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Mint a 2.5. alfejezetben láttuk, az iskolarendszerű 
oktatásban részt vevők arányának növekvő trend-
je 2012-ben megtört, az arány 2016-ra visszaesett 
a tíz évvel korábbi szintre.

Mivel foglalkoznak azok a 17 évesek, akik nem 
járnak iskolába? Ezt mutatja a K2.5.1. ábra két pa-
nelje. A bal oldali ábrán a munkában állók korosztá-
lyon belüli arányát látjuk, megkülönböztetve a piaci 
foglalkoztatást és (2000 májusától) a közmunkával 
együtt számított összfoglalkoztatást. Látható, hogy 
a foglalkoztatási szint az oktatási részvétel csökke-
nésével párhuzamosan valóban növekedésnek in-
dult, nullát alig meghaladó szintről 1,5–2 százalé-
kos, a közmunkával együtt 2–2,5 százalékos szintre 
emelkedett. Ez nem tudta ellensúlyozni az oktatási 
részvétel csökkenését: mint a jobb oldali panel mu-
tatja, a nem tanuló és nem is dolgozó tizenhét éve-
sek aránya a tankötelezettségi kor leszállítása előtti 
3 százalékos szintről 5–6 százalékosra növekedett.1

A teljesen passzív (NTND) 17 évesek aránynö-
vekedése munkaerőpiaci szempontból aggasztó 
fejlemény, mert az ide tartozók munkanélküliségi 
kockázata nagyon magas, és felnőtt korukra is az 
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marad, hiszen jellemzően a későbbiekben sem ta-
nulnak tovább.2 Az öt százalék körüli átlagos NT-
ND-arányt sem tekinthetjük elhanyagolhatónak, 
különösen, hogy e mögött nagy regionális különb-
ségek húzódnak meg (lásd 6.2 alfejezet). Nemcsak 
az okozza a problémát, hogy az iskolába nem járó 17 
évesek nem szerzik meg a szakiskolai vagy középis-
kolai végzettséget (ezt számosan nem szerezték meg 
akkor sem, amikor még 18 év volt a kötelező kor-
határ), hanem az úgynevezett „távoltartási hatás” 
is, egyszerűbben fogalmazva az, hogy a gyerekek 
az iskolában töltik az idejüket. Ennek a bűnelkö-
vetést, illetve a tinédzserkori terhességet megelőző 
hatásáról lásd Machin és szerzőtársai (2011) illetve 
Adamecz–Scharle (2018) munkáit.

1 Az arányok nemek szerint alig különböznek.
2 Ugyancsak a munkaerő-felmérés adatai szerint 
a nem dolgozó és nem is tanuló tizenhét évesek keve-
sebb mint hat százaléka vett részt iskolarendszeren 
kívüli képzésben 2011–2018-ban átlagosan. (Az 
alacsony esetszám miatt számítottunk hosszabb idő-
szakra vonatkozó értéket.) Ez a teljes kohorsz létszá-
mának nagyjából 0,3 százaléka, ami nem befolyásolja 
érdemben az ábrán látható arányokat.

K2.5.1. ábra: A dolgozó, valamint a nem dolgozó és nem is tanuló (NDNT) 17 évesek aránya, 1992–2018
 Dolgozó (százalék) Nem dolgozó és nem is tanuló (százalék)

Megjegyzés: Az éves arány az első, második és ne-
gyedik negyedéves arányok számtani átlaga. A har-
madik negyedévre vonatkozó adatok a nyári szünet 
számbavételében bekövetkezett változások miatt 
nem vizsgálhatók hosszú idősorban, és eleve bizony-
talanok. Az adatok azokra vonatkoznak, akik a kér-
dezés időpontjáig betöltötték a 17. életévüket (de a 18 

életévüket még nem), és nem rendelkeznek általános 
iskolainál magasabb végzettséggel.

Dolgozó: foglalkoztatott az ILO–OECD-konvenció 
szerint.

Forrás: Saját számítás, amihez a KSH munkaerő-felmé-
résének az MTA KRTK Adatbankjában kezelt verzió-
ját használtuk.
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