be rek kö zül a po li ti kai kér dé sek ben va ló tá jé ko zott ság, azok ba va ló be vo nó dás alap ján te -
szünk kü lönb sé get. Ezért sze ren csés a ma gya rul meg ho no so dott „po li ti kai jár tas ság” ki fe je -
zés. A szo ci o ló gi ai elem zé sek ben a fi gye lő kö zön ség és a tö meg kö zön ség ha tár vo na lán ér he tő
tet ten (Angelusz, 1983) a köz vé le mény ré teg zett sé gé ben ez a szá munk ra kü lö nö sen is iz gal -
mas kü lönb ség, bár nyil ván a véleményelittől egé szen a po li ti kai underclassig tart.

A fel ső ok ta tás sze re pe a po li ti kai jár tas ság, ci vil kom pe ten ci ák ki ala ku lá sá ban két szem -
pont ból is fon tos le het. Egy részt, több-ke ve sebb hang súl  lyal, de az egye te mek, fő is ko lák ön ké -
pé ben és a fe lé jük irá nyu ló tár sa dal mi el vá rá sok ban is meg fo gal ma zó dik, hogy ezek a tár sa dal -
mi elit kép zé sé nek he lyei. Nem ki zá ró lag a szak tu dást sa já tít ják el ben nük a hall ga tók, ha nem
a tár sa dal mi kér dé sek ben ál ta lá ban is tá jé ko zot tab bak, má sok ra vé le mé nyük kel na gyobb hatás-
sal lé vők lesz nek. Ko ráb ban ta lán en nek kulcs fo gal ma, a tár sa dal mi po zí ció fe lől fo gal maz ta
meg ezt a fo lya ma tot, ami kor az ér tel mi ség gé vá lást, az ér tel mi sé gi fe le lős sé get ele mez te, ma
ta lán in kább a kog ni tív tar tal mak ra és ké pes sé gek re esik na gyobb hang súly. A sze rep itt két ség -
te le nül együtt jár bi zo nyos jól ki mu tat ha tó egyé ni kü lönb sé gek kel. Más részt, ha tá gít juk
a pers pek tí ván kat, ér de kes le het azt is vizs gál ni, hogy az em be ri élet út szá mos meg ha tá ro zó ja
mel lett va jon mi a kép zés, ok ta tás sze re pe a po li ti kai jár tas ság, ci vil kom pe ten ci ák ki ala ku lá sá -
ban. A csa lád nak, tár sa dal mi po zí ci ó nak van-e na gyobb ha tá sa a po li ti kai jár tas ság ra vagy éppen
az is ko lá zott ság gal mu tat szo ros ös  sze füg gést?

Po li ti kai jár tas ság, ci vil kom pe ten cia és kom po nen sei

Fiske és munkatársai (1990) a po li ti kai jár tas sá got a té nyek is me re te mel lett jól struk tu rált,
szer ve zett kon cep ci ók, sé mák ös  szes sé ge ként ha tá roz zák meg. Kom po nen sei: po li ti kai tu dás,
mé dia, po li ti kai ér dek lő dés, po li ti kai vi sel ke dés, po li ti kai énkoncepció, ok ta tás. Goren (2000,
1997) a po li ti kai jár tas sá got egy olyan ké pes ség nek tart ja, mely nek se gít sé gé vel a po li ti kai
infor má ci ót az egyén fel dol goz za, szer ve zett po li ti kai tu dás sá ala kít ja, me lyet a hos  szú tá vú me -
mó ri á ban tá rol. Nagy po li ti kai jár tas ság gal ren del ke zők ki ter jedt tény sze rű és as  szo ci a tív tu dás -
sal ren del kez nek, me lyet fel hasz nál nak a hos  szú tá vú me mó ri á ban tá rolt po li ti kai in for má ció
és a köz vet len kör nye zet től szer zett in for má ció szer ve zé sé ben. Sze rin te mi nél töb bet tud va -
la ki a po li ti ká ról, mi nél job ban ké pes a po li ti kai in for má ci ó kat in teg rál ni az egyé ni po li ti kai
vé le ke dés rend sze ré be, an nál ma ga sabb szin tű a po li ti kai jár tas sá ga. A jár tas ság-in ter ak ció
hi po té zis sze rint a po li ti kai jár tas ság le he tő vé te szi, hogy az egyén job ban ha gyat koz has son
alap el vek re a po li ti kai pre fe ren ci ái meg ha tá ro zá sá hoz. Te hát mi nél na gyobb az egyén jár tas -
sá ga, an nál erő sebb a kap cso lat az el vei és a po li ti kai té mák ban el fog lalt ál lás pont ja kö zött.
A po li ti kai, ci vil kom pe ten ci át Janmaat (2011) olyan kész sé gek ként ha tá roz za meg, ame lyek -
kel a po li ti ká ról és tár sa da lom ról szer zett tu dá sun kat al kal maz zuk a köz ügyek in té zé sé ben.
Bobek és mun ka tár sai (2009) hat kér dés sel mé rik fel a ci vil kom pe ten ci á kat: az egyén meny -
 nyi re tud ja a mé di át se gít sé gül hív ni vé le mé nye ki fe je zé sé hez, men  nyi re tud kap cso lat ba
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lép ni kor mány tiszt vi se lő vel, kép vi se lő vel, ol va sói le ve let ír ni a he lyi lap ba, pe tí ci ót alá ír ni,
má sok előtt vé le ményt nyil vá ní ta ni.

Po li ti kai tu dás

A po li ti kai jár tas ság egyik leg fon to sabb kom po nen se a po li ti kai tu dás. A szak iro da lom kon szen -
zust mu tat a po li ti kai tu dás alap ve tő po zi tív ha tá sá ról a po li ti kai rész vé tel re (Fiske et al., 1990;
Zaller, 1990; Jennings, 1996; Moy et al., 2005; Grönlund–Milner, 2006; Elcheroth et al., 2011).
Delli Carpini és Keeter (1996) sze rint a jó ál lam pol gár leg biz to sabb elő re jel ző je a tu dás szint je.
Azon ban az már nem en  nyi re egy ön te tű, hogy mit ér te nek alat ta, és fő leg ho gyan mé rik a po li -
ti kai tu dást. A po li ti kai tu dás mé ré sé re a leg ti pi ku sabb esz köz a kor mány ra és a po li ti ká ra vo -
nat ko zó köz vet len kér dé sek. Jennings (1996) há rom tí pu sát kü lön böz te ti meg a tény fel tá ró
kér dé sek nek: 1. kor mány zás és po li ti ka me cha niz mu sá ra vo nat ko zó; 2. ak tu á lis po li ti kai ese -
mé nyek re és fej le mé nyek re vo nat ko zó; 3. múlt ra vo nat ko zó tör té nel mi kér dé sek. Delli Carpini
és Keeter (1996) ki eme li, hogy min den ki nek szük sé ge van a „já ték sza bály ok”, a po li ti ka jel le -
gé nek és sze rep lő i nek is me re té re is. Moy és mun ka tár sai (2005) in téz mé nyi tu dás ról (a struk -
tú ra és mű kö dé sé nek a meg ér té se) és az ak tu á lis ese mé nyek is me re té ről be szél nek. Elcheroth
és mun ka tár sai (2011) ref lex ív meg kö ze lí té sük ben a kö zös tu dás fon tos sá gát hang sú lyoz zák
a po li ti kai vi sel ke dés ben. Grönlund és Milner (2006) ki eme li, az in for má ci ó ból ak kor lesz
tudás, ha az egyén fel tud ja dol goz ni, eh hez pe dig kész sé gek re van szük sé ge.

Görnlund és Milner (2006) kog ni tív szem pont ból kö ze lí tik meg a po li ti kai tu dás fon tos sá -
gát: az egyén mér le ge li, hogy az adott po li ti kai ak ti vi tás (va gyis a sza va zás) mi lyen költ sé gek -
kel és elő nyök kel jár. Azon ban a tu dás af fek tív ol dal ról is be fo lyá sol ja a po li ti kai rész vé telt;
Settle és mun ka tár sai (2011) fi a tal fel nőt tek kö ré ben vég zett vizs gá la tuk ban azt ta lál ták, hogy
a na gyobb tu dás sal ren del ke zők na gyobb bi zal mat mu tat tak a po li ti kai in téz mé nyek iránt,
szig ni fi kán san op ti mis táb bak vol tak.

Mé dia hasz ná lat

A mé dia hasz ná lat po li ti kai tu dást, ak ti vi tást nö ve lő, il let ve csök ken tő ha tá sá val több vizs gá lat
is fog lal ko zik. Esser és de Vreese (2007) a te le ví zi ó zás mo bi li zá ló, il let ve de mo bi li zá ló ha tá sá -
ra is hoz pél da ként ku ta tá si ered mé nye ket. A mé dia ha tá sá nak vizs gá la ta kor fi gye lem be kell
ven ni a mé dia pi ac, ezen be lül a hír szol gál ta tás át ala ku lá sát: a hír szol gál ta tók rá kény sze rül tek
ar ra, hogy egy re szó ra koz ta tób bá te gyék a hí re ket, en nek kö vet kez té ben meg je len tek a „köny -
 nyű” hí rek (soft news). En nek a ha tás nak is tu laj do nít ha tó, hogy hi á ba nőtt a mé di u mok el ér he -
tő sé ge, a po li ti kai tu dás nem vál to zott; az ame ri kai tár sa da lom egy ki sebb szeg men sé ben
megnövekedett a tu dás szint je, vi szont egyes ré sze i ben csök kent, át lag ban nem mu tat vál to zást
(Iyengar et al., 2009). A po li ti kai tu dás kü lönb ség nö ve ke dé se a hír fo gyasz tá si szo ká sok meg -
vál to zá sá ra is vis  sza ve zet he tő. A te ma ti kus csa tor nák, az internet meg je le né sé vel az egyén tu -
da to sabb hír fo gyasz tó lett: szán dé ko san el ke rül he ti vagy ke res he ti a po li ti kai tar tal mú in for -
má ci ó kat, va gyis egy re egyen lőt le nebb lesz a po li ti kai tar tal mak el osz lá sa a tár sa da lom ban
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(Moy et al., 2005; Pri or, 2005; Morris–Forgette, 2007). Az, hogy az egyén mi lyen in for má ci ó -
kat ke res a kü lön bö ző mé di u mok ban, Jerit (2009) sze rint függ a csa lá di szocioökonómiai stá -
tus tól. A ma gas szocioökonómiai stá tu sú fi a ta lok na gyobb tu dás sal ren del kez nek, így köny -
 nyeb ben tud ják ki egé szí te ni, és így ér tel mez ni, a sok szor váz la tos hí re ket. Más részt az
in for má ci ó kat kön  nyeb ben tud ják tá rol ni, fel dol goz ni, kön  nyeb ben tud ják a fon tos té nye ket
ki szűr ni a szö veg ből, így nö vel ve a tu dás be li kü lönb sé get. 

A po li ti kai rész vé tel 

A po li ti kai rész vé tel a de mok rá cia egyik alap ve tő té nye ző je. Szá mos ku ta tás vizs gál ta az ak tív
rész vé tel meg ha tá ro zó it, bár ab ban nincs tel jes kon szen zus, mit kell po li ti kai rész vé tel alatt ér -
te ni. Sok ku ta tó a sza va zá so kon va ló rész vé telt te kin ti ak ti vi tás nak, míg az újabb ku ta tá sok
más te vé keny sé ge ket is a rész vé tel hez so rol nak, pl.: he lyi kö zös sé gi te vé keny sé gek, ön kor -
mány za ti ülé sek lá to ga tá sa, ön kén tes, ci vil ak ti vi tá sok, po li ti kai ese mé nyek kö ve té se, online
ak ti vi tás stb. (Moy et al., 2005; Condor–Gibbson, 2007; Bakker–de Vreese, 2011).

A rész vé tel de fi ni á lá sa mel lett prob lé ma még az ak tív és pas  szív rész vé tel meg ha tá ro zá sa.
Leg gyak rab ban a sza va zást, párt tag sá got, ön kor mány za ti, he lyi kö zös sé gi te vé keny sé get,
önkén tes és ci vil te vé keny sé gek ben va ló rész vé telt te kin tik ak tív nak (Condor–Gibbson, 2007;
Settle et al., 2011). Quintelier (2008) a po li ti kai rész vé tel szem pont já ból nem az ak tív és pas  szív
részt ve vők kö zött ta lált szig ni fi káns kü lönb sé get, ha nem a bár mi lyen szer ve ze ti ta gok (akár
online kö zös ség) és azok kö zött, akik nem tag jai sem mi lyen kö zös ség nek. Ered mé nyei alap ján
azok a fi a ta lok a leg ak tí vab bak, akik több szer ve zet nek a tag jai, még ha csak pas  szí van is.

Az is ko lai vég zett ség, fel sô ok ta tás, csa lá di SES 
meg ha tá ro zó sze re pe a po li ti kai jár tas ság ban

A szak iro da lom szé les kör ben meg egye zik ab ban, hogy az ok ta tás nö ve li a po li ti kai rész vé telt,
sza va zá si haj lan dó sá got, ál lam pol gá ri ak ti vi tást, fo koz za a po li ti kai tu dást és erő sí ti a de mok -
ra ti kus at ti tű dö ket (Dee, 2004; Hillygus, 2005; Highton, 2009). A leg több em pi ri kus ku ta tás -
ban az ok ta tás bi zo nyult a rész vé tel leg erő sebb elő re jel ző jé nek; az egyik leg gyak rab ban idé -
zett mon dat Converse 1972-es meg ál la pí tá sa: „az ok ta tás min de nütt az uni ver zá lis meg ol dás,
a kap cso lat min dig ugyan olyan irá nyú”. Ugyan ilyen gyak ran em le ge tett a Verba és mun ka tár -
sai 1995-ös ku ta tá sá nak ér tel me zé sé ből szár ma zó meg ál la pí tás: az is ko lai vég zett ség az egyet -
len, leg na gyobb ha tá sú be jós ló ja a fel nőtt ko ri po li ti kai ak ti vi tás nak. 

Bár a ku ta tók nagy ré sze li ne á ris nak és ad di tív nak te kin tet te az ok ta tás és a po li ti kai rész -
vé tel kap cso la tát, a szak iro da lom ban azon ban még min dig nincs kon szen zus ar ról, mi ért és ho -
gyan hat az ok ta tás a rész vé tel re, az ok sá gi vi szony a két té nye ző kö zött nem tisz tá zott. Az ok -
ta tás és a po li ti kai rész vé tel nem fel tét le nül li ne á ris kap cso la tát leg job ban a Brody-rejtély
né ven is mert je len ség ad ja vis  sza (Hillygus, 2005; Burden, 2009; Berinsky–Lenz, 2010).
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A hat va nas évek től kezd ve je le nő sen nőtt az is ko lá zott ság mér té ke tár sa dal mi szin ten az USA-
ban. Amen  nyi ben azt fel té te lez zük, hogy az is ko lá zott ság mér té ké től függ a vá lasz tá so kon
való rész vé tel, ak kor a mai vá lasz tá so kon sok kal na gyobb rész vé te li arány nak kel le ne len ni az
elő ző ge ne rá ci ók hoz ké pest, vi szont a rész vé te li arány vi szony lag ál lan dó, az is ko lá zott ság
mér té ké vel nem nőtt a rész vé tel.

Az ok ta tás ha tá sa több te rü le ten vizs gál ha tó a po li ti kai jár tas ság szem pont já ból. Dee (2004)
két fő csa tor nát azo no sí tott be, me lye ken ke resz tül fo koz za az ok ta tás a po li ti kai rész vé telt.
Egy részt az ok ta tás csök ken ti a rész vé tel költ sé ge it, fő ként mert a megnövekedett kog ni tív ké -
pes sé gek kön  nyeb bé te szik a komp le xebb po li ti kai in for má ci ók fel dol go zá sát, a dön tés ho zást,
a rész vé tel bü rok ra ti kus és tech ni kai aka dá lya i nak le küz dé sét. Más részt az ok ta tás a „de mok -
ra ti kus fel vi lá go so dás sal” nö vel he ti a rész vé tel ész lelt hasz nát, ki ala kít hat ja az ak ti vi tás pre fe -
ren ci á ját. Hillygus (2005) há rom hi po té zist fo gal ma zott meg az ok ta tás és a po li ti kai rész vé tel
kap cso la tá nak vizs gá la tá ra. 1. Az ál lam pol gá ri ok ta tás hi po té zi se azon ala pul, hogy az ok ta tás
biz to sít ja a rész vé tel hez szük sé ges kész sé ge ket és tu dást, így csök ken ti a rész vé tel anya gi és
kog ni tív költ sé ge it. 2. A tár sas há ló zat hi po té zi se ar ra he lye zi a hang súlyt, hogy az ok ta tás az
egyén tár sas há ló za ti po zí ci ó ját ja vít hat ja, va gyis az ok ta tás tár sas ki vá lasz tó me cha niz mus -
ként mű kö dik: a ma ga sabb is ko lai vég zett sé gű ek na gyobb va ló szí nű ség gel ke rül nek a po li ti -
ka i lag fon tos há ló za tok köz pont já hoz kö zel, míg a ke vés bé is ko lá zot tak na gyobb va ló szí nű -
ség gel ma rad nak a pe ri fé ri án. 3. A po li ti kai meritokrácia hi po té zi se nem kér dő je le zi meg
a po zi tív kor re lá ci ót az ok ta tás és a po li ti kai rész vé tel kö zött, ha nem csak az ok sá gi vi szonyt
vi tat ja, álok sá gi kap cso lat nak tart ja. A hi po té zis sze rint az in tel li gen cia áll mind két té nye ző
hát te ré ben, va gyis az in tel li gen sebb egyé nek na gyobb va ló szí nű ség gel ta nul nak to vább, és na -
gyobb va ló szí nű ség gel mu tat nak po li ti kai ak ti vi tást. Burden (2009) há rom főbb te rü le tet ha tá ro -
zott meg, me lye ken ke resz tül az ok ta tás ki fej ti ha tá sát: 1. az ok ta tás fej lesz ti a po li ti kai kész sé ge -
ket, nö ve li a tu dást és a kri ti kai gon dol ko dást; 2. kön  nyebb a re giszt rá ció fel tét ele it tel je sí te ni
(ez csak az USA-ra ér vé nyes); 3. az ál lam pol gá ri kö te les ség tu dat ki ala kí tá sa. Burden (2009)
vizs gá la tá ban az ok ta tás ha tá sát a rész vé tel re és a po li ti kai tu dás ra ha son lí tot ta ös  sze, mi vel
mind két té nye ző mö gött az ok ta tás áll. Azt ta lál ta, hogy míg az is ko lai vég zett ség és a rész vé tel
kap cso la ta di na mi kus (a fel ső ok ta tás ha tá sa egy re na gyobb), ad dig az is ko lai vég zett ség és
a po li ti kai tu dás kap cso la ta sta ti kus. Az ered mé nyek ér tel me zé sé ben azt va ló szí nű sí ti, hogy
a tu dás sze re pe és jel le ge vál to zott az év ti ze dek so rán.

Mint a fen ti ek ből lát ha tó, sok szí nű az ok ta tás és rész vé tel kap cso la tá nak meg kö ze lí té se.
Berinsky és Lenz (2010) két nagy el mé le ti irányt ha tá roz meg a ku ta tá so kat ele mez ve: a tra di -
ci o ná lis (az ok ta tás és a rész vé tel ok sá gi kap cso la ta) és a re vi zi o nis ta né ző pon tot (az ok ta tás és
a rész vé tel kö zött álok sá gi kap cso lat van) Kam és Palmer (2008) nyo mán, akik az ok ta tás mint
ok, il let ve az ok ta tás mint he lyet te sí tő cím két ad ták a két irány zat nak. 

A re vi zi o nis ta né ző pont hoz so rolt ku ta tá sok jel lem ző je, hogy meg kér dő je le zik az ok ta tás
köz vet len ha tá sát a po li ti kai rész vé tel re, va gyis azt tart ják, hogy az ok ta tás iga zá ból egyéb vál to -
zók ha tá sát fe di el, pl.: in tel li gen cia, kog ni tív ké pes sé gek, a csa lád szocioökonómiai stá tu sza áll
a kap cso lat hát te ré ben, és ezen té nye zők már a fel ső ok ta tás ba lé pés előtt ki fej tik ha tá su kat
(Hillygus, 2005; Tenn, 2007; Kam–Palmer, 2008; Higyton, 2009). Kam és Palmer (2008) il lesz -
tett min tás vizs gá la tá ban el tűnt az ok ta tás ha tá sa, ami kor az is ko lai vég zett ség ki vé te lé vel min -
den egyéb vál to zó meg egye zett. Ha son ló ered mény re ju tott Tenn (2007) is, aki szin tén il lesz tett
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min tá val dol go zott, vég zős fő is ko lá so kat ha son lí tott ös  sze a már vég zet tek kel. Mind két vizs gá -
lat ese té ben kor lát ként ér tel mez he tő, hogy az is ko lai vég zett sé get ab szo lút ér te lem ben ve szik,
nem re la tív ként. Highton (2009) ta nul má nyá ban há rom vál to zót so rol fel, me lyek egy aránt áll -
hat nak a to vább ta nu lás és a po li ti kai rész vé tel hát te ré ben. 1. Csa lá di SES: a ma ga sabb
szocioökonómiai stá tu szú szü lők na gyobb va ló szí nű ség gel ala kít ják ki a gye re kek ben a tovább -
ta nu lás intrinzik mo ti vá ci ó ját, a ma gas is ko lai vég zett ség ér té két, de va ló szí nű sí ti, hogy a ma gas
szocioökonómiai stá tu szú szü lők a po li ti kai tu da tos ság igé nyét is ki ala kít ják a gye re ke ik ben. 
2. Kog ni tív ké pes sé gek: a kog ni tív ké pes sé gek hat nak az is ko lai vég zett ség re és a po li ti kai tu da -
tos ság ra: jobb kog ni tív ké pes sé gű ek nek ma ga sabb is ko lai vég zett sé gük van, na gyobb a po li ti -
kai tu dá suk és tu da tos sá guk, ak tí vab bak. 3. A fel ső ok ta tás ba lé pés előt ti po li ti kai ak ti vi tás nak is
le het mo ti vá ci ós ha tá sa mind a po li ti kai tu da tos ság ra, mind a to vább ta nu lás ra.

A SES sze re pé re több ta nul mány ban is hi vat koz nak Highton mel lett (Wolfinger–Rosenstone,
1980; Milligan et al., 2004; Jerit, 2009; Berinsky–Lenz, 2011). Wolfinger és Rosenstone (1980)
a SES-t két rész re bon tot ta: jö ve de lem és is ko lai vég zett ség, és az is ko lai vég zett ség ha tá sát
a po li ti kai rész vé tel re sok kal erő sebb nek ta lál ta, mint a jö ve de le mét. Jerit (2009) sze rint a ma -
gas szocioökonómiai stá tu szú egyé nek na gyobb tu dás tár ral ren del kez nek, job ban szer ve zik az
in for má ci ó kat, kön  nyeb ben tá rol ják és ala kít ják át a po li ti kai in for má ci ó kat.

A kog ni tív ké pes sé gek fel ső ok ta tást meg elő ző ha tá sát is szá mo san hang sú lyoz zák (Hillygus,
2005; Highton, 2009; Schoon, 2010; Berinsky–Lenz, 2011). Schoon és mun ka tár sai (2010)
lon gi tu di ná lis vizs gá la tuk ban a gye rek ko ri kog ni tív ké pes sé gek, is ko lai vég zett ség, fog lal ko -
zás, po li ti kai bi za lom, po li ti kai at ti tű dök kap cso la tát vizs gál ták rep re zen ta tív min tán. Ered mé -
nye ik sze rint a 11 éves ko ri kog ni tív ké pes sé gek szig ni fi káns kap cso la tot mu tat tak a li be rá lis
tár sa dal mi né ze tek kel és a po li ti kai bi za lom mal 33 éves kor ban. Ezt a kap cso la tot rész ben
mediálta az is ko lai vég zett ség. A jobb kog ni tív ké pes sé gek kel ren del ke ző ma ga sabb is ko lai
vég zett sé gű ek szig ni fi kán san nyi tot tabb, to le rán sabb és ér dek lő dőbb fel nőt tek let tek.

Azon ban van nak olyan ku ta tá sok, ame lyek ar ra az ered mény re ju tot tak, hogy az ok ta tás
köz vet len ha tás sal bír a po li ti kai rész vé tel re (Dee, 2004; Milligan et al., 2004; Hillygus, 2005).
Dee (2004) az is ko lai vég zett ség és a po li ti kai rész vé tel, po li ti kai at ti tű dök köz vet len kap cso la -
tá ra ke re sett bi zo nyí té kot két fé le stra té gi á val: a fő is ko lák ha tá sát vizs gál ta el ér he tő sé gük
szem pont já ból, il let ve a ser dü lők gyer mek mun ká ról szó ló tör vény is me re té nek tük ré ben.
Ered mé nyei sze rint az ok ta tás nak mind kö zép is ko lás szin ten, mind a kö zép is ko la utá ni szin ten
erős és füg get len ha tá sa volt a po li ti kai rész vé tel re. Ha son ló ered mény re ju tot tak Milligan és
mun ka tár sai (2004) vizs gá la tuk ban, me lyet az USA-ban és Nagy-Bri tan ni á ban vé gez tek.
Az ok ta tás ha tá sát két nagy te rü le ten szá mos vál to zó val vizs gál ták: ak ti vi tá sok és at ti tű dök.
Ered mé nye ik azt mu tat ják, hogy az ok ta tás erős és köz vet len ha tást gya ko rol a po li ti kai rész vé -
tel re akár az ak ti vi tá so kat, akár az at ti tű dö ket néz zük mind két or szág ban. Az ak ti vi tá so kon be -
lül azon ban a sza va zás te kin te té ben csak az USA-ban le he tett a ha tást ki mu tat ni, és az is el tűnt,
ha a re giszt rá ció ha tá sát kont rol lál ták, de a töb bi ak ti vi tás te kin te té ben szig ni fi káns volt az
okta tás ha tá sa mind két min tá ban. Hillygus (2005) há rom hi po té zi se (lásd fent) kö zül az el sőt,
az ok ta tás ha tá sá ra vo nat ko zót, tud ta vizs gá la ti ered mé nye i vel iga zol ni, bár meg jegy zi, hogy
va ló szí nű leg komp le xebb kap cso lat le het az ok ta tás és a po li ti kai rész vé tel kö zött, mint amit
a hi po té zi sé ben fel té te le zett.
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Burden (2009) ér de kes vá laszt ad a Brody-rejtélyre: nem az ak tív po li ti kai rész vé tel el len
ha tó vál to zó kat tar tja kulcs fon tos sá gú nak, ha nem az ok ta tás ra, az ok ta tás ha tá sá nak vál to zá sá -
ra kon cent rál. Kb. 50 év nyi fel mé rés ada ta it ele mez ve azt ta lál ta, hogy a fel ső ok ta tás ha tá sa
a rész vé tel re megnövekedett a nyolc va nas évek től kezd ve, míg az ok ta tás ha tá sa a po li ti kai
tudás ra vi szony lag kons tans, va gyis egy re na gyobb a kü lönb ség a po li ti ka i lag ak tí vak és nem
ak tí vak kö zött az is ko lai vég zett ség, az ok ta tás szem pont já ból, míg ez a po li ti kai tu dá suk
szint jé ről nem mond ha tó el. A po li ti kai tu dás ese té ben nem le het az ok ta tás nak olyan di na mi -
kus ha tá sát ki mu tat ni, mint a rész vé tel ese té ben. A fel ső ok ta tás je len tő sé ge az ál lam pol gá ri
ér té kek át adá sa szem pont já ból meg nőtt a nyolc va nas évek ben, és a po li ti ka i lag ak tí vak és
nem ak tí vak kö zöt ti kü lönb ség szig ni fi kán san meg nőtt, és ez a kü lönb ség a 2000-es évek re 
is meg ma radt.

Delli Carpini és Keeter (1996) szin tén ki eme li a fel ső ok ta tás fon tos sá gát a po li ti kai tu dás,
po li ti kai rész vé tel szem pont já ból. Sze rin tük min den ok ta tá si for má nak, de leg in kább a fel ső -
ok ta tás nak erős ha tá sa van a po li ti kai tu dás ra, rész vé tel re az ál tal, hogy kész sé ge ket fej leszt;
olyan ori en tá ci ó kat ala kít ki a fi a ta lok ban, me lyek se gít sé gé vel kön  nyeb ben ér tel me zik a po li -
ti kai vi lá got.

A fel ső ok ta tás je len tő sé gét tag lal ja Williams és Filippakou (2010) az új tár sa dal mi elit ki -
ala kí tá sá ban. A fel ső ok ta tás ré vén olyan bourdeieu-i ér te lem ben kul tu rá lis és szim bo li kus
tőké re tesz szert az egyén, mel  lyel ver seny ké pes lesz az elit be ke rü lés hez.

Vizs gá la ti mód sze re ink

A vizs gá la tunk hoz az Ifjúságkutatás 2008 ku ta tás ada ta it hasz nál tuk fel. Az Ifjúságkutatás
2008 a rend szer vál tás óta a har ma dik, 15–29 éves kor osz tály kö ré ben vég zett nagy min tás
vizs gá lat. A négy éven ként el vég zett ku ta tás cél ja, hogy rész le tek ben gaz dag ké pet kap junk
a tár sa dal mi, gaz da sá gi vál to zá sok tük ré ben a fi a tal fel nőt tek élet mód já ról, anya gi és kul tu rá lis
erő for rá sa i ról, ér ték rend sze ré ről. 

A kér dő ív té ma kö rei:
1. Tár sa dal mi mo bi li tás: csa lád kul tu rá lis tő ké je, szü lők is ko lai vég zett sé ge, fog lal ko zá sa
2. Is ko lá zott ság: is ko lai vég zett ség, je len le gi is ko lai hely zet, to vább ta nu lá si ter vek
3. Eg zisz ten ci á lis hely zet: tar tós fo gyasz tá si esz kö zök, jö ve de lem, gaz dál ko dás
4. Csa lá di hely zet: együtt élés tí pu sai, pár kap cso la tok, el köl tö zés
5. Mun ka erő-pi a ci jel lem zők: el ső mun ká ba ál lás, je len le gi és ko ráb bi mun ka he lyek, mun -
ka vál la lá si ter vek
6. Tár sa dal mi köz ér zet, köz éle ti at ti tű dök: tár sa dal mi prob lé mák, in téz mé nyek meg íté lé se,
po li ti ká hoz va ló vi szony és at ti tű dök, szer ve ze ti ak ti vi tás; a szü lői ér ték rend hez va ló vi szony 
7. He lyi köz élet és he lyi po li ti ka: he lyi köz élet irán ti ér dek lő dés, rész vé tel a he lyi po li ti ká ban
8. If jú sá gi szol gá la tok: if jú sá gi re fe rens, if jú sá gi iro dák, if jú sá gi szer ve ze tek
9. Val lá sos ság: val lá sos ság, fe le ke ze ti ho va tar to zás
10. Kul tu rá lis fo gyasz tás: sza bad idő, mé dia fo gyasz tás, kul tu rá ló dá si, mű ve lő dé si szo ká sok
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11. Egész ség, élet mód, sze xu a li tás: egész sé gi ál la pot, élet mód jel lem zői, sze xu á lis szo ká sok,
fo gam zás gát lás, do hány zás, al ko hol- és drog fo gyasz tás
12. Sport hoz va ló vi szony: spor to lá si szo ká sok, sport ágak el is mert sé ge, né zett sé ge
13. In for ma ti kai is me re tek: in for ma ti kai is me re tek, szá mí tó gép-hasz ná la ti szo ká sok

Az Ifjúság2008 ku ta tás 8076 fős, a 15–29 éves kor osz tályt or szá go san rep re zen tá ló min tán
történt. A ku ta tás min tá ját 4 x 2000 fős és 2 x 4000 fős cso port ra bont va a négy, il let ve a két
almintán egy más tól rész ben kü lön bö ző kér dő ívet kér dez tek le. Ezen kí vül mind a 8000 fő ön ki -
töl tős kér dő íven is vá la szolt a kér dé sek re.
A 2000-2000-es min tá kon vizs gált kér dés cso por tok:
• gyer mek ne ve lés sel, gyer mek vál la lás sal kap cso la tos at ti tű dök
• ál lam pol gá ri tu dat, a de mok ra ti kus in téz mény rend szer be ve tett bi za lom
• a ta nu lás sal, il let ve a hasz no sít ha tó tu dás sal kap cso la tos at ti tű dök
• infokommunikációs esz kö zök kel va ló el lá tott ság
• mé dia fo gyasz tás
• az in for má ci ós tár sa da lom ra vo nat ko zó kér dé sek
A 4000-es almintákon vizs gált kér dés cso por tok:
• kul tu rá lis fo gyasz tás
• sza bad idős te vé keny ség
A 8000 fő nek át adott ön ki töl tős kér dő íven sze rep lő kér dés kö rök:
• drog hasz ná lat
• sze xu á lis szo ká sok
• al ko hol és do hány zás
• párt pre fe ren cia
• til ta ko zá so kon va ló rész vé tel

Je len ta nul má nyunk ban egy má sod elem zés ered mé nye it mu tat juk be, amit a szé les kör ben
kér de zett kér dé sek, kér dés cso por tok utó la gos cso por to sí tá sá val vé gez tünk. Er ről alább rész le -
te sen be szá mo lunk.

A mi elem zé sünk kér dés fel te vé sei

Vizs gá la tunk cél ja a po li ti kai jár tas sá got meg ha tá ro zó kom po nen sek elem zé se az is ko lai vég -
zett ség tük ré ben a fi a tal fel nőt tek kö ré ben (25–29 év kö zöt ti kor osz tály). Fel té te lez zük, hogy
az ok ta tás, kü lö nö sen a fel ső ok ta tás a tény sze rű tu dás mel lett olyan kész sé ge ket fej leszt, ame -
lyek nagy ban hoz zá já rul nak a po li ti kai jár tas ság mér té ké hez.

Ab ból in dul tunk ki, hogy a po li ti kai jár tas sá got több kom po nens ha tá roz za meg: po li ti kai
ér dek lő dés, po li ti kai kom pe ten cia, po li ti kai rész vé tel, po li ti kai bi za lom. Eze ket a kom po nen -
se ket az ok ta tás (is ko lai vég zett ség), a csa lá di SES be fo lyá sol ják.

A po li ti kai ér dek lő dés és az is ko lai vég zett ség mel lett több vál to zót al kot tunk meg. A po li -
ti kai rész vé telt két vál to zó ban von tuk ös  sze: egy részt a tény le ges po li ti kai ak ti vi tá sok kal kap -
cso la tos kér dé sek ből hoz tunk lét re egy vál to zót, más részt a po li ti kai ak ti vi tá sok ra vo nat ko zó 
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1. áb ra. A vizs gá lat fo gal mi mo dell je

szán dé ko kat tük rö ző kér dé sek ből al kot tuk meg a má si kat, mint fel té te le zett po li ti kai rész vé tel
vál to zó ját. Fő kom po nens-elem zés sel há rom vál to zót hoz tunk lét re: a po li ti kai bi za lom, csa lá di
SES, ál lam pol gá ri kész sé gek mu ta tó it. A po li ti kai bi za lom vál to zó ja a tel jes variancia 65,47%-át
ma gya ráz za: az el ső kom po nens mel lett, mely a variancia 43,64%-át ma gya ráz za, kap tunk
még két kom po nenst. A má so dik kom po nens, mely a kor mány és az or szág gyű lés irán ti bi za -
lom ra vo nat ko zik, a variancia 11,52%-át ma gya ráz za, míg a har ma dik, mely az Al kot mány bí -
ró ság ba és a köz tár sa sá gi el nök be ve tett bi zal mat je len ti, a variancia 10,31%-át ma gya ráz za.
A SES-mutató meg al ko tá sa kor az anya és apa leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé ge mel lett a fog lal -
ko zá su kat is fi gye lem be vet tük, a vál to zó a tel jes variancia 69,748%-át ma gya ráz za. A po li ti kai
kom pe ten cia vál to zó ja a tel jes variancia 59,919%-át ma gya ráz za. Két kom po nens kü lö nít he tő
el: az el ső, amely a po li ti kai ak ti vi tás sal kap cso la tos kész sé gek re vo nat ko zik, a variancia
32,03%-át ma gya ráz za. A má so dik kom po nens a mé dia hasz ná lat tal kap cso la tos kész sé ge ket
fog lal ja ma gá ban, a variancia 27,88%-át ma gya ráz za. Az ész lelt po li ti kai kom pe ten cia mu ta tó -
ja a kérdezőbiztosok ér té ke lé sé ből a vá lasz adó ról állt ös  sze.

Ered mé nyek 

A 25–29 éves vá lasz adók ál ta lunk hasz nált 2897 fős almintájának 13,1%-a (380 fő) al só fo kú is -
ko lai vég zett sé gű, 61,5%-a (1781 fő) kö zép fo kú, 24,7%-a (716 fő) fel ső fo kú is ko lai vég zett sé gű.

A fi a ta lok po li ti kai ér dek lő dé se a kér dő ív alap ján in kább ala csony nak mond ha tó: öt fo kú
ská lán 2,3 (szó rás: 1,09). 12,2%-uk ér dek lő dik a po li ti ka iránt, míg 54,2%-uk nem ér dek lő dik
a po li ti ka iránt.
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A kér dő ív 11-fé le po li ti kai ak ti vi tást mért két szem pont ból: az egyén részt vett-e már, il let -
ve részt ven ne-e az adott te vé keny ség ben. A min ta nagy ré sze nem vett még részt (75,1%), és
nem is ven ne részt (71,6%) sem mi lyen po li ti kai ak ci ó ban, te vé keny ség ben. 12% egyféle, 6,4%
két fé le, 3,1% há rom fé le po li ti kai ak ti vi tás ban vett részt. Az en nél több fé le po li ti kai te vé keny -
ség ben va ló rész vé tel ről a min ta na gyon kis szá za lé ka szá molt be. A szán dé ko kat te kint ve po -
la ri zál tabb a kép az egy fé le (9,5%) és öt fé le (2,2%) ak ti vi tás kö zött, utá na ha son ló an ala csony
arányt mu tat tak a vá la szok.

A po li ti kai bi za lom vál to zó it te kint ve el mond ha tó, hogy a vá lasz adók az Al kot mány bí ró -
ság ban bíz nak leg in kább: 71%-uk tel je sen vagy in kább bi za lom mal van a tes tü let iránt. Ez után
kö vet ke zik a bí ró ság 63,4%-kal és a köz tár sa sá gi el nök 62,2%-kal. A vá la szok alap ján in kább
bíz nak, mint nem a he lyi pol gár mes ter ben (61%), hon véd ség ben (59,8%), a rend őr ség ben
(58,6%). A vá lasz adók a kor mán  nyal a leg bi zal mat la nab bak: 74,9%-uk egy ál ta lán nem vagy
in kább nem bí zik ben ne. Ez után kö vet ke zik az or szág gyű lés: 69,15%-a a vá lasz adók nak nem
bí zik ben ne. In kább bi zal mat la nok a vá lasz adók a ban kok kal (56,4%) és az egy há zak kal szem -
ben is (54,5%).

A po li ti kai kom pe ten cia mu ta tó ját olyan vál to zók ból al kot tuk meg Bobek és mun ka tár sai
alap ján (2009), me lyek a he lyi köz ügyek ben va ló tá jé ko zó dás hoz, ak ti vi tás hoz szük sé ges
kész sé ge ket je len tik. A vá lasz adók na gyon kis ré sze vesz részt rend sze re sen a he lyi köz élet ben:
95%-uk még so ha nem vett részt if jú sá gi ön kor mány za ti ülé sen, 85,5%-uk so ha nem ke rült
köz vet len kap cso lat ba he lyi po li ti kus sal, 85,5% nem szólt még hoz zá a köz ügyek hez
internetes fó ru mo kon. A tá jé ko zó dást te kint ve ked ve zőbb a kép: 22,3% rend sze re sen, 52,5%
al kal man ként be szél get he lyi ügyek ről a csa lád tag ja i val; 18,5% rend sze re sen, 48,4% al kal -
man ként be szél get a ba rá ta i val a he lyi ügyek ről; 22,5% rend sze re sen, 39,7% al kal man ként ol -
vas sa a he lyi új sá got, hon la pot; 20% rend sze re sen, 35,8% al kal man ként né zi a he lyi té vét, hall -
gat ja a he lyi rá di ót. 

1. táb lá zat. Po li ti kai ér dek lô dés az is ko lai vég zett ség sze rint

Az is ko lai vég zett ség sze rin ti há rom cso port át la ga i nak ös  sze ha son lí tá sa szig ni fi káns
különb sé get mu ta tott: a fel ső fo kú is ko lai vég zett sé gű ek szig ni fi kán san na gyobb ér dek lő dést
mu tat tak, míg az alap fo kú is ko lai vég zett sé gű ek szig ni fi kán san ala cso nyabb ér dek lő dést mu -
tat tak a po li ti ka iránt.

A po li ti kai ak ti vi tás mér té ke szin tén szig ni fi káns kü lönb sé get mu tat az is ko lai vég zett ség
alap ján: a fel ső fo kú is ko lai vég zett sé gű ek a leg ak tí vab bak, míg a leg ala cso nyabb is ko lai vég -
zett sé gű ek a leg ke vés bé ak tí vak.
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2. táb lá zat. Po li ti kai ak ti vi tás mér té ke az is ko lai vég zett ség sze rint

3. táb lá zat. Fel té te le zett po li ti kai ak ti vi tás az is ko lai vég zett ség sze rint

Na gyobb kü lönb sé get mu tat nak az is ko lai vég zett ség sze rin ti cso por tok, ami kor a po li ti kai
ak ti vi tá si szán dé ka i kat ha son lí tot tuk ös  sze. A fel ső fo kú is ko lai vég zett sé gű ek szig ni fi kán san
több ször ven né nek részt adott po li ti kai ak ti vi tá sok ban, míg az alap fo kú is ko lai vég zett sé gű ek
leg ke ve sebb szer ven né nek részt ezek ben.

A po li ti kai kom pe ten cia ak ti vi tás fak to ra vo nat ko zá sá ban szig ni fi káns, de nem túl erős
a kü lönb ség a cso por tok kö zött: a ma ga sabb is ko lai vég zett ség na gyobb po li ti kai ak ti vi tás sal
jár együtt. Mar kán sabb kü lönb ség mu tat ko zott a po li ti kai ak ti vi tás mé dia hasz ná la ti fak to ra
ese té ben. 

Ész lelt po li ti kai kom pe ten cia te kin te té ben szig ni fi kán san kü lön bö zik a há rom cso port:
a fel ső fo kú is ko lai vég zett sé gű ek szig ni fi kán san na gyobb kom pe ten cia szin tet mu tat nak, míg
az alap fo kú vég zett sé gű ek szig ni fi kán san a leg ala cso nyab bat.

A po li ti kai bi za lom há rom fak to ra kö zül egyik ese té ben sem volt szig ni fi káns kü lönb ség
a há rom kü lön bö ző is ko lai vég zett sé gű cso port kö zött.

Az is ko lai vég zett ség és a szocioökonómiai stá tusz együt tes ha tá sát fel té te le ző po li ti kai -
jár tas ság-mo del lün ket GLM multivariate el já rás sal el len őriz tük. Ér de kes ered mény re ju tot -
tunk: a csa lá di SES várt ma gya rá zó ere je cse kély nek mu tat ko zott, na gyon kis mér ték ben ma -
gya ráz za a tár sa dal mi-gaz da sá gi (csa lá di) po zí ció a po li ti kai jár tas ság kom po nen se i ben
je lent ke ző egyé ni kü lönb sé ge ket. Más részt, ha kovariáló té nye ző ként ki von tuk a SES ha tá sát,
az is ko lai vég zett ség ön ma gá ban is ma gya ráz ta a kom po nen sek nagy ré szét. A po li ti kai kom -
pe ten cia mé dia hasz ná la ti fak to ra ese té ben R² = 0,046 előt te, R² = 0,044 utá na, az ész lelt po li ti -
kai kom pe ten cia ese té ben R² = 0,21, szem ben az R² = 0,19-cel. Erős a mo dell ma gya rá zó ha tá -
sa az ész lelt po li ti kai kom pe ten cia ese té ben (R² = 0,21).1
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1 Szignifikáns, de gyen ge be jós ló ere je van a po li ti kai ér dek lô dés re (R² = 0,072), a po li ti kai kom pe ten cia
mé dia hasz ná la ti fak to rá ra (R² = 0,044), a po li ti kai bi za lom 3. fak to rá ra (R² = 0,026), a po li ti kai kom pe -
ten cia ak ti vi tás fak to rá ra (R² = 0,022), a po li ti kai rész vé tel re (R² = 0,016).
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Kö vet kez te té sek

Az ered mé nye ink alá tá maszt ják az ok ta tás po zi tív ha tá sát a po li ti kai jár tas ság szint jé nek meg -
ha tá ro zá sá ban. A kom po nen sek kü lön elem zé sé ben szig ni fi káns kü lönb sé get mu tat tak az is ko -
lai vég zett ség sze rin ti cso por tok: a fel ső fo kú is ko lai vég zett ség gel ren del ke zők szig ni fi kán san
ér dek lő dőb bek, ak tí vab bak, po li ti kai kom pe ten ci á juk mér té ke ma ga sabb, mint az ala cso nyabb
is ko lai vég zett sé gű e ké nek. A mo dell elem zé se pe dig azt tá masz tot ta alá, hogy az is ko lai vég -
zett ség alap ve tő en meg ha tá roz za a po li ti kai jár tas sá got: el ső sor ban az ész lelt po li ti kai kom pe -
ten ci á val mu tat erős kap cso la tot, de szig ni fi káns a kap cso lat a töb bi kom po nens nagy ré szé vel
(a po li ti kai ér dek lő dés sel, po li ti kai kom pe ten ci á val, po li ti kai rész vé tel lel, a po li ti kai bi za lom
har ma dik fak to rá val). A csa lád szocioökonómiai stá tu szá nak nem nagy a ma gya rá zó ere je
a mo dell ben, mely nek oka it to váb bi ku ta tás ban kell fel tár ni.

Ál ta lá nos ta nul ság ként meg fo gal maz ha tó, hogy a po li ti kai jár tas ság, ci vil kom pe ten ci ák
vizs gá la tá nak nem zet kö zi ta pasz ta la tai ha zai min tán is iga zo lód ni lát sza nak. Má sod elem zé -
sünk ben is operacionalizálni tud tuk eze ket a fo gal ma kat a po li ti kai rész vé tel és a mé dia hasz ná -
lat, va la mint az ész lelt po li ti kai jár tas ság vál to zó i val. Ez utób bi vál to zó szí ne sí ti is a más vizs -
gá la tok ál tal ki ala kí tott ké pet, mert a jár tas ság nak füg get len sze mély ál ta li meg íté lé sét hoz za
be. Saj nos a ren del ke zé sünk re ál ló ada tok alap ján egy má sik fon tos té nye zőt, a po li ti kai tu dás
szint jét, a tény be li is me re te ket nem tud tuk vizs gál ni. E te kin tet ben je len vizs gá lat ered mé nyei
min den kép pen ki egé szí ten dők. A fel hasz nál ha tó kér dé sek kor lá to zott vol tá ért nagy mér ték ben
kár pó tolt vi szont a vá lasz adók szé les kö re. Az Ifjúság2008 adat bá zi sán le he tő vé vált, hogy
egyet len fi a tal fel nőtt kohorszt (a 2008-ban 25–29 éve se két) or szá gos rep re zen ta tív min tán
vizs gál junk. Ezen a nagy min tán va ló ban vizs gál ha tó vá vált az is ko lai ta nul má nyok ön ma gá ban
vett ha tá sa  is. Az ered mé nyek e te kin tet ben biz ta tó ak, hi szen je len tős ha tá sa van a szocio -
ökonómiai meg ha tá ro zott ság tól füg get le nül is a ta nul má nyok nak egy olyan ál ta lá nos ké pes ség te -
rü le ten, ami lyen a po li ti kai jár tas sá gé, ci vil kom pe ten ci á ké. Bár a köz ok ta tás ban meg ha tá ro zot tak
az el sa já tí tan dó ál lam pol gá ri is me ret kö rök, kom pe ten ci ák, eze ken is túl megy a fel ső ok ta tás -
ban mér he tő ha tás, ahol ha son ló ál ta lá nos kép zés nin csen. A fel ső fo kú ta nul má nyok nem spe -
ci fi kus ha tá sát az „ér tel mi ség gé vá lás ban” mind azo nál tal to vább szük sé ges vizs gál ni, hogy
a kom po nen se it és ha tás me cha niz mu sa it tel je seb ben fel tár has suk.
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