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Összegzés

A TÁRKI 1999. júniusában Omnibusz-adatfelvételt végzett 1527 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. A jövőre vonatkozó
várakozások inkább pesszimisták, de ezek a vélemények kevésbé negatívak, 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 hónapohoz képest tovább romlott a kormány tevékenységének megítélése,
míg az ellenzék minősítése nem változott. Ezzel párhuzamosan drasztikusan
romlott a demokrácia magyarországi működésének megítélése a lakosság körében.

•  A megkérdezettek közel hasonló arányban tartják hatékonynak a bevételekkel
való gazdálkodás szempontjából a jelenlegi, országosan egységes, illetve egy
feltételezett, több biztosító versenyén alapuló egészségbiztosítási rendszer
működését. Az állampolgárok többsége nem szívesen járulna hozzá a kötelező
munkavállalói egészségbiztosítási járulékok növeléséhez, ezzel szemben vagy a
jelenlegi finanszírozási feltételek mellett várnak jobb színvonalú ellátást, vagy
inkább az egyéni megoldásokban bíznak. Valamivel több, mint egynegyedük
kötne kiegészítő egészségbiztosítást, elsősorban a legkorszerűbb keelésekhez való
hozzájutásra. Kiegészítő egészségbiztosításra, ha annak megkötésére lehetőség
nyílna, az érdeklődők havonta átlagosan 2420 Ft körüli összeget áldoznának.

•  A három visegrádi országban az állampolgárok többsége elégedetten nyilatkozott
az oktatási rendszer színvonaláról. A csehek közel háromnegyede szerint az
ország oktatási rendszere azonos lehetőségeket nyújt a középiskolákban való
továbbtanulásra minden gyermek számára, függetlenül családja anyagi
helyzetétől, míg a magyaroknak csupán egyötöde nyilatkozott hasonlóan. A
felsőfokú oktatásban való részvétel esetében az esélyegyenlőség már lényegesen
kevésbé érvényesül. Az egyes országok közötti arányok azonban a középfokú
oktatás esetében regisztrálthoz hasonlóak: a csehek között több, mint háromszor
annyian vannak a teljes esélyegyenlőség érvényesülését tapasztalók. A jövővel
kapcsolatban mindhárom országban az esélyegyenlőtlenségek növekedésére
számítanak. A magániskolák létével kapcsolatos állásfoglalás érdekes kapcsolatot
mutat az oktatási rendszerben érvényesülő esélyegyenlőségről alkotott
véleményekkel. Minél nagyobbnak látják az adott ország lakosai az oktatási
rendszerükben meglévő esélyegyenlőtlenségeket, annál inkább helyeslik a
magániskolák működését. Ennek megfelelően a magyarok értenek leginkább, a
csehek pedig a legkevésbé egyet a magán tanintézmények működésével.
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1. Vélemények az állampolgárok saját anyagi és az ország gazdasági
helyzetéről, a jövőbeli kilátásokról

Ahogy minden hónapban, úgy júniusban is 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

A lakosság szubjektív helyzetértékelésében nem következett be lényeges változás a
korábbiakhoz képest. Akárcsak az elmúlt hónaokban, júniusban is a saját anyagi
helyzettel való elégedetlenség és a jövővel kapcsolatos enyhén pesszimista
várakozások jellemzik a válaszokat.
A válaszadók többsége jelenlegi helyzetét közepesnek ítéli meg (57,4%),
egynegyedük azonban azt rossznak (23,1%), egytizedük pedig nagyon rossznak tartja
(10,7%). A másik oldalon a helyzetet jónak értékelők aránya még az egytizedet sem
éri el (8,4%), nagyon jónak pedig csupán öten (0,3%) tartják azt. Az ötfokú skálán
mért válaszok átlaga 2,65. A feltett kérdésben gyakorlatilag mindenki véleményt
nyilvánított, elhanyagolható a határozatlanok vagy a válaszmegtagadók száma.
Az átlagnál elégedettebbek saját enyagi helyzetükkel a férfiak (2,72), a 40 év alattiak
(2,78), a felsőfokú végzettségűek (3,07), a legfelső jövedelmi ötödbe tartozók (2,95)
és a vezető, értelmiségi foglalkozásúak (3,05). Egyértelmű tehát, hogy saját
helyzetükkel a felsőfokú végzettségűek a legelégedettebbek, és a végzettég erős
hatása a többi jellemző esetében is megmutatkozik.

A jövőre vonatkozó várakozások enyhén pesszimisták. A megkérdezettek közel fele
(49,3%) nem számít válztozásra jövő júniusig, egynegyedük szerint rosszabbul,
egyötödük szerint pedig jobban fognak élni akkor, mint most. A válaszok átlaga 2,86,
és ez valamivel magasabb, mint májusban volt (2,81). A határozatlanok,
válaszmegtagadók aránya nem éri el az összes megkérdezett egytizedét (8,4%).
A jövőre vontakozó várakozások és a szocioökonómiai háttérváltozók kapcsolata
hasonló, mint azt a helyzetértékelés esetében tapasztaltuk, ám kevésbé erős annál.
Külön is érdemes megemlíteni az iskolai végzettséget. Az érettségizettek (3,01) és a
felsőfokú végzettségűek (2,98) várakozásai statisztikailag nem különböznek, a
szakmunkásképzőtt végezettek várakozásai (2,86) pedig közelebb vanak ezekhez,
mint az általános iskolát végzettekéhez (2,70).
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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 5 0,3
Jó 128 8,4
Nem is jó, nem is rossz 875 57,4
Rossz 352 23,1
Nagyon rossz 163 10,7
Összesen 1523 100,0
Nem tudja 3 0,2
Átlag 2,65

Anyagi helyzet egy év
múlva

N= %
Sokkal jobb, mint most 11 0,8
Jobb, mint most 273 19,5
Ugyanilyen 690 49,3
Rosszabb, mint most 353 25,2
Sokkal rosszabb, mint most 73 5,2
Összesen 1400 100,0
Nem tudja 126 8,3
Átlag 2,86

1.2.  Szubjektív helyzetértékelés – az ország gazdasági helyzete

Az állampolgárok az ország jelenlegi gazdasági helyzetét továbra is rosszabnak ítélik
meg saját anyagi helyzetüknél (átlag: 2,55). Ez az értékelés statisztikailag nem
különbözik a legutóbbi hónap adataitól. Júniusban a megkérdezettek 5,2%-a véli úgy,
hogy a gazadság helyzete kedvező, 42,6%-uk ugyanakkor rossznak vagy nagyon
rossznak gondolja azt. A válaszadók többsége (52,2%) szerint a gazdasági helyzet
sem jónak, sem pedig rossznak nem mondható.
Minél magasabb iskolai végzettségű és jövedelmű valaki, annál nagyobb
valószínűséggel értékeli magasabb osztályzatokkal az orság jelenlegi gazdasági
helyzetét. Az átlagnál jobbnak értékelik a gazdaság állapotát a vezető, értelmiségi
foglalkozásúak (2,70) és a megyeszékhelyeken élők (2,66).

Bár a válaszok átlaga (2,95) szerint a magyar lakosság az ország gazdaságának
közeljövőjére is inkább pesszimistán tekint, ez az értékelés mégiscsak azt mutatja,
hogy többen vannak olyanok, akik a jelenlegi helyzetet inkább rossznak, a jövőbeli
kilátásokat viszont inkább jónak látják. A legtöbben (47,1%) nem számítanak
változásra a gazdaság területén, a jövő júniusi helyzetet a jelenleginél jobbnak
(25,3%), illetve rosszabnak (27,6%) prognosztizálók aránya hasonló, statisztikailag
nem különbözik.
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A gazdaság helyzetének alakulásával kapcsolatos várakozások esetében ugyanazt
lehet elmondani, mint a saját anyagi helyzet értékelésének elemzésekor: a társadalmi-
gazdasági változókkal mutatott kapcsolatok hasonlóak, mint a helyzetértékelés
esetében. Az iskolai végzettség szerinti vizsgálat azt mutatja, hogy szakmunkásképzőt
végzettek, az érettségizettek és a diplomások várakozásai statisztikailag nem
különböznek egymástól, de mindegyik átlagérték különbözik az általános iskolát
végzettek válaszainak átlagától, annál szignifikánsan nagyobb.

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 2 0,1
Jó 74 5,1
Nem is jó, nem is rossz 760 52,2
Rossz 514 35,3
Nagyon rossz 106 7,3
Összesen 1455 100,0
Nem tudja 71 4,6
Átlag 2,55

Az ország gazdasági
helyzete egy év múlva

N= %
Sokkal jobb, mint most 6 0,4
Jobb, mint most 337 22,1
Ugyanilyen 640 41,9
Rosszabb, mint most 328 21,5
Sokkal rosszabb, mint most 48 3,1
Összesen 1359 89,0
Nem tudja 163 10,7
Átlag 2,95
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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 négy 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 2,91 2,60 2,98
nő 2,58 2,80 2,51 2,91
együtt 2,65 2,86 2,55 2,95
N= 1523 1400 1455 1359
ÉLETKOR
18-39 2,78 3,08 2,58 3,06
40-59 2,54 2,72 2,51 2,87
60- 2,59 2,66 2,58 2,86
együtt 2,65 2,86 2,55 2,95
N= 1523 1400 1455 1359
ISKOLAI
VÉGZETTSÉG
legfeljebb
általános iskola

2,43 2,70 2,47 2,82

szakmunkásképző 2,64 2,86 2,51 3,00
érettségi 2,79 3,01 2,66 3,01
felsőfokú 3,07 2,98 2,71 3,04
együtt 2,65 2,86 2,55 2,95
N= 1523 1400 1455 1359
JÖVEDELMI
HELYZET
legalsó ötöd 2,13 2,68 2,40 2,82
második ötöd 2,57 2,83 2,49 2,87
harmadik ötöd 2,61 2,73 2,54 2,91
negyedik ötöd 2,64 2,74 2,60 2,93
legfelső ötöd 2,95 2,84 2,62 2,97
együtt 2,58 2,77 2,53 2,90
N= 947 873 912 850
FOGLALKOZÁS
alkalmazott 2,57 2,83 2,52 2,93
önálló, vállalkozó 2,70 2,79 2,59 2,91
vezető, értelmiségi 3,05 2,85 2,70 3,01
együtt 2,64 2,83 2,55 2,93
N= 1411 1295 1346 1260
TELEPÜLÉSTÍPUS
község 2,57 2,81 2,50 2,93
város 2,68 2,87 2,52 2,94
megyei jogú város 2,74 2,95 2,66 2,98
Budapest 2,65 2,81 2,60 2,94
együtt 2,65 2,86 2,55 2,95
N= 1523 1400 1455 1359
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2. A politika szereplőinek és a demokrácia állapotának lakossági
megítélése

A júniusi adatfelvétel adatai szerint a magyar lakosság véleménye jelentősen romlott
az Orbán-kormány tevékenységével kapcsolatban a májusi adatokhoz képest. Ezt
fejezi ki az összes értékelhető válasz átlaga (2,35), mely alacsonyabb, mint az elmúlt
hónapban volt (2,43). Míg májusban az értékelhető válaszokat adók között fele-fele
arányban voltak a kormány tevékenységével elégedettek (50,6%) és az azzal
elégedetlenek (49,5%), addig jelenleg a kétféle vélemény közotti különbség 9%
(45,5%-54,5%). Az “inkább pozitív” és az inkább negatív” válaszok aránya
megegyezik, ám a nagyon elégedetlenek aránya (16,5%) háromszorosa a nagyon
elégedettekének (5,6%). A megkérdezettek több, mint egytizede (13,9%) 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 73 5,6
Inkább pozitív 523 39,9
Inkább negatív 498 38,0
Egyértelműen negatív 216 16,5
Összesen 1310 100,0
Nem tudja, nincs határozott véleménye 212 13,9
Átlag 2,35

Akárcsak májusban, júniusban is a 70 éven felüliek (2,47) mutatkoznak a
legelégedettebbnek a kormány tevékenységével, mellettük azonban már a 30-39 éves
korosztályok azok, akik körében a válaszok átlaga hasonlóan magas (2,44). Ettől már
szignifikánsan negatívabb a 30 éve aluliak értékelése (2,37), akik az év elején még a
legelégedettebbek voltak a FIDESZ-MPP vezette kormány tevékenységével. Az
iskolai végzettség és a kormány tevékenységéről alkotott vélemények között ebben a
hónapban már csak 0,08-as szinten érzékelhető kapcsolat, vagyis csak 91-92%-os
biztonsággal lehet azt mondani, hogy a független változó, jelen esetben az iskolai
végzettség egyes kategóriái között a válaszokban mutatkozó különbségek egymástól
eltérnek. Az átlagnál kevésbé elégedetlenek a kormánnyal a községekben (2,41) és a
megyeszékhelyeken élők (2,39).

Míg az elmúlt hónaphoz képest a kormány megítélése negatív irányba változott meg,
addig az ellenzék tevékenységének megítélése változatlan maradt. A válaszok átlaga
(2,43) ebben a hónapban már szignifikánsan magasabb, mint  a kormány esetében
mért átlag. A relatív többség az ellenzék munkáját inkább pozitívnak ítéli (44,5%), ám
az egyértelműen negatív minősítések aránya a közel háromszorosa az egyértelműen
pozitívaknak. Akárcsak a korábbi adatfelvételek során, az ellenzék esetében ezúttal is
lényegesen magasabb a határozott véleményt nem formálók aránya (26,2%), mint a
kormány esetében.
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2.2. Az ellenzék munkájának megítélése (négyfokú skálán: 1 – nagyon elégedetlen,
4 – nagyon elégedett)

N= %
Egyértelműen pozitív 43 3,8
Inkább pozitív 500 44,5
Inkább negatív 479 42,5
Egyértelműen negatív 104 9,2
Összesen 1126 100,0
Nem tudja, nincs határozott véleménye 400 26,2
Átlag 2,43

Az ellenzék közel egyéves teljesítményével leginkább a nyugdíjaskorúak, elsősorban
a 60-69 évesek (2,33) elégedetlenek. A nem nyugdíjaskorúak kategóriái között nincs
szignifikáns különbség, véleményük átlaghoz közeli, attól nagyon kis mértékben jobb
(2,44-2,47). A legkritikusabbak közzé tartoznak még a felsőfokú végzettségűek
(2,38), az értelmiségiek (2,34), a mezőgazdasági szektorban tevékenykedők (2,32) és
a fővárosiak (2,38). A legelégedettebbek legalsó jövedelmi ötödbe tartozók (2,51) és
az alsóbb szintű vezetők (2,52).

1.3. ábra. A kormány és az ellenzék tevékenységének megítélése időbeni
összehasonlításban.

A grafikonon szereplő vonalak az utolsó négy 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 elégedettségedetlenség tovább növekedett a korábbi
idősazkhoz viszonyítva. A válaszok átlaga júniusban 2,25, ami lényegesen
alacsonyabb a májusi adatnál (2,38). A határozott véleménnyel rendelkezők
körülbelül egyhatoda (16,5%) teljes elégedetlenségét fejezte ki a magyar demokrácia
jelenlegi állapotával szemben, a valamilyen mértékben negatív véleményt alkotók
aránya pedig összességében 60,2%. Az elégedettek között szinte elenyésző azok
aránya, akik teljes mértékben elégedettek a demokrácia magyarországi működésével
(1,3%). A válaszok relatív többsége az “elégedetlen” kategóriába esett (43,7%).

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

N= %
Nagyon elégedett 18 1,3
Elégedett 517 38,5
Elégedetlen 586 43,7
Nagyon elégedetlen 221 16,5
Összesen 1341 100,0
Nem tudja, nincs határozott véleménye 180 11,8
Átlag 2,25

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 már arról, hogy tagjaik között az elégedettek száma meghaladná az
elégedetlenekét. Csupán a 70 éven felüliek (2,46) esetében közelíti meg a válaszok
átlaga azt az értéket, mely mellett az elégedettség és az elégedetlenség közel azonos
arányú. A legkevésbé elégedetlenek között találjuk továbbá az értelmiségieket (2,41)
és a 30 éven aluliakat (2,39). Annál elégedetlenebb valaki a magyar demokrácia
működésével, minél kritikusabb véleménnyel van a kormány tevékenységéről, és
minél elégedettebb az ellenzékével.
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3. Vélemények az egészségügyi rendszer pótlólagos forrásairól

A júniusi adatfelvétel során a minta minden tagjától megkérdeztük, hogy miként
vélekedik a jelenlegi egészségügyi rendszer finanszírozásának pótlólagos források
bevonásával történő javításáról. Volt olyan kérdés, mely a jelenlegi rendszer
érintetlenül hagyása, pusztán a járulékok emelése révén kínált megoldást a helyzet
javítására, és olyan is, mely alternatív finanszírozási és egyúttal intézményi
megoldásokat is javasolt.

3.1. Vélemények a jelenlegi egységes, a kötelező egészségbiztosítási járulékok és
hozzájárulásokból finanszírozott rendszer bevételi forrásainak bővítéséről

Az állampolgárokat először arról kérdeztük, hogy miként vélekednének a
munkavállaló egészségügyi járulék jelenlegi, a bruttó bér 3%-át kitevő arányának
növeléséről a rendszer ellátásainak javítása érdekében. Elsőként egy egyszázalékos
emelés (összesen 4%) fogadtatását teszteltük, majd azok esetében akik ezt elfogadták
további egy százalékot emeltünk az “ajánlaton”, aki pedig 5%-ot is elfogadott, attól
számszerű választ kértünk az általa még elfogadható legnagyobb mértékre. A
válaszadók 8,4%-a az első körben nem tudott egyértelmű, határozott választ adni a
feltett kérdésre.
Az alábbi táblázat adataiból kiderül, hogy a magyar lakosság többsége, a határozott
választ adók háromötöde nem támogatja a jelenlegi 3%-os egészségbiztosítási járulék
mértékének növelését. A feltételes emelés ötletét elfogadók fele, a határozott
véleményel rendelkezők egyötöde csak egy egyszázalékos emelést tudna elfogadni. A
fennmaradók többsége (a válaszadók 9%-a) az 5%-os szinttel még egyetért. Az 5%-
nál magasabb járulékszintet elfogadók válaszainak átlaga közel 5%-kal magasabb a
jelenlegi szintnél.

3.1. táblázat. Hogyan alakuljon a munkavállalói egészségbiztosítás mértéke?
N= %

a jelenlegi 3%-nál ne vonjanak többet 844 63,1
vonjanak le 4%-ot 302 22,6
vonjanak le 5%-ot 120 9,0
vonjanak le 5%-nál többet 72 5,4
Összesen 1338 100,0
Az 5%-nál magasabb említések átlaga (%) 7,79

A szocioökonómiai jellemzők szerint elemzés azt mutatja, hogy a feltételezett
járulékemelés által leginkább érintett társadalmi csoportok kevésbé utasítják el annak
gondolatát. Minél idősebb valaki, annál nagyobb valószínűséggel utasítja el még a
legkisebb mértékű járulékemelést is. A másik változó, amely szoros kapcsolatot mutat
az emelés kérdésében elfoglalt állásponttal az a munkaerőpiaci státus. Az aktívak,
tehát az emelés következményeit viselők kisebb arányban utasítanák el a járulék
növelését, mint az inaktívak (3.2. táblázat).



11

3.2. A járulékemeléssel kapcsolatos álláspont a válaszadók munkaerőpiaci
státusa szerint (%)
Munakerőpiaci szempontból… Elutasítja Nem utasítja el N= Összesen
aktív 55,7 44,3 790 100,0
inaktív 66,4 33,6 608 100,0
Együtt 60,4 39,6 1398 100,0

Egy másik kérdésben már egyfajta alternatívát is kínáltunk a válaszadóknak az
egészségügyi ellátás színvonalának növelésére. A kötelező járulék növelése mellett
voksolhattak arra is, hogy ne központosított módon járulékemeléssel, hanem ki-ki
saját maga döntse el, miként jut magasabb színvonalú ellátáshoz (hálapénz,
magánorvos megfizetése, kiegészítő egészségbiztosítás). E két alternatíva mellett
valaki vélekedhetett úgy is, hogy a jelenlegi finanszírozási rendszer mellett is lehetne
magasabb színvonalú ellátást biztosítani.
Amint a 3.3. táblázat adataiból is kitűnik, a magyar lakosság megosztott ebben a
kérdésben. Nagyjából egynegyedük (23,4%) inkább a jelenlegi rendszer fenntartása és
a járulékok emelése tenné le a voksát. Egyharmaduk úgy véli, hogy a jelenlegi
finanszírozás mellett is lehetne magasabb színvonalú ellátást biztosítani. A
megkérdezetttek közel 38%-a egyéni kiútkeresésben gondolkodik.

3.3. táblázat. Hogyan lehetne egy magasabb színvonalú egészségügyi ellátást
biztosítani?

N= %
Inkább vonjanak le több egészségügyi
biztosítási járulékot mindenkitől

316 23,4

Mindenki maga döntse el, hogyan gondoskodik
magasabb színvonalú ellátásról

507 37,6

Ennyi pénzből kellene jobb ellátást biztosítani 471 34,9
Egyéb 56 4,1
Összesen 1350 100,0

A társadalmi-gazdasági-demográfiai változók többsége kapcsolatot mutat az
egészségügyi ellátás magasabb színvonalát biztosító eszközökről alkotott
véleményekkel. Minél fiatalabb, minél iskolázottabb és minél kisebb településen lakik
valaki, annál nagyobb valószínűséggel gondolkodik egyéni megoldásokban, és minél
idősebb, iskolázatlanabb valaki, annál valószínűbb, hogy jelenlegi feltételek mellett is
jobb ellátást vár el az egészségügyi intézményektől. A munkaerőpiaci szempontból
aktívak között magasabb azok aránya, akik a járulékemelést vagy az egyéni
megoldásokat preferálják, az inaktívak többsége szerint pedig a mostani feltételek
mellett kellene magasabb színvonalon ellátni a pácienseket. A háztartás egy főre jutó
nettó jövedelme alapján számított jövedelmi helyzet változó is szignifikáns
kapcsolatban áll az ellátás javításának módjáról alkotott véleménnyel, ám a kapcsolat
nem lineáris. Azt mondhatjuk, hogy a legszegényebbek az átlagosnál nagyobb
arányban választják a járulékemelést, a második ötöd tagjai inkább az egyéni
megoldásokat preferálják, a harmadik és negyedik ötöd tagjai között pedig az
átlagosnál többen vannak olyanok, akik a finanszírozási rendszer változatlansága
mellett várnak magasabb színvonalú ellátást. A legfelső, ötödik kvintilis tagjainak
válaszai nem különböznek a teljes mintából kapott megoszlástól.
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Egy következő kérdés azt tudakolta, hogy a jelenlegi, vagy a tervek között szereplő
több biztosító versenyét jelentő rendszerben gazdálkodnának a befizetett járulékokkal.
A megkérdezettek közel egynegyede (22,8%) nem tudott állást foglalni a feltett
kérdésben. Akik ezt megtették, meglehetősen megosztottak voltak, és bár a legtöbben
a több biztosító versenyén alapuló rendszert tartják hatékonyabbnak (47,0%), a
különbség a jelenlegi rendszert támogatókkal szemben statisztikailag nem
szignifikáns (44,2%). Meglehetősen alacsony azoknak az aránya, akik a hatékonyság
szempontjából nem látnak különbséget a két finanszírozási rendszer között (8,8%).

3.4 táblázat. Melyik rendszerben gazdálkodnának a befizetett pénzekkel?
N= %

A jelenlegi, országosan egységes
rendszerben

520 44,2

Több biztosító versenyén alapuló,
szigorúan szabályozott rendszerben

553 47,0

Egyformán 104 8,8
Összesen 1176 100,0
Nem tudja 348 22,8

A nők jobban ragaszkodnak a jelenlegi viszonyokhoz, a határozott választ adó férfiak
többsége (50,4%) viszont támogatja a biztosítók versenyén alapuló rendszert. Az
életkor hatása egyértelmű: minél fiatalabb valaki, annál nagyobb valószínűséggel
támogatná a biztosítók versenyét és annál kevésbé ragaszkodik a jelenlei rendszerhez.

3.1. ábra

A vélemények és az iskolázottság kapcsolata hasonlóan szoros és egyértelmű: a több
biztosító versenyén alapuló verseny hatékonyabbnak értékelése annál valószínűbb,
minél iskolázottabb valaki. Ugyanez a helyzet a munakerőpiaci státust kifejező

Vélemények az egsészségügy finanszírozási rendszereinek 
hatékonyságáról a megkérdezettek életkora szerint
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változó esetén is: az aktívak közöztt lényegesen kedvezőbb a többbiztosítós megoldás
megítélése, mint az inaktívak esetében.

3.2. Vélemények a kiegészítő egészségügyi biztosítás kötéséről

Egy hipotetikus, kiegészítő egészségbiztosítás lehetőségét tartalmazó szituációt
felvázolva, azt kérdeztük, hogy milyen típusú eseményekre kötne ilyen biztosítást a
válaszadó. Három lehetőséget kínáltunk fel, melyre mindenki “igen”-t vagy “nem”-et
válaszolhatott. Megkérdeztük, kötne-e kiegészítő biztosítást jobb ellátási
körülményekre, a legkorszerűbb, gyakran költséges kezelésekre, valamint orvosilag
nem feltétlenül indokolt kezelésekre. A válaszok megoszlását a 3.5. táblázat
tartalmazza.
Az adatok azt mutatják, hogy a feltételek megléte esetén a lakosság egyötöde-
egynegyede kötne kiegészítő biztosítást, elsősorban a legkorszerűbb kezelésekre, még
akkor is ha az igen költséges (29,4%), valamint jobb ellátási körülményekre (23%).
Mindkét biztosításfajtát főként a fiatalabbak, az iskolázottabbak, a munkaerőpiaci
szempontból aktívak és a nagyobb városokba, illetve a budapestiek kötnék meg.
Különösen az életkor és az iskolai végzettség hatása rendkívül erős a biztosításkötési
szándékra.
Az orvosilag nem feltétlenül indokolt beavatkozásokra a megkérdezettek egyhuszada
kötne kiegészítő biztosítást.

3.5. táblázat. Kötne-e kiegészítő biztosítást…(az igen válaszok megoszlása)
N= % Érvényes %

jobb ellátási körülményekre (pl. az orvos mindig
házhoz jöjjön, kórházban külön szoba)?

333 21,8 22,9

arra, hogy szükség esetén mindig a legkorszerűbb
kezelést kapja?

422 27,7 29,4

orvosilag nem feltétlenül indokolt kezelésekre (pl.
 külföldi gyógyszanatórium, plasztikai sebészet, stb)?

74 4,8 5,0

Megkérdeztük azt is, hogy ha lehetne kiegészítő biztosítást kötni, ki mennyit áldozna
arra havonta. Szinte mindenki, aki a megelőző kérdés alkalmával jelezte szándékát
kiegészítő biztosítás kötésére, számszerűen is kifejezte azt. A válaszok alapján a
kiegészítő biztosítás megkötésére hajlandók havonta átlagosan 2419 forintot
áldoznának. Az említett összeg nagysága növekszik az iskolázottsággal és a lakóhely
nagyságával. Az átlagnál többet áldoznának kiegészítő biztosításra a férfiak, a vezető
beosztásúak és az értelmiségiek, továbbá a 30 év alattiak és az 50-59 év közöttiek.

3.6. táblázat. Mennyi pénzt áldozna havonta a kiegészítő biztosításra?
N= % Számszerű válaszok

átlaga (Ft)
Számszerű válasz 406 26,6 2419
Semennyit 926 60,6 -
Nem tudja 191 12,5 -
Nem válaszolt 4 0,3 -
Összesen 1527 100,0 -
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4. Vélemények az oktatás színvonaláról és az oktatási rendszer
mobilitási funkciójának működéséről a kelet-közép-európai
államokban.

A júniusi kérdőív egyik blokkja a lakosság véleményét kérdezte az oktatási rendszer
egyes szintjeinek színvonaláról, az egyes szintekre való bejutás esélyeiről és a magán
oktatási intézmények létjogosultságáról. A magyarországi véleményeket
összehasonlítjuk a cseh és lengyel adatokkal.

Először arra voltunk kiváncsiak, hogy a megkérdezettek miként értékelik országuk
oktatási rendszerének teljesítményét egy négyfokozatú skálán. Külön-külön
érdeklődtünk az általános-, a középiskolai- valamint a felsőoktatási szinttel
kapcsolatban.

A három ország lakosai közül a magyarok azok akik a leginkább bizonytalannak
mutatkoztak válaszaikban. Az általános iskolai oktatás színvonaláról a magyar
lakosság egyötöde, a középiskolairól több, mint egyharmada, a felsőfokú oktatásról
pedig éppen fele nem tudott véleményt alkotni. A 4.2. számú ábra érzékletesen
mutatja meg, hogy mennyire szembetűnő a magyarok határozatlansága, még akkor is,
ha ez a határozatlanság egyébként mindhárom országban igen magas.
Az egyes oktatási szintekkel való elégedettség arról tanúskodik, hogy a
megkérdezettek mindhárom országban a felsőoktatást tartják a legszínvonalasabbnak.
Mindhárom oktatási szint esetében azt tapasztaljuk, hogy nagyon alacsony a
színvonalat rossznak vagy nagyon rossznak tartók aránya és az oktatási szinttel
arányosan növekszik – a tapasztalat hiányából fakadóan érthető módon – a határozott
véleménnyel nem rendelkezőké.
Az álatlános iskolai oktatás színvonalával a határozott választ adók többsége részben
vagy teljes egészében elégedett és csupán 15-20% körüli az elégedetlenek aránya.
Elsősorban a csehek értékelték jónak az alapfokú oktatás színvonalát, a
megkérdezettek 86%-a nyilatkozott pozitívan a kérdésben.

4.1. Az oktatás színvonala az általános iskolákban… (a határozott választ adók
százalékában)

Magyarország Csehország Lengyelország
Nagyon jó 7,2 12,3 4,7
Elég jó 70,6 73,8 75,8
Elég rossz 18,3 11,8 15,2
Nagyon rossz 4,0 2,0 4,3
Összesen 100,0 100,0 100,0
Nem tudja, nem válaszolt* 21,7 15,5 16,7
*Az összes megkérdezett százalékában

Szintén magas fokú az elégedettség a középfokú, érettségit nyújtó oktatással. E
tekintetben nem találunk különbséget a három ország adatai között, mindhárom
esetben több, mint négyötödös az elégedettség valamilyen fokát mutató válaszok
aránya.
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4.2. Az oktatás színvonala a középiskolákban… (a határozott választ adók
százalékában)

Magyarország Csehország Lengyelország
Nagyon jó 8,3 10,9 5,6
Elég jó 73,1 73,6 77,9
Elég rossz 16,0 13,3 14,8
Nagyon rossz 2,6 2,1 1,7
Összesen 100,0 100,0 100,0
Nem tudja, nem válaszolt* 35,0 25,0 23,7
*Az összes megkérdezett százalékában

Bár a legtöbben a felsőoktatás esetében zárkóztak el a kérdés egyértelmű
megválaszolásától, a válaszadók ezzel az oktatási szinttel a legelégedettebbek. Erre
utal egyrészt a színvonalat ‘nagyon jó’-nak értékelők magas aránya, elsősorban
Csehországban és Magyarországon. Másrészt, minden pozitív választ figyelembe
véve, ezek arány a felsőoktatás eetében a legnagyobb (4.1. ábra), 85-90% között van
mindhárom országban.

4.3. Az oktatás színvonala az egyetemeken, főiskolákon… (a határozott választ
adók százalékában)

Magyarország Csehország Lengyelország
nagyon jó 15,5 17,7 8,4
elég jó 69,2 69,6 78,5
elég rossz 12,9 10,4 11,3
nagyon rossz 2,4 2,3 1,8
Összesen 100,0 100,0 100,0
Nem tudja, nem válaszolt* 49,6 44,1 34,3
*Az összes megkérdezett százalékában

A 4.4. táblázat a négyfokú skálán értékelt magyarországi válaszok átlagát mutatja
meg a három szint esetében. Ebből is látható, hogy a magyar lakosság a leginkább a
felsőfokú oktatási szint által biztosított színvonallal elégedett. A középfokú oktatás
esetébe adott válaszok átlaga nem jelentősen, ám statisztikai értelemben
szignifikánsan alacsonyabb, mint az előző esetben. Ugyanez a helyzet az alapfokú és
a középfokú képzésre adott válaszok átlagai esetében is.

4.4. Az oktatás színvonala Magyarországon… (a négyfokú skálán mért válaszok
átlagai, 1 – nagyon jó, 4 – nagyon rossz)

N= A válaszok átlagai
az általános iskolákban 1196 2,19
a középiskolákban 993 2,13
az egyetemeken, főiskolákban 768 2,02
Az átlagok szignifikánsan különböznek egymástól.
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4.1. ábra. Az oktatás színvonala három kelet-közép-európai országban (a ‘nagyon
jó’ és az ‘elég jó’ válaszok összessége a határozott választ adók százalékában)

4.2. ábra. Az oktatás színvonala három kelet-közép-európai országban (a ‘nem
tudja, nem válaszolt’ válaszok aránya az összes megkérdezett százalékában)
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Két következő kérdés az oktatási rendszer egyik legfontosabb funciójára kérdezett rá,
arra, hogy az miként biztosítja, a családi háttér különbözőségeiből fakadó
egyenlőtlenségek csökkentését, a társadalmi mobilitás érvényesülését.
A válaszokból az derül ki, hogy a lakossági vélemények szerint ezt a funkciót
leginkább a cseh oktatási rendszer tölti be. Csehországban a megkérdezettek közel
háromnegyede véli úgy, hogy a gazdag és szegény családok gyermekeinek egyforma
lehetőségeik vannak a középiskolai továbbtanulásra az általános iskola befejezését
követően. Ugyanezt a véleményt a határozott választ adó lengyelek kevesebb, mint
fele, a magyaroknak kevesebb, mint egynegyede képviseli. Magyarországon a
válaszadók kétharmada szerint a gazdag családból származó gyermekek lehetőségei
jobbak, egytizedük szerint pedig csupán nekik van esélyük a továbbatnulásra.
Különösen az első kategória esetében szembetűnőek a különbségek nemcsak a
csehekhez, hanem a lengyelekhez viszonyítva is. Ebben a kérdésben szinte minden
megkérdezett véleményt formált, tíz százalék alatt maradt mindhárom országban a
‘nem tudja’ válaszok és a válaszmegtagadások aránya.

4.5. Milyenek a gazdag illetve szegény családokból származó gyerekek
lehetőségei a középiskolákban való továbbtanulásra? (%)

Magyarország Csehország Lengyelország
Egyformák a lehetőségek 22,4 71,2 46,0
A gazdagabb családok
gyermekeinek lehetőségei
jobbak

64,9 26,1 44,9

Csak a gazdagabb családok
gyermekeinek van lehetősége a
továbbtanulásra

11,8 2,7 9,1

Egyéb 0,9 - -
Összesen 100,0 100,0 100,0
Nem tudja 5,1 7,5 9,0

A magyar válaszadók a jelenlegi helyzet értékeléséhez hasonlóan ítélik meg a
jövőbeli kilátásokat is a középfokú tanintézményekben való továbbtanulás esélyeiről.
Más azonban a helyzet a csehek és a lengyelek esetében. Minden jel arra mutat, hogy
e két ország állampolgárai a továbbtanulási esélyek egyenlőtlenebbé válására
számítanak a jövőben. A középfokú oktatásban továbbatnulók esélyegyenlőtlenségét
ma többségükben biztosítottnak látó csehek kétötöde úgy véli, hogy az
elkövetkezendő években a gazdagabb családok gyermekeinek valamivel jobbak
lesznek az esélyei a továbbtanulásra, egytizedük pedig arra számít, hogy kizárólag a
kedvező jövedelmi helyzetben lévő családok gyermekeinek lesz erre esélye.
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4.6. Milyenek a lesznek a következő években a gazdag illetve szegény családokból
származó gyerekek lehetőségei a középiskolákban való továbbtanulásra? (%)

Magyarország Csehország Lengyelország
Egyformák lesznek a
lehetőségek

17,1 47,4 26,5

A gazdagabb családok
gyermekeinek lehetőségei
valamivel jobbak lesznek

64,8 40,4 54,2

Csak a gazdagabb családok
gyermekeinek lesz lehetőségük
a továbbtanulásra

17,0 12,2 19,3

Egyéb 1,1 - -
Összesen 100,0 100,0 100,0
Nem tudja 10,1 12,9 12,1

Míg az középfokú oktatás mobilitást biztosító képességét és tulajdonképpen aq
jövőbeli kilátásokat is meglehetősen eltérő módon ítélik meg a három visegrádi
országban, addig a felsőfokú oktatás intézményrendszerében való továbbtanulás
esélyeiről alkotott vélemények egy vonatkozásban már hasonlóságot is mutatnak. A
határozott választ adók többsége mindhárom országban úgy véli, hogy a gazdagabb
családok gyermekeinek jobbak a lehetőségei a felsőoktatásban való részvételre, mint a
szegényebb gyermekeknek. A magyarok és a lengyelek közel egynegyedének
véleménye szerint országukban csak a gazdag családok gyermekei számára van
lehetőség felsőfokú tanulmányok folytatására. Ezt a cseheknek csak egytizede véli
így. Bár a különbségek kisebbek a három ország adatai között, mint a középfok
esetében, a csehek között ebben az esetben is a legmagasabb azok aránya , akik
szerint az oktatási rendszer második lépcsőjén is érvényesül az esélyegyenlőség a
különböző családi háttérrel rendelkező gyermekek között. Egyharmaduk helyezkedik
erre az álláspontra, míg a lengyelek alig egyötöde, a magyaroknak pedig csupán
egytizede vélekedik hasonlóan.

4.7. Milyenek a gazdag illetve szegény családokból származó gyerekek
lehetőségei az egyetemeken és főiskolákon való továbbtanulásra? (%)

Magyarország Csehország Lengyelország
Egyformák a lehetőségek 9,3 34,3 22,0
A gazdagabb családok
gyermekeinek lehetőségei
jobbak

65,4 53,2 56,3

Csak a gazdagabb családok
gyermekeinek van lehetősége a
továbbtanulásra

24,4 12,5 21,8

Egyéb 0,9 - -
Összesen 100,0 100,0 100,0
Nem tudja 7,0 10,6 10,3

A három ország lakosságának véleményeiben megmutatkozó különbségek lényegesen
kisebbek, ha a felsőoktatásban való továbbtanulásban érvényesülő esélyegyenlőség
jövőbeli alakulására kérdezünk rá. A válaszadók többsége mindhárom országban arra
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számít, hogy az esélyegyenlőtlenségek növekedni fognak ezen a területen,
Magyarországon legalább egyharmaduk, a másik két országban közel kétötödük
szerint csak a gazdagabb gyermekek számára lesz biztosított a továbbtanulás.
Akárcsak az előző kérdések esetében, most is a csehek hisznek leginkább abban, hogy
saját oktatási rendszerük a jövőben is képes lesz az esélyegyenlőség biztosítására.
Egyötödük vélekedik így, míg ez az arány a lengyelek esetében csupán 11%, a
magyarok esetében pedig 9%.

4.8. Milyenek a lesznek a következő években a gazdag illetve szegény családokból
származó gyerekek lehetőségei az egyetemeken és főiskolákon való
továbbtanulásra? (%)

Magyarország Csehország Lengyelország
Egyformák lesznek a
lehetőségek

8,8 19,5 11,4

A gazdagabb családok
gyermekeinek lehetőségei
valamivel jobbak lesznek

56,7 41,0 50,3

Csak a gazdagabb családok
gyermekeinek lesz lehetőségük
a továbbtanulásra

32,7 39,5 38,3

Egyéb 1,8 - -
Összesen 100,0 100,0 100,0
Nem tudja 11,4 15,6 12,9

A kérdésblokk végén azt tudakoltuk, hogy a három ország polgárai miként
vélekednek a korábban kizárólag állami oktatás pluralizálódásáról, a magániskolák
megjelenéséről az oktatási rendszer minden szintjén.
Az összehasonlítás azt mutatja, hogy a magyarok értenek leginkább egyet azzal, hogy
az oktatási rendszer különböző szintjein a magánszféra által és a diákok befizetéseiből
finanszírozott intézmények is jelen legyenek. Mindhárom szint esetében többen
vannak azok, akik a magániskolák jelenlétével egyetértenek, mint, akik azt ellenzik.
Így van ez az alapfokú oktatás esetében is, míg pédául a csehek csupán 39%-a ért
ezzel egyet.

4.9. Mennyire ért egyet azzal, hogy az országban magán általános iskolák is
vannak? (a határozott választ adók százalékában)

Magyarország Csehország Lengyelország
Határozottan egyetért 29,9 15,0 18,3
Inkább egyetért 34,4 23,6 36,3
Inkább nem ért egyet 17,7 30,6 26,8
Határozottan nem ért egyet 17,9 30,8 18,6
Összeen 100,0 100,0 100,0
Nem tudja, nem válaszolt* 9,1 11,9 9,6
*az összes megkérdezett százalékában

A középfokú oktatás esetében már mindhárom országban többségben vannak a
magánszféra megjelenését helyeslők. Az egyetértők aránya a magyarok esetében a
legnagyobb, összességében 70%, a csehek esetében 64%, a lengyelekében pedig 60%.
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A kérdésben határozott véleménnyel rendelkezők aránya mindhárom országban 10%
körül alakul.

4.10. Mennyire ért egyet azzal, hogy az országban magán középiskolák is
vannak? (a határozott választ adók százalékában)

Magyarország Csehország Lengyelország
Határozottan egyetért 29,0 17,4 18,3
Inkább egyetért 39,9 46,8 41,4
Inkább nem ért egyet 15,9 23,7 26,3
Határozottan nem ért egyet 15,2 12,2 14,0
Összeen 100,0 100,0 100,0
Nem tudja, nem válaszolt* 9,6 13,0 10,2
*az összes megkérdezett százalékában

Érdekes képet mutat a felsőfokú oktatás területén működő magánintézményekkel
kapcsolatos válaszok megoszlása. Mindhárom országban alacsonyabb az ilyen
intézmények létével egyetértők aránya, mint volt a középiskolák esetében, a válaszok
megoszlása nagyon hasonlít az általános iskolák esetében tapasztalthoz. Így a
felsőfokú oktatás esetében is többen vannak a határozott véleménnyel rendelkező
csehek között a magánegyetemek és -főiskolák létével alapvetően egyet nem értők
(59%). A csehek esetében a bizonytalanok aránya is meglehetősen magas, 18,5%. A
magyarok és lengyelek között nincs statisztikai értelemben vett különbség, ami az
egyetértők arányát illeti.

4.11. Mennyire ért egyet azzal, hogy az országban magán egyetemek és főiskolák
is vannak? (a határozott választ adók százalékában)

Magyarország Csehország Lengyelország
Határozottan egyetért 28,6 14,4 19,0
Inkább egyetért 37,8 26,7 44,0
Inkább nem ért egyet 17,3 28,2 22,8
Határozottan nem ért egyet 16,3 30,7 14,2
Összeen 100,0 100,0 100,0
Nem tudja, nem válaszolt* 10,4 18,5 11,8
*az összes megkérdezett százalékában

A 4.12. táblázat jól mutatja, hogy a magyar válaszadók hasonló mértékben támogatják
a magánintézmények jelenlétét az alapfokú és a felsőfokú képzésben. Statisztikailag
mérhető különbség csak e két szint és a középfok között mutatható ki.

4.12. Mennyire ért egyet azzal hogy Magyarországon…
(a négyfokú skálán mért válaszok átlaga: 1 – határozottan egyetért, 4 – határozottan
nem ért egyet)

N= A válaszok átlaga
magán általános iskolák is vannak 1387 2,24
magán középiskolák is vannak 1379 2,17
magán egyetemek és főiskolák is vannak 1367 2,21
Az általános iskolák és az egyetemek, főiskolák esetében adott válaszok átlagai között nincs szignifikáns
különbség.
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