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Összegzés

A TÁRKI 1999. áprilisában Omnibusz-adatfelvételt végzett 1505 fős, országos, a
magyar felnőtt lakosságot nem, kor és iskolai végzettség szempontjából reprezentáló
mintán. A minta valószínűségi minta, mely többlépcsős, arányosan rétegzett
kiválasztással készült.

Az adatfelvétel eredményeit az alábbiak szerint összegezhetjük:
•  A magyar lakosság alapvetően kedvezőtlenül ítéli meg mind saját anyagi-, mind

pedig az ország gazdasági helyzetét. A jövőre vonatkozó várakozások tekintetében
többen vannak azok, akik saját életszínvonaluk várható alakulását negatívan ítélik
meg, mint azok, akik javulásban bíznak. A magasan iskolázottak és a vezető,
értelmiségi foglalkozásuakaz átlagosnaál elégedettebbek saját anyagi helyzetükkel
és – a fiatalokkal együtt – kilátásaikat is kedvezőbbnek látják másoknál. Az
állampolgárok saját helyzetüknél kedvezőtlenebbnek ítélik meg az ország
gazdasági helyzetét, annak kilátásait viszont jobbnak ítélik sajátjaiknál.

•  A választópolgárok közel egy évvel beiktatását követően közepesre értékelik az
Orbán-kormány tevékenységét. Az átlagosnál jobb véleménnyel vannak a
kormányról a fiatalok, a községekben élők, a legalacsonyabb jövedelműek közé
tartozók és a vezetők, értelmiségiek. Az ellenzék működése kevesebb
elégedettséget váltott ki az emberekből, ám még ennél is kedvezőtlenebb a
demokrácia magyarországi működéséről kialakult lakossági vélemény.

•  A magyar állampolgárok közel hasonló arányban ítélik helyesnek, illetve
helytelennek a Jugoszlávia elleni NATO-bombázások megkezdését. A
megkérdezettek fele helyesli az Országgyűlés döntését a magyar repülőterek
használatának engedélyezéséről a NATO gépei számára, és csupán egyharmaduk
helyteleníti azt egyértelműen. A magyarok általában nem tartanak a hadműveletek
átterjedésétől az országra, sem pedig a konfliktus nemzetközi kiszélesedésétől, de
ezek lehetőségét nem is zárják ki teljesen.

•  Mindhárom kelet-közép-európai országban úgy vélik, hogy a magánszektorhoz
tartozó állások jobban fizetettek, mint az állami tulajdonú vállalatokhoz,
intézményekhez tartozók, ám nem olyan biztosak, stabilak, mint azok. A
lengyelek vélik legbizonytalanabbnak a munkahelyeket, függetlenül a
tulajdontípusától. A piaci munkahelyeket a magyarok, az államiakat pedig a
csehek tartják a legkevésbé bizonytalannak. A munkahellyel rendelkezők
mindhárom országban általában úgy vélik, hogy nehéz munkát találni mind az
állami, mind pedig a magánszektorban.
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1. Vélemények az állampolgárok saját anyagi és az ország gazdasági
helyzetéről, a jövőbeli kilátásokról

Az adatfelvétel során kiváncsiak voltunk arra, hogy az állampolgárok miként értékelik
saját anyagi helyzetüket és milyen kilátásokkal néznek jövőjük elébe. Megkérdeztük
továbbá őket arról is, hogy miként vélekednek az ország gazdasági helyzetéről és
milyen várakozásaik vannak a kérdezés időpontját követő egy évre vonatkozóan.
Mind a négy kérdéshez egy-egy ötfokú értékelési skálát mellékeltünk. Az elemzés
során elsősorban az átlagértékekre támaszkodunk.

1.1.  Szubjektív helyzetértékelés – az állampolgárok anyagi helyzete

Az állampolgároknak saját anyagi helyzetükre vonatkozó értékelése a márciusi
adatokkal szinte megegyező: jelenlegi körülményeikkel általában elégedetlenek, és
jövőbeli kilátásaikat is inkább kedvezőtlennek ítélik.
Az ötfokú skálán elhelyezett válaszokból látható, hogy a megkérdezettek abszolút
többsége (57,0%) saját jelenlegi anyagi helyzetéről úgy vélte, hogy az nem jó, de nem
is rossz. Lényegesen magasabb azoknak az aránya, akik rossznak vagy nagyon
rossznak tartják helyzetüket (31,9%), mint azoké akik valamilyen mértékben
elégedettek (11%).A válaszoknak ez a megoszlása tükrözödik az átlagos értékben
(2,69). Az egyes gazdasági-társadalmi csoportok közül csupán a felsőfokú
végzettségűek (3,12) és a vezetők, értelmiségiek (3,12) között voltak – saját
bevallásuk szerint - legalább annyian a kedvező, mint a kedvezőtlen anyagi
helyzetben élők (1.5. táblázat).
A jövőre vonatkozó várakozásokra adott válaszok azt mutatják, hogy az emberek
többsége nem bízik a kedvező irányú változásban. Csupán valamivel több, mint
egyötödük reménykedik abban, hogy életszínvonaluk javulni fog (21,3%). A
legtöbben stagnálást, a helyzetük változatlanságát prognosztizálják (47,9%), a
pesszimisták aránya pedig megközelíti a megkérdezettek egyharmadát (30,8%). A
válaszadók 8%-a nem tudta megmondani milyen lesz szerinte saját anyagi helyzete
2000. áprilisában. A válaszok átlaga ennek megfelelően, bár csekély mértékben, de
3,00 alatt marad (2,86), ami statisztikai értelemben nem tér el márciusi átlagtól (2,85).
A társadalmi-gazdasági-demográfiai jellemzők szerinti vizsgálat (1.5. táblázat) azt
mutatja, hogy a férfiak optimistábbak, mint a nők. Minél fiatalabb, iskolázottabb és
magasabb jövedelmű valaki, annál valószínűbben látja kedvezően saját anyagi
helyzetének jövőbeli alakulását. A válaszok településtípus szerinti bontása azt
mutatja, hogy a megyeszékhelyen lakók a legoptimistábbak, válaszaik átlaga (3,00)
meghaladja a fővárosiakét (2,82), a legpesszimistábak, pedig a községek lakói (2,79).
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1.1. – 1.2. Vélemények az állampolgárok jelenlegi és jövőbeli saját anyagi
helyzetéről (ötfokú skálán: 1 – nagyon rossz, illetve sokkal rosszabb, mint most; 5 –
nagyon jó, illetve sokkal jobb, mint most)

Jelenlegi anyagi helyzet

N= % Érvényes%
nagyon jó 5 0,3 0,3
jó 161 10,7 10,7
nem is jó, nem is rossz 856 57,0 57,0
rossz 328 21,8 21,8
nagyon rossz 152 10,1 10,1
Összesen 1501 99,9 100,0
nem tudja 2 0,1 -
Összesen 1503 100,0 -
Átlag 2,69

Anyagi helyzet egy év múlva

N= % Érvényes %
sokkal jobb, mint most 13 0,9 0,9
jobb, mint most 282 18,8 20,4
ugyanilyen 663 44,1 47,9
rosszabb, mint most 346 23,0 25,0
sokkal rosszabb, mint most 80 5,3 5,8
Összesen 1384 92,0 100,0
nem tudja 120 8,0 -
Összesen 1504 100,0 -
Átlag 2,86

1.2.  Szubjektív helyzetértékelés – az ország gazdasági helyzete

Az állampolgárok rossznak, még saját anyagi helyzetüknél is roszabbnak ítélik meg
az ország jelenlegi gazdasági helyzetét (átlag: 2,50). Ez az átlag nemcsak önmagában,
hanem a márciusi adatokhoz képest is alacsony. Áprilisban a megkérdezettek
mindössze 3,6%-a véli úgy, hogy a gazadság helyzete kedvező, közel felük (46%)
ugyanakkor rossznak vagy nagyon rossznak gondolja azt. Általában azt mondhatjuk,
hogy a megkérdezettek véleménye nem mutat szoros kapcsolatot szocio-ökonómiai
jellemzőikkel, csupán a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők és a vezető,
értelmiségi foglalkozásúak esetében találkozunk a teljes lakossághoz viszonyítva
magas értékekkel (2,74 illetve 2,77).
Akárcsak márciusban, a jelenlegi gazdasági helyzet kedvezőtlen megítéléséhez képest
a lakosság ezúttal is meglehetősen optimistán ítéli meg az ország jövő évre várható
kilátásait, ám a válaszok átlaga valamivel alacsonyabb a megelőző hónap átlagánál
(2,93). Relatív többségben vannak azok, akik szerint a jelenlegihez hasonló
helyzetben lesz egy év múlva is az ország (46%). Ezúttal azonban a pesszimisták
aránya árnyalatnyival magasabb, mint az optimistáké (28,9-, illetve 25%), és ennek
megfelelően a válaszok átlaga a skála középső értéke alatt marad. Meglehetősen
magas a nem tudja válaszok arány (10,9%). Igazán optimistának csak a 18-39 évesek
(3,02), valamint a megyeszékhelyen lakók (3,02) mutatkoztak.
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1.3. – 1.4. Vélemények az ország jelenlegi és jövőbeli gazdasági helyzetéről
(ötfokú skálán: 1 – nagyon rossz, illetve sokkal rosszabb, mint most; 5 – nagyon jó,
illetve sokkal jobb, mint most)

Az ország jelenlegi gazdasági
helyzete

N= % Érvényes%
nagyon jó 0 0,0 0,0
jó 51 3,4 3,6
nem is jó, nem is rossz 712 47,4 50,4
rossz 544 36,2 38,5
nagyon rossz 106 7,1 7,5
Összesen 1413 94,1 100,0
nem tudja 89 5,9 -
Összesen 2915 100,0 -
Átlag 2,50

Az ország gazdasági helyzete
egy év múlva

N= % Érvényes %
sokkal jobb, mint most 6 0,4 0,4
jobb, mint most 329 21,9 24,6
ugyanilyen 615 41,0 46,0
rosszabb, mint most 332 22,1 24,8
sokkal rosszabb, mint most 55 3,7 4,1
Összesen 1337 89,1 100,0
nem tudja 164 10,9 -
Összesen 2838 100,0 -
Átlag 2,93
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1.5. Az állampolgárok saját- és az ország helyzetének szubjektívmegítélése –
társadalmi-gazdasági jellemzők szerinti bontásban

Jelenlegi anyagi
helyzet

Anyagi helyzet
egy év múlva

Az ország jelenlegi
gazdasági
helyzete

Az ország gazdasági
helyzete

egy év múlva
NEM
férfi 2,73 2,93 2,52 2,98
nő 2,66 2,80 2,49 2,87
együtt 2,69 2,86 2,50 2,93
N= 1501 1385 1414 1338
ÉLETKOR
18-39 2,79 3,20 2,52 3,02
40-59 2,59 2,66 2,45 2,88
60- 2,68 2,58 2,54 2,84
együtt 2,69 2,86 2,50 2,93
N= 1497 1381 1410 1334
ISKOLAI
VÉGZETTSÉG
legfeljebb
általános iskola

2,47 2,63 2,41 2,85

szakmunkásképző 2,70 2,93 2,50 2,94
érettségi 2,86 3,00 2,53 2,98
felsőfokú 3,12 3,11 2,74 2,99
együtt 2,69 2,86 2,50 2,93
N= 1500 1385 1413 1337
JÖVEDELMI
HELYZET
legalsó ötöd 2,21 2,72 2,38 2,88
második ötöd 2,59 2,82 2,43 2,84
harmadik ötöd 2,66 2,81 2,49 2,97
negyedik ötöd 2,75 2,82 2,55 2,90
legfelső ötöd 2,97 2,89 2,62 2,95
együtt 2,64 2,81 2,50 2,91
N= 1100 1015 1037 983
FOGLALKOZÁS
alkalmazott 2,60 2,80 2,45 2,91
önálló, vállalkozó 2,81 2,93 2,57 2,92
vezető, értelmiségi 3,12 3,03 2,77 2,94
együtt 2,68 2,84 2,50 2,91
N= 1382 1272 1301 1233
TELEPÜLÉSTÍPUS
község 2,64 2,79 2,46 2,87
város 2,70 2,88 2,50 2,89
megyeszékhely 2,78 3,00 2,58 3,02
Budapest 2,71 2,82 2,51 2,99
együtt 2,69 2,86 2,50 2,93
N= 1501 1385 1414 1338
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2. A politika szereplőinek és a demokrácia állapotának lakossági
megítélése

A magyar lakosság véleménye szerint a megalakulása eltelt időszakban az Orbán-
kormány tevékenysége közepesnek mondható. Ezt fejezi ki az összes értékelő válasz
átlaga (2,48), mely éppen a négyfokú skála közepét jelenti. A válaszok megoszlása
kissé árnyaltabb képet mutat. Valamivel többen vannak ugyan a kormány
tevékenységével elégedettek (53,3%), mint az azzal elégedetlenek, ám az
egyértelműen negatív vélemények száma közel kétszerese az egyértelműen pozitív
véleményeknek. A válaszok 47%-a szerint, ami relatív többséget jelent, a lakosság
jelentős része inkább pozitívan, mint negatívan értékeli a háromnegyedéves
kormányzati teljesítményt. A megkérdezettek több, mint egytizede nem tudott
határozott véleményt formálni a kormány eddigi teljesítményéről.

2.1. Az Orbán-kormány tevékenységének megítélése (négyfokú skálán: 1 –
egyértelműen negatívan, 4 – egyértelműen pozitívan)

N= %
Egyértelműen pozitív 85 6,6
Inkább pozitív 606 46,7
Inkább negatív 452 34,8
Egyértelműen negatív 154 11,9
Összesen 1297 100,0
Nem tudja, nincs határozott véleménye 205 13,6
Átlag 2,48

A kormány megítélése és a társadalmi háttérváltozók között mutatkozik kapcsolat.
Elmondhatjuk, hogy minél fiatalabb valaki, annál elégedettebb az Orbán kormány
eddigi tevékenységével. Kivételt képeznek ugyanakkor a 70 év felettiek: válaszaik
átlaga (2,55) megegyezik a 30 év alattiakéval (2,54). Egyértelmű kapcsolatot mutat a
véleményformálással a jövedelem is: minél alacsonyabb jövedelmi kategóriába
tartozik valaki, annál elégedettebb a kormánnyal. Érdekes módon ugyanakkor átlag
feletti a vezetők, értelmiségiek elégedettsége (2,56). A településtípus szerinti elemzés
azt mutatja, hogy a községekben élők az átlagnál jobb (2,56), a budapestiek pedig
annál sokkal rosszabb véleménnyel vannak a kormányzat működéséről (2,31).

Míg a határozott véleményt alkotó állampolgárok relatív többsége inkább pozitívnak
véli a kormány tevékenységét, az ellenzék esetében ez éppen fordítva van: 47,2%-uk
gondolja úgy, hogy az ellenzéki pártok eddigi munkája inkább negatív. A válaszok
átlaga ennek megfelelően valamivel alatta marad a kormány tevékenységét minősítő
válaszokénak: 2,39. Sokan voltak ugyannakkor azok, akik a kérdésben nem tudtak
határozottan állást foglalni, a válaszadók több, mint egynegyede került ebbe a
kategóriába.
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2.2. Az ellenzék munkájának megítélése (négyfokú skálán: 1 – egyértelműen
negatívan, 4 – egyértelműen pozitívan)

N= %
Egyértelműen pozitív 40 3,7
Inkább pozitív 441 40,4
Inkább negatív 515 47,2
Egyértelműen negatív 96 8,8
Összesen 1092 100,0
Nem tudja, nincs határozott véleménye 408 27,2
Átlag 2,39

Az életkor és az ellenzékről munkájáról alkotott vélemények kapcsolata, bár elég
erős, nem mutat olyan egyértelmű összefüggést, mint a kormány esetében. Az
ellenzék eddigi tevékenységével elsősorban a nyugdíjasok és a 40-49 évesek a
legkevésbé elégedetlenek, a 30 év alattiak pedig a legkritikusabbak. Szintén a
leggelégedetlenebbek közé tartoznak a háztartás egyfőre jutó nettó jövedelme alapján
képzett kvintilisek közül a legalsóba tartozók, továbbá a kisvárosokban és a
Budapesten élők. Egyetlen társadalmi-gazdasági csoport tagjai által adott válaszok
átlaga sem haladja meg a skála számított középső értékét, a 2,5-öt.

A feltett kérdésre a határozott véleménnyel rendelkezők 13,3%-a teljes
elégedetlenségét fejezte ki a magyar demokrácia jelenlegi állapotával, működésével
szemben, a valamilyen mértékben negatív véleményt alkotók aránya pedig
összességében 57,3%. Az elégedettek között szinte elenyésző azok aránya, aik teljes
mértékben elégedettek a demokrácia magyarországi működésével. A válaszok átlaga
(2,31) is ezt a relatív elégedetlenséget fejezi ki.

2.3. Elégedettség a demokrácia működésével (négyfokú skálán: 1 –nagyon
elégedetlen, 4 – nagyon elégedett)

N= %
Nagyon elégedett 15 1,1
Elégedett 546 41,6
Elégedetlen 578 44,0
Nagyon elégedetlen 174 13,3
Összesen 1313 100,0
Nem tudja, nincs határozott véleménye 185 12,3
Összesen 1498 100,0
Átlag 2,31

Az általános elégedetlenség a demokrácia működésével kapcsolatban abban is
megmutatkozik, hogy a társadalom egyetlen – tagajainak valamilyen társadalmi-
gazdasági-demográfiai jellemzője által meghatározott – csoportja esetében sem
beszélhetünk arról, hogy az elégedettek száma meghaladta volna az elégedetlenekét.
Egyetlen csoport esetében sem találunk tehát 2,5 fölötti átlagértéket. A demokráciáról
alkotott vélemények és az életkor kapcsolata egy U-alakú görbéhez hasonlítható,
melynek legalsó pontján az 50-59 évesek helyezkednek el (körükben a válaszok
átlaga 2,18), két szélső pontján pedig a 30 év alattiak (2,45), valamint a 70 év felettiek
(2,36). A legkevésbé elégedetlenek közzé sorolhatjuk továbbá a felsőfokú
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végzettségűeket (2,47), a vezetőket (2,48) és értelmiségieket (2,40). A
legkiábrándultabbak a középkorúak mellett, az alsó szintű vezetők (2,19), a szellemi
beosztottak (2,24) és a budapestiek (2,20). A válaszokban nem találunk különbséget
aszerint, hogy valaki mennyire elégedett a kormány, illetve az ellenzék
tevékenységével.
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3. A koszovói helyzet és a jugsozláviai NATO-bombázások lakossági
megítélése

A kérdőívben több kérdés is szerepelt az időszak legfontosabb külpolitikai
vonatkozású eseményével, a koszovói albán kisebbség problémájával és - ehhez
kapcsolódóan - a szerbiai NATO-bombázásokkal, a konfliktus kiszélsedésének
esélyeivel.
Először azt tudakoltuk, mennyire ismeri a magyar lakosság a konfliktus kiváltó okát, a
koszovói konfliktust. A válaszok azt mutatják, hogy a magyarok tájékozottak ebben a
kérdésben, szinte mindenki hallott már erről a problémáról.

3.1. Hallot-e Ön a koszovói albán kisebbség problémáiról?
N= %

Igen 1476 98,3
Nem 24 1,6
Nem tudja 2 0,1
Összesen 1502 100,0

A megkérdezettek közel hasonló arányban tarják helyesnek (37,2%), illetve
helytelennek (34,4%) a NATO csapatainak Szerbiára mért légi csapásainak
megkezdését. A lakosság közel egynegyede (22%) ugyanakkor a hadműveletek
mellett és ellen is lát megfontolandó érveket. Meglehetősen alacsony volt azoknak a
száma, akik egyáltalán nem kívántak állást foglalni a kérdésben (6,5%).

3.2. Helyes döntés volt-e a szerbiai NATO-bombázások megkezdése?
N= %

Helyes 558 37,2
Helytelen 516 34,4
Részben helyes, részben helytelen 330 22,0
Nem tudja 98 6,5
Összesen 1502 100,0

Rendkívül élesen elkülönül a férfiak és a nők véleménye ebben a kérdésben. Míg a
férfiak közel fele (46%) helyesli az akciót, addig a nők 40% helyteleníti azt. Az
életkorral csökken, az iskolai végzettség szintjével és a település nagyságával viszont
növekszik a bombázásokkal egyteértők aránya. A helyeslők között az átlagnál
nagyobb az elégedettség az Orbán-kormánnyal, de különösen a demokráciával (2,40;
az átlag 2,31).
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3.3. A NATO-bombázások elkezdésének megítélése a magyar lakosság körében –
a társadalmi-gazdasági háttérváltozókkal mutatott összefüggés (%)

Helyes Helytelen Helyes Helytelen
NEM 37,2 34,4 TELEPÜLÉSTÍPUS 37,2 34,3
férfi 45,9 28,2 község 32,7 36,3
nő 29,4 39,8 város 37,4 37,2
ÉLETKOR 37,0 34,4 megyeszékhely 41,9 31,4
fiatal 40,8 34,3 Budapest 42,4 28,2
középkorú 38,4 33,2 Elégedettség az Orbán-kormánnyal

(válaszok átlaga a négyfokú skálán )
2,55 2,4

idős 29,2 36,3 Elégettség az ellenzék tevékenységével
(válaszok átlaga a négyfokú skálán )

2,36 2,41

ISKOLAI
VÉGZETTSÉG

37,2 34,4 Elégedettség a demokrácia működésével
(válaszok átlaga a négyfokú skálán )

2,40 2,23

legfeljebb általános iskola 26,8 43,0
szakmunkásképző 41,9 31,1
érettségi 43,6 28,5
felsőfokú 47,8 25,5

Annak ellenére, hogy – amint láttuk – a magyar lakosság csak valamivel több, mint
egyharmada helyesli a NATO szerbiai hadműveleteit, a magyar repülőterek
használatát engedélyező országgyűlési határozattal már az állampolgárok fele
egyetért. Többen úgy véltik, hogy a tagságunkkal járó kötelezettségeinknek akkor is
eleget kell tennünk, ha a hadműveletek célja vitatható. Még ennek ellenére is magas
egyharmadhoz közeli (31,4%) azonban a döntést helytelenítők arány a népességben.
Az előző kérdéshez viszonyítva erősen lecsökkent a bizonytalan választ adók száma:
a megkérdezettek 14%-a nem foglalt egyértelműen állást a kérdéseben, 5%-uk pedig
nem tudott választani a felkínált lehetőségek közül.

3.4. Hogyan értékeli az Országgyűlés döntését, mely szerint a NATO-gépek a
szerbiai hadműveletek során használhatják a magyarországi repülőtereket?

N= %
Helyesli 740 49,4
Nem helyesli 471 31,4
Se nem helyesli, se nem helyteleníti 209 14,0
Nem tudja 78 5,2
Összesen 1498 100,0

A repülőtérhasználat engedélyezésének megítélése hasonló kapcsolatot mutat az
egyes társadalmi-gazdasági háttérváltozókkal, mint a bombázások elkezdésének
megítélése. Az országgyűlési határozatba foglalt döntést elsősorban a férfiak, a
fiatalok és a középkorúak, a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, a nagyobb
városokban élők, a kormány és a demokrácia működésével elégedetebbek helyeslik.
Azt is megvizsgáltuk, hogy a bombázásokkal kapcsolatos állásfoglalás hogyan
befolyásolja a repülőtérhasználat engedélyezésének megítélését. A táblázatból
láthatjuk, hogy a bombázásokat helyeslők egytizede (10,4%) ellenzi csak a NATO-
gépek magyar reptérhasználatát, több, mint négyötödük ugyanakkor helyesli azt.
Ezzel szemben a bombázásokat elítélők egyötöde (21,4%) helyesli a reptérhasználat
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engedélyezését a szövetséges harci gépek számára és kétharmad alatt marad (62,7%)
azok aránya, akik mindkét kérdésben helytelenítő állaspontot foglalnak el.

3.5. A repülőtérhasználat engedélyezésének megítélése a magyar lakosság
körében – a társadalmi-gazdasági háttérváltozókkal mutatott összefüggés (%)

Helyes Helytelen Helyes Helytelen
NEM 49,4 31,4 TELEPÜLÉSTÍPUS 49,3 31,5
férfi 61,9 22 község 46,3 34,2
nő 38,2 39,7 város 47,8 30,4
ÉLETKOR 49,3 31,5 megyeszékhely 53,4 34,1
fiatal 52,8 30,3 Budapest 54,5 23,6
középkorú 52,3 30,7 HELYES VOLT-E ELKEZDENI

A BOMBÁZÁST
49,3 31,4

idős 39,6 34,6 Helyes 81,9 10,4
ISKOLAI VÉGZETTSÉG 49,3 31,5 Helytelen 21,4 62,7
legfeljebb általános iskola 37,3 38,4 Elégedettség az Orbán-kormánnyal

(válaszok átlaga a négyfokú skálán )
2,54 2,37

szakmunkásképző 49,6 32,6 Elégettség az ellenzék tevékenységével
(válaszok átlaga a négyfokú skálán )

2,38 2,4

érettségi 59,5 24,8 Elégedettség a demokrácia működésével
(válaszok átlaga a négyfokú skálán )

2,38 2,18

felsőfokú 68,1 19,4

A magyar lakosság többsége nem zárja ki sem a hadműveletek átterjedését
Magyarországra, sem egy szélesebb nemzetközi konfliktus kibontakozását, ám
egyiket sem tartja igazán valószínűnek. Erre az álláspontra helyezkedik a
megkérdezettek 53-54%-a. Némileg különbözik a két kérdéseben azoknak az aránya,
akik biztosra veszik a konfliktus kiszélesedését, mint akik teljesen valószínűtlennek
tartják azt: ha kis mértékben is, de többen vannak azok, akik egy nagyobb nemzetközi
konfliktustól tartanak (23,5%), mint akik Magyarországot féltik a hadműveletek
átterjedésétől (19,3%). Minden bizonnyal a korábban már regisztrált széleskörű
informáltságnak tudható be, hogy a szinte minden megkérdezett állást foglalt a feltett
kérdésekben.
A koszovói válság kiterjedésétől legkevésbé a férfiak és a felsőfokú végzettségűek
tartanak. A várakozásoknak megfelelően erős kapcsolat mutatkozik a hadműveletek
elkezdésének és a konfliktus kiszélesedésének megítélése között: akik helytelenítik a
NATO beavatkozását, azok sokkal inkább tartanak a válság kiterjedésétől, mint akik
egyetértenek azzal.

3.6. Fennáll-e a veszélye annak, hogy a hadműveletek Magyarországra is
átterjednek, vagy, hogy nagyobb nemzetközi konfliktus alakul ki?

A hadműveletek
Magyarországra

is átterjednek

Nagyobb
nemzetközi

konfliktus alakul ki
N= % N= %

Igen nagy a valószínűsége 291 19,3 354 23,5
Nem kizárt, de kicsi a valószínűsége 814 54,1 799 53,1
Nem áll fenn ennek a veszélye 349 23,2 277 18,4
Nem tudja 51 3,4 75 5,0
Összesen 1505 100,0 1505 100,0
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4. A munkahely biztonsága és a fizetés színvonala az állami és a piaci
szektorban

Az áprilisi adatfelvétel során a kérdőív egyik legfontosabb kérdéscsoportja a
lakosságnak a munkahelyekkel kapcsolatos véleménye után érdeklődött, különös
tekintettel az állami, önkormányzati és a magántulajdonban levő cégek közötti
összehasonlításra. A magyarországi adatfelvétellel egyidőben ugyanezek a kérdéseket
Csehországban és Lengyelországban is feltették a felnőtt lakosságot reprezentáló
minta tagjainak. Elemzésünkhöz ezeket az összehasonlító adatokat is felhasználjuk.
Az elemzés mindvégig a munkahellyel rendelkezők százalékában kifejezett adatokra
épül.

4.1. Munkahelyi tervek és kilátások

Elsőként azt tudakoltuk, hogy a megkérdezetteknek milyen terveik vannak jelenlegi
munkahelyükkel kapcsolatban és milyennek ítélik annak kilátásait ebben az évben.
Az áprilisban munkával rendelkezők több, mint kétharmada (68,5%) jelenlegi
munkahelyén szeretne maradni és úgy érzi, azt meg is tudja tartani. Valamivel több,
mint egytizedük (11,7%) szeretne munkahelyet, de legalábbis munkát változtatni.
Ennél többen vannak azok, akik ugyan nem akarnak váltani, de a munkahelyükkel
kapcsolatos bizonytalanságok miatt félnek a kényszerű távozástól (16,6%).
A munkahellyel kapcsolatos tervek csupán az életkorral és az iskolai végzettséggel
mutatnak többé-kevésbé szoros kapcsolatot. Az életkor és a változtatás szándéka
fordítottan arányos: minél fiatalabb valaki, annál nagyobb valószínűséggel szeretne
munkahelyet változtatni. Az iskolai végzettség szerinti bontásból kiderül, hogy a
szakmunkásképzőt végzettek valamint az érettségizettek szeretnének leginkább
váltani. A 40-49 évesek és a legfeljebb alapfokú végzettségűek a legbizonytalanabbak
jövőjüket illetően: ők félnek legjobban attól, hogy elveszítik munkájukat, bár
szeretnének jelenlegi munkahelyükön tovább dolgozni.
Ha ezeket az adatokat a másik két kelet-közép-európai országban mértekhez
hasonlítjuk, láthatjuk, hogy azokból a jelenlegi munkahellyel, annak megtartásával
kapcsolatosan kialakított két egymástól és a magyartól is eltérő viszonytípus
rajzolódik ki. A csehek döntő többsége nem akar munkahelyet változtatni, szeretne
jelenlegi munkahelyén maradni és nem is fél annak elvesztésétől. Ezzel szemben a
lengyelek sokkal bizonytalanabbnak érzik pozícióikat. Egyharmaduk nyilatkozott
úgy, hogy bár nem szeretne távozni jelenlegi munkahelyétől, de fél annak
elvesztésétől. Az összehasonlításból az is kiderül, hogy a magyarok és a lengyelek
között kétszer annyian vannak a váltani szándékozók, mint a csehek között.
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4.1. Milyen tervei, kilátásai vannak munkájával, munkahelyével kapcsolatban?
(a munkahellyel rendelkezők százalékában)

Csehország Lengyelország Magyarország
N= % N= % N= %

Szeretne maradni és meg is tudja tartani
munkáját

397 80,5 266 55,8 467 68,5

Szeretne maradni és meg is tudja tartani
munkáját, de fél, hogy elveszíti

42 8,5 156 32,7 113 16,6

Szeretne munkahelyet, munkát változtatni 27 5,5 50 10,5 80 11,7
Egyéb 7 1,4 5 1,1 14 2,1
Nem tudja 20 4,0 - - 8 1,2
Összesen 493 100,0 477 100,0 682 100,0

A megkérdezettek döntő többsége alapvetően biztosítottnak érzi munkahelyének,
vállalkozásának kilátásait az idei esztendőben. A kilátásokat kedvezően megítélők
között nagyjából fele-fele arányban találunk olyanokat, akik szerint egyáltalán
nincsenek problémák az adott cégnél (az összes megkérdezett 41,5%-a), illetve
olyanokat, akik szerint a meglévő problémák nem veszélyeztetik a cég fennmaradását
(az összes megkérdezett 44,4%-a). A felsőfokú végzettségűek döntő többsége (92,4%)
azok közé tartozik, akik szerint nincsenek komoly problémák munkahelyén. Azonban
csupán valamivel több, mint egyharmaduk, az összes diplomás 32,2%-a van
tökéletesen megelégedve munkahelyével, közel kétharmaduk (az összes felsőfokú
60,2%-a) némi kritikával szemléli a cég helyzetét. A középfokú végzettségűek
esetében a semmilyen problémát sem látók aránya jóval magasabb: a
szakmunkásképzőt végzettek esetében 46,9%, az érettségizettek között pedig 44,7%.
Hasonló a helyzet az iskolai végzettség által erősen befolyásolt foglalkozási
kategóriák szerinti vizsgálat esetében is. Az alkalmazottak között sokkal magasabb
(47,7%) azok részaránya, akik szerint munkahelyükön semmilyen negatív jel nem
mutatkozik a cég, vállalat, intézmény működésében, mint a vezetők, értelmiségiek
(30,4%), de különösen a vállalkozók között (26,1%). Természetesen tekintettel kell
lennünk arra, hogy az alkalkmazottak között magasabb a fennmaradást tekintve
lényegesen biztonságosabb állami, önkormányzati szektorban dolgozók részaránya és
ez tükröződhet az eredményekben. Ezt a feltételezést erősíti a válaszok elemzése
aszerint, hogy valaki a gazdaság melyik szektorában dolgozik. Az állami
foglalkoztatottak közel fele (48,5%) problémamentesnek látja munkahelye
működését, a magángazdaságban ez az arány csupán egyharmados.
A megkérdezettek egytizede látja bizonytalannak munkahelye, vállalkozása jövőjét és
mindössze 1,2%-a valószínűsíti a csődöt, illetve a megszűnést még ebben az évben.
A magyarokhoz hasonlóan a csehek több, mint 80%-a is csupán kisebb, a munkahely,
vállalkozás fennmaradását nem fenyegető problémákat lát maga körül. A lengyelek
ennél lényegesen rosszabbnak látják munkahelyük helyzetét. A munkahellyel
rendelkezők egyharmada (33,9%) úgy látja, hogy a meglévő problémák a cég,
vállalkozás jövőjét veszélyeztetik. Ez több, mint kétszerese a cseh és háromszorosa
magyar adatoknak. A lengyelek között már statisztikailag is érzékelhetően jelen van
az esetleges csődtől, megszűnéstől való félelem (6,3%).
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4.2. Hogyan értékeli munkahelyéne/vállalkozásának kilátásait ebben az évben?
(a munkahellyel rendelkezők százalékában)

Csehország Lengyelország Magyarország
N= % N= % N= %

Nincsenek problémák, a munkahely/vállalkozás
fennmaradása biztosított

235 41,6 130 23,3 282 41,5

Vannak problémák, de ezek nem veszélyeztetik
a munkahely/vállalkozás fennmaradását

231 40,0 195 35,1 302 44,4

Súlyos problémák vannak, a
munkahely/vállalkozás jövője bizonytalan

83 14,7 189 33,9 72 10,6

Valószínüleg csődbe megy a vállalat és
megszűnik

2 0,4 35 6,3 8 1,2

Egyéb - - - - 3 0,4
Nem tudja 13 2,3 8 1,5 13 1,9
Összesen 564 100,0 558 100,0 680 100,0

A 4.3. táblázat jól mutatja, hogy –amint az feltételezhető - szoros kapcsolat van a
jelenlegi  munkahely bizonságának megítélése és a munkahellyel kapcsolatos tervek
között. Minél komolyabb problémákkal küszködik a munkahely, annál nagyobb
valószínűséggel gandolkodik valaki a változtatáson. Ez fordítva is igaz: minél
kevésbé veszélyeztettett a munkahely léte, annál inkább szeretne és képes is valaki
ottmaradni.

4.3. A munkahely biztonságának hatása a munkahelyváltoztatási szándékra (%)
Szeretne maradni
és meg is tudja

tartani munkáját

Szeretne maradni,
de fél, hogy

elveszíti munkáját

Szeretne
munkahelyet
 változtatni

Összesen N=

Nincsenek problémák,
a fennmaradás biztosított

86,0 6,5 7,6 100,0 278

Vannak problémák, de ezek nem
veszélyeztetik a fennmaradást

69,0 18,4 12,6 100,0 294

Súlyos, a fennmaradást
veszélyeztető problémák vannak

25,0 51,3 23,7 100,0 76

Összesen 71,1 17,1 11,7 100,0 648

4.2. Lehetőségek, jövedelmek és a munkahely biztonsága az állami és önkormányzati
szektorban

A magyar, munkahellyel rendelkező lakosság általában alacsonynak tartja
elhelyezkedési esélyeit az állami szektorban. Csupán egytizedük véli úgy, hogy állami
vagy önkormányzati tulajdonú cégnél, vállalatnál könnyű lenne számára a
munkaszerzés. Egynegyedük szerint az elhelyezkedés nem is könnyű, de nem is
nehéz, a megkérdezettek többsége szerint pedig nehéz vagy nagyon nehéz ebben a
szektorban. Ezt jól mutatja az ötfokú skálán mért válaszok átlaga, 3,69. A nők, a 18-
39 év közöttiek, a felsőfokú végzettségűek a legfelső jövedelmi ötödbe tartozók és a
fővárosiak az átlagnál könnyebbnek vélik az elhelyezkedést az állami, önkormányzati
szektorban. Mindez talán nem meglepő, ám az már igen, hogy az állami szektorban
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dolgozók semmivel sem adnak nagyobb esélyt az elhelyezkedésre, mint a nem-állami
munkahellyel rendelkezők.

4.4. Milyen könnyű munkát találni egy Önhöz hasonló foglalkozású embernek
egy állami vagy önkormányzati tulajdonú cégnél? (a munkahellyel rendelkezők
százalékában, ötfokú skálán: 1 – nagyon könnyű, 5 – nagyon nehéz)

N= %
Nagyon könnyű 5 0,7
Könnyű 65 9,4
Nem könnyű, de nem is nehéz 184 26,7
Nehéz 225 32,6
Nagyon nehéz 171 24,8
Nem tudja 39 5,7
Összesen 690 100,0
Átlag 3,76

A csehek hisznek leginkább abban, hogy az állami, önkormányzati munkahely
biztosnak, stabilnak számít. Közel felük (48,8%) nyilatkozott ilyen értelemben,
szemben a lengyelekkel, akiknél ez az arány csak 38,3%. Ezeket a vélekedéseket
tükrözik az ötfokú skálán mért válaszok átlagai is. A legalacsonyabb átlagot a csehek
esetében regisztráltuk (2,47), a legmagasabbat pedig a lengyeleknél (2,90), ami azt
mutatja, hogy a lengyelek tartják legkevésbé biztonságosnak és stabilnak ezeket a
munkahelyeket. A Magyarországon regisztrált eredmények (2,66) a másik két
országban mértekhez képest középen áll, valamivel közelebb a cseh véleményekhez.

4.5. Milyen gyakran számít biztos, stabil munkahelynek az állami,
önkormányzati munkahelyeken dolgozók állása? (a munkahellyel rendelkezők
százalékában, ötfokú skálán: 1 – majdnem mindig, 5 – szinte sohasem)

Magyarország Csehország Lengyelország
N= % N= % N= %

Majdnem mindig 105 15,2 80 14,2 73 13,1
Gyakran 195 28,3 194 34,6 140 25,2
Néha igen, néha nem 240 34,8 240 42,7 144 25,9
Ritkán 74 10,7 39 6,9 123 22,1
Szinte sohasem 51 7,4 9 1,6 54 9,7
Nem tudja 24 3,5 - - 22 4,0
Összesen 690 100,0 562 100,0 556 100,0
Átlag 2,66 2,47 2,90

A csehek nemcsak alapvetően biztonságosnak, hanem közepesen, a másik két
országban mérthez azonban viszonylag jól fizetőnek tartják a saját államuk és
önkormányzataik által fenntartott munkahelyeket (átlag: 3,05). A magyarok és
lengyelek véleménye ebben a kérdésben tökéletesen megegyezik: az állami szektor
vállalatai, intézményei csak néha, inkább ritkán, mint gyakran fizetnek jól.
A magyarországi adatok azt mutatják, hogy a megkérdezettek társadalmi-demográfiai
jellemzői nem befolyásolják a kérdésben kialakított véleményeket. A gazdasági
jellemzők ezzel szemben érdekes kapcsolatot, egyfajta “irigységet” mutatnak. Az
önállók, vállalkozók, általában a magánszférában dolgozók jobban fizetetnek tartják
az állami, önkormányzati munkahelyeket, mint az állami alkalmazottak.
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4.6. Milyen gyakran vannak az állami, önkormányzati munkahelyeken dolgozók
jól megfizetve? (a munkahellyel rendelkezők százalékában, ötfokú skálán: 1 –
majdnem mindig, 5 – szinte sohasem)

Magyarország Csehország Lengyelország
N= % N= % N= %

Majdnem mindig 23 3,3 37 6,6 13 2,3
Gyakran 75 10,9 78 13,9 41 7,4
Néha igen, néha nem 238 34,5 287 51,1 221 39,7
Ritkán 190 27,5 138 24,6 185 33,2
Szinte sohasem 115 16,7 22 3,9 70 12,6
Nem tudja 50 7,2 - - 27 4,8
Összesen 690 100,0 562 100 557 100,0
Átlag 3,47 3,05 3,49

4.3. Lehetőségek, jövedelmek és a munkahely biztonsága az állami és önkormányzati
szektorban

A magyar lakosságon belül munkahellyel rendelkezők a magántulajdonú cégek
esetében sem ítélik meg kedvezően saját kilátásaikat az elhelyezkedésre. A legtöbben
ezt (29,1%) ebben az esetben is nehéznek ítélik, de közel ugyanennyien tartják
nagyon nehéznek (26,2%). A társadalmi-gazdasági háttérváltozók szerinti elemzés
érdekessége, hogy a felsőfokú végzettségűek (3,67) hasonlóan nehéznek tartják a
piaci szektorban való munkahelyszerzést, mint az érettségizettek (3,64), és
nehezebbnek, mint a szakmunkásképzőt végzettek (3,57).

4.8. Milyen könnyű munkát találni egy Önhöz hasonló foglalkozású embernek
egy magántulajdonú cégnél? (a munkahellyel rendelkezők százalékában, ötfokú
skálán: 1 – nagyon könnyű, 5 – nagyon nehéz)

N= %
Nagyon könnyű 18 2,6
Könnyű 70 10,1
Nem könnyű, de nem is nehéz 197 28,6
Nehéz 201 29,1
Nagyon nehéz 181 26,2
Nem tudja 25 3,6
Összesen 690 100,0
Átlag 3,69

Az adatok alapján egyértelműnek tűnik, hogy a lengyelek általában bizonytalannak
tartják a munkahelyeket, függetlenül attól, hogy az melyik szektorban található. A
piaci munkahelyek biztonságát, stabilitását firtató kérdés esetében is körükben
születtek a legpesszimistább válaszok (átlag 3,82). A legkevésbé bizonytalannak a
magyarok ítélik meg a magántulajdonú cégek által biztosított munkahelyeket, ám az
átlag esetükben is jelentősen meghaladja az ötfokú skála középértékét (3,44).
Összehasonlítva az állami szektorban dolgozók állásának biztonságával, a piaci
munkahelyeket mindhárom kelet-közép-európai országban lényegesen
bizonytalanabbnak, instabilabbnak tartják.
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4.9. Milyen gyakran számít biztos, stabil munkahelynek a magántulajdonban
levő cégeknél dolgozók állása? (a munkahellyel rendelkezők százalékában, ötfokú
skálán: 1 – majdnem mindig, 5 – szinte sohasem)

Magyarország Csehország Lengyelország
N= % N= % N= %

Majdnem mindig 19 2,8 7 1,3 6 1,1
Gyakran 66 9,6 30 5,4 26 4,7
Néha igen, néha nem 289 41,9 253 45,1 131 23,5
Ritkán 186 27,0 208 37,1 201 36,1
Szinte sohasem 105 15,2 63 11,2 174 31,2
Nem tudja 26 3,8 - - 19 3,4
Összesen 690 100,0 561 100,0 557 100,0
Átlag 3,44 3,52 3,82

A megkérdezettek mindhárom országban úgy vélekednek, hogy a magánszektorban
működő cégeknél dolgozókat jobban fizetik, mint az állami szektorban
foglalkoztattakat. Mindhárom országban nagyjából ugyanannyi esélyt adnak arra,
hogy egy munkahely jól fizet, minthogy nem.

4.10. Milyen gyakran vannak a magántulajdonban levő cégeknél dolgozók jól
megfizetve? (a munkahellyel rendelkezők százalékában, ötfokú skálán: 1 – majdnem
mindig, 5 – szinte sohasem)

Magyarország Csehország Lengyelország
N= % N= % N= %

Majdnem mindig 30 4,3 15 2,7 19 3,4
Gyakran 135 19,6 111 19,8 92 16,5
Néha igen, néha nem 316 45,8 318 56,7 255 45,8
Ritkán 121 17,5 93 16,6 114 20,5
Szinte sohasem 52 7,5 24 4,3 51 9,2
Nem tudja 35 5,1 - - 26 4,7
Összesen 690 100,0 561 100,0 557 100,0
Átlag 3,05 3,00 3,16
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