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Összegzés

A TÁRKI 1999. májusában Omnibusz-adatfelvételt végzett 1516 fős, országos, a
magyar felnőtt lakosságot nem, kor és iskolai végzettség szempontjából reprezentáló
mintán. A minta valószínűségi minta, ami többlépcsős, arányosan rétegzett
kiválasztással készült.

Az adatfelvétel eredményeit az alábbiak szerint összegezhetjük:
•  A magyar lakosság továbbra is kedvezőtlenül, inkább negatívan ítéli meg mind

saját anyagi, mind pedig az ország gazdasági helyzetét. Ugyancsak inább
negatívak a jövőre vonatkozó várakozások is, de lényegesen kevésbé, mint a
jelenre vonatkozó helyzetértékelések.

•  A magyar állampolgárok inkább elégedetlenek, mint elégedettek a kormány és az
ellenzék közel egyéves tevékenységével, valamint a demokrácia működésével. Az
előző hónapokhoz képest változás következett be a kormány és az ellenzék
egymáshoz viszonyított pozícióiban a lakossági vélemények alapján. Míg a
korábbi hónapokban a kormány tevékenységével szemben kevésbé mutatkozott
elégedetlenség, addig májusban a politikai élet két szereplőjének működését
azonosan értékelték a választópolgárok.

•  Májusban a kérdésben határozott véleménnyel bíró magyar lakosságon belül
csekély többségben vannak a NATO jugoszláviai bombázásait és a repülőterek
használatba engedésével azt támogató magyar parlamenti döntést helytelenítők. A
szárazföldi hadműveletek elkezdését, különösen annak magyar területről való
kiindulását azonban már az állampolgárok túlnyomó, 80-90%-os többsége ellenzi.
A lakosság nem igazán hisz abban, hogy Magyarországnak érdemleges befolyása
lenne a NATO katonai döntéseire. A magyar kormánynak a konfliktus idején
kifejtett tevékenységét a válaszadók közepesre, az ellenzékét annál gyengébbre
értékelték.

•  Egy, az Európai Unióhoz való csatlakozásról esetleg tartandó népszavazáson a
magyar szavazópolgárok magas részvétel mellett nagy többséggel a tagság mellett
döntenének (76%). Lengyelországban és Csehországban ennél kisebb arányban,
de szintén meggyőzően (68%, illetve 63%) a csatlakozásra voksolnának.
Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy Csehországban nagyon magas a
bizonytalanok aránya. A magyarok azok, akik a leginkább bíznak abban, hogy a
csatlakozás előnyös lesz az ország számára és jótékony hatással lesz a gazdaság
fejlődésére. A csehek és a lengyelek ennél jóval szkeptikusabbak, kevésbé tartják
előnyösnek a csatlakozást és jöbban örülnének, ha gazdaságuk a jelenleginél
versenyképesebb lenne a csatlakozás időpontjában.
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1. Vélemények az állampolgárok saját anyagi és az ország gazdasági
helyzetéről, a jövőbeli kilátásokról

Ahogy minden hónapban, úgy a májusi 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 és az
áprilisi adatokhoz képest nagyon kis mértékben ugyan, de az elégedetlenség irányába
mozdult el. Emellett jövőbeli kilátásaikat is valamelyest kedvezőtlenebbenk ítélik
ítélik.
Az ötfokú skálán elhelyezett válaszokból látható, hogy a megkérdezettek abszolút
többsége (56,5%) saját jelenlegi anyagi helyzetéről úgy vélte, hogy az nem jó, de nem
is rossz. A saját helyzetüket rossznak vagy nagyon rossznak tartók arány a válaszadók
között lényegesen magasabb (32,9%), mint azoké akik valamilyen mértékben
elégedettek (10,6%).A válaszoknak ez a megoszlása tükrözödik az átlagos értékben
(2,67). Az egyes gazdasági-társadalmi csoportok közül csupán a felsőfokú
végzettségűek (3,10) és a vezetők, értelmiségiek (3,04) 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 egyre kevésbé bízik a kedvező irányú változásban. Csupán egyötödük
reménykedik abban, hogy életszínvonaluk javulni fog (20,9%). A legtöbben helyzetük
változatlanságát prognosztizálják (44,3%), a pesszimisták aránya pedig meghaladja az
értékelhető választ adók egyharmadát (34,8%). A válaszok átlaga ennek megfelelően
3,00 alatt marad (2,81). A válaszadók 8%-a nem tudta megmondani milyen lesz saját
anyagi helyzete 2000. májusában. A kérdésre adott válaszok függnek attól, hogy a
megkérdezett milyen társadalmi-gazdasági-demográfiai jellemzőkkel rendelkezik. A
férfiak (átlag 2,84) valamivel optimistábbak, mint a nők (2,79), az életkor szerinti
különbség azonban már jóval nagyobb. A 40 év alattiak nemcsak, hogy kevésbé
elégedetlenek a náluk idősebbeknél, hanem válaszaik átlaga alapján optimisták is saját
anyagi helyzetük alakulását illetően (3,14). Ezzel szemben például a nyugdíjaskorúak
között a válaszok átlaga csak 2,54. Az adatok alapján azonban az is megállapítható,
hogy csupán az említett korosztályok bizakodnak jövőjükben, minden más jellemző
mentén elkülönülő társadalmi kategória tagjai által adott válaszok átlaga alatta marad
a pozitív várakozások alsó határát jelentő 3,00-as értéknek. Azt csupán az
érettségizettek (2,96), a felsőfokú végzettségűek (2,99), és a megyei jogú városokban
élők (2,97) válaszainak átlaga közelíti meg.
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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= %

nagyon jó 3 0,2
jó 157 10,4
nem is jó, nem is rossz 852 56,5
rossz 333 22,1
nagyon rossz 162 10,7
Összesen 1508 100,0
nem tudja 2 0,1
Átlag 2,67

Anyagi helyzet egy év
múlva

N= %
sokkal jobb, mint most 19 1,4
jobb, mint most 271 19,5
ugyanilyen 616 44,3
rosszabb, mint most 397 28,6
sokkal rosszabb, mint
most

86 6,2

Összesen 1389 100,0
nem tudja 122 8,1
Átlag 2,81

1.2.  Szubjektív helyzetértékelés – az ország gazdasági helyzete

Az állampolgárok az ország jelenlegi gazdasági helyzetét továbra is rosszabnak ítélik
meg saját anyagi helyzetüknél (átlag: 2,54), ám amíg saját helyzetükre adott
értékelésük negatívan változott meg a korábbi hónapokhoz viszonyítva, addig az
ország helyzetének tekintetében egy nagyon csekély pozitív irányú elmozdulást
figyelhetünk meg. Ebben a hónapban a megkérdezettek 6%-a véli úgy, hogy a
gazadság helyzete kedvező, 42,7%-uk ugyanakkor rossznak vagy nagyon rossznak
gondolja azt. Általában azt mondhatjuk, hogy nem mutatkozik szoros kapcsolat a
helyzetértékelés társadalmi-gazdasági háttérváltozók között. Az azonban
megfigyelhető, hogy a gazdasági helyzettel szembeni elégedetlenség csökken az
iskolai végzettség szintjével. A vezető, értelmiségi foglalkozásúak és a megyi jogú
városok lakói esetében találkozunk a teljes lakossághoz viszonyítva magas értékekkel
(2,72 illetve 2,71).
Akárcsak a korábbi hónapokban, a jelenlegi gazdasági helyzet kedvezőtlen
megítéléséhez képest a lakosság ezúttal is meglehetősen optimistán ítéli meg az
ország jövő évre várható kilátásait, a válaszok átlaga szinte megegyezik az áprilisi
átlaggal, annál egy árnyalatnyival alacsonyabb (2,91). Relatív többségben vannak
azok, akik szerint a jelenlegihez hasonló helyzetben lesz egy év múlva is az ország
(46,6%). A pesszimisták aránya kissé magasabb, mint az optimistáké (28,9-, illetve
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24,4%), és ennek megfelelően a válaszok átlaga a skála középső értéke alatt marad.
Meglehetősen magas a nem tudja válaszok arány (9,7%). Optimistának csak az
érettségizettek (3,01) és a felsőfokú végzettségűek (3,07), valamint a megyei jogú
városokban lakók (3,04) mutatkoztak.

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= %

nagyon jó 1 0,1
jó 69 4,8
nem is jó, nem is rossz 759 52,5
rossz 501 34,7
nagyon rossz 116 8,0
Összesen 1445 100,0
nem tudja 69 4,5
Átlag 2,54

Az ország gazdasági
helyzete egy év múlva

N= %
sokkal jobb, mint most 4 0,3
jobb, mint most 330 24,1
ugyanilyen 637 46,6
rosszabb, mint most 326 23,8
sokkal rosszabb, mint most 70 5,1
Összesen 1368 100,0
nem tudja 148 9,7
Átlag 2,91
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1.1. Ábra. A lakosság helyzetértékelése saját anyagi helyzetére és az ország
gazdasági állapotára vonatkozóan - időbeli összehasonlítás
A grafikonon szereplő vonalak az utolsó három hónap adatait rendezik idősorosan az adott kérdésben.
Az egyes pontok az adott hónapban megfogalmazódott negatív és pozitív vélemények érvényes
százalékos arányainak különbségeit jelölik (%).

1.2.ábra. A lakosság helyzetértékelése saját anyagi helyzetére és az ország
gazdasági
állapotára vonatkozóan – a válaszok átlagainak időbeli összehasonlítása
A grafikonon szereplő vonalak az utolsó hat hónap adatait rendezik idősorosan az adott kérdésben.
Az egyes pontok az adott hónapban, egy ötfokú skálán értékelt vélemények átlagát jelölik
(1 – nagyon rossz, 5 – nagyon jó).
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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 2,72 2,84 2,53 2,90
nő 2,63 2,79 2,55 2,91
együtt 2,67 2,81 2,54 2,91
N= 1508 1389 1445 1368
ÉLETKOR
18-39 2,87 3,14 2,61 3,00
40-59 2,49 2,64 2,46 2,84
60- 2,61 2,54 2,55 2,84
együtt 2,67 2,81 2,54 2,91
N= 1508 1389 1445 1368
ISKOLAI
VÉGZETTSÉG
legfeljebb
általános iskola

2,43 2,58 2,47 2,81

szakmunkásképző 2,69 2,89 2,50 2,87
érettségi 2,83 2,96 2,59 3,01
felsőfokú 3,10 2,99 2,78 3,07
együtt 2,67 2,81 2,54 2,91
N= 1508 1389 1445 1368
JÖVEDELMI
HELYZET
legalsó ötöd 2,15 2,61 2,43 2,72
második ötöd 2,55 2,77 2,54 2,98
harmadik ötöd 2,68 2,72 2,50 2,84
negyedik ötöd 2,69 2,73 2,56 2,90
legfelső ötöd 2,94 2,93 2,59 2,99
együtt 2,60 2,75 2,52 2,88
N= 1134 1044 1085 1027
FOGLALKOZÁS
alkalmazott 2,61 2,76 2,50 2,87
önálló, vállalkozó 2,62 2,84 2,51 2,92
vezető, értelmiségi 3,04 2,89 2,72 3,00
együtt 2,66 2,79 2,53 2,89
N= 1379 1279 1330 1259
TELEPÜLÉSTÍPUS
község 2,62 2,72 2,48 2,84
város 2,62 2,80 2,46 2,86
megyei jogú város 2,85 2,97 2,71 3,04
Budapest 2,66 2,87 2,60 2,97
együtt 2,67 2,81 2,54 2,91
N= 1508 1389 1445 1368
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2. A politika szereplőinek és a demokrácia állapotának lakossági
megítélése

A májusi adatok szerint a magyar lakosság véleménye inkább negatív az Orbán-
kormány tevékenységével kapcsolatban. Ezt fejezi ki az összes értékelhető válasz
átlaga (2,43), mely alacsonyabb, mint az elmúlt hónapban volt. Az értékelhető
válaszokat adók között fele-fele arányban vannak a kormány tevékenységével
elégedettek (50,6%) és az azzal elégedetlenek (49,5%), ám az egyértelműen negatív
vélemények száma több, mint kétszerese az egyértelműen pozitív véleményekének. A
válaszok alapján, a lakosság relatív többsége, 45%-a a szerint a kormány
teljesítménye a megalakulása eltelt időszakban inkább pozitív, mint negatív volt. A
megkérdezettek több, mint egytizede (12,3%) nem tudott határozott véleményt
formálni a kormány eddigi teljesítményéről.

2.1. Az Orbán-kormány tevékenységének megítélése (négyfokú skálán: 1 – nagyon
elégedetlen, 4 – nagyon elégedett)

N= %
Egyértelműen pozitív 74 5,6
Inkább pozitív 592 45,0
Inkább negatív 475 36,1
Egyértelműen negatív 177 13,4
Összesen 1317 100,0
Nem tudja, nincs határozott véleménye 186 12,3
Átlag 2,43

A kormány megítélése nem egyenletesen romlott az egyes társadalmi-gazdasági
csoportokban. Az Orbán-kormány tevékenységével a májusi adatok szerint csak a 70
év felettiek elégedettek (2,51). A legkevésbé elégedettek ugyanakkor a 40-49 és a 60-
69 évesek. A korábbi hónapokhoz képest elsősorban a legfiatalabb korosztályok
véleménye változott meg negatív irányba. Az iskolai végzettség alig van hatással a
kormányról alkotott véleményre, csupán a felsőfokú végzettségűek közötti
viszonylagos elégedettséget regisztrálhatjuk (2,57), a fennmaradó három kategóriában
semmilyen különbség nem mutatkozik. Az éltkorhoz hasonlóan, a jövedelem esetében
is megszűnt a lineáris kapcsolat a kormány megítélésével. Az elégedetlenség a legalsó
ötödbe tartozók esetében növekedett leginkább, a legfelső ötödbe tartozók között
viszont csökkent. Jóval átlag feletti az értelmiségiek elégedettsége (2,66). A
településtípus szerinti elemzés azt mutatja, hogy a községekben élők között jelentősen
növekedett az elégedetlenség a kormánnyal szemben. A fenti adatok azt jelzik, hogy a
kormány népeszerűségvesztésével egyidőben az elégedettek táborát alkotók
társadalmi-gazdasági jellemzők szerinti összetételében is változások indultak meg.
Mivel a regisztrált változások mértéke meglehetősen kicsi, csak a következő időszak
adatai alapján dönthető el, hogy ez a változás egy trend, egy hosszabban tartó
folyamat kezdete, vagy csupán egyszeri jelenség.

Míg az elmúlt hónaphoz képest a kormány megítélése negatív irányba változott meg,
addig az ellenzék tevékenységének megítélése – bár még mindig inkább negatív, mint
pozitív – javuló tendenciát mutat. Mind a válaszok átlaga (2,42), mind pedig azoknak
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a négyfokú skálán regisztrált szerkezete májusban jelentős hasonlóságot mutat a
kormány értékelésével. A relatív többség az ellenzék munkáját inkább pozitívnak ítéli
(44,7%), ám az egyértelműen negatív minősítések aránya a közel háromszorosa az
egyértelműen pozitívaknak. Akárcsak a korábbi adatfelvételek során, az ellenzék
esetében ezúttal is lényegesen magasabb azoknak az aránya, akik nem formáltak
határozott véleményt az ellenzék tevékenységéről (26,4%), mint akik a kormány
esetében válaszoltak így.

2.2. Az ellenzék munkájának megítélése (négyfokú skálán: 1 – nagyon elégedetlen,
4 – nagyon elégedett)

N= %
Egyértelműen pozitív 42 3,8
Inkább pozitív 492 44,7
Inkább negatív 458 41,6
Egyértelműen negatív 109 9,9
Összesen 1101 100,0
Nem tudja, nincs határozott véleménye 400 26,4
Átlag 2,42

Az adatok elemzése alapján nem csak a kormánnyal, hanem az ellenzékkel
elégedettebbek táborában is változások mutatkoznak. Bár a leginkább elégedettek
még mindig a nyugdíjasok (2,51), mellettük a 30-39 évesek a legkevésbé
elégedetlenek. Ugyanakkor az ellenzékkel munkájával leginkább elégedetlenek közzé
már nem elsősorban a 30 év alattiakat (2,39), hanem a 70 év felettieket (2,37) és a
mindenkivel szemben kritikusnak mutatkozó ötvenes korosztályokat (2,38)
sorolhatjuk. pedig a legkritikusabbak. Változás történt az sikolai végzettség szerinti
adatokban is: a legelégdetlenebbek a felsőfokú végzettségűek (2,37), a legkevésbé
elégedetlenek a legfeljebb általános iskolát végzettek (2,46). A háztartás egyfőre jutó
nettó jövedelme alapján képzett kvintilisek közül májusban már a legfelsőbe és alulról
a másodikba tartozók (2,36-2,36) voltak a legelégedetlenebbek az ellenzék
tevékenységével, nem pedig a legszegényebbek, mint áprilisban.
2.1. ábra. A kormány és az ellenzék tevékenységének megítélése időbeni
összehasonlításban.
A grafikonon szereplő vonalak az utolsó három hónap adatait rendezik idősorosan az adott kérdésben.
Az egyes pontok a válaszok a négyfokú skálán (1 – egyértelműen negatívan, 4 – egyértelműen
pozitívan) mért válaszok átlagait átlagait jelentik az adott kérdésben, az adott hónapban.
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A demokrácia működésével való elégedettséget tudakoló kérdésre a határozott
véleménnyel rendelkezők több, mint egytizede (13,3%) teljes elégedetlenségét fejezte
ki a magyar demokrácia jelenlegi állapotával, a valamilyen mértékben negatív
véleményt alkotók aránya pedig összességében 51,7%. Az elégedettek között szinte
elenyésző azok aránya, aik teljes mértékben elégedettek a demokrácia magyarországi
működésével (1,5%). Bár a valamilyen fokú elégedettséget és elégedetlenséget mutató
válaszok aránya közötti különbség nagyon csekély, a két szélső értékben mutatkozó
különbségek miatt a válaszok átlaga (2,38) összességében elégedetlenséget fejez ki.

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

N= %
Nagyon elégedett 20 1,5
Elégedett 628 46,8
Elégedetlen 534 39,8
Nagyon elégedetlen 160 11,9
Összesen 1342 100,0
Nem tudja, nincs határozott véleménye 165 10,9
Átlag 2,38

Az általános elégedetlenség a demokrácia működésével kapcsolatban abban is
megmutatkozik, hogy a társadalom csupán egyetlen – tagajainak valamilyen
társadalmi-gazdasági-demográfiai jellemzője által meghatározott – csoportja esetében
beszélhetünk arról, hogy az elégedettek száma meghaladta volna az elégedetlenekét.
Ez a csoport a 30 év alattiaké, válaszaik átlaga 2,55. A demokráciáról alkotott
vélemények és az életkor kapcsolata továbbra is egy U-alakú görbéhez hasonlítható,
melynek legalsó pontján az 50-59 évesek helyezkednek el (körükben a válaszok
átlaga 2,25), két szélső pontján pedig a már említett 30 év alattiak (2,55), valamint a
70 év felettiek (2,42). A legkevésbé elégedetlenek közzé sorolhatjuk továbbá a
felsőfokú végzettségűeket (2,49), a vezetőket (2,46) és értelmiségieket (2,48). A
legkiábrándultabbak a középkorúak mellett, a szellemi beosztottak (2,27) és a
budapestiek (2,26).

2,34
2,36
2,38
2,40
2,42
2,44
2,46
2,48
2,50

március április május

A kormány
tevékenységének
megítélése

Az ellenzék
tevékenységének
megítélése
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3. A jugoszláviai NATO-hadműveletek lakossági megítélése

A májusi adatfelvétel során kiváncsiak voltunk arra, hogy a magyar lakosság miként
vélekedik általában a jugoszláviai konfliktusról és konkrétan Magyarország szerepéről
lehetőségeiről a hadműveletekben való részvételben, annak befolyásolásában. Azt is
tudakoltuk, hogy az állampolgárok mennyire elégedettek a magyar politika főbb
szereplőinek a konfliktsu során kifejtett tevékenységével.

1999. májusában a magyar lakosságnak a kérdésről véleményt is alkotó részének
többsége arra számít, hogy a NATO tagországok és Jugoszlávia között fennálló
politikai és katonai konfliktus mindkét fél kölcsönös engedményeivel zárul (52,2%).
A válaszadók valamivel több, mint egyharmada számít csak arra, hogy a légicsapások
nyomán a Magyarországot is magába foglaló katonai szövetség eléri eredeti
követeléseit (36%), egytizedük ugyanakkor azt valószínűsíti, hogy a NATO
egyáltalán nem éri el kitűzött célját (11,5%). A megkérdezettek 14%-a egyáltalán nem
tudja megmondani, hogyan is zárul majd a konfliktus.
A társadalmi-gazdasági kategóriák szerint válaszok elsősorban a NATO teljes sikere
és a kompromisszumos kimenetel között mutatnak különbségeket. A NATO
sikertelenségére csak azok számítanak az átlagosnál lényegesen többen, akik
helytelenítik magát az akciót.
A NATO-követelések maradéktalan teljesülésére főként a férfiak, az alacsonyabban
iskolázottak, az alkalmazottak, munkások, valamint a kormány tevékenységével és a
demokrácia működésével kevésbé elégedetlenek számítanak. Ezzel szemben a nők, és
a magasabb tárdsadalmi-gazdasági státussalrendelkezők, továbbá az ellenzék
munkájával kevésbé elégedetlenek valamilyen kompromisszumos végkifejletet
várnak.

3.1. ábra

Hogyan zárul a konfliktus? 
(a határozott választ adók százalékában, N=1297)

36%

53%

11% A NATO eléri
követeléseit

Mindkét fél
kölcsönös
engedményeket
tesz
A NATO nem éri el
célját
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3.1. Hogyan zárul a konfliktus? – iskolai végzettség szerint
NATO-

követelések
tejesítésével

A felek
megegye-
zésével

A NATO nem
éri el célját

Összesen N=

Legfeljebb alapfokú 41,9 44,8 13,3 100,0 406
Szakmunkásképző 35,1 53,2 11,7 100,0 402
Befejezett középfokú 34,8 56,3 8,9 100,0 336
Felsőfokú 25,5 62,7 11,8 100,0 153
Együtt 36,0 52,5 11,5 100,0 1297
A két változó közötti kapcsolat 1%-os szinten szignifikáns.

A NATO jugoszláviai bombázásának kérdésében a magyar lakosság véleménye
egyenlő arányban oszlik meg a helyeslők és a helytelenítők között. Az adatokból az is
kiderül, hogy a megkérdezettek egytizede nem tudott határozott választ adni a feltett
kérdésre.
A Jugoszlávia elleni NATO-hadművelettel kapcsolatos állásfoglalást elsősorban a
nem, másodsorban pedig az életkor és az iskolai végzettség határozza meg. Ha valaki
férfi, akkor 60%-os valószínűséggel mondhatjuk róla, hogy helyesli a bombázások
elkezdését, míg egy nő esetében ez az arány csupán 38%. Minél fiatalabb és minél
magasabb végzettségű valaki, annál nagyobb valószínűséggel helyesli a
légitámadásokat. A helyeslő között valamivel magasabb a kormány tevékenységét és
a demokrácia működését értékelő válaszok átlaga, mint a helytelenítők esetében, míg
az ellenzék megítélése éppen fordított módon hat a bombázásokkal kapcsolatos
állásfoglalásokra.

3.2. Helyes vagy helytelen döntés volt-e Jugoszlávia bombázásának megkezdése?
N= %

(Inkább) helyes 655 48,9
(Inkább) helytelen 685 51,1
Összesen 1340 100,0
Nem tudja 170 11,2

Míg az akciót általában helyelők, illetve helytelenítők egyenlő arányban oszlanak
meg, addig a Magyarország közvetlen részvételeként értékelhető repülőtérhasználatról
szóló parlamenti döntés esetében a helytelenítők aránya (55%) már szignifikánsan
magasabb, mint a helyeslőké (45%). Ebben a kérdésben meglehetősen alacsony volt a
határozatlanok aránya (6,3%). A helytelenítők oldalán mutatkozó többség tehát
döntően az előző kérdés során határozatlannak mutatkozók ezzúttal helytelenítő
álláspontjából fakad. A májusi adatokhoz képest csökkent a helyeslők aránya, az
akkor határozott véleményt nem formálók pedig, úgy tűnik, a helytelenítők táborát
gyarapították.
A magyar szerepvállalás ilyetén módját helyeslők társadalmi-gazdasági státusa
megegyezik a légitámadásokat általában helyeslőkével. Ebben az esetben azonban azt
is biztosan mondhatjuk, hogy a vezetők és értelmiségiek (54,4%), valamint a
budapestiek (53,2%) között is az átlagnál lényegesen magasabb a helyeslők aránya.
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3.3. Helyesli-e a NAT gépei számára a magyarországi repülőterek használatát
engedélyező országgyűlési határozatot?

N= %
(Inkább) helyesli 633 44,9
(Inkább) nem helyesli 776 55,1
Összesen 1409 100,0
Nem tudja 95 6,3

A hadműveletek magyarországi kiterjedésének veszélyéről alkotott véleményelben
nem következett be változás az elmúl hónaphoz képest. A lakosság többsége nem
zárja ki, de nem tartja igazán valószínűnek a konflikzótus átterjedését az országra.
Valamivel többen vannak azok, akik szerint ilyen veszély nem áll fenn, ők a lakosság
egynegyedét alkotják, míg a veszélyt reálisnak tartók részarány egyötöd.
Elsősorban a férfiak (36,5%), a felsőfokú végzettségűek (36,9%), valamint a vezetők,
értelmiségiek (33,6%) azok akik nem tartanak a hadműveletek átterjedésétől
magyarországi területre. Közöttük az átlagnál magasabb a kormány tevékenységét és
a demokrácia működését értékelő válaszok átlaga, és az átlagnál valamivel
alacsonyabb az ellenzék tevékenységét értékelését mutató átlag.

3.4. Fennál-e a veszélye a hadműveletek magyarországi kiterjedésének?
N= %

Igen nagy a valószínűsége 301 20,9
Nem kizárt, de kicsi a valószínűsége 756 52,4
Nem áll fenn ennek a veszélye 385 26,7
Összesen 1442 100,0
Nem tudja 67 4,4

A katonai konfliktus nemzetközö kiszélesedésének valószínűségéről a magyarok
ugyanúgy vélekednek, mint annak Magyarországra való kiterjedésének lehetőségéről.
A határozottan állást foglalók többsége (53%) szerint a nemzetközi konfliktus nem
kizárt, de valószínűsége nagyon kicsi. Egynegyedük tartja kizártnak az események
ilyen kimenetelét, egyötödük viszont azt valószínűnek tartja. A ‘nem tudja’ váalszok
aránya 7%.
Egy nemzetközi konfliktus kialakulását valószínűtlennek tartók társadalm-gazdasági-
demográfiai jellemzők szerinti összetétele gyakorlatilag megegyezik azokéval, akik a
konfliktus magyarországi kiterjedésének veszélyétől sem tartanak.

3.5. Fennál-e a veszélye egy nagyobb nemzetközi konfliktus kialakulásának?
N= %

Igen nagy a valószínűsége 291 20,8
Nem kizárt, de kicsi a valószínűsége 741 52,9
Nem áll fenn ennek a veszélye 369 26,4
Összesen 1400 100,0
Nem tudja 108 7,1

Amint láttuk a magyar lakosság a Jugoszlávia elleni légitámadások kérdésében erősen
megosztott volt, a helyeslők és a helytelenítők aránya egyenlő arányban oszlott meg.
A szárazföldi hadműveleteket illetően viszont egyértelmű többségben vannak az
ellenzők, összességében a megkérdezettek több, mint háromnegyede nem ért egyet
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azzal. Ezen belül, de önmagában is, nagyon magas azoknak az aránya, a szárazföldi
akcióval egyáltalán nem értenek egyet (50,5%). Ezt az elutasító álláspontot tükrözi a
négyfokú skálán regisztrált válaszok átlaga is, mely 1,79.
Milyen társadalmi-gazdasági-demográfiai jellemzőkkel írható le a szárazföldi
hadműveletet helyeslők tábora? A hadműveletek szárazföldi folytatásával inább vagy
teljes mértékben egyetértők a megkérdezettek 22%-át teszik ki. Közöttük az átlagnál
magasabb a férfiak (33%), az önállók, vállalkozók (30,2%) és a budapestiek (29,7%)
aránya.

3.6. Mennyire értene egyet azzal, hogy a NATO szárazföldi hadműveleteket
indítson Jugoszlávia ellen? (1- egyáltalán nem értene egyet, 4 – teljes mértékben
egyet értene)

N= %
Teljes mértékben egyet értene 110 7,8
Inkább egyet értene 202 14,2
Inkább nem értene egyet 389 27,4
Egyáltalán nem értene egyet 717 50,5
Összesen 1419 100,0
Nem tudja 91 6,0
Átlag 1,79

A lakosság véleménye még az általában megfogalmazott szárazföldi hadműveletek
esetében megfogalmazottnál is egyértelműbb azok esetleges magyarországi
kiindulásáról. A megkérdezettek több, mint háromnegyede ezt a lehetőséget teljesen
elutasítja, és csupán 8%-uk értene akárcsak a legcsekélyebb mértékben is egyet azzal.
A válaszok átlaga ennek megfelelően nem sokkal haladja meg a teljes egyet nem
értést jelölő 1,00-ás értéket (1,33). Az átlagos helyeslő társadalmi-gazdsági jellemzői
szerint nem különül el élesen az egyet nem értőktől. Csupán annyit mondhatunk, hogy
a férfiak, a középkorúak és a budapestiek nagyobb valószínűséggel értenek egyet a
szárazföldi hadműveletek magyarországi kiindulásával, mint az átlag.
3.7. Mennyire értene egyet azzal, hogy Magyarország területéről is induljanak
szárazföldi hadműveletek Jugoszlávia ellen? (1- egyáltalán nem értene egyet, 4 –
teljes mértékben egyet értene)

N= %
Teljes mértékben egyet értene 43 2,9
Inkább egyet értene 74 5,0
Inkább nem értene egyet 205 13,9
Egyáltalán nem értene egyet 1147 78,0
Összesen 1470 100,0
Nem tudja 41 2,7
Átlag 1,33

A magyar kormánynak korlátozottak, vagy hiányoznak a lehetőségei a NATO
jugoszláviai hadműveleteinek befolyásolására. A válaszadók egytizede nem tudott
határozott választ adni a feltett kérdésre, aki viszont azt megtette alapvetően
szkeptikusnak mutatkozott a magyar kormány mozgásterét illetően. Háromötödük
szerint a kormány csak korlátozott mértékben képes a NATO-n belül álláspontja
érvényesítésére, közel egyharmaduk szerint (30,7%) pedig erre semmilyen lehetősége
nincs.
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A magyar kormány lehetőségeivel kapcsolatos állásfoglalást nem a válaszadó
szociökonómiai jellemzői, hanem a politikai élet szereplőinek tevékenységével való
elégedettsége határozza meg. Akik szerint a kormánynak minden lehetősége megvan
a hadműveletek befolyásolására, azok jóval elégedettebbek a kormány, mint az
ellenzék tevékenységével. Akik szerint viszont a kormány semmilyen befolyással nem
bír a NATO döntéseire nagyon elégedetlenek a kormány és kevésbé az ellenzék
tevékenységével.

3.8. Mekkora lehetősége van a magyar kormánynak arra, hogy befolyásolja a
NATO jugoszláviai hadműveleteit?

N= %
Minden lehetősége megvan erre 102 7,6
Korlátozottak a lehetőségei 833 61,7
Semekkora lehetősége sincs erre 414 30,7
Összesen 1349 100,0
Nem tudja 162 10,7

A kormánynak a jugoszláviai eseményekkel kapcsolatos tevékenységét a lakosság
közepesre, annál egy kicsitt jobbra értékeli. Az ötfokú skálán mért válaszok átlaga a
népességben 3,09. A megkérdezettek több, mint egytizede (12,1%) nem tudott
határozott, értékelhető választ adni a feltett kérdésre.
Szinte mindegyik társadalmi-gazdasági-demográfiai csoport elégedettnek mutatkozik
a kormánynak a jugoszláviai eseményekkel kapcsolatban kifejtett tevékenységével.
Kivételt ezalól csak a nők (2,90), a 60 éven felüliek (2,89) és a legfeljebb általános
iskolát végzettek (2,88) jelentenek. A legelégedettebbek a férfiak (3,28), a 40-49
évesek (3,29), a felsőfokú végzettségűek (3,26), valamint a vezető, értelmiségi
foglalkozásúak (3,30).

3.9. A kormány tevékenységének megítélése a jugoszláviai eseményekkel
kapcsolatban ötfokú skálán (5 – teljes mértékben elégedett, 1 – egyáltalán nem
elégedett)

N= % A válaszok
átlaga

Mennyire elégedett a kormány tevékenységével
a jugoszláviai eseményekkel kapcsolatban (az
értékelő válaszok száma és aránya a
megkérdezettek között)

1323 87,3 3,09

Nem tudja 183 12,1
Nem válaszolt 10 0,7
Összesen 1516 100,0

Az ellenzék tevékenységével már korántsem ennyire elégedettek a magyar
állampolgárok. Válaszaik átlaga (2,76) alapján a mérleg nyelve egyértelműen az
elégedetlenség felé billen. Igaz ugyanakkor, hogy ebben az esetben a határozatlanok
arány közel kétszerese volt a kormány esetében mértnél, ami azt mutatja, hogy a
megkérdezettek számára lényegesen nehezebb volt értékelni az ellenzék, mint a
helyzeténél fogva tevékenyebb kormány fellépését a konfliktus során.
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3.10. Az ellenzék tevékenységének megítélése a jugoszláviai eseményekkel
kapcsolatban ötfokú skálán (5 – teljes mértékben elégedett, 1 – egyáltalán nem
elégedett)

N= % Átlag
Mennyire elégedett az ellenzék tevékenységével
a jugoszláviai eseményekkel kapcsolatban (az
értékelő válaszok száma és aránya a
megkérdezettek között)

1199 79,1 2,76

Nem tudja 307 20,2
Nem válaszolt 10 0,7
Összesen 1516 100,0
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4. Az európai uniós csatlakozás lakossági megítélése. Kelet-közép-
európai összehasonlítás.

A csatlakozásra legesélyesebb három országban, Magyarországon, Csehországban és
Lengyelországban nem egyforma mértékű a csatlakozás támogatottsága. A májusi
adatfelvételek tanusága szerint a magyar felnőttkorú lakosság több, mint kétharmada
(68%) híve az ország csatlakozásának és alig csak több, mint egytizedük (14,3%)
utasítja azt el. Egy,a kérdésben tartandó esetleges népszavazásról csupán a
megkérdezettek 7,1%-a maradna mindenképpesn távol, 10,3% pedig résztvenne a
referendumon, de még nem tudja, miként is szavazna. A csatlakozás támogatottsága
csökken az életkorral és nő az iskolai végzettséggel. A férfiak és a vezetők,
értelmiségiek között magasabb a csatlakozást támogatók aránya, mint a nők, illetve az
önállók, vállalkozók között. Az ország tagságát óhajtók az átlagosnál kevésbé
elégedetlenek mind a kormány, mind az ellenzék, de legfőképpen a demokrácia
működésével a mai Magyarországon.
A csatlakozás támogatottsága valamivel alacsonyabb Lengyelországban, ahol a
lakosság többsége (55,4%) támogatja, egynegyede (26,4%) pedig ellenzi azt. A
magyarokhoz képest meglehetősen magas, 18,2% a bizonytalanok aránya.
A magyarokkal és a lengyelekkel ellentétben a csehek meglepően bizonytalanok a
kérdésben. Közel egyharmaduk (30,1%) az adatfelvétel időpontjában nem tudott
határozottan állást foglalni a csatlakozás ügyében. A feltett kérdésre a megkérdezettek
44,5%-a válaszolt úgy, hogy az esetleges népszavazáson a csatlakozást pártolná. Az
ellenzők aránya nem magasabb ugyan, mint Lengyelországban (25,4%), ám a
bizonytalanok nagyon magas száma miatt a népszavzás kimenetele, nagyobb eséllyel
ugyan a támogatók oldalán, de kétesélyes lenne.

4.1. Hogyan szavazna országa Európai Unióhoz való csatlakozásáról?
Magyarország Csehország Lengyelország

N= % Érvényes % % %
Az ország csatlakozzon az Európai
Unióhoz

1030 68,0 76,0 44,5 55,4

Az ország ne csatlakozzon az Európai
Unióhoz

217 14,3 16,0 25,4 26,4

Nem venne részt a népszavazáson 107 7,1 7,9 - -
Összesen 1355 89,4 100,0 69,9 81,8
Nem tudja 157 10,3 - 30,1 18,2
Nem válaszolt 5 0,3 - - -
Összesen 1516 100,0 - 100,0 100,0
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4.1. ábra

Aki az Európai Unióhoz való csatlakozásra szavazna, azzal a meggyőződéssel tenné,
hogy a tagság Magyarország számára előnyökkel járna. A lakosság egynegyede
(25,8%) szerint a csatlakozás mindenekelőtt az ország számára lenne nyereség,
kétötödük (40,5%) pedig úgy véli, hogy az mind Magyarország, mind az Unió
tagállamai számára előnyösebb helyzetet teremtene e jelenleginél. Az ország
csatlakozását ellenzők és a szavazástól való távolmaradásukat jelzők közül kerülnek
ki elsősorban azok, akik az ország csatlakozásától semmilyen előnyt nem várnak, akik
szerint Magyarország tagsága csupán az Unió számára jelentene előnyt (4.2.A.
táblázat).
Az előnyök élvezőinek kilétéről alkotott véleményeket erősen meghatározzák a
társadalmi-demográfiai változók. Minél fiatalabb, minél iskolázottabb és minél
nagyobb településen lakik valaki, annál inkább meg van győződve arról, hogy a
csatlakozás Magyarország számára előnyökkel jár.
A magyarországi adatokkal szemben Csehországba és Lengyelországban egyrészt
magasabb a bizonytalanok, másrészt a csatlakozás előnyeit csak az Unió oldalán látók
aránya a népességben. Mindkét országban a teljes lakosság nagyjából egynegyedét
teszik ki a bizonytalanok (Csehország 27,4%, Lengyelország 22,9%), az országuk
számára a tagságtól semmilyen előnyt nem várók aránya pedig megközelíti a 40%-ot
(Csehország 37,7%, Lengyelország 38,9%). Ennek megfelelően mindkét országban
nagyon kevesen vannak azok, akik elsősorban a saját országuk előnyösebb helyzetbe
kerülését remélik a csatlakozási folyamat végétől.

Hogyan szavazna egy most megtartandó népszavazáson? 
Csatlakozzon-e az ország az Európai Unióhoz? (%)
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4.2. Kinek a számára előnyösebb a csatlakozás?
Magyarország Csehország Lengyelország

N= % Érvényes % % %
Az Európai Unió számára 263 17,3 20,8 37,7 38,9
Az ország számára 391 25,8 30,9 11,4 7,8
Mindkét fél számára
egyformán előnyös

614 40,5 48,5 23,5 30,4

Összesen 1267 83,6 100,0 72,6 77,1
Nem tudja 244 16,1 - 27,4 22,9
Nem válaszolt 4 0,3 - - -
Összesen 1516 100,0 - 100,0 100,0

4.2.a. A csatlakozási előnyök megítélésének és a csatlakozás kérdésében elfoglalt
álláspont kapcsolata Magyarországon

Igennel
szavazna

Nemmel
szavazna

Nem venne részt
a szavazáson

Összesen N=

Az EU számára 38,8 51,0 10,2 100,0 245
Magyarországnak 91,8 4,5 3,7 100,0 376
Mindkét félnek 92,4 5,4 2,2 100,0 589
Együtt 81,3 14,4 4,3 100,0 1210

Amint láttuk, leginkábba magyarok azok, akik a csatlakozástól előnyöket remélnek az
ország számára. Ennek megfelelően többségben vannak közzöttük, akik a gazdaság
fejlődésének és modernizálódásának elősegítését remélik a csatlakozástól (a lakosság
45,5%-a, a határozott választ adók 56%-a). Ezzel együtt is nagyon magas arányban
vannak olyanok, akik szerint az országnak előbb modernizálnia, erősítenie kellene
gazdaságát, mielőtt a jóval fejlettebb nyugat-európai országokkal azonos
versenyfeltételek közé kerülne. A lakosság közel egyötöde (18%) nem tudott állást
foglalni a kérdésben.
A kérdésben kialakított véleményt a magyar lakosság esetében szinte egyáltalán nem
befolyásolta a válaszadó szocioökonómiai státusa. Az egytelen érdemleges különbség
az érettségizettek és a felsőfokú végzettségűek között mutatkozik. Az érettségizettek
között az átlagnál többen vannak, azok, akik szerint a fejlesztés előbbrevaló a
csatlakozásnál. A diplomások viszont éppen fordítva vélekednek: magasabb közöttük
a csatlakozás elsőbbségét hangoztatók aránya, mint a teljes népességben.
A magyarokkal szemben a lengyelek többsége azt az álláspontot képviseli, hogy még
a csatlakozás előtt szükséges a gazdaság fejlesztése (58%). A megkérdezettek csupán
egynegyede vélekedik úgy, hogy a csatlakozás majd maga után vonja a fejlődést,a
modernizálódást. A csehek között nagyon magas, közel egyharmados, a
bizonytalanok aránya. A többiek álláspontja közel hasonló arányban oszlik meg a két
alternatíva között, bár valamivel többen vannak (38,7%) az “előbb fejlesszünk, azután
csatlakozzunk” variáns, mint a csatlakozást mindenekelőtt preferálás (31,8%) hívei.
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4.3. Mit gondol?
Magyarország Csehország Lengyelország

N= % Érvényes % % %
A csatlakozás előtt az országnak
fejlesztenie kell gazdaságát és
modernizálódnia kell, vagy

542 35,7 44,0 38,7 57,9

az országnak előbb be kell lépnie az
Unióba és a tagság majd felgyorsítja a
gazdaság fejlődését, modernizálódását

689 45,4 56,0 31,8 26,4

Összesen 1231 81,2 100,0 70,5 84,3
Nem tudja 272 17,9 - 29,5 15,7
Nem válaszolt 14 0,9 - - -
Összesen 1516 100,0 - 100,0 100,0

A három ország állampolgárai eléggé eltérően értékelik hazájuk helyzetét aszerint,
hogy az milyen távol (közel) van ma az Uniós tagságtól. A legoptimistábbak a
lengyelek, válaszaik átlaga alapján ők a képzeletbeli úton már túl vannak az út felén
(tizenegyfokú skálán 4,20). A magyarok éppen a középpontba helyezték magukat
(5,01), a csehek szerint viszont az ország ma még meglehetősen messze van attól,
hogy a közösség tagja legyen (5,95).

4.4. Milyen távol van az ország a teljes Európai Uniós tagságtól?
Magyarország Csehország Lengyelország

N= % Átlag Átlag Átlag
Milyen messze van Magyrország az
Európai Uniós tagságtól? (0 -az
ország lényegében már tagja az EU-
nak, 10 - a távolság nagyon nagy)

1217 80,3 5,01 5,95 4,20

Nem tudja 294 19,4
Nem válaszolt 6 0,3
Összesen 1516 100,0


	 Jelentés a  Miniszterelnöki Hivatal számára 1999. május
	Összegzés
	1. Vélemények az állampolgárok saját anyagi és az ország gazdasági helyzetérol, a jövobeli kilátásokról
	2. A politika szereplõinek és a demokrácia állapotának lakossági megítélése
	3. A jugoszláviai NATO-hadmûveletek lakossági megítélése
	4. Az európai uniós csatlakozás lakossági megítélése. Kelet-közép-európai összehasonlítás.


