PRO INTE KÁRPÁTALJA kutatás eredményei
A kutatás az Integrált prevenciós program Kárpátalján program keretén belül valósult
meg
Hires-László Kornélia és Lőrinc Ingrid
2018. november 6-án a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének kerekasztal
beszélgetésén indult el a PRO INTE kárpátaljai magyar fiatalokat érintő kutatás. A
projekt a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósul meg.
A kutatás ötletéül egy lengyelországi felmérés szolgált, mely 2017 októberében valósult
meg egész Lengyelország területén. A kutatás eredményei később a lengyel kormány
figyelembe vette a 2016-2020-as ifjúságpolitikájának kidolgozása során. Ennek a
kutatásnak mintájára valósult meg a PRO INTE kárpátaljai lekérdezés. A kárpátaljai
kutatás érdekessége, hogy csak a magyar fiatalság körében zajlott, vagyis a térségben élő
szláv lakosúak körében már nem.
A lekérdezés úgy történt, hogy egy az általunk kiválasztott tanintézményben dolgozó
pedagógus töltette ki a kérdőívet. Kb. 45 percig tartott, anonim módon a 15-17 éves
korosztály között, akiket úgy értünk el, hogy a 9-11 osztályosokat kérdeztünk meg.
Kárpátalján 2019 januárjában és februárjában 1296 magyar fiatalt kérdeztünk meg. A
lekérdezés tehát magában az iskolában zajlott, oktatási időben. Hiba valószínűség
minden kutatásnál van, ezért megpróbálunk ezzel számolni, és a legfontosabb, lényeges
eltérésekre fókuszálunk. Egy olyan korosztályról van szó, akik előszeretettel viccelődnek,
szeretnek bizonyos témákat másabb megvilágításban feltüntetni, éppen ezért az olyan
válaszokat, ahol látható volt, hogy kellő komolysággal töltötte ki a kérdőívet (pl. 80 éves,
születési hely Jeruzsálem), azt kizártuk. A hiányzókkal utólag nem töltettük ki a
kérdőíveket.
A lekérdezést követően megpróbáljuk összhangba hozni a lengyel kutatás eredményeit a
kárpátaljai kutatási eredményeivel, és hasonlóan felhívni az érintettek figyelmét a
problémákra, hogy közös erővel próbáljuk ezeket megoldani.
Reprezentativitás alátámasztására – lélekszám, iskola településének elhelyezkedése
(területi), iskola típus alapján. Lélekszámok általában:
9–11. osztály
Kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák tanulói létszámának
becslése a 2017/2018-as tanév statisztikái alapján1
A megkérdezettek létszáma

3294
1296

1. táblázat. A Pro-Inte Kárpátalja kutatásban lekérdezett minta és az alapsokaság
Mivel a kutatás tervezésénél december folyamán volt szükségünk a létszámra, így csak a
múlt évi létszámokat tudtuk alapul venni. Azóta számos tényező miatt változhatott az
alapsokaság létszáma: migráció, iskolapadok elhagyása különböző családid okok miatt, a
romák iskolalátogatási tendenciái (csak a létszámban vannak jelen, a valóságban nem
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járnak iskolába). Ezekhez képes a megkérdezett fiatalok száma (1296 diák) már objektív
képet tud adni, a vizsgált témákról.
Általános Iskola

14

Középiskola
Egyházi líceum
Gimnázium
Összesen

7

6
2
29

1. térkép. A lekérdezett iskolák Kárpátalja szerte

2. térkép. A lekérdezett beregszászi iskolák

I. ALAPADATOK
A területileg és iskolatípusok szerint is reprezentatív valamint az alapsokasághoz
viszonyítva egy magas elemszámú mintánk alakult ki. Az alapsokaság 1/3-a lett
lekérdezve, így a kutatás eredményei számos társadalmi folyamat kiértékelésére is
alkalmassá válik. A lekérdezésbe került 30 iskola típusok szerint a következőként oszlott
meg: 7 általános iskola, 14 középiskola, 6 egyházi líceum, 2 gimnázium, 1
szakközépiskola. Tehát a teljes lekérdezettek száma összesen 1296 fő. 1. sz. mellékletben
közöljük a megkérdezett fiatalok lakhelye szerinti megoszlását, amelyben látható, hogy a
legtöbben, 108-an Beregszászon élnek. Beregszászon belül minden iskolatípus, releváns
intézmény lekérdezésre került, így nem véletlen a város felülreprezentálása.

1. ábra. Az iskola választásának tendenciái a lakhely alapján
(N=1193, esetszámok)
A fenti 1. ábrán azt láthatjuk, hogy a különböző településeken élő fiatalok, gyerekek
milyen iskolát választanak. Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy az falvakban
működő öt egyházi líceumot milyen arányban választják a városon élő diákok. Az
adatokból azt láthatjuk, hogy akik városon élnek, azok nagy ritkán választják ezeket az
egyházi líceumokat.

2. ábra. Nemek megoszlásának aránya iskolák típusai szerint
(N = 1283, esetszámok)
A fenti ábrán azt láthatjuk, hogy az általános iskolákban még kb. azonos arányban
vannak a fiúk és a lányok. Az általános iskolát követően a fiataloknak lehetőségük van az
iskolaváltásra. Tehát, a 9. osztályt követően minden iskolatípusban a lányok kezdenek el
dominálni. Ennek oka, hogy a határ másik oldalán számos olyan szakközépiskola,
sportiskola van mely a kárpátaljai magyar fiúk számára is érdekes és érdekelt. Továbbá,
hogy 16 éves kortól kezdődik a fiúk kötelező sorkatonai behívása, amely könnyebben
elkerülhető a magyarországi iskolaválasztás során.

3. ábra. Nemek megoszlási aránya, az iskola típusától függően
(N=1283, esetszámok)
A legtöbb iskolába 9. osztály után beválogatás van, illetve szigorúbb oktatási rendszer,
melyet inkább lányok választanak. Láthatjuk, hogy a lányok inkább választják a
szelektáló iskolákat. A fenti ábrán azt is láthatjuk, hogy milyen arányban vannak a
fiatalok az egyszerű (55%) és a szelektáló (45%) iskolákban.
A következő ábrán láthatjuk a válaszadók korosztály és nemek szerint
megoszlását. Az összes megkérdezett közül 4,6% nem válaszolt az életkorára vonatkozó
kérdésre. A megkérdezettek 24,5%-a 14 éves, 32,3%-a 15 éves, 29,8%-a 16 éves és 8,7%-a
17 éves. 2 adatközlő volt 18 éves. Ha nemek szerint nézzük a megkérdezett fiatalok
életkorát, akkor azt láthatjuk, hogy a legnagyobb eltérés a 15 és 16 évesek körében van,
ahol a lányok sokkal többen kerültek be a lekérdezésbe, amit már az előzőekben
értelmeztünk.

4. ábra. A megkérdezett fiatalok életkora (2019 januárjában) és neme
(N=1226, esetszámok)

5. ábra. Az iskola egyházi/világi jellege és az adatközlő állandólakhelyének
összefüggései
(N=1193, %-ban)
A fenti ábra szintén azt mutatja, hogy inkább a falusi vagy városi fiatalok választájk e
falvakban elhelyezkedő szelektáló iskolákat. Láthatjuk, hogy a városi fiatalok nagyon
kevés esetben mennek tanulni a falvakban lévő, szelektáló iskolákba.

6. ábra. Szülők életben vannak-e még
(N= 1269, esetszámok)
A kárpátaljai magyar fiatalok több mint 92 %-a egészséges családban – édesanyjával és
édesapjával, első házasságban született gyermekként nevelkedik. Továbbá semmilyen
összefüggés nem áll fenn a szülők életben léte, és az iskolaválasztás között. Sem
egyszerű/szelektív sem pedig általános, közép, gimnázium, stb.

7. ábra. Hány testvéred van? kérdésre érkezett válaszok
(N=1055, esetszámok)
Megkérdezésre került, hány testvére van a kárpátaljai magyar fiataloknak. 241 (19%)
adatközlőnek nincs testvére, a válaszadók felének (51,5%) 1 testvére van, körülbelül
egynegyedének 2 testvére van (20,3%) és elenyésző az ettől több gyerekkel rendelkező
családmodell. Vagyis a megkérdezettek közül legtöbben két gyermekes családban élnek,
de számottevő a háromgyermekes családok száma is. Ez azért is volt érdekes a
lekérdezés során, mert az elmúlt években számos olyan kampány volt a kárpátaljai
családok körében, amely a nagycsaládosság örömére hívta fel a figyelmet.

8. ábra. A külföldön dolgozó/tanuló kiscsaládhoz tartozó tagok
(N= 1036, esetszámok)
Megkérdezésre került, hogy a külföldön tartózkodó közeli családtagok mit
tevékenykednek. Legtöbb esetben az apa az, aki külföldre kényszerül dolgozni. A
testvérek esetében, dominál a külföldi munkavállalás, de jelen van a külföldön való
tanulás is. A külföldi munkavállalás számos dologgal van összefüggésben a fiatalok
életében.

9. ábra. A külföldön dolgozó szülő/szülők
(N=1190, %-ban)
Összesen a teljes kérdőívet kitöltők körében (1190 adatközlő) 37%-a azoknak a
gyermekeknek az aránya, akiknek mindkét szüleje, vagy valaki a szülők közül külföldön
dolgozik. A jelenlegi kárpátaljai fiatalság 37 %-a úgy nő fel, úgy vészeli át a 15-17 éves
időszakát, hogy nincs előtte egy apakép és/vagy egy anyakép, akik példát statuálnának.
Illetve a 15-17 évesek is küzdenek olyan problémákkal, amikor a szülőknek kellene
segítséget nyújtani, és ezekben az esetekben természetesen magukra maradnak, vagy
csak az egyik szülő van jelen ezekben az esetekben. A szülők külföldi munkavállalásánál
számos olyan következménnyel kell számolni, amely a fiatalok lelki és életvitelbeli
fejlődésében. Ez azért érdekes, mert korábbi, 2016-os szociológiai kutatások során is
felmérték a külföldi munkavállalás tendenciát (lásd Tandem2016, Magyar Ifjúság Kutatás
2016) , s láthatjuk mára ez hogyan változott.

10. ábra. A szülők hány éve dolgoznak külföldön?
(Nanya =111 ; Napa = 251, esetszámok)
A fenti ábrán látható, hogy azon szülők, akik külföldön dolgoznak hány éve
vállalják a távolmaradást gyermeküktől. Erős kiugrás látható az elmúlt 5 évben, amikor

hirtelen megnövekedett a szülők külföldi munkavállalása. Három magyarázó ok van az
erős kiugrásra. Elsőként az, hogy 2014-ben változott Ukrajna gazdasági és politikai
helyzete, nem kedvező irányba. Továbbá az apák a kötelező sorkatonai behívások elől
inkább menekültek külföldre, ahol kevesebb és jobb munkával, jóval többet lehet keresni.
Másodszor, 5 éve kezdődött a kettős állampolgárság lehetősége, ezzel utat nyitva a
kárpátaljai magyarok munkavállalására Magyarországon vagy Európa más országaiban.
Harmadszor, a jelenleg megkérdezett fiatalok 4-5 évvel ezelőtt értek abba a korba,
amikor a szülő már egyedül, nagyszülőre merte hagyni gyermekét, vagy bentlakásos
iskolába tudtak felvételt nyerni.

11. ábra. Együttélési típusok megoszlása szerint
(N= 1238, esetszám)
A kárpátaljai magyar fiatalok 82 %-a él olyan családban, ahol mind az apa, mind az anya
jelen van. 18 %-uk más együttélési formát látva nevelkedik.
Már az alapadatokból is sok olyan érdekes társadalmi jelenségre kaphatunk
megoszlásokat, elemszámokat, amelyek általában a kárpátaljai magyarságra
vonatkoztatva is érdekes. Elsősorban a magyar fiatalok településenkénti megoszlásáról,
iskolaválasztásáról illtetve a migrációs tendenciákról is láthatunk adatokat.

II. TEMATIKUS BEMUTATÁS – FIATALKORI PROBLÉMÁK ÉS
KOCKÁZATOS MAGATARTÁSOK
Elemzésünk során olyan részekre bontottuk a kérdőívek kérdéseit, amelyben
koncentrálódnak a különböző problémák és valamelyest követtük a Lengyelországban
elvégzett kutatás elemzését is.

2. 1. PSZICHOAKTÍV ANYAGOK FOGYASZTÁSA (ALKOHOL, DROGOK,
NIKOTIN, DIZÁJNER DROGOK)

12. ábra. Az elmúlt 12 hónapban a diákok ismeretségi körében elfogyasztott alkohol és
drog
(N=1264, esetszám)
Az alkohol és a drog fogyasztás milyen arányban van jelen a kárpátaljai magyar fiatalok
körében. Láthatjuk, hogy 1 éves időtartamra lebontva az alkoholfogyasztás változó
tendenciát mutat. Azt is látnunk kell, hogy kb. azonos arányban vannak azok, akik
egyszer sem (18%) fogyasztottak alkoholt, és azok, akik 20-nál több alkalommal (14%).
Míg drogfogyasztásra vagy abszolút (91 %) nem került sor, vagy 1-2 alkalommal (6%)
próbálta ki számos fiatal, illetve több alkalommal is alkalmazva volt. Érdekes, hogy sokan,
48-an nem válaszolták meg a drogfogyasztással kapcsolatos kérdést.

13. ábra. A diákok alkoholfogyasztási tendenciái különböző időintervallumokban
(N=1199, esetszámok)
A fenti ábrán látható, hogy különböző időintervallumokban milyen gyakorisággal
fogyasztanak alkoholt a fiatalok. Kiemelkedik az elmúlt 7 napban nem bekövetkezett
részegség, tehát nem fogyasztottak alkoholt rövid időn belül. Az elmúlt 30 napban 1-2

alkalommal bekövetkezett részegség oka lehet egy ünnep, születésnap, családi esemény,
stb.

14. ábra. Hány alkalommal voltál részeg az elmúlt 30 napban? kérdésre érkezett
válaszok megoszlása
(N= 1254, esetszámokban)
Szintén azt láthatjuk, hogy az elmúlt 30 napban az alkalmankénti alkoholfogyasztás
jelenik meg a fiatalok életében. Megjegyzendő, hogy számottevő azon fiatalok száma is,
akik 1 hónap leforgása alatt 4 vagy több alkalommal voltak részegek. Különösen nem
változnak az adatok. A következő ábrán azt láthatjuk, hogy a fiatal korosztály körében
miként változik az alkoholfogyasztási tendencia évről évre, sajnos a 17 éveseknek csak
körülbelül a fele büszkélkedhet azzal, hogy egyszer sem volt részeg.

15. ábra. Alkoholfogyasztási tendencia különböző korosztálynál
(N=1196, %-ban, Cramer’s V=0,001)

16. ábra. Drogfogyasztási tendenciák különböző időintervallumokban
(N= 1233, %-ban)
Különböző időközönként alkalmazzák-e fiataljaink a drogot vagy sem? Láthatjuk, hogy
dominál azon fiatalok száma, akik nem alkalmaztak drogot, de jelen van a minimális
drogfogyasztás is.

17. ábra. Dizájner drogok fogyasztása az elmúlt 12 hónapban
(N= 43, esetszám)
A válaszadók 3 %-a fogyasztott dizájner drogot az elmúlt 12 hónapban, szám szerint 43
fő. Összesen 1222 fő egyszer sem fogyasztott dizájner drogot, 43 fő pedig alkalmazta.
Ezeket a dizájnerszereket írták be fiatalok:
Amfetamin

1

Antidepresszáns

1

Herbal

2

Kanabis, LSD

1

Marihuána

4

18. ábra. A lekérdezés idején dohányzó fiatalok fogyasztási módja és tendenciái
(N=1277, esetszámok)
1004 adatközlő nem cigarettázik, 983-an nem használnak elektromos cigarettát. Azok,
akik mégis alkalmaznak dohányterméket, évente egy két alkalommal, inkább az
elektromos cigarettát preferálják. Belátják, hogy az nem annyira káros, mint a cigaretta.
Viszont azok, akik napi szinten élnek dohánytermékkel inkább a cigarettát helyezik
előnybe. Láthatjuk, hogy számottevő azon fiatalok száma, akik napi szinten kerítenek
pénzt a zsebpénzükből a 20-45 UAH közötti cigaretta megvásárlására. Érdekes, hogy erre
a kérdésre válaszoltak a legtöbben.

19. ábra. A különböző anyagok elérhetősége a fiatalok körében
(N=1248, %-ban)

A különböző pszichoaktív anyagokat mennyire érzik közel magukhoz a fiatalok. Tudják
azt, hogy alkoholt és cigarettát vagy a boltban vagy otthon elcsenve, de be tudják
szerezni. De a drognál már más a helyzet: legtöbbjük, úgy gondolja vagy nagyon nehéz
beszerezni számára a dizájner drogot és/vagy drogot, vagy nagyrészük nem is tudja,
hogyan tudna hozzájutni.
Mivel különböző kényes (pornográfia, alkoholfogyasztás) témákon belül a fiatalok
őszintén válaszoltak, így az a véleményünk, hogy a drog-, alkohol- és
cigarettafogyasztással kapcsolatosan közölt vélemények is megegyezhetnek a valósággal.
Magyar Ifjúság Kutatás 2016 a fiatalok körében jellemző drogfogyasztásra is kiterjedt, és
a többi térséghez viszonyítva Kárpátalján a legalacsonyabb fogyasztást mérték. Ez a
tendencia tehát, amit mértünk ebben a vizsgálatban megegyezik a másik kutatásban is
mért tendenciáival, és egy pozitív jelenségként értékeljük, hogy a kárpátaljai magyar
diákoknál még nem jelent meg az intenzív drogfogyasztás, csak elvétve.

20. ábra. Kockázatvállalási tendencia a fiatalok között
(N= 1271, %-ban)
Arra a kérdésre, hogy Beülnének-e egy ittas sofőr mellé? 62 %-uk egyértelműen azt
válaszolta, hogy NEM. Viszont a maradék 38 % számára ez már egy eldöntendő kérdés.
Ebből láthatjuk, hogy a fiatalok kevesebb mint fele kockázatvállaló – nem átlátva egyes
veszélyes helyzetek következményeit. A nemek szerinti összehasonlításban azt láthatjuk,
hogy elsősorban a fiúk a kockázatvállalóbbak (55%) mint a lányok (67%). A
településtípus nem hat a fiatalok kockázatvállalási hajlandóságára, viszont az iskola
egyházi jellege igen – azok a fiatalok, akik egyházi iskolákba járnak, jobban átlátják a
kockázatokat. Az a tendencia rajzolódik ki, hogy valaki minél idősebb annál
kockázatvállalóbb: a 14 évesek körében a válaszadók 66%-a, a 17 évesek körében 51%-a
egyértelműen beülne egy ittas sofőrhöz.

21. ábra. Kockázatvállalás nemek szerinti bontásban
(N=1258, %-ban, Cramer’s V=0,000)

22. ábra. Drog és alkoholfogyasztás nemekkel való összefüggése
(N=1251, %-ban)
A fenti két ábra jól mutatja, hogy semmilyen különös eltérés nincs a pszichoaktív
anyagok használata és a nemek között. Tehát, ugyan úgy elterjedt a lányok és a fiúk
körében is. Bár az elemzés elején, azt vártuk, hogy a lányoknál alacsonyabb szintű
fogyasztás tapasztalunk majd, ám ezzel szemben azt láthatjuk, hogy a drog- és
alkoholfogyasztásnál nem játszik szerepet, ki melyik nemhez tartozik.

2.2. SZEXUÁLIS VÁLTOZÓK – SZEXUÁLIS KAPCSOLATOK, PORNOGRÁFIA
A meztelen/félpucér test előfordulásáról alkotott vélemény összefüggése nemekkel és
lakóhellyel. Látható, hogy a lányok illetve a falusiak azok, akik szemérmesebbek, soknak
gondolják a meztelenséget. Míg a városiak nem gondolják úgy, hogy túlzottan jelen van a
közmédiában a meztelenség/félpucérság.

23. ábra. A megkérdezett fiatalok szerint a meztelen/félpucér test a médiában…
(N=1169, %-ban)
A kárpátaljai magyar fiatalok tisztában vannak azzal, hogy a randi előtti
alkoholfogyasztás nem fog előnyükre válni, a másik féllel való találkozáskor. Mindez a
véleményalkotás semmivel sincs összefüggésben, vagyis egységesen gondolkoznak a
fiatalok lakhely, nem, iskolatípustól függetlenül.

24. ábra. Érdemes-e alkoholt fogyasztani a randi előtt?
(N=1280, %-ban)

25. ábra. Érdemes-e alkoholt fogyasztani, ha a fiatalok meg szeretnének ismerni egy
fiút/lányt?
(N=1268, %-ban, Cramer’s V=0,001)
Többnyire tisztában vannak a fiatalok azzal, hogy randi előtt nem érdemes alkoholt
fogyasztani, és azt is tudják, hogy ismerkedés során sem lesz előnyükre, ha ittas
állapotban lesznek. Nemek szerinti bontásban az alkoholfogyasztásnál nem láthattunk
eltérést, de a randi esetében már más tendencia rajzolódik ki. A fiúk körében többen úgy
gondolják, hogy egy lány megismeréséhez szükségük van alkoholfogyasztásra,
szignifikánsan kevesebben vannak azok, akik határozottan nem használnak alkoholt.
Feltételezhetően a gátlásaik feloldásához fogyasztanak a fiúk alkoholt az ilyen
alkalmakkor, vagy épp a társaság hatására.

26. ábra. A fiatalok véleménye az első szexuális élmény időzítésével kapcsolatban
(N=1262, %-ban)
Mit gondolnak a fiatalok az első szexuális élmény időzítésével kapcsolatban? Legtöbbjük
(60%) számára egyértelmű, hogy randi alatt nem szükséges a szexuális kapcsolat, addig a
megkérdezzetek negyede a tini korban bekövetkezett első szexuális élmény már
eldöntendő kérdés. Azonos arányban vannak azok, akik eldöntötték, hogy nem várnak
és várnak (37%-37%). Érdekes, hogy bár egy táblázatban voltak a kérdések, mégis arra, hogy
várni a házasságig sokan, 31-en nem mertek válaszolni. Szégyellték volna?!
Nemek szerint eltérést tapasztaltaltunk a szexuális tapasztalatszerzés terén. A lányok
25%-a várna a házasságkötésig, míg a fiúk körében csak 14%. A lányok 53%-a
határozottan nem tartja helyénvalónak tini korban bekövetkezett első szexuális élményt,
míg a fiúknál ugyanez 25%. A legnagyobb eltérést a randi alatt bekövetkezett szexuális
élményről szóló kérdésnél tapasztaltuk, ugyanis a lányok 79%-a, a fiúk 34%-a
határozottan elutasítóan válaszoltak. Lakhely szerint nem tapasztaltunk eltérést ezeknél
a kérdéseknél, az iskola egyházi jellege egyedül csak abban az egy kérdésben van pozitív
hatással, amikor a házasságkötésig várnának az első szexuális élmény időzítésénél.

27. ábra. Az első szexuális élmény időzítéséről alkotott véleménye a
fiúknak/lányoknak
(N=1262, %-ban, Cramer’s V=0,000)

Nemcsak azt kérdeztük meg, hogy kapcsolatba került-e pornográf tartalmú anyagokkal,
hanem arra is rákérdeztünk, hogy szándékosan keresték-e fel az adott tartalmat. Érdekes,
hogy azok, akik kapcsolatba kerülnek a pornográf tartalmakkal, azok nagyobb arányban
véletlenül (63%) kerültek a fiatalok szemei elé, mintsem szándékosan. 20-al többen
válaszoltak arra a kérdésre, amikor arról kérdeztük őket, hogy véletlenül kerültek-e
kapcsolatba ezekkel a tartalmakkal, mint mikor a szándékos felkeresésről lettek
kérdezve.

28. ábra. Szándékos és véletlen pornográfia használta nemek szerint
(N=1246, %-ban, Cramer’s V=0,000)
Ahogy a fenti ábrán is láthatjuk, a fiúk nagyobb arányban kerülnek véletlenül vagy
szándékosan pornográf tartalomhoz. Szándékosan egyszer sem néztek pornót lányok
78%-a és a fiúk 27%-a, ugyanez a véletlen tartalomnál a lányok esetében 45%, fiúknál
pedig 26%. Az iskolák világi/egyházi jellege csak a véletlen tartalomra van hatással,
vagyis azok a diákok, aki egyházi intézményben tanulnak, kisebb eséllyel találkoznak
véletlenül pornográf tartalommal, a szándékos pornográf tartalomnál már nem látunk
szignifikáns különbséget, csupán minimálist. Az életkor sincs befolyással a pornográf
tartalomnál, ugyanis a 14 évesek és 17 évesek majdnem megegyező arányban kerülik
vagy keresik a pornográf tartalmú csatornákat. A lakhely és a szülők külföldi
munkavállalása alapján végzett elemzésben sem láttunk lényes eltéréseket.

29. ábra. Pornográf anyagok használata és annak médiaeszköz-forrása
(N=1220, esetszámok)
Nem sokban tér el, azok száma, akik használtak pornográf tartalmakat, és azoké akik
nem. DE mégis milyen módon jutottak hozzá ebben a korban? Három válaszlehetőségük
volt, az alábbiak közül. Egyértelmű, hogy elsőként ott lelik fel azokat, ahol erre
szakosodnak, az erre orientálódó weboldalokon (összesítve az összes említést ez a
kategória 23%-ot kapott). Második forrásként a mobiltelefonjukat jelölték meg, és ebben
az esetben az összesített adatok alapján a saját mobileszköz 26%-ot kapott, vagyis sokkal
többször említették, mint a pornográf oldalakat. Miért is érdekes ez? Egy ilyen jellegű
weboldal böngészése laptopon, számítógépen nehézkes, bármikor megjelenhet a szülő,
testvér, nagyszülő, vendég. Feltűnő lesz. Viszont egy telefonnal és egy fülhallgatóval,
sokkal könnyebben tudják leleplezni az ilyen jellegű kíváncsiságukat. Okosak fiataljaink,
hiszen nagyon jól látják, lehetőségeiket és ennek tükrében ki is használják ezeket.

30. ábra. Hány évesen találkoztak először a pornográfiával a fiatalok
(N= 946, esetszámok)
A pornográf és szexuális tartalommal egyre korábban van alkalmuk a fiataloknak találkozni az
okoseszközöknek és a modernizációnak köszönhetően. A szélsőséges válaszokat kizártuk a
számításból, de azért azt is látnunk kell, hogy még az 5-8 éves kor említése is elég kirívó eset,
valójában ezeket a jelöléseket nem tudtuk kiértékelni, hogy mennyire valósághűek. Az viszont
látszik, hogy az átlagos fiatal 10 éves kor felett, legtöbbször 12 éves korban találkozik pornográf
tartalommal, és ez eltart a 14 éves korig. Ezt követően, 15 év körül már szinte minden fiatal
valamilyen formában kapcsolatba került a pornográfiával, vagyis a szexuális felvilágosításokról
szóló tájékoztatókat már 12 év fölöttieknek is célszerű volna a koruknak megfelelően
elmagyarázni.

31. ábra. A pornográf anyagok hozzáférhetősége saját és fiatalabb korosztály számára
(N=1242, %-ban)
Az is érdekelt bennünket, hogy látják ők milyen hozzáférési lehetőségekkel bírnak, és mi
az, amivel majd az őket követő generáció fog látni. Nagyon jól érzik fiataljaink, hogy a 4-

3-2 évvel fiatalabbak még ennél is könnyebben jutnak majd ilyen tartalmakhoz. Jó
rálátásuk van mindarra, amivel ők bírnak, és van elképzelésük arról, hogy ez hová
fejlődhet a jövőben. Fiúk és lányok egyformán vélekednek erről a vélemény, vagyis nincs
szignifikáns különbség ez alapján, viszont a szülök külföldi munkavállalása alapján már
igen. Ahogy a következő ábrán is láthatjuk, hogy azok a fiatalok, akiknek nincsenek
itthon a szüleik, úgy vélekednek, az ilyen tartalmak mind a korosztályuk, mind a
fiatalabb generáció számára könnyen elérhető. Az egyik legnagyobb kockázati tényező,
amit eddig a külföldi munkavállalás alapján lényeges problémaként, veszélyforrásként
láthatunk.

32. ábra. A szülők külföldi munkavállalásának hatása a pornográf anyagok
hozzáférhetőségének megítélésével kapcsolatosan
(N=1242, %-ban, Cramer’s V=0,001)

33. ábra. A szexuális kapcsolattal szükséges-e házasságig várni saját és kortársak
bevallása szerint
(N=1186, %-ban)

Megkérdezésre került az is, hogy a szerelemről és a szexualitással kapcsolatos
kérdéseikről kinél érdeklődnek. Ki az, aki előtt fel merik vállalni kérdéseiket. Ők maguk,
és ők egymás között is, kortársaik szerint. Elsőként, akinél mernek érdeklődni, az a szülő.
Kiemelkedik a személy, saját életében a nagyszülő szerepe, hiszen tőlük sem félnek
érdeklődni, illetve a kortársak, tehát neked mit mondtak, te mit tudsz. Viszont, ha már
azt vesszük, hogy mikor egymás között kortársak beszélnek erről, hogy ki honnan
érdeklődik, nem a szülők emelkednek ki, hanem az internet és a kortársak. Nyilván, ez
azért van, mert félnek egymás között kimondani, hogy szüleikkel jó kapcsolatot ápolnak,
és nem szégyellik megkérdezni mindezt. Nagyzolni szeretnének egymás között.

34. ábra. A nem kívánt terhességgel szemben a legbiztosabbnak tartott védekezési alternatívák
(N=1212, esetszámok)

35. ábra. Szexualitással kapcsolatos események megélése
(N=1212, %-ban)

Mivel nem írtuk körbe a kérdőívben, mit értünk szexuális élmény alatt, ezért
elképzelhető, hogy a fiatalok félreértették kérdésünket. Természetesen a szexuális
kapcsolat alatt a szüzesség elveszítését szerettük volna mérni, de úgy tűnik, a fiatalok
mást értettek alatta, mivel a meztelen test érintésénél alacsonyabb az igen válaszok
aránya, mint az első szexuális kapcsolatnál. Egy másik magyarázat az lehet, hogy az
osztályban kitöltött kérdőívben „ciki” lett volna a kortársak előtt azt bejelölni, hogy még
nem volt szexuális kapcsolatuk. A kortárs csoport megítélése és annak megfelelése ebben
a fejlődési korszakban kiemelten fontos szereppel bír. Egy ilyen komplex fogalom és
jelenség mérése az egyik legnagyobb kihívás, amikor kérdőívvel próbálják felmérni a
tendenciákat. A fogalmak pontos tisztázáshoz szükséges volna olyan interjús vizsgálat,
ahol kiderül, pontosan a mai fiatalság mit is ért a megnevezett jelenség, kapcsolat alatt.

.
36. ábra. A szexualitásról a következő személyektől/szervezetektől/információ
forrásokból tájékozódnak a fiatalok
(N=1161, esetszámok)
Megkérdezésre került, az is, hogy a szerelemről és a szexualitással kapcsolatos
kérdéseikről kinél érdeklődnek. Ki az, aki előtt ezt fel merik vállalni? Elsőként szülőknél
mernek érdeklődni. Az elsődleges forrás kimagaslóan a „kortársak” (23%), és csak ezt
követően jönnek a más források – ami talán nem meglepő, hisz ebben a korban minden
területen a kortársak fontos szerepet töltenek be a fiatalok életében. A kortársak után a
következő fontos forrás a szülők (11%). Ez azt jelenti, hogy a szülőnek bátran kell
felvilágosító tanácsokat adnia a gyermeke számára. A szülőkkel megegyező arányban
jelölték meg a televíziót. Kiemelkedik még a személyek közül a nagyszülők és a tanárok
szerepe, hiszen tőlük sem félnek érdeklődni. Korábban láthattuk, hogy milyen
csatornákat használnak a pornográf anyagok felkeresésére, így érthető, hogy az internet
leggyakrabban (506 esetben, 23%) került említésre, amikor 3. forrás megjelölésére került
sor. Érdekes, hogy a könyvet is 198-szor említették (7%) a fiatalok harmadik forrásként.

37. ábra. A legtöbbet említett 1. forrásként megjelölt kategóriák
nemek szerinti bontásban
(N=1150, %-ban, Cramer’s V=0,000)
A lányoknál elsősorban a szülőket látjuk kiemelkedni, és a fiúknál pedig a
kortárscsoportot a szexuális tanácskérés elsődleges forrásaként. Bár a szülői tanács és
mintaadás elsődleges, de azért azt látnunk kell, hogy a fiúknál a kortársak véleménye és
a köztük zajló információcsere sokkal lényegesebb, mint a lányoknál.

2.3. ERŐSZAK – ERŐSZAKOS VÁLTOZÓK
Az osztályközösségekben, iskolákban rendszeresen történnek erőszakos cselekvések,
illetve zaklatások, éppen ezért szerettük volna megtudni, hogy a megkérdezett fiatalok
milyen formában vesznek részt az ilyen jellegű tevékenységekben. Az láthatjuk, hogy
sokkal több sértő megjegyzést kaptak (47%) a fiatalok a nemi identitásukkal
kapcsolatosan, mint ahányszor jómaguk végezték volna azt (18%). Kisebb eltéréssel, de
hasonló arányban láthatjuk a gúnyolást, megalázást, vagyis legtöbbször elszenvedői
(51%), mint cselekvői ezeknek a jelenségeknek (60%). A tettlegességig fajuló zaklatás,
vagyis bántalmazás cselekvés (59%) és elszenvedés (61%) formájában majdnem hasonló
arányban történt elérő intenzitással. A kéretlen tapogatás önbevallásuk szerint nem
jellemző, csupán 16% mondta azt, hogy megtörtént bármilyen rendszerességgel az ilyen
jellegű zaklatás.

38. ábra. A megkérdezett diákok körében tapasztalt különböző erőszakos cselekvés
elkövetésének/elszenvedésének gyakorisága az elmúlt 30 napban
(N=1261, %-ban)

Az internetes zaklatás egyre nagyobb teret kap a fiatalok körében, éppen ezért is voltunk
kíváncsiak, hogy a kárpátaljai felső tagozatos iskolások milyen veszélyt jelentenek
egymásra nézve. Megegyezik a két százalékarány (64–64%) a cselekvő és elszenvedő
kategóriában. A válaszadók 51%-a soha nem részesült és nem is végzett olyan jellegű
zaklatást, amely az interneten keresztül zajlik, és 6%-uk pedig rendszeres elszenvedői és
cselekvői egyaránt az ilyen jellegű sértegetésnek, 2%-uk pedig önbevallásuk szerint soha
nem végzett ilyet, de rendszeres elszenvedője. Megvizsgáltuk, hogy befolyásolja-e
bármilyen független változó a zaklatást, de se nemmel, se lakhellyel, se az iskola
egyházi/világi jellegével nem korrelál, nem mutat összefüggést.

39. ábra. Milyen gyakran zajlik kigúnyolás vagy sértegetés az interneten vagy
mobiltelefon segítségével?
(N=1270, %-ban)
A következő ábra azt mutatja, hogy nemek szerint inkább kire jellemző az erőszakosság.
Összességében azt látjuk, hogy vagy nem vesznek részt verekedésben a fiatalok, vagy
esetleg 1-2 alkalommal. Ha megnézzük nemek szerint, látható, hogy a fiúk azok, akik
részesei mégis az alkalmankénti verekedésnek, míg a lányoknál ez már nem annyira
jellemző.

40. ábra. Hány alkalommal vettek részt iskolai verekedésben
a diákok általában és nemek szerint
(N=1217, esetszámokban) (Cramer’s V = 0,000).

2.4.MENTÁLIS ZAVAROK – DEPRESSZIÓ, ÖNGYILKOSSÁG, SZOCIÁLIS
VISSZAHÚZÓDOTTSÁG
A magányosság és a lelki problémák ebben a korban fokozottan nagyobb problémát
tudnak okozni, mivel a személyiségkeresés legfontosabb stádiumában vannak a fiatalok,
de mindemellett fokozott terhelésnek vannak kitéve az iskolában. A sok stressz és az
egyéniségük keresése együttesen okozhatnak problémát a fiataloknál. Rövid időn belül
megélt lelki problémák megélése a fiatalok körében változó. Leggyakrabban
lehangoltnak (42%) vagy magányosnak (40%) érzik inkább magukat. Érdekes, hogy
erősen kiemelkedik az, hogy soha nem sírnak (a 4-es fokozatú skálán számítva átlagosan
1,89). Míg az előzőekben legtöbbjük lelki gonddal, magányosság érzetével (átlag 2,01),
lehangoltsággal küzd (átlag 2,16), addig erős kijelentést tesznek amellett, hogy nem
sírnak.

41. ábra. Milyen gyakran érezted magad …. az elmúlt 7 napban?
kérdésre érkezett válaszok
(N=1268, %-ban)
A következő ábra is arra enged következtetni, hogy minden esetben a lányok azok
magányosabbak, lehangoltabbak. Megnézve, a fiúk válaszait arra, hogy van-e
sírásérzetük, egyértelmű soha a legtöbb esetben (73%) a válasz. Bár, ha a korábbi
válaszok során, magányosságot és lehangoltságot több alkalommal jelöltek, a sírást már
nem merték felvállalni. A fiúk általános nevelési elvéhez is hozzá tartozik, hogy nem illik
sírni és a kutatásunkban tapasztalt adatok is igazolják. Ahogy láthattuk, a fiúk hamarabb
részt vesznek a verekedésben, vagyis problémáikat, lelki problémáikat elsősorban
agresszivitáson keresztül vezetik le, és a sírást határozottan kerülik.

42. ábra. Nemek szerinti bontásban a különböző lelki problémák előfordulásának
gyakorisága
(N=1255, %-ban, Cramer’s V = 0,000)
A lakhely és az életkor nincs hatással a lelki problémák alakulására, viszont az
iskola vallási vagy világi jellege igen. Szignifikánsan hat az egyházi iskola a lelki
állapotra. Azok a fiatalok, akik egyházi intézményben tanulnak magasabb arányban
jelölték be a lelki problémákkal kapcsolatos problémákat. Valójában nem tudhatjuk, hogy
a családtól távolléte, iskola bentlakásos jellege, vagy maga az iskola egyházi jellege van
ilyen hatással a fiatalokra. Illetve azt is látnunk kell, hogy a vallásos intézményekben
sokkal több lány (60%) van, mint fiú (40%), és az előző adatokból láthattuk, hogy a
lányoknak arányaiban magasabb lelki problémájuk van.

43. ábra. Az iskola jellegének hatása a különböző lelki problémák előfordulásának
gyakoriságára
(N=1255, %-ban, Cramer’s V = 0,000)

44. ábra. Az öngyilkosság gondolatának előfordulása általában
(N=1254, esetszámok)
A megkérdezett fiatalok 74 %-nak fejében nem fordul meg az öngyilkosság
gondolata. DE, a megkérdezettek negyede már elgondolkodott azon, hogy saját maga
által vessen véget az életének.

45. ábra. Öngyilkosság gondolatának megoszlása nemek szerint
(N=1254, esetszámok, Cramer’s V = 0,000)
A fenti ábra mutatja, hogy nemek szerint milyen összefüggés van az öngyilkosság
gondoláról. A lányok sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, a válaszadó lányok
közül 45%-a bármilyen formában és rendszerességgel elgondolkodott az öngyilkosságon.
Kiemelkedő eredmény még, a lányok körében az is, hogy évente kevés, 1-2 alkalommal
sokukban (140 adatközlő) megfordul a gondolat. Előzőekben azt láttuk, hogy a fiúk
kevésbé érezték magukat magányosnak, vagy lehangoltnak és mindeközben
agresszívebbek, így érthető, hogy a lányok lelki problémáik megoldására más megoldást
próbálnak találni, és sajnos ez az öngyilkosság gondolata. Nagyon fiatal generációról
lévén szó bármilyen öngyilkossági gondolat veszélyesnek mondható, több figyelmet
kellene szentelni a fiatal lányok lelki problémáinak megoldására.

46. ábra. Az öngyilkossági hajlamok az iskolák egyházi/világi jellege alapján
(N= 1274, %-ban)
Az egyházi iskolák mindig az adott egyház irányelveit követve próbálják meg
nevelni a fiatalokat. Az öngyilkossági hajlammal kapcsolatban viszont nincs komoly
elhatározása a fiataloknak. Hiszen bár jóval kevesebb az egyházi iskola, mint a világi
iskolák, mégis jelen van azon diákok száma, akiknek megfordul a fejében az
öngyilkosság gondolata. De itt továbbra is a lányok dominanciája lehet a magyarázó
tényező az iskola egyházi jellegénél.

47. ábra. A fiatalok magányosságának hatása az öngyilkossági hajlamra
(N=1269, %-ban, Cramer’s V = 0,000)
A magányosság fokozott veszély jelent a fiatalok életében, ugyanis minél
magányosabb egy fiatal annál nagyobb eséllyel gondolkodik el az öngyilkosságon. A
közösségi terek megreformálása, a fiataloknak szóló programok újraértelmezésére,
újraszervezésére volna szükség, ahol a fiatalok könnyebben megismerkedhetnének.

III. AZ IGAZ SZERELEM KÉRDÉSE, MINTAKÖVETÉS, SZABADIDŐ,
ISKOLÁK/CIVIL SZERVEZETEK, VALLÁS
Ebben a blokkban külön figyelmet szentelünk azoknak a kérdéseknek, amelyek a fiatalok
értékrendjére engednek következtetni. Igyekszünk elemzésünk egyes részeibe beépíteni a
már korábban elvégzett kutatások következtéseit.

3.1. AZ IGAZ SZERELEM KÉRDÉSE

48. ábra. Az igaz szerelem megítélésének kérdése nemek szerinti megoszlás szerint
(N=1236,%-ban, Cramer’s V = 0,000)

Az igaz szerelem mit jelenthet a kárpátaljai magyar fiataloknak? Látható, hogy a
fiúk és a lányok véleménye csak abban egyezik meg, hogy az igaz szerelem, soha nem ér
véget, csak idővel gyengülnek az érzelmek. Érdekes, hogy jóval több fiú gondolja, azt
hogy hamar véget ér (17%), mintsem lány (9%). Lányok esetében pedig kiemelkedik az
örökké tartó szerelem gondolata (35%). Tehát, láthatjuk, hogy a lányok inkább
érzelgősebbek, mint a fiúk. A lakhely, az iskola egyházi/világi jellege nincs hatással arra,
hogy a fiatalok hisznek-e még igaz szerelemben. A családi állapot bemutatásánál
láthattuk, hogy a legtöbb fiatal egészséges családban él, általánosan válás nem jellemző
Kárpátalján a magyarság körében. A családon belül a fiatalok láthatnak egy mintát arra,
hogy a szerelem az idő múlásával milyen formában működik szüleik, nagyszüleik
életében.

49. ábra. Igaz szerelem két ember között nemek szerint…
(N=1274, esetszámok, Cramer’s V = 0,003)
A fenti ábra mutatja, azt mi a véleménye a fiataloknak nemek szerint az igaz
szerelemről. A lányok általában romantikusabbak, és ez látszik az igaz szerelemhez való
viszonyukban is: sokkal többen (29%) gondolják azt, hogy az igaz szerelem létezhet két
ember között, mint mondjuk a fiúk (22%).

3.2. MINTAKÖVETÉS
A szerelem mint mintakövetést is megvizsgáltuk, és azt láthatjuk, hogy a megkérdezettek
több mint fele (65%) látott és tapasztalt olyan házaspárt a közvetlen környezetében,
akiknek kapcsolatában még él a szerelem. Ez a pozitív példa akkor válik lényegessé,
amikor életükben bekövetkezik a párválasztás és a családalapítás. Lényeges összefüggést
ezen a téren nem tapasztaltunk nemek szerint, vagyis a pozitív példa nincs hatással az
igaz szerelemben való hitre, hanem elsősorban a nemi különbségek játszanak döntő
szerepet.

50. ábra. A szerelemben példamutató házaspár a fiatalok életében
(N= 1267, %-ban)

51. ábra. Hány gyermeket szeretnének vállalni a megkérdezett kárpátaljai magyar
fiatalok?
(N=1288, esetszámok)
Nemcsak azt kérdeztük meg, hány testvérük van, hanem azt is, hogy szeretnéneke gyermeket. Legtöbbjük (92%) határozottan szeretne majd gyermeket vállalni a
jövőben. Összefüggést láthatunk az igaz szerelemben való hit és a gyermekvállalási
hajlandóság között: akik bármilyen formában hisznek a szerelemben, nagyobb
valószínűséggel vállalnának gyermeket felnőtt korukban. A társadalmi nem illetve az
iskola világi/egyházi jellege nincs hatással, viszont a fiatalok lakhelye már igen. Azok
a fiatalok, akik falvakban (76%) élnek nagyobb hajlandóságot mutatnak a
gyermekvállalásra, mint mondjuk a városon (61%) élő fiatalok.

52. ábra. A lakhely (falu/város) hatása a fiatalok gyermekvállalási hajlandóságára
(N= 1186, %-ban, Cramer’s V = 0,000)
A megkérdezettek közül legtöbben (67%) két gyermeket szeretne a jövőben, de
előfordulnak olyan esetek is, ahol mondjuk három (17%) vagy annál is több (5%)
gyermeket szeretnének. A megkérdezettek 11% csak egy gyermeket szeretne a jövőben.

53. ábra. Hány gyermeket szeretnének vállalni a kárpátaljai magyar fiatalok?
(N=1242, esetszámok)
Mintakövetés figyelhető meg a fiatalok életében, hiszen legtöbbjük két gyermekes
családból érkezik, s leginkább két gyermeket szeretnének majd vállalni.

54. ábra. A megkérdezett fiatalok szülőkhöz kapcsolódó viszonya
(N= 1259, %-ban)
Az édesanyákkal (67%; 26%) jobb viszonyt ápolnak a fiatalok, mint az édesapákkal
(53%; 30%). A következő dián pedig már azt láthatjuk, hogy a fiatalok szüleihez fűzött
viszony miként alakul a lakhelyük alapján. A szülők általánosan jobb a viszony
falvakban és ez érvényes mind az anyákkal (70%) mind az apákkal (56%) ápolt
kapcsolatra. A külföldön dolgozó szülőknél hasonló tendenciákat láthatunk, mint akik
itthon tartózkodnak. Elsősorban az apánál láthatjuk azt, hogy a külföldi munka
valójában semmilyen hatással nincs a velük ápolt kapcsolatra, viszont az anyáknál már
azt láthatjuk, hogy az ők külföldi munkájuknak már vannak negatív, következményei:
valamivel (2%) rosszabb viszonyt ápolnak azokkal az anyákkal a fiatalok, akik külföldön
vállalnak munkát.

55. ábra. A szülőkkel szemben kialakult viszony a fiatalok lakhelyének
településtípusa szerint
(N=1157, %-ban, Cramer’s V = 0,000)
A fiataloknak max. 3 olyan személyt kellett megjelölni a felsoroltak közül, akiknek
élete számára példaértékű. A következő ábrán összesítettük az összes jelölést, és azt

láthatjuk, hogy a legtöbb esetben az édesanyát (32%) jelölték be, őt követi az édesapa
(28%), majd a harmadik legfontosabb személy a nagymama (13%). A különböző
intézményekhez vagy szervezetekhez kapcsolódó személyek csak ezt követően válnak
fontossá a fiatalok életében. Láthatjuk, hogy az iskolában oktató és tanácsadó
pedagógusok is nagyon fontosak, de mellettük a szűkebb/tágabb családi körből még
kiemelkednek az testvérek/unokatestvérek és a nagypapa is.

56. ábra. Példamutató személyek a fiatalok életében
(esetszámok)

3.3. AZ ISKOLA ÉS A CIVIL SZERVEZETEK HATÁSA A FIATALOK ÉLETÉRE

57. ábra. A megkérdezettek érzelmei iskolájukkal kapcsolatban,
nemek szerinti megoszlás szerint
(N=1274, %-ban, Cramer’s V = 0,001)
A fenti ábrán látható, hogy a lányok azok, akik jobban szeretik iskolai
környezetüket. A fiúk annyira túlzottan nem rajonganak iskolájukért (51 %). A lányok és
a fiúk esetében pedig azonos arányban vannak azok, akik egyáltalán nem, vagy nem
igazán szeretik iskolájukat (23–22%). A lakhely, iskola jellege (világi/egyházi,
szelektív/nem szelektív) nincs hatással az iskola megítélésére.

58. ábra. Az önkéntes munkába való részvétel
(N= 1259, %-ban)

Az önkéntes munkák mind a helyi közösség, mind a tapasztalat szerzés egyik
nagyon fontos része, illetve mutatja az adott közösségben működő civil mozgalomban
való részvételi szándékot is. A következő ábrán azt próbáltuk meg bemutatni, hogy vajon
a vallásosság milyen hatással bír az önkéntes munkában való részvételre. Az láthatjuk,
hogy a megkérdezett fiatalok annál nagyobb arányban vesznek részt az önkéntes
munkában, minél inkább fontos vallásosság az életében.

59. ábra. A vallásos értékrend hatása az önkéntes munkában való részvételre
(N= 1251, %-ban, Cramer’s V = 0,000)
A következő ábrán pedig már azt láthatjuk, hogy milyen tagságot vállalnak a
fiatalok általában és lakhely szerint. A városokban nagyobb aktivitást láthatunk, vagyis a
városi fiatalságnak (41%) sokkal több lehetősége van részt venni szervezeteknek,
kluboknak a tevékenységében, mint mondjuk a falvakban (26%). Ezeken a tagságokon
keresztül a fiataloknak lehetőségük van kapcsolatokat építeni, vagy részt vehetnek a
közösségépítés bármely folyamatában. Mind a tagságra, mind az önkéntes munkára
nincs hatással a társadalmi nem és az iskola jellege.

60. ábra. A megkérdezett fiatalok lakhelyének hatása a különböző civil szervezeti
tagságra
(N= 1259, %-ban, Cramer’s V = 0,000)

3.4. SZABADIDŐ
A fiatalok szabadidőtöltését a tanítási napokon leginkább a tablet és számítógép (96%)
használat teszi ki, és mindebből 6 órát vagy többet tölt el a diákok egynegyede (22%), de
még a 3-5 óra szórakozás is meglehetősen magas arányban jellemző (36%). Ezt követi a
számítógép használata oktatási célokra (79%), és annak ellenére, hogy tanítási napokon
érthető volna az ilyen jellegű használat, a válaszadók 21%-a azt jelölte be, hogy nem szán
az ilyen tevékenységekre időt. Illetve ha megnézzük a hétvégére vonatkozó adatsorokat,
akkor láthatjuk, hogy hasonló arányban (74%) jelölték be az ilyen jellegű időtöltést. A
hobbira, szenvedélyekre hétköznap kevés ideje jut a fiataloknak (71%), és sokkal több
idejük jut rá hétvégenként (97%). A fiatalabb generáció szabadidejéből egyre kisebb részt
tesz ki a TV-nézés, és a tanítási napokon csak nagyon kevesen néznek tévét (54%), a
szabadnapokon már valamivel többen (74%).

61. ábra. A tanítási napokon jellemző szabadidős tevékenységek
(N= 1207, %-ban)

62. ábra. A szabadnapokon jellemző szabadidős tevékenységek
(N= 1210, %-ban)
Megnéztük, hogy különböző szociológiai változók milyen hatással vannak a
szabadidő-eltöltésre, és azt láthatjuk, hogy a társadalmi nem hatással van a tanítási
időben folytatott tévénézésre: a lányok nagyobb arányban használják a számítógépet
oktatási célokra (fiúk – 66%; lányok – 81%). Valamint a hobbira szánt időt is befolyásolja,
ugyanis a fiúk nagyobb arányban töltik szabadidejüket a tanítási napokon is a
hobbijukkal (fiúk – 80%; lányok – 73%) és ugyanígy a szabadnapokon is (fiúk – 75%;
lányok – 68%). A településtípus is elsősorban a hobbira van hatással, a városon élő
fiatalok sokkal inkább szeretnek hobbijukkal foglalkozni (város – 76%; falu – 70%).
Külön megkérdeztük a fiatalokat arról, hogy van-e valamilyen szenvedélyük, amit
előszeretettel űznek szabadidejükben. Az 1208 válaszadóból 23%-a azt válaszolta, hogy
nincs ilyen tevékenység, 47%-a pedig azt, hogy van ilyen tevékenység, de kevés időt
fordít rá, 30%-a idejének nagy részét ezzel a tevékenységgel tölti el. 639-en válaszoltak
arra, hogy pontosan milyen tevékenység a hobbija. A legtöbben valamilyen mozgással
kapcsolatos tevékenységet jelölt meg: sportolás, focizás, edzés, biciklizés, röplabda,
kosárlabda, pingpongozás. De megjelölték az olvasást, horgászást, számítógépezés,
sakkozást, zenehallgatást, hangszeren játszást (gitár, zongora stb.). Nagyon széles
spektrumon mozogtak a megjelölt tevékenységek.

3.5. HITÉLET, VALLÁSGYAKORLÁS
A kárpátaljai magyarságra és a fiatalságra is az erős vallásosság, vallásgyakorlás
jellemző. Ezt számos kutatás is igazolta (MOZAIK2001, Tandem2016, GeneZYs2015 stb.)
A legutóbbi, Magyar Ifjúság Kutatás 2016 adatai szerint is ezt láthatjuk, ha a többi
térségben mért adatokkal vetjük össze a kárpátaljai tendenciákat. Az 500 megkérdezett
fiatal közül 88%-a vallásosnak tarja magát.

63. ábra. A magyar fiatalok vallásgyakorlása a Kárpát-medencében
(MIK 2016, NMagyarország=8000, NErdély = 2000; NFelvidék = 1000; NKárpátalja = 500;
NVajdaság = 500; %-ban)
A református felekezet a legdominánsabb Kárpátalján, így érthető, hogy a válaszadók
69%-a ezt jelölte be, ezt követi a római és görögkatolikus illetve a pravoszláv vallás. A
vallási felekezethez tartozásban a fiatalok lakhelye szerint láthatunk eltéréseket,
falvakban (74%) sokkal több a református mint mondjuk városon (44%) és ennek épp az
ellenkezője mondható el a római katolikus vallással kapcsolatosan (falu – 9%; város –
34%).

64. ábra. A megkérdezett fiatalok vallási felekezethez tartozása
(N=1258, %-ban)
Azt is megvizsgáltuk, hogy mennyire fontos a vallás és az Istenben való hit a fiatalok
életében, és azt láthatjuk, hogy a megkérdezettek 41%-ának nagyon fontos és 42%-ának
inkább fontos, vagyis 83% szerint a vallás fontos az életében. Nemek szerint láthatunk
különbséget ezen a téren, ugyanis a lányok számára sokkal fontosabb a vallás (87%),
mint a fiúk (76%) számára.

65. ábra. Mennyire fontos fiataljaink életében a hit? nemek szerint és általában
(N=1265, %-ban, Cramer’s V = 0,000)
A vallásgyakorlás terén is különbségeket láthatunk nemek szerint illetve lakhely szerint
is. A fiúk 43%-a gyakorolja vallását hetente vagy gyakrabban, míg a lányok 55%-a; a
városon 39% és a falvakban 52%. Az iskola egyházi jellege is befolyásolja a fiatalok
vallásgyakorlását, azok a fiatalok, akik valamilyen egyházi líceumba járnak sokkal
inkább vallásosak (99%) és gyakrabban gyakorolják is azt (96%), mint a világi iskolákban
(96%–87%).

66. ábra. Vallásgyakorlás a fiatalok körében nemek szerint
(N=1249, %-ban, Cramer’s V = 0,000)

67. ábra. A fiatalok vallásgyakorlása lakhely szerint
(N=1265, %-ban, Cramer’s V = 0,000)
Összességében azt láthatjuk kárpátaljai magyar fiatalok 83 %-a számára nagyon, vagy
inkább fontos a hit kérdése. Lehet, hogy a különböző egyházi felekezeteket nem
látogatják olyan gyakran, de életükben fontosnak tartják a hitet. Ami szintén arra enged
következtetni, hogy valamilyen szinten azért életük részévé válik az egyház tanítása,
éppen ezért fékezőerőként jelenik meg életükben. A valláson keresztül számos olyan
problémát tudunk orvosolni, amely az egyház tanításai szerint bűnként kezelendőek –
csak meg kell találni hozzá a megfelelő módszereket és lehetőségeket.

ÖSSZEFOGLALÁS
A megkérdezett kárpátaljai magyar fiatalok körében a pszichoaktív anyagok közül az
alkoholfogyasztás sokkal inkább jellemző, mintsem a drogok, dizájner drogok
elterjedése. Mivel az alkohol jobban elterjedt, így annak negatív következményeire is
nagyobb az esély a társadalomban. Minél idősebbek a fiatalok, annál inkább
fogyasztanak alkoholt, és 17 éves korukra a megkérdezettek fele már életében egyszer
volt részeg. Alkohol és drogfogyasztásban nem látunk nemek szerinti számottevő
eltéréseket, vagyis a lányok manapság éppen annyi alkoholt fogyasztanak, mint a fiúk.
Mind a fiúk, mind a lányok tisztában vannak az alkohol emberi természetre gyakorolt
hatásaival. Tisztában vannak azzal, hogy nem előnyös alkoholt fogyasztani olyan
események előtt, ahol legjobb formájukat kell hozni. Valamint a kockázatvállalási
tendenciákban már láthatunk nemek szerint különbségeket, ugyanis a fiúk (45%)
esetében nagyobb a hajlandóság, mintsem a lányoknál (43%).
Az első szexuális élmény időzítésével kapcsolatban számottevő (25%) azok száma,
akik még nem döntötték el, egyetlen esetben sem (randi alatt-, tini korban-, házasságig
való szexuális élmény időzítése) hogy meddig szeretnének várni. Így a megkérdezett
fiatalok életszemléletére nagy hatással, döntő jelentőséggel bír az ebben az időszakban
érkezett tanács, tanítás, útmutatás. Civil-, egyházi szervezetek, prevenciós programok,
tanórák anyagai, különböző felhívások hatást gyakorolhatnak a bizonytalan fiatalok
számára. Számottevő különbségeket láthatunk, hogy a lányok (79%) nem kívánnak
szexuális kapcsolatot létesíteni egy randi alkalmán, míg a fiúknál ugyan ez 34%.
Pornográf tartalmú anyagokkal véletlenül a fiatalok 63%-a kerül kapcsolatba,
Szándékosan egyszer sem néztek pornót lányok 78%-a és a fiúk 27%-a, ugyanez a
véletlen tartalomnál a lányok esetében 45%, fiúknál pedig 26%. A pornográf tartalom
forrása többnyire közösségi oldalak, weboldalak, cikkek, melyeket sokszor akaratlanul is
látnak a fiatalok. Ebből, azt látjuk, hogy az ártalmatlannak vélt mindennap használt
oldalak, nagy veszéllyel vannak a felnövekvő fiatalok életszemléletére, világlátására.
Ezek a tartalmak akaratlanul jutnak el a fiatalokhoz, és észrevétlenül befolyásolják őket.
A megkérdezett 15-17 éves fiatalok szándékos pornográfia használatában kiemelkedik a
mobiltelefon, mobilinternet használta. Tehát, az okostelefon (26%), mint használati
eszköz nemcsak pozitív, de negatív veszéllyel is leselkedik a fiatalok életére nézve,
hiszen a 18+ pornográf weboldalakat sokkal kisebb arányban használják erre a célra
(23%). A szélsőséges válaszoktól eltekintve, látható hogy 15 éves korra a fiatalok
valamilyen formában kapcsolatba kerülnek a pornográfiával. Ennek oka lehet
kíváncsiság, testi vágy, kortársak befolyása, stb. Ennek érdekében, a fiatalok
tájékoztatását érdemes lenne elkezdeni már fiatal korban 12-13 éves kort követően. A
megkérdezett fiatalok úgy látják, hogy a tőlük 3-4 évvel fiatalabbak sokkal könnyebben
jutnak a pornográf tartalomhoz (64%) mint a saját korosztályuk (62%), hiszen egyre több
fiatalnak (6-10 évesnek) van már saját okoseszköze. Azt láthatjuk, ha a szülők külföldi
munkát vállalnak, sokkal nagyobb esély van arra, hogy a fiatalok pornográf tartalommal
kerülnek kapcsolatba. A megkérdezett fiatalok úgy látják, hogy ez érvényes nemcsak a
saját generációjukra, hanem a tőlük sokkal fiatalabbakra is. A szexuális élmények terén,
azt láthatjuk, hogy a „nemkívánt” terhességgel szembeni védekezést a 14-17 évesek
elsőként óvszerrel, és elég magas arányban fogamzásgátló tablettával oldják meg. A
fogamzásgátló tabletta fogyasztása magas arányban van jelen, annak ellenére, hogy az
befolyásoló hatással van a fejlődésben lévő fiatalok hormonális változásaira. A

szexualitással és a szerelemmel kapcsolatban, elsősorban a kortársaknál (23%)
érdeklődnek, velük szeretnek megosztani mindent, és ugyan ilyen arányban jelenik meg
az internet is (23%). Ezt követik a szülők és mellettük a televízió, mint információforrás
(11%-11%).
A szexualitással és a pornográfiával kapcsolatban elsődleges információforrásuk a
szülő. De nagyban informálódnak a kortársaktól, valamint kiemelkedik az internetes
oldalak felkeresése, esetleges kérdéseikkel kapcsolatban. Tehát, ebből azt látjuk, hogy a
megkérdezett fiatalok kényesebb kérdéseiket, vagy csak a szülő és egymás előtt merik
felvállalni, vagy kérdéseiket szégyellve az interneten próbálnak választ találni. Holott
számos tanár, nevelő, pedagógus, egyházi- és civil szervezeti vezető van rendszeres
kapcsolatban a fiatalokkal. A lányoknál (39%) elsősorban a szülőket látjuk kiemelkedni,
és a fiúknál pedig a kortárscsoportot a szexuális tanácskérés elsődleges forrásaként. Bár a
szülői tanács és mintaadás elsődleges, de azért azt látnunk kell, hogy a fiúknál (35%) a
kortársak véleménye és a köztük zajló információcsere sokkal lényegesebb, mint a
lányoknál.
Az iskolai környezetben elszenvedett bántalmazások megkérdezésekor azt
láthattuk, hogy sokkal több sértő megjegyzést kaptak (47%) mint ahányszor jómaguk
végezték volna azt (18%). A gúnyolásnak, megalázásnak legtöbbször elszenvedői (51%),
mint cselekvői (60%) a megkérdezett fiatalok. A bántalmazás cselekvés (59%) és
elszenvedés (61%) formájában majdnem hasonló arányban történt a kérdőívet kitöltők
környezetében. A kéretlen tapogatás önbevallásuk szerint nem jellemző (16%).
A sok stressz és az egyéniségük keresése együttesen okozhatnak problémát a
fiataloknál. Mindezek a külső környezeti tényezők eredményezhetik azt, hogy lelki
gondokkal, nehézségekkel, magányosság érzetével küzdenek a megkérdezett fiatalok.
Mégis a rövid időn belül megélt lelki problémák megélése a fiatalok körében változó.
Leggyakrabban lehangoltnak (42%) vagy magányosnak (40%) érzik inkább magukat.
Érdekes, hogy erősen kiemelkedik az, hogy soha nem sírnak (a 4-es fokozatú skálán
számítva átlagosan 1,89). Míg az előzőekben legtöbbjük lelki gonddal, magányosság
érzetével (átlag 2,01), lehangoltsággal küzd (átlag 2,16), addig erős kijelentést tesznek
amellett, hogy nem sírnak. Minél magányosabb egy fiatal annál nagyobb eséllyel
gondolkodik el az öngyilkosságon. A külső környezeti pozitív visszacsatolások,
közösségi terek kiépítése pozitív hatással lenne a kapcsolatépítésre, magányosság
leküzdésére. A lakhely és az életkor nincs hatással a lelki problémák alakulására, viszont
az iskola vallási vagy világi jellege igen. Szignifikánsan hat az egyházi iskola a lelki
állapotra. Azok a fiatalok, akik egyházi intézményben tanulnak magasabb arányban
jelölték be a lelki problémákkal kapcsolatos problémákat. Valójában nem tudhatjuk, hogy
a családtól távolléte, iskola bentlakásos jellege, vagy maga az iskola egyházi jellege van
ilyen hatással a fiatalokra. Illetve azt is látnunk kell, hogy a vallásos intézményekben
sokkal több a lány (60%) mint fiú (40%), és az előző adatokból láthattuk, hogy a
lányoknak arányaiban magasabb lelki problémájuk van.
Több lány marad itthon, mint fiú, és az itthon maradt lányoknak sokkal több lelki
problémával kell megküzdeniük. Külön a lányok lelki gondjainak megoldására volna
célszerű koncentrálni. Azt sem kell elfelejtenünk, hogy a későbbi párválasztásnál az
itthon maradt lányoknak sokkal kisebb esélyük marad párt választani. A magyarországi
tanulást választó fiúkat is célszerű volna valamilyen formában itthon is visszakapcsolni a
társas közegbe, hogy legalább az ismerkedésre legyen lehetőségük.

A fiúk és a lányok véleménye csak abban egyezik meg a szerelemmel kapcsolatos
megkérdezés során, hogy az igaz szerelem, soha nem ér véget, csak idővel gyengülnek az
érzelmek. Érdekes, hogy jóval több fiú gondolja, azt hogy hamar véget ér (17%), mintsem
lány (9%). Lányok esetében pedig kiemelkedik az örökké tartó szerelem gondolata (35%).
A családon belül a fiatalok láthatnak egy mintát arra, hogy a szerelem az idő múlásával
milyen formában működik szüleik, nagyszüleik életében.
Számos elemzésből az derült ki, hogy Kárpátalján a konzervatív értékrend
érvényes, a legdominánsabb a család intézménye és a keresztény értékrend. Ezt igazolja
jelen elemzésünk is: a vallásos értékrend kiemelten fontos a fiatalok életében is, és ezt
más, közelmúltban végzett kutatások (MIK2016) elemzései is igazolják. A
legdominánsabb a református egyházhoz tartozás, az 1258 válaszadó közül 69%
református vallású. A vallásos értékrenden és a vallásgyakorláson keresztül kellene
megoldani számos prevenciós programot, amelyeket a fiatalok értékrend-változásához,
modernizációjához is kellene adoptálni. A falvakban élő fiatalok és a lányok sokkal
vallásosabbak. Elsősorban azok a fiatalok vállalnak önkéntes munkákat, akik vallásosak,
és ezt a segítőkészséget számos civil szervezet is tudja kamatoztatni a programjaik
szervezésénél. A családdal kapcsolatos elképzelésük is azon alapszik, hogy a szülőktől
mit látnak. Példaként azt látják, hogy a válás alacsony mértékben fordul elő. Valamint, a
családszerkezetileg is olyan elképzelésük van, mint amit ők láttak – ezt elsősorban a
gyermekvállalási hajlandóságon keresztül láthatjuk. Nagyszülők közül a nagymama
fontos értéket képez a fiatalok körében és bizalmasan fordulnak feléjük a fiatalok.

SWOT-analízis
Erősségek
Gyengeségek
- a legnagyobb fékező erő a CSALÁD és a vallás, - A kutatási eredményeinket torzíthatták:
ami még mindig nagyon fontos Kárpátalján
o kérdezőbiztosok nem biztos, hogy minden
o Példakövetést láthatunk a fiatalok körében
esetben megfelelően figyeltek oda
a családtervezés terén
o voltak kérdőívek, ahol látszott, hogy
o A vallásosság kiemelten fontos a
komolytalan volt a kitöltő
kárpátaljai magyarságnak, és fiatalságnak - nagy hatással van a fiatalokra a közmédia, a
egyaránt
weboldalak, közösségi oldalak
- A Kárpát-medencében élő magyar fiatalokhoz - A szabadidő eltöltésében nagyon kis szerep jut a
képest a kárpátaljai fiatalok sokkal kedvezőbb hobbinak. A hasznos szabadidőd eltöltés nagyon alacsony
társadalmi mutatókkal bírnak
- nincsenek elkötelezett, karizmatikus személyiségek
- Kárpátalján sok alkalmi és állandó jellegű (nincs elegendő őrsvezető)
programot valósítanak meg, alkalmi programok
- hiányoznak tipikus férfi nevelő játékok, események.
- történelmi egyházaknál lényeges kiemelni a - a közösségek a valahová tartozás érzése a
meglévő állandó, következetes negyedéves, éves mindennapokban nincsenek benne, egyre több a magányos
gyakoriságú programjait
fiatal
- A mai fiatalok fejlettebbek, bizonyos szempontból - A szülő rövidtávú távolléte 1-2 nap után is látszik és a
és fel kell nőniük a helyzetükhöz
külföldön dolgozó szülők gyermekei bizonytalanságban
élnek
- Az apáknak nagyon alacsony a presztízse a családon
belül, és az apai feladatokban/szerepekben nem érzik
otthonosan maguk a férfiak, és ezt érzik a fiatalok is
- értékek elhagyása, érzelmi alapú döntések születnek.
- hiányzik a program, ahol a család együtt van a
gyerekkel (kiscsaládosokra kevés hangsúly van )
- egyre kevesebb fiú marad Kárpátalján már a
középiskolákban is, így az itthon maradó lányoknak kevés
esélyük van/lesz értékrendjüknek megfelelő párt választani
Lehetőségek
Veszélyek
- A fiatalok számára kidolgozott prevenciós - Az egyik legnagyobb veszélyforrás az elvándorlás és a
programok időszerű, külön érdemes volna a lányok szülők külföldi munkavállalás a legnagyobb kihívás
társasághiányának csökkentésére fókuszálni
Kárpátalján
- A fiataloknak szituációkra alapozó, élményszerű - A második legfontosabb veszély a személyre szabott
fejlesztő programokra volna szükségük
okoseszköz: ezen keresztül jut el túl korán a pornográf
- A fiatalokban a kezdeményezőképességet kellene tartalom és a magányosságot is fokozza
kialakítani, és az osztályokban, csoportokban a - problémákkal küzdenek: alkohol, drog. Felnőttkori
hangadók
manipulálásával
hasznos
időtöltési problémák és tünetek.
programok szervezésére ösztönözni őket
- Nincs lehetősége a vallásos fiatalnak szórakozni
- A szülők, nagyszülők számára is okító jellegű
- A helyi vezetők, közérdekű személyek ne csak az
programok
egyéni érdekeiket lássák a fiatalok kezdeményezéseiben,
- A legtöbb jól működő programnál az gond, hogy hanem támogassák őket
nem gondoskodnak a következő generáció vezető - Felnő egy olyan generáció, amely már nem valami
személyének kinevelésével
hiányával küzd, hanem a szülőnélküliséggel
- A külföldön tartózkodó szülőt valamilyen formában - tudjuk-e őket vonzani, lesz-e olyan tartalom,
„pótolni” kellene – arra ösztönözni a fiatalokat megszólítási forma, ami bevonzza őket
jelöljenek ki maguknak egy személyt, akinek
megfelelnek (tudatos megfelelés)
- hatni az érzelemre, pl videók által. Elkezdeni,
közelebb hozni: az aki már ezt átélte, mit tud mondani
erről
- egy, két gyermekes család is előtérbe kerülhet.
Nekik egy szervezet
- anyukák, anyukáktól tanulnak. Egymástól tanulni
- Az egyházi programok nem mindenkihez jutnak el,
őket az iskolákon keresztül kellene megcélozni

Mellékletek
1.sz. melléklet
A megkérdezett fiatalok lakóhelye szerinti megoszlása (a válaszadók arányában)
1.
2.
3.

Ardó
Balazsér
Beregkövesd

1
1

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Beregsom
Bilke
Hetyen
Homok
Huszt
Kölcse
Kisszelmenc

1
1
1
1
1
1

11.

Koncháza

12.

Korláthelmec

13.
14.

Kovászó
Nagygejőc

1

15.
16.
17.

Oroszi
Rafajna
Ruszka Dolina

1
1

18.
19.
20.
21.

Sislóc
Szászfalu
Tasnád
Tiszaújfalu

1
1
1

22.

Tiszaásvány

23.

Aknaszlatina

24.

Bustyaháza

25.

Feketepatak

26.

Harangláb

2

27.
28.

Izsnyéte
Kőrösmező

2

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Kisgejőc
Mátyfalva
Szernye
Szolyva
Tekeháza
Terebesfejérpatak

2
2
2
2
2

35.

Tiszacsoma

1

36.
37.
38.
39.
40.

Újhely
Akli
Aklihegy
Bótrágy
Feketeardó

2
3
3
3

41.
42.
43.

Minaj
Téglás
Tiszaágtelek

3
3

44.

Tiszaújhely

45.

Tiszakeresztúr

3

46.
47.
48.
49.
50.
51.

Barkaszó
Botfalva
Csetfalva
Gyula
Kaszony
Kisbégány

4
4
4
4
4

52.
53.
54.
55.
56.

Macsola
Palló
Szürte
Szalóka
Beregdéda

4
4
4
4

57.
58.
59.
60.

Csap
Eszeny
Halábor
Karácsfalva

5
5
5

61.

Nagybereg

62.

Nagyborzsova

63.

Sárosoroszi

64.
65.
66.

Verbőc
Asztély
Fertősalmás

5
6

67.
68.
69.

Gálocs
Kígyós
Mezőgecse

6
6

70.

Nagybégány

6

1
1
1

1

1

1
1
2
2
2

2

2
2

3

3
3

4

5

5
5
5
5

6

6

71.

Tiszaújlak

6

89.

Tiszabökény

20

72.
73.
74.

Zápszony
Batár
Kisdobrony

6
7

90.
91.

Ungvár
Nevetlenfalu

20

7

92.
93.

Fornos
Nagyszőlős

24

94.
95.

Bátyú
Nagymuzsaly

30

96.
97.

Técső
Péterfalva

35

98.
99.

Mezővári
Mezőkaszony

43

100.
101.
102.
103.
104.
105.

Salánk
Csongor
Munkács
Visk
Dercen
Nagydobrony

46
49
61
67
69

106.

Beregszász

75.

Palágykomoróc

76.

Forgolány

77.
78.
79.
80.

Borzsova
Csepe
Badaló
Beregújfalu

81.

Beregrákos

82.
83.
84.

Gút
Jánosi
Nagybakta

85.

Nagypalád

86.

Csonkapapi

87.
88.

Déda
Bene

7
8
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
15
18

22

26

35

37

45

80
108

