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Összegzés

A TÁRKI 1999. novemberében Omnibusz-adatfelvételt végzett 1522 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 1999.novemberében is kedvezőtlenül, inkább negatívan ítéli

meg mind saját anyagi, mind pedig az ország gazdasági helyzetét. A jövőre
vonatkozó várakozások pesszimisták, de ezek a vélemények kevésbé negatívak,
mint a jelenre vonatkozó helyzetértékelések.

•  A magyar állampolgárok inkább elégedetlenek, mint elégedettek a kormány és az
ellenzék eddigi tevékenységével, valamint a demokrácia működésével. Mind a
kormány, mind pedig az ellenzék tevékenységének megítélése valamelyest javult
az októberi adatokhoz képest.

•  A magyar lakosság véleménye szerint működésének első évében a jelenlegi
kormány több személycserét hajtott végre az állami szervezetekben, mint a Horn-
kormány azonos időszakban. Az Orbán-kormány személycseréi mögött a
legtöbben a kormány azon szándékát vélik felfedezni, hogy saját embereinek
helyet csináljon, pozíciókat szerezzen.

•  A lakosság többsége összességében egyetért a munkanélküli ellátórendszer
tervezett átalakításával. Az egyes javaslatok tekintetében azonban jelentős
eltérések mutatkoznak. Csak a lakosság kisebbségének egyetértésével találkozik a
jelenlegi rendszer első két lépcsője esetében javasolt változtatások: a
munkanélküli járadék folyósítási idejének csökkentése  és a munkanélküliek
jövedelempótló támogatásának megszüntetése. Ezzel szemben a munkanélküli
segély folyósításának 30 napos közmunka elfogadásához kötése a válaszadók
háromnegyedének támogatását bírja. A változtatásokról kialakított véleményeket
elsősorban az érintettség befolyásolja: minél kisebb egy adott társadalmi csoport
kockázata a munkanélkülivé válás tekintetében, annál nagyobb valószínűséggel
támogatják a változtatásokat.

•  Az emberek többsége úgy véli, hogy a munkanélküli ellátórendszerben tervezett
változtatások a kiadások csökkenésével járnak majd együtt. Ebben az esetben a
megtakarításokat a legtöbben egyéb foglalkoztatáspolitikai célokra fordítanák,
közel 25% azok aránya, akik ez esetben adócsökkentést javasolnának.
Amennyiben az átalakítások mégis a kiadások növekedését eredményeznék, a
legtöbben nem vezetnék be a reformokat. Hasonló arányban vannak a népességen
belül azok, akik a többletkiadásokat más költségvetési területek kiadásainak
átcsoportosításával képzelnék el. Csupán a válaszadók 2%-a vélekedik úgy, hogy
a kiadások feltételezett növekedését adóemelésből kellene finanszírozni.

•  A három visegrádi ország adatainak összehasonlításából kitűnik, hogy azok
állampolgárainak többsége nem ért egyet a javak egyenlő elosztásával a
társadalomban. A többség mindhárom országban egyetért ugyanakkor az
egyenlőtlen elosztás három, különböző állítások formájában felkínált módjának
mindegyikével. A válaszadók döntő többsége, Magyarországon 92%-a valamilyen
módon egyetért azzal az állítással miszerint, aki keményen dolgozik, az
megérdemli, hogy sokkal többet keressen is.
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1. Vélemények az állampolgárok saját anyagi és az ország gazdasági
helyzetéről, a jövőbeli kilátásokról

Ahogy minden hónapban, úgy novemberben 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 helyzetértékelésére vonatkozó adatok novemberben nem
mutatnak lényeges változást a szeptemberi adatokhoz képest. Továbbra 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 (53%), egynegyedük
azonban azt rossznak, 12%-uk pedig nagyon rossznak tartja. A másik oldalon a
helyzetet jónak értékelők aránya még az egytizedet sem éri el (9,4%). Az ötfokú
skálán mért válaszok átlaga 2,60, ami a korábbi, enyhén emelkedő tendenciába
megtörését jelenti. A feltett kérdésben mindenki véleményt nyilvánított.
Az átlagnál elégedettebbek saját anyagi helyzetükkel a felsőfokú végzettségűek
(2,97), a legfelső jövedelmi ötödbe tartozók (2,95) és a vezető, értelmiségi
foglalkozásúak (3,05).
A jövőre vonatkozó várakozások továbbra is enyhén pesszimisták. A megkérdezettek
közel fele, 47%-a nem számít válztozásra jövő októberig, 34%-uk szerint rosszabbul,
19%-uk szerint pedig jobban fognak élni akkor, mint most. A válaszok átlaga 2,79. A
határozatlanok, válaszmegtagadók aránya nem éri el az összes megkérdezett
egytizedét (7,4%).
Míg a jelenlegi helyzet értékelésekor az iskolai végzettség a leginkább meghatározó, a
jövőre vontakozó várakozások esetében az életkor. A 40 év alattiak válaszainak átlaga
kiemelkedően magas, 3,06. Az érettségizettek és a diplomások várakozásai azonosak
(2,94).
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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 138 9,1
Nem is jó, nem is rossz 811 53,3
Rossz 385 25,3
Nagyon rossz 182 12,0
Összesen 1520 100,0
Átlag 2,60
Nem tudja* 0 0,0

Anyagi helyzet egy
év múlva

N= %
Sokkal jobb, mint most 16 1,1
Jobb, mint most 252 17,9
Ugyanilyen 660 47,0
Rosszabb, mint most 382 27,2
Sokkal rosszabb, mint most 96 6,8
Összesen 1406 100,0
Átlag 2,79
Nem tudja* 113 7,4
*az összes megkérdezett százalékában

1.2.  Szubjektív helyzetértékelés – az ország gazdasági helyzete

Az állampolgárok az ország jelenlegi gazdasági helyzetét továbbra is rosszabbnak
ítélik meg saját anyagi helyzetüknél (átlag: 2,48). A határozott választ adók 5,6%-a
véli úgy, hogy a gazadság helyzete kedvező, 48,7%-uk ugyanakkor rossznak vagy
nagyon rossznak gondolja azt. A válaszadók 45%-a szerint a gazdasági helyzet sem
jónak, sem pedig rossznak nem mondható. A kérdésben csupán az összes
megkérdezett 5,6%-a nem tudott állást foglalni.
A felsőfokú végzettségűek (2,69), a legfelső jövedelmi ötödbe tartozók (2,62) és a
vezető, értelmiségi foglalkozásúak (2,64) az átlagnál jobbnak értékelik a gazdaság
helyzetét.
A válaszok átlaga (2,88) azt mutatja, hogy sokan vannak olyanok, akik a jelenlegi
helyzetet inkább rossznak, a jövőbeli kilátásokat viszont inkább jónak látják. A
legtöbben (48%) nem számítanak változásra a gazdaság területén, a jövő ilyenkori
helyzetet a jelenleginél roszabbnak (29,4%) prognosztizálók aránya valamivel
magasabb, mint az optimista várakozásokkal rendelkezőké (22,6%).
Az ország gazdasági helyzetének kedvező alakulásában a férfiak (2,91), a 40 év
alattiak (2,92), az érettségizettek (2,96) felsőfokú végzettségűek (3,08), a legfelső
jövedelmi ötöd tagjai (3,00), az önnállók, vállalkozók (2,95) a vezető, értelmiségi
foglalkozásúak (3,05), valamint a főváros lakói (3,00) bíznak leginkább.
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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 helyzet

N= %
Nagyon jó 1 0,1
Jó 79 5,5
Nem is jó, nem is rossz 655 45,7
Rossz 571 39,9
Nagyon rossz 127 8,8
Összesen 1433 100,0
Átlag 2,48
Nem tudja* 86 5,6

Az ország gazdasági
helyzete egy év múlva

N= %
Sokkal jobb, mint most 2 0,1
Jobb, mint most 306 22,5
Ugyanilyen 653 48,0
Rosszabb, mint most 327 24,1
Sokkal rosszabb, mint most 72 5,3
Összesen 1360 100,0
Átlag 2,88
Nem tudja* 159 10,5
*az összes megkérdezett százalékában
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1.1. ábra. A lakosság helyzetértékelése saját anyagi helyzetére és az ország
gazdasági állapotára vonatkozóan - a válaszok átlagainak időbeli
összehasonlítása
A grafikonon szereplő vonalak az 1999. márciusa óta eltelt időszak 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).

1.2. ábra. A lakosság helyzetértékelése saját anyagi helyzetére és az ország
gazdasági állapotára vonatkozóan – időbeli összehasonlítás
A grafikonon szereplő vonalak az 1999. márciusa óta eltelt időszak adatait rendezik idősorosan az adott
kérdésben. Az egyes pontok az adott hónapban megfogalmazódott negatív és pozitív vélemények
érvényes százalékos arányainak különbségeit jelölik (%).
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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 2,61 2,85 2,54 2,91
Nő 2,60 2,75 2,43 2,85
együtt 2,60 2,79 2,48 2,88
N= 1520 1406 1433 1360
ÉLETKOR
18-39 2,67 3,06 2,50 2,92
40-59 2,56 2,64 2,44 2,83
60- 2,56 2,58 2,51 2,89
együtt 2,60 2,79 2,48 2,88
N= 1518 1404 1431 1358
ISKOLAI
VÉGZETTSÉG
legfeljebb
általános iskola

2,35 2,59 2,47 2,79

szakmunkásképző 2,62 2,87 2,38 2,84
érettségi 2,81 2,94 2,53 2,96
felsőfokú 2,97 2,94 2,69 3,08
együtt 2,60 2,79 2,48 2,88
N= 1519 1406 1432 1359
JÖVEDELMI
HELYZET
legalsó ötöd 2,08 2,56 2,33 2,65
második ötöd 2,46 2,73 2,40 2,78
harmadik ötöd 2,55 2,71 2,50 2,86
negyedik ötöd 2,67 2,77 2,52 2,81
legfelső ötöd 2,95 2,88 2,62 3,00
együtt 2,55 2,73 2,48 2,83
N= 944 875 895 854
FOGLALKOZÁS
alkalmazott 2,53 2,76 2,46 2,83
önálló, vállalkozó 2,70 2,85 2,54 2,95
vezető, értelmiségi 3,02 2,86 2,64 3,05
együtt 2,60 2,78 2,49 2,87
N= 1389 1289 1315 1254
TELEPÜLÉSTÍPUS
község 2,55 2,80 2,47 2,90
város 2,55 2,68 2,47 2,77
megyei jogú város 2,73 2,84 2,45 2,87
Budapest 2,66 2,86 2,54 3,00
együtt 2,60 2,79 2,48 2,88
N= 1520 1406 1433 1360
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2. A politika szereplőinek és a demokrácia állapotának lakossági
megítélése

A kormány tevékenységéről alkotott vélemények április óta tartó folyamatos romlása
novemberben megállt, sőt az adatok kis mértékű javulásról árulkodnak. A négyfokú
skálán mért válaszok átlaga (2,27) a szeptemberivel van közel azonos szinten (2,25).
Az egyértelműen pozitív és negatív válaszok abszolút és egymáshoz viszonyított
aránya nem változott. Ezzel szemben az októberi adatokhoz képest emelkedett a
kormány tevékenységét inkább pozitívan értékelők aránya, 32%-ről 36%-ra. A kis
mértékű növekedés egyrészt az inkább negatív értékelés, másrészt a bizonytalan
válaszadók arányának rovására történt. A kérdésben az állampolgárok 14%-a nem
foglalt állást.

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

N= %
Egyértelműen pozitív 63 4,8
Inkább pozitív 468 36,0
Inkább negatív 523 40,2
Egyértelműen negatív 248 19,1
Összesen 1302 100,0
Átlag 2,27
Nem tudja, nincs határozott véleménye* 211 13,9
*az összes megkérdezett százalékában

A kormány tevékenységével a legkevésbé elégedetlennek a 30-39 évesek (2,36), a
mezőgazdasági foglalkozásúak (2,46), valamint a kisiparosok, vállalkozók (2,42)
mutatkoztak. Az iskolai végzettség tekintetében azt találjuk, hogy az érettségizettek
(2,35) és a diplomások (2,34) esetében az elégedetlenség kisebb mértékű, mint a
legfeljebb általános iskolát végzettsek esetében (2,19).

A kormány megítéléséhez hasonlóan az ellenzéké is pozitív irányban változott az
októberi adatokhoz képest. A válaszok átlaga (2,47) valamivel magasabb, mint az
októberi (2,42) és megközelíti az eddigi legmagasabb, szeptemberben regisztrált
értéket. A legtöbben inkább jónak ítélik az ellenzék tevékenységét (45,6%), csökkent
azonban a nagyon rossz és a nagyon jó minősítések aránya háromszorosról mintegy
kétszeresre. Akárcsak a korábbi adatfelvételek során, az ellenzék esetében ezúttal is
lényegesen magasabb a határozott véleményt nem formálók aránya (27,6%), 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 56 5,1
Inkább pozitív 498 45,6
Inkább negatív 438 40,1
Egyértelműen negatív 100 9,1
Összesen 1092 100,0
Átlag 2,47
Nem tudja, nincs határozott véleménye* 420 27,6
*az összes megkérdezett százalékában

Az ellenzék közel egyéves teljesítményével az 50-59 évesek (2,55), a
szakmunkásképzőt végzettek (2,53) a második jövedelmi ötödbe tartozók (2,55), a
mezőgazdasági foglalkozásúak (2,68) és a vezető pozícióban dolgozók (2,54) az
átlagosnál elégedettebbek.

2.1 ábra. A kormány és az ellenzék tevékenységének megítélése időbeni
összehasonlításban.
A grafikonon szereplő vonalak az 1999. március óta eltelt időszak 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 működésének értékelésében is egy nagyon kis mértékű javulás
következett be az októberi adatokhoz képest. A novemberi átlag 2,18. A határozott
véleménnyel rendelkezők körülbelül egyhatoda (19%) teljes elégedetlenségét fejezte
ki a magyar demokrácia jelenlegi állapotával szemben, a valamilyen mértékben
negatív véleményt alkotók aránya pedig összességében 64%. Az elégedettek között
szinte elenyésző azok aránya, akik teljes mértékben elégedettek a demokrácia
magyarországi működésével (1,2%).

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

N= %
Nagyon elégedett 16 1,2
Elégedett 466 34,9
Elégedetlen 600 45,0
Nagyon elégedetlen 253 18,9
Összesen 1334 100,0
Átlag 2,18
Nem tudja, nincs határozott véleménye 184 12,1

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. A legkevésbé elégedetlenek között találjuk a 30 alattiakat (2,34) és a
kisiparosokat (2,31). Minél kritikusabb véleménnyel van valaki a kormány
tevékenységéről, annál elégedetlenebb a demokrácia működésével.
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3. Lakossági vélemény az állami szervezeteknél végrehajtott
személycserékről

A novemberi adatfelvétel során kérdéseket tettünk fel arra vonatkozóan, hogy miként
értékelik az állampolgárok az államigazgatásban, illetve az állami tulajdonú
vállalatoknál és intézményeknél végrehajtott személycseréket.
Először arra kértük a válaszadókat, hasonlítsák össze működésük első évében az
Orbán- és a Horn-kormány gyakorlatát az állami szervezeteknél végrehajtott
személycserék vonatkozásában. A kérdés megválaszolásakor nagyon magas, több,
mint egyharmados volt a ‘nem tudja’ válaszok aránya. Éppen ezért a kérdés
kiértékelésekor tekintettel kell lennünk arra, hogy a megoszlások hibahatára nagyobb,
mintha a minta közel minden tagja válaszolt volna a kérdésre. Az azonban
egyértelmű, hogy a válaszadók többsége, a kérdésben határozott állásponttal
rendelkezők háromötöde szerint az Orbán-kormány hajtott végre nagyobb arányú
cseréket a beiktatását követő első évben. A válaszadók közel egyötöde mondta azt,
hogy több személycsere történt a Horn-kormány első évében, mint a jelenlegi
kormány esetében. A kédésben elfoglalt álláspontot erőteljesen befolyásolja a
jelenlegi kormány, illetve ellenzéke tevékenységének értékelése. Azok között, akik
szerint az Orbán-kormány hajtott végre több személycserét, a kérédsre választ adók
átlagánál (2,52) magasabb az ellenzék tevékenységét értékelő válaszok átlaga (2,63),
és fordítva. A Horn-kormány személycseréi számosabbnak vélők az átlagosnál (2,21)
jobbnak értékelik az Orbán-kormány tevékenységét (2,53).

3.1. Megválasztása utáni első évben az Orbán-kormány, vagy a Horn-kormány
hajtott végre több személycserét az állami szervezeteknél?

N= %
Az Orbán-kormány 576 60,9
A Horn-kormány 166 17,6
Egyformán 203 21,5
Összesen 945 100,0
Nem tudja, nem válaszolt* 577 37,6
*Az összes megkérdezett százalékában.

Azoktól, akik az előző kérdésre megnevezték valamelyik kormányt, mint amelyik a
másiknál több személycserét hajtott végre az állami szervezeteknél, azt is
megkérdeztük, hogy szerintük milyen okból tették ezt. A válaszadók kétötöde szerint
a személycserék elsődleges oka a saját emberek kedvező helyzetbe hozása volt.
Politikai okokat lát a cserék mögött a válaszadók egyötöde. Csupán egytizedük véli
úgy, hogy a személycseréket az illetővel szemben felhozható szakmai, és további
egytizedük, hogy erkölcsi kifogások motiválták.
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3.2. Miért volt több szükség több személycserére?
N= A válaszadók

százalékában (N=742)
Politikai okokból 144 19,4
Az elmozdított személye, tevékenysége erkölcsi
okokból kifogásolható volt

70 9,4

Az elmozdított személye, tevékenysége szakmai
okokból kifogásolható volt

67 9,0

A saját embereiket akarták helyzetbe hozni 306 41,2
Egyéb válasz 114 15,4
Nem tudja 131 17,7

A 3.3. táblázat külön tartalmazza a kérédsre adott válaszokat aszerint, hogy a
megkérdezettek melyik kormány esetében észleltek több személycserét. Szignifikáns
különbséget a válaszok között csupán az erkölcsi okok esetében nem találunk. Ezzel
szemben lényegesen többen vélik úgy, hogy az Orbán-kormány gyakorlata mögött
elsősorban politikai okok, vagy a politikai szempontból lojális emberek helyzetbe
hozásának szándéka húzódik meg.

3.3. Miért volt szükség több személycserére az Orbán-, illetve a Horn-kormány
esetében?

Orbán-kormány Horn-kormány

N= %1 N= %2

Politikai okokból 120 21 24 15
Az elmozdított személye, tevékenysége
erkölcsi okokból kifogásolható volt

54 9 16 9

Az elmozdított személye, tevékenysége
szakmai okokból kifogásolható volt

41 7 26 16

A saját embereiket akarták helyzetbe hozni 260 45 45 27
Egyéb válasz 85 15 29 17
Nem tudja 95 17 36 22
1 – azok százalékában, akik szerint az Orbán-kormány hajtott végre több személycserét az állami
szervezeteknél működésének első évében,
2 - azok százalékában, akik szerint a Horn-kormány hajtott végre több személycserét az állami
szervezeteknél működésének első évében.

Ezt követően két lehetséges magyarázatot kínáltunk fel a megkérdzetetteknek az
Orbán-kormány által végrehajtott személycserék okaira vonatkozóan. A
megkérdzettek egyötöde nem tudta megmondani, hogy a két lehetséges magyarázat
közül melyik helytálló. Azok közel háromnegyede viszont, akik a kérdésre határozott
választ adtak, - az előző kérdésre adott válaszokkal összhangban - azzal a
magyarázattal értettek egyet, mely szerint a jelenlegi kormány által végrtehajtott
személycserékben a saját emberek helyzetbe hozásának szándéka játszott elsődleges
szerepet. A válaszadók egyötöde vélte úgy, hogy a kormány szándéka a
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rendszerváltás óta helyükön maradt, és a volt szocialista rendszerhez kötődő emberek
elmozdítása volt.

3.4. Mely okok játszottak nagyobb szerepet az Orbán-kormány által végrehajtott
személycserék esetében?

N= %
Az Antall-kormány ideje alatt a helyükön maradtak az előző
rendszer emberei, akiket azután a Horn-kormány is megtartott.
Az Orbán-kormánynak tőlük kellett megválnia.

249 20,5

A személycseréknek az volt a célja, hogy az Orbán-kormány
helyet csináljon a saját embereinek

869 71,6

Egyéb válasz 96 7,9
Összesen 1214 100,0
Nem tudja, nem válaszolt* 308 19,5
*Az összes megkérdezett százalékában.

3.1. ábra. A kormány és az ellenzék megítélése aszerint, hogy ki milyen okoknak
tulajdonít nagyobb szerepet az Orbán-kormány által végrehajtott személycserék
esetében?
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4. Lakossági vélemények a munkanélküli ellátórendszer
átalakításáról

A novemberi adatfelvétel során arra is kiváncsiak voltunk, hogyan vélekedik a
lakosság azokról a változtatásokról, melyeket a kormány a munkanélküli
ellátórendszeren belül végrehajtott.
Első lépésben közöltük az interjúalanyokkal a munkanélküliségre vontakozó 1999
első félévi hivatalos statisztikai adatokat és arra kértük őket, mondjanak róla
véleményt. Amint az a 4.1. táblázatból is kitűnik, a magyar állampolgárok döntő
többsége nem tartja megbízhatónak a hivatalos statisztikai adatokat, melyek szerint
1999 első felében Magyaroszágon 7% körüli volt a munkanélküliek aránya. Az
adatokról csupán a válaszadók 16%-a vélte úgy, hogy az hűen tükrözi a valóságot,
mindenki más szerint a tényleges adatok valamilyen irányban eltérnek a közölt
adatoktól. Ezen belül is a nagy többség, az összes válaszadó több, mint háromnegyede
szerint ennél nagyobb a munkanélküliek aránya ma Magyarországon.

4.1. táblázat. Az Ön véleménye szerint a munkanélküliségre vonatkozó hivatalos
statisztikai adatok…

N= %
hűen tükrözi a valóságot 210 15,8
nem tükrözik hűen a valóságot, ennél kevesebb
munkanélküli van

91 6,9

nem tükrözik hűen a valóságot, ennél több
munkanélküli van

1024 77,3

Összesen 1325 100,0
Nem tudja eldönteni, nincs véleménye* 196 12,9
*Az összes megkérdezett százalékában.

A kormány által tervezett minden lényeges változtatással kapcsolatosan két kérdést
tettünk fel. Először azt kérdzetük, hallott-e már a megkérdezett a tervezett
változtatásokról, majd azt is megkérdeztük, egyetért-e azokkal. A 4.2. táblázat
összefoglalóan tartalmazza az informáltsággal kapcsolatos kérédésekre érkezett
válaszokat, a 4.3. táblázat pedig ugyanilyen módon a véleménykérdések eredményeit
összegzi.
A 4.2. táblázat adatai mindenekelőtt arról tanúskodnak, hogy a tájékozottságot mérő
kérdések esetében nagyon alacsony az érvénytelen válaszok aránya, tehát az
eredmények a mintavételből származó hibahatáron belül tükrözik a lakosság
véleményét az adott kérédésben. A javasolt változtatásokról a válaszadók többsége
hallott és valamelyest a részletekkel is tisztába van. Ez alól csupán egyetlen kivétel
akadt: a válaszadók csupán egyharmada értesült arról, hogy a tervezet szerint a
jövőben az illető végzettségénél egy szinttel alacsonyabb végzettséggel betölthető
állást is kénytelen lesz elfogadni közmunkaként a munkanélküli. További 7% hallott
ugyan valamit erről a javaslatról, ám a részleteket nem ismeri.
Ha csak a részletekket is többé-kevésbé ismerőket vesszük alapul, a legtöbben (69%)
a munkanélküli járadék időtartamának tervezett lerövidítéséről hallottak. Ezt követi a
munkanélküli segély folyósításának feltételhez kötése, melynek értelmében az ellátás
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csak akkor lenne folyósítható, ha a munkanélküli előbb 30 nap közmunkán venne
részt.

4.2. táblázat. A lakosság tájékozottsága a kormány által tervezett
változtatásokról. Hallott-e Ön a tervezett változtatásról?

Igen Nem Hallott valamit,
de nem ismeri
a részleteket

Összesen Nem
tudja

N= 1037 382 86 1505 16A munkanélküli járadék folyósításának
idejőtaramát 12 hónapról 9-re rövidítik le % 69 25 6 100 1

N= 830 556 115 1501 21A munaknélküliek jövedelempótló
támogatását megszüntetik % 55 37 8 100 1

N= 949 466 89 1504 17Az önkormányzat csak akkor
folyósítaná a munaknélküli segélyt,
ha a munkanélküli előbb 30 nap
közmunkán venne részt

% 63 31 6 100 1

N= 527 854 107 1489 33Végzettségénél egy szinttel alacsonyabb
végzettséggel betölthető közmunka is
felajánlható a munkanélküli részére % 35 57 7 100 2

N= 903 531 80 1515 7Ha a munkanélküli nem vállalja el a
felajánlott közmunkát, akkor segélyt sem
kaphat % 60 35 5 100 1

A 4.3. táblázat adatai szerint a véleménykérdések esetében már lényegesen magasabb
volt az állásfoglalástól tartózkodók aránya, egy-egy kérdés esetében 15% körüli a
‘Nem tudja’ válaszok aránya. Az emberek legkevésbé a rendszer által jelenleg
bizosított ellátások korlátozásával vagy megszüntetésével értenek egyet. Így a többség
ellenzi a munkanélküli járadék folyósítási idejének lerövidítését (61%) és a
munkanélküliek jövedelempótló támogatásának megszüntetését (62%). Ezzel
szemben a válaszadók háromnegyede támogatja azt a javaslatot, mely szerint a
munkanélküli segély folyósításának előzetes feltétele lenne az önkormányzat által
biztosított 30 napi közmunka elvégzése. Valamivel kevesebben, a válaszadók
kétharmada szerint elfogadható az a javaslat is, hogy az illető végzettségénél egyel
alacsonyabb végzettségel elvégezhető közmunka is felajánlható a munkanélküli
részére, aki - ha azt nem fogadja el - elesik a munkanélküli segélytől.
Az egyes változtatásokkal kapcsolatos állásfoglalásokat alapvetően az érintettség
határozza meg. Minél veszélyeztetettebb valaki a munkanélküliek közzé kerülés
szempontjából, annál kevésbé valószínű, hogy egyetért a változtatásokkal. Ez
különösen a munkanélküli járadékot és a jövedelempótló támogatást érintő változások
esetében szembetűnő. A 4.4. táblázat a társadalmi-gazdasági-demográfiai
háttérváltozók hatását mutatja a változásokkal kapcsolatos véleményekre. Két
tervezett változtatás fogadtatását hasonlítottuk össze a táblázatban: a munkanélküli
járadék folyósítási idejének csökkentését és a munkanélküli ellátás folyósításának
közmunkában való részvételhez kötését.



17

4.3. táblázat. A lakosság véleménye a kormány által tervezett változtatásokról.
Egyetért-e Ön a tervezett változtatással?

Igen Nem Összesen Nem tudja
N= 513 800 1312 209A munkanélküli járadék folyósításának

időtartama 12 hónapról 9-re rövidülne le % 39 61 100 14
N= 489 794 1283 239A munaknélküliek jövedelempótló

támogatását megszüntetnék % 38 62 100 16
N= 1042 326 1368 154Az önkormányzat csak akkor folyósítaná

a munaknélküli segélyt, ha a munkanélküli
korábban 30 nap közmunkán venne részt % 76 24 100 10

N= 835 463 1298 225Végzettségénél egy szinttel alacsonyabb
végzettséggel betölthető közmunka is
felajánlható lenne a munkanélküli részére % 64 36 100 15

N= 1002 381 1384 138Ha a munkanélküli nem vállalja el a
felajánlott közmunkát, akkor segélyt sem
kaphatna % 72 28 100 9

Az adatokból egyértelműen kitűnik az érintettség erős hatása a véleményalkotásra. A
potenciálisan legtöbb embert érintő munkanélküli járadék esetében a tervezett
változtatásokkal azon társadalmi csoportokhoz tartozók értenek egyet a legnagyobb
arányban, akiket legkevésbé veszélyeztet a munkanélküliség. Ezek közé tartoznak a
nyugdíjasok, a felsőfokú végzettségűek, a két legfelső jövedelmi ötödbe tartozók,
valamint a munkaerőpiaci szempontból inaktívak, vagyis azok, akik nincsenek jelen a
munkaerőpiacon. Ezzel szemben a magukat erősen veszélyeztetettnek érzők között
lényegesen alacsonyabb terv támogatottsága. Ennek legszembetűnőbb példája az 50-
59 éves korosztály, melynek tagjai, nem sokkal a nyugdíj előtt, munkanélkülivé válás
esetén csak nagyon nehezen találnának ismét munkát. A munkanélküli segély már
kevesebb embert érint potenciálisan. Bár nem meglepő, hogy a munkanélküli
segélyhez jutás közmunka végzéséhez kötése nagyobb egyetértésre talált a lakosság
körében, arra számíthattunk, hogy az érintettség hatása hasonlóan erős lesz, mint az
előző esetben. Ezzel szemben sem az iskolai végzettség sem pedig a munkaerőpiaci
aktivitás nem mutat szignifikáns kapcsolatot a véleménynyilánítással.
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4.4. táblázat. A tervezett változtatásokkal egyetértők aránya az érvényes választ
adók között (az IGEN és a NEM válaszok összege adja ki a 100%-ot).

Munkanélküli járadék Munkanélküli segély
ÉLETKOR ***(N=1310) ***(N=1367)
18-29 37,5 68,4
30-39 35,8 72,3
40-49 35,0 74,4
50-59 34,3 79,3
60-69 49,0 83,5
70- 51,7 86,7
ISKOLAI VÉGZETTSÉG ***(N=1312) (N=1367)
legfeljebb alapfokú 38,5 76,6
szakmunkásképző 35,6 76,1
érettségi 38,1 74,2
felsőfokú végzettség 52,8 81,3
JÖVEDELMI HELYZET ***(N=842) **(N=860)
legalsó ötöd 19,4 68,0
második ötöd 37,6 74,6
harmadik ötöd 38,7 76,1
negyedik ötöd 44,7 78,8
legfelső ötöd 45,7 83,3
MUNKAERŐPIACI
AKTIVITÁS

**(N=1313) (N=1369)

Aktív 36,6 74,5
Inaktív 42,2 78
**A két változó kapcsolata 0,05-ös szinten szignifikáns.
***A két változó kapcsolata 0,01-es szinten szignifikáns.

A minden egyes változtatásra való külön-külön rákérdezés után arra is kiváncsiak
voltunk, hogy a változtatások összességében mennyire elfogadhatóak a lakosság
számára. Az eredmények (4.5. táblázat) arról tanúskodnak, hogy a munkanélküli
segély folyósításának közmunka elvégzéséhez kötése, illetve annak elfogadottsága
sokkal többet nyom a latba, mint a munkanélküli járadék folyósítási idejének
lerövidítése és a jövedelempótló támogatás megszüntetése. A megkérdezettek
egytizede nem tudott egyértelmű választ adni a kérdésre, a többiek esetében azonban
73%-os a teljes csomag elfogadottsága.
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4.5. táblázat. Összességében egyetért-e a tervezett változtatásokkal?
N= %

Igen 988 72,5
Nem 376 27,5
Összesen 1364 100,0
Nem tudja* 158 10,3
*Az összes megkérdezett százalékában.
Megjegyzés. A kérdés a következőképpen hangzott: Összefoglalva, a változtatások után a
munkanélküliek rövidebb ideig kapnának járadékot, és annak kimerítése után csakk akkor kaphatnának
további segélyt, ha előtte közmunkát végeznek. Ön összességében egyetért egy ilyen irányú
változtatással?

Az állampolgárok többségének véleménye szerint a kormány által tervezett
változtatások a munkanélküli ellátásokra fordított költségvetési kiadások
csökkenésével járnának. 30%-uk szerint a kiadások növekednének, 18% pedig úgy
vélekedik, hogy a jelenlegi rendszer átalakítása összességében nem eredményezne
lényeges változást a terület kiadásaiban. Meglehetősen magas, az egyötödöt
meghaladó volt azoknak az aránya, akik nem tudták megmondani, hogy a
változtatások milyen hatással lesznek a költségvetés kiadásaira.

4.1. ábra. A tervezett változtatások hatására többet vagy kevesebbet kell majd
költeni a munkanélküliek ellátására? (N=1188, a ‘Nem tudja’ válaszok aránya
21,9% az összes megkérdezetthez viszonyítva)

Ezután két hipotetikus szituációt vázoltunk fel a megkérdzetetteknek. Az első esetben
a változások következtében előálló feltételezett megtakarítások elosztására kértük
őket, második esetben pedig a változások okozta esetleges kiadásnövekedés
forrásainak megnevezését vártuk a megkérdezettektől.
A megtakarítások elosztására három opciót ajánlottunk fel: az adócsökkentést,
átcsoportosítást foglalkoztatás-politikai célokra, valamint átcsoportosítást más
közcélra, például útépítésre. A megkérdezettek valamivel több, mint egytizede nem
tudott választani a felsorolt lehetőségekből. Azok közül, akik ezt megtették, a
legtöbben (a válaszadók 42%-a) a foglalkoztatottak létszámának emelését célzó
programok finanszírozása mellett tették le a voksukat. A válaszadók 30%-a egyéb
közcélra fordítaná a megtakarított összeget, és csupán 27% azok aránya, akik az
állami újraelosztás mértékének csökkentését preferálnák egy ilyen szituációban.

30%

52%

18%

Többet
Kevesebbet
Ugyanannyit
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4.6. táblázat. Ha a tervezett változtatások ténylegesen a kiadások csökkenését
eredményezik, akkor Ön szerint mi lenne a leghelyesebb?

N= %
Csökkentsék az adókat 365 27,3
A megtakarítást fordítsák foglalkoztatás-politikai célokra 570 42,7
A megtakarítást más, több haszonnal járó közcélra fordítsák 400 30,0
Összesen 1335 100,0
Nem tudja* 187 12,3
*az összes megkérdezett százalékában

Sokkal nehezebben tudtak dönteni a megkérdzettek a feltételezett többletkiadások
finanszírozásáról. Több, mint egyötöd (22%) volt azoknak az aránya, akik egyáltalán
nem választanio a négy felkínált alternatíva közül. Az érvényes választ adók relatív
többsége, 39,6%-a úgy véli, hogy amennyiben a változtatások többletkiadásokkal
járnának, akkor azokat nem kellene bevezetni. Közel hasonló (36%) azok aránya, akik
szerint más költségvetési területről kellene elvonni a szükséges forrásokat. A
válaszadók 22%-ának véleménye szerint a többletkiadásokat más
foglalkoztatáspolitikai programok rovására kellene finanszírozni. Minimális azoknak
az aránya, akik a plussz kiadásokat az adók növeléséből fedeznék.

4.7. táblázat. Ha a tervezett változtatások ténylegesen a kiadások csökkenését
eredményezik, akkor Ön szerint mi lenne a leghelyesebb?

N= %
Ne vezessék be a reformokat 471 39,6
Növeljék az adókat 29 2,4
Más foglalkoztatáspolitikai programoktól vonják el a
hiányzó összeget

263 22,1

Más területekről vonjanak el pénzt 427 35,9
Összesen 1189 100,0
Nem tudja 333 21,9
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5. A visegrádi országok állampolgárainak a javak igazságos
elosztásával kapcsolatos preferenciái

A novemberi kérdezés során arra is választ kerestünk, hogy a három visegrádi ország,
Magyarország, Csehország és Lengyelország lakosai miként vélekednek a javak
igazságos elosztásáról, a javakért folytatott verseny feltételeiről. Hat állítást
fogalmaztunk meg, mindhárom országban azonos módon. Arra kértük a válaszadókat,
hogy az állításokkal kapcsolatos vélemémyüket egy ötfokú skálán helyezzék el. A
skála 1-es értéke a teljes egyetértést, 5-ös értéke pedig a teljes egyet nem értést fejezte
ki.
A hat állítás közül három kifejezetten a politikai közösségen belüli teljesen egyenlő
elosztás valamilyen, egyenként különböző megfogalmazása. A másik három az
előbbiekhez hasonlóan, ám az egyenlőtlen elosztás megfogalmazásait jelöli, a
különbség az adott eloszlást létrejöttét lehetővé tevő feltételek különbözőségében
található. Az állítások egymást követően hangzottak el, ám sorrendjük nem követte az
előbbi csoportosítást.
Az 5.1.a. és az 5.1.b. táblázat az egyenlő elosztás három megfogalmazása esetében
született válaszokat tartalmazza a három közel-kelet-európai ország
összehasonlításában. A táblázatok adataiból kiolvasható, hogy mindhárom országban
kisebbséget képviselnek azok, akik a javak egyenlő elosztását támogatnák a
társadalom tagjai között. Nem rajzolódik ugyanakkor egy olyan konzisztensnek
mondható kép, amely a három ország lakosságának véleményét egyértelmű sorrendbe
állítva mutatná. Azt azonban megállapíthatjuk, hogy a lengyel állampolgárok inkább
igazságosabbnak tartják a javak egyenlő elosztását, mint a másik két ország polgárai.
Ez egyrészt megmutatkozik abban, hogy mindhárom állítás esetében körükben a
legmagasabb az egyetértők aránya. Különösen így van ez abban az esetben, amikor az
állítás a szükségletek szerinti elosztást fogalmazza meg. Ezzel az állítással a lengyelek
kétötöde valamilyen módon egyetért, és ebben az egy esetben a lengyelországi
válaszok átlaga a skála középső értéke alatt marad (2,89), ami azt mutatja, hogy az
állítással egyetértők többségben vannak az egyet nem értőkkel szemben.
Megfigyelhető az is, hogy a szükségletek szerinti elosztás ideája a legnépszerűbb
mindhárom országban a három egyenlő elosztásra utaló állítás közül. A csehek
egyharmada, a magyarok 28%-a ért egyet valamilyen módon ezzel az elosztási
móddal. A cseh válaszok átlaga (2,97) statisztikailag nem különbözik a skála középső
értékétől.
A lengyelek között relatíve magas azok aránya is (28%), akik szerint tudás és a
képzettség véletlenszerűen oszlik meg a közösség tagjai között, azok birtoklásában
nem játszanak szerepet az egyén erőfeszítései, éppen ezért azokat a társadalomnak
nem kell anyagi javakkal is honorálnia. A magyaroknak és a cseheknek mindössze
egytizede ért egyet ezzel az állítással.

A fennmaradó három állítás a javak egyenlőtlen elosztását különböző formákban
fogalmazta meg. A három országb polgárainak véleményét tükröző adatokat az 5.2.a.
és az 5.2.b. táblázatok tartalmazzák. Mindhárom állítás mindhárom országban jelentős
arányú egyetértésre talált a lakosság körében. A három különböző állítással
kapcsolatos állásfoglalások az összehasonlítás alkalmával ugyanakkor meglehetősen
vegyes képet mutatnak. Az egyenlőtlen elosztást csupán az induláskor fennálló



22

esélyegyenlőség megléte esetén igazságosnak tartó megfogalmazás Csehországban
kapta a legtöbb egyetértő voksot, a válaszadók háromnegyedéét. Magyarországon és

5.1.a. táblázat. Lakossági vélemények az anyagi javak elosztásáról – közép-kelet-
európai összehasonlításban. Vélemények az egyenlő elosztásról. (A táblázat adatai
az állítással inkább egyetértők arányát tartalmazzák az érvényes választ adók
százalékában.)

Magyarország Csehország Lengyelország
Az anyagi javak és jövedelmek elosztásának
Legigazságosabb módja az lenne, ha mindenkinek
Egyforma rész jutna

25 15 26

A legfontosabb az, hogy mindenki megkapja, amire
Szüksége van, még akkor is, ha ehhez el kell venni
pénzt azoktól, akik többet kerestek, mint amire
szükségük van

28 35 41

Az csak szerencse, ha egyes emberek okosabbak
vagy képzettebbek mint mások, ezért nem jár
nekik magasabb kereset

11 11 28

Megjegyzés. A válaszokat ötfokú skálán mértük: 1 – teljes mértékben egyetért, 5 – egyáltalán nem ért
egyet; az állítással inkább egyetértők alatt azokat értjük, akiknek válaszai ezen a skálán 1-es vagy 2-es
értéket kaptak.

5.1.b. táblázat. Lakossági vélemények az anyagi javak elosztásáról – közép-kelet-
európai összehasonlításban. Vélemények az egyenlő elosztásról. (A táblázat az
ötfokú skálán értékelt érvényes válaszok átlagait és móduszait tartalmazza.)

Magyarország Csehország Lengyelország
Átlag Módusz Átlag Módusz Átlag Módusz

Az anyagi javak és jövedelmek elosztásának
Legigazságosabb módja az lenne, ha indenkinek
Egyforma rész jutna

3,39 4 3,79 5 3,49 4

A legfontosabb az, hogy mindenki megkapja,
amire szüksége van, még akkor is, ha ehhez el
kell venni pénzt azoktól, akik többet kerestek,
mint amire szükségük van

3,18 3 2,97 3 2,89 2,4

Az csak szerencse, ha egyes emberek okosabbak
vagy képzettebbek mint mások, ezért nem jár
nekik magasabb kereset

3,86 4 3,95 5 3,32 4

Megjegyzés. A válaszokat ötfokú skálán mértük: 1 – teljes mértékben egyetért, 5 – egyáltalán nem ért
egyet; az átlag az érvényes válaszok átlaga, a módusz pedig az érvényes válaszok között előforduló
leggyakoribb említés.

Lengyelországban az egyetértők aránya közel kétramados. A válaszok átlagait
tekintve ugyanakkor különbség mutatkozik a magyar és a lengyel állampolgárok
között: a magyar átlag (2,19) kisebb egyet nem értésről tanúskodik, mint a lengyel
(2,32).
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A legkisebb mértékű egyetértés a táblázatban szereplő második állítással
kapcsolatosan mutatkozott mindhárom országban. Az újraelosztás teljes hiányát
megfogalmazó állítást ezzel együtt mindhárom társadalom tagjainak többsége
elfogadja. Az egyetértők aránya magyarországon a legkisebb, 53%, a másik két
országban az arány közel kétharmados.
A munkában nyújtott teljesítménnyel arányos elosztás mind a három visegrádi ország
a népességének döntő többsége számára a javak társadalombeli eloszlásának
legkívánatossabb módja. A magyarok 92%-a, a lengyelek 85%-a, a cseheknek pedig
82%-a egyetért azzal a kijelentéssel, mely szerint, akik keményen dolgoznak, azok
megérdemlik, hogy sokkal többet is keressenek. Ennek megfelelően a válaszok átlaga
Magyarországon a legalacsonyabb (1,50). Mindhárom országban az állítással teljesen
egyetértők vannak a legnagyobb számban.

5.2.a. táblázat. Lakossági vélemények az anyagi javak elosztásáról – közép-kelet-
európai összehasonlításban. Vélemények az egyenlőtlen elosztásról. (A táblázat
adatai az állítással inkább egyetértők arányát tartalmazzák az érvényes választ adók
százalékában.)

Magyarország Csehország Lengyelország
Igazságos, ha az emberek különböző
mennyiségű pénzre és gazdagságra tesznek szert,
de csak akkor, ha egyenlő esélyekkel indulnak

68 77 67

Az embereknek joguk van megtartani mindent,
amit kerestek, akkor is ha így egyesek sokkal
gazdagabbak lesznek, mint mások

53 62 65

Akik keményen dolgoznak, azok megérdemlik,
hogy sokkal többet is keressenek

92 82 85

Megjegyzés. A válaszokat ötfokú skálán mértük: 1 – teljes mértékben egyetért, 5 – egyáltalán nem ért
egyet; az állítással inkább egyetértők alatt azokat értjük, akiknek válaszai ezen a skálán 1-es vagy 2-es
értéket kaptak.

5.1.b. táblázat. Lakossági vélemények az anyagi javak elosztásáról – közép-kelet-
európai összehasonlításban. Vélemények az egyenlőtlen elosztásról. (A táblázat az
ötfokú skálán értékelt érvényes válaszok átlagait és móduszait tartalmazza.)

Magyarország Csehország Lengyelország
Átlag Módusz Átlag Módusz Átlag Módusz

Igazságos, ha az emberek különböző
mennyiségű pénzre és gazdagságra tesznek szert,
de csak akkor, ha egyenlő esélyekkel indulnak

2,19 2 2,00 2 2,32 2

Az embereknek joguk van megtartani mindent,
amit kerestek, akkor is ha így egyesek sokkal
gazdagabbak lesznek, mint mások

2,49 2 2,36 2 2,35 2

Akik keményen dolgoznak, azok megérdemlik,
hogy sokkal többet is keressenek

1,50 1 1,77 1 1,72 1

Megjegyzés. A válaszokat ötfokú skálán mértük: 1 – teljes mértékben egyetért, 5 – egyáltalán nem ért
egyet; az átlag az érvényes válaszok átlaga, a módusz pedig az érvényes válaszok között előforduló
leggyakoribb említés.
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