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Összegzés 
 
A TÁRKI 2000. szeptemberében Omnibusz-adatfelvételt végzett 1523 fős, országos 
mintán. A minta valószínűségi minta, mely többlépcsős, arányosan rétegzett 
kiválasztással készült. A minta fő jellemzője, hogy minden felnőtt embernek egyenlő 
volt az esélye arra, hogy ő legyen a válaszadásra felkért személy. A kiválasztott 
személyek egy részének kiesése (válaszmegtagadások, elköltözések stb.) miatti 
mintatorzulást négydimenziós (korcsoport, nem, iskolai végzettség, lakóhely) 
súlyozással korrigálták. A mintavételi eljárásból fakadó hibahatár ±2,6%. Ez azt 
jelenti, hogy - mintavételi okokból - a teljes mintából becsült adatok 95%-os 
valószínűséggel ennél nagyobb mértékben nem térnek el azoktól, melyeket a teljes 
népesség megkérdezése esetén regisztrálnánk. A teljes hiba ennél nagyobb lehet az 
adatfelvétel pontosságának és a kérdésekre adott érvényes válaszok arányának 
függvényében. 
 
Az adatfelvétel eredményeit az alábbiak szerint összegezhetjük: 
•Υ A magyar lakosság 2000. szeptemberében – miközben a vélemények hónapok óta 

változatlanok - összességében továbbra is kedvezőtlenül ítéli meg mind saját 
anyagi, mind pedig az ország gazdasági helyzetét. Az általunk kérdezett négy 
dimenzió (saját anyagi helyzet, saját kilátások, ország gazdasági helyzete, 
gazdasági kilátások) egyikében sem tapasztalhatunk statisztikai értelemben 
szignifikáns eltérést a múlt hónap adataihoz képest. 

•Υ A magyar állampolgárok inkább elégedetlenek, mint elégedettek a kormány és az 
ellenzék választások óta nyújtott tevékenységével, valamint a demokrácia 
működésével, miközben az ellenzék teljesítményét valamivel kevésbé érzik 
rossznak, mint a kormányét. Az augusztusi adatokhoz képest egyik területen sem 
láthatunk változást. 

•Υ Az Európai Unióhoz való csatlakozásnak továbbra is nagy a támogatottsága a 
három visegrádi országban, de különösen a magyar lakosság körében. 
Lengyelországgal és Csehországgal ellentétben Magyarországon a lakosság 
többsége a csatlakozást elsősorban az ország számára tartja hasznosnak, vagy 
kölcsönös előnyökre számít a két fél, az ország és az Unió oldalán. A múlt év 
májusában végzett első felmérés óta folyamatosan növekszik azok aránya 
Magyarországon, akik szerint a gazdaság fejlődésének, modernizálódásának meg 
kell előznie a belépés időpontját. A magyarok átlagosan öt évben határozzák meg 
a belépésig még hátralevő időszak hosszát. 

•Υ A csatlakozást megelőző időszakban követendő szorosabb együttműködésétől az 
állam biztonságának növelése területén a belépésre váró országok és az Európai 
Unió között, a három visegrádi ország lakóinak többsége előnyöket remél a 
társadalom számára. Szintén magas, Csehország kivételével (42%) 50% feletti, 
azok aránya, akik szerint ez az együttműködés az EU számára is inkább hasznos. 
Saját egyéni szintjén viszont a megkérdezettek többsége egyik országban sem 
remél hasznot az átmeneti időszakbeli szorosabb együttműködéstől. 

•Υ A külföldiek termőföldvásárlásának lehetővé tétele - viszonossági alapon- a 
magyar társadalom többségének egyértelmű ellenállásába ütközik. Ebben a 
tekintetben csak a polgárok kevesebb, mint egyötöde megengedő. Az ellenzők 
rendkívül magas aránya még szembetűnőbb a másik két közép-európai ország 
lakosainak véleményét figyelembe véve. A legnagyobb mezőgazdasági 
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népességgel rendelkező Lengyelországban a megengedők és az ellenzők aránya 
megegyezik, valamivel kétötöd felett van. Mindhárom országban – legkevésbé 
Magyarországon – relatív többségben vannak azok, akik szerint a mezőgazdasági 
szektor esetében a közép-kelet-európai országok csatlakozása az Unió jelenlegi 
tagországainak hasznát növeli majd. 

•Υ Az Európai Unióhoz való csatlakozás következtében esetlegesen keletkező 
pótlólagos pénzügyi források elosztásával kapcsolatban a három ország lakosainak 
preferenciái sok tekintetben megegyeznek. Előnyben részesítik azokat a 
területeket, melyek szolgáltatásainak minőségi javulásától – ami a források 
növekedésének elvárható következménye – maguk, vagy családjuk számára 
rövidtávon is előnyöket remélhetnek. Ilyen terület például az egészségügy, az 
oktatás vagy a lakásépítési szektor, Lengyelországban a mezőgazdaság is. A 
preferenciák között a sor végén mindhárom országban a gazdaság szereplőinek 
állami támogatása áll, legyenek azok kisvállalkozások, vagy nagy állami 
vállalatok. 

•Υ Magyarország tíz évvel a politikai rendszerváltást követően még nem tagja az 
Európai Uniónak. A lakosság erősen megosztott abban a tekintetben, hogy mi 
lehet ennek a legfontosabb oka. A magyarok fele Magyarország felkészültségének 
hiányosságaiban látja ezt az okot, másik fele viszont az Európai Unió oldalán véli 
felfedezni azt. A 10%-ot sem éri el azonban azok aránya, akik szerint az Unió 
valójában nem akarja tagjai közé fogadni a közép-kelet-európai országokat, így 
Magyarországot sem. 

•Υ A magyar lakosság többsége a saját maga és az ország számára fontos 
paraméterek (jövedelmek, jogérvényesítés, szolgáltatások minősége) javulását 
várja az Európai Unióhoz való csatlakozástól. A legtöbben bíznak keresetük, 
nyugdíjuk – csak a csatlakozásra visszavezethető - számottevő növekedésében, 
munkahelyi körülményeik, jogérvényesítési esélyeik vagy az egészségügyi, 
oktatási szolgáltatások minőségének javulásában. Szintén többségben vannak 
ugyanakkor azok is, akik a csatlakozás nyomán az árak emelkedésére, az adó- és 
járulékterhek növekedésére, vagy változatlanságára számítanak. 
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1. Vélemények az állampolgárok saját anyagi és az ország gazdasági 
helyzetéről, a jövőbeli kilátásokról 
 
Ahogy minden hónapban, úgy 2000. szeptemberében is kíváncsiak 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 támaszkodtunk. 
 
1.1. Szubjektív helyzetértékelés – az állampolgárok anyagi helyzete 
A magyar lakosok saját anyagi helyzetükre vonatkozó értékelése szeptemberben sem 
mutat semmilyen változást az előző hónap adataihoz viszonyítva. A válaszok átlaga 
az előző hónaphoz képest egy századponttal – statisztikai értelemben tehát nem 
szignifikáns mértékben - nőtt, értéke 2,62 (augusztusban 2,61). 
A népesség átlagánál jobbnak értékelik saját anyagi helyzetüket a 40 év alattiak 
(2,78), a felsőfokú végzettségűek (2,96), az érettségizettek (2,82), a legfelső 
jövedelmi ötödhöz tartozók (2,98), továbbá a vezető és értelmiségi foglalkozásúak 
(2,93). 
 
Nem történt érdemi változás a saját anyagi helyzettel kapcsolatos kilátások esetében 
sem. A mért elmozdulás ezúttal három századpontos, pozitív irányban (a válaszok 
átlaga 2,85, augusztusban 2,82). Az ötfokú skálán mért válaszok megoszlása sem 
mutat érdemleges változásokat. 
Az átlagnál optimistábbaknak mondhatjuk a 40 év alattiakat (3,10), a diplomásokat 
(3,11), az érettségizetteket (2,97), a legfelső jövedelmi kategóriába tartozókat (3,00), a 
vezetőket, értelmiségieket (3,01), valamint a budapestieket (2,95). 
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1.1. – 1.2. táblázat. 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) 

 
N= % 

nagyon jó 3 0,2 
jó 119 7,8 
nem is jó, nem is rossz 853 56,1 
rossz 396 26,0 
nagyon rossz 150 9,9 
Összesen 1521 100,0 
Átlag 2,62 
nem tudja, nem válaszolt* 2 0,2 

 
N= % 

sokkal jobb, mint most 13 0,9 
jobb, mint most 297 20,7 
ugyanilyen 663 46,1 
rosszabb, mint most 390 27,1 
sokkal rosszabb, mint most 75 5,2 
Összesen 1438 100,0 
Átlag 2,85 
nem tudja, nem válaszolt* 86 5,6 
*az összes megkérdezett százalékában 

 
1.2. Szubjektív helyzetértékelés – az ország gazdasági helyzete 
Az ország gazdasági helyzetének megítélése sem változott szignifikáns módon az 
augusztusi adatokhoz képest. A szeptemberi válaszok átlaga 2,61, és ez csupán egy 
századponttal alacsonyabb, mint augusztusban volt (2,62), statisztikai értelemben 
tehát nem beszélhetünk változásról. A megkérdezettek több, mint kétötöde rossznak 
vagy nagyon rossznak véli az ország gazdasági helyzetét, és csupán 9%-uk elégedett 
többé-kevésbé azzal. A válaszadók fele közepesre értékeli a magyar gazdaság 
teljesítményét. 
A teljes minta válaszaiból kapott átlagnál magasabb átlagokat regisztrálhatunk a 
felsőfokú végzettségűek (2,96), és a vezető és értelmiségi foglalkozásúak (2,95) 
esetében. 
Változatlanok az augusztusi adatokhoz képest az ország gazdasági kilátásaival 
kapcsolatos értékelések is. Az e havi átlag 2,98, és ez megegyezik az előző hónapban 
regisztrált értékkel. A válaszadók fele semmilyen változásra nem számít a következő 
egy év során, a pozitív és negatív változásra számítók arányában nincs észlelhető 
különbség. 
A férfiak (válaszok átlaga 3,03), a 40 év alattiak (3,07), a diplomások (3,22), az 
érettségizettek (3,11), a legfelső jövedelmi ötödbe tartozók (3,12), a vezetők, 
értelmiségiek (3,20), az önállók, vállalkozók (3,03), valamint a fővárosban (3,10) és a  
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nagyobb vidéki városokban élők (3,02) között már többen vannak a gazdasági helyzet 
javulására, mint annak rosszabbodására számítók. 
 
1.3.  - 1.4. táblázat. 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) 

 
N= % 

nagyon jó 5 0,3 
Jó 124 8,3 
nem is jó, nem is rossz 737 49,8 
Rossz 520 35,2 
nagyon rossz 94 6,4 
Összesen 1480 100,0 
Átlag 2,61 
nem tudja, nem válaszolt* 43 2,9 

 
N= % 

sokkal jobb, mint most 6 0,5 
jobb, mint most 368 26,0 
Ugyanilyen 678 47,9 
rosszabb, mint most 317 22,4 
sokkal rosszabb, mint most 46 3,3 
Összesen 1415 100,0 
Átlag 2,98 
nem tudja, nem válaszolt* 109 7,1 
*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). 
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1.2. ábra. A lakosság helyzetértékelése saját anyagi helyzetére és az ország 

gazdasági állapotára vonatkozóan – időbeli összehasonlítás 
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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 (%). 
 
 



 9

 
1.5. táblázat. Az állampolgárok saját- és az ország helyzetének szubjektív 

megítélése – 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 2,68 2,89 2,68 3,03 
Nő 2,58 2,81 2,54 2,93 
Együtt 2,62 2,85 2,61 2,98 
N= 1521 1438 1480 1415 
ÉLETKOR    
18-39 2,78 3,10 2,62 3,07 
40-59 2,51 2,66 2,59 2,90 
60- 2,53 2,72 2,64 2,94 
Együtt 2,62 2,85 2,61 2,98 
N= 1520 1437 1479 1414 
ISKOLAI 
VÉGZETTSÉG 

    

legfeljebb  
általános iskola 

2,46 2,72 2,55 2,86 

szakmunkásképző 2,54 2,80 2,53 2,91 
érettségi 2,82 2,97 2,65 3,11 
felsőfokú 2,96 3,11 2,96 3,22 
együtt 2,62 2,85 2,61 2,98 
N= 1521 1438 1480 1415 
JÖVEDELMI  
HELYZET 

    

legalsó ötöd 2,30 2,60 2,50 2,82 
második ötöd 2,50 2,76 2,58 2,91 
harmadik ötöd 2,58 2,84 2,63 2,94 
negyedik ötöd 2,59 2,75 2,65 2,95 
legfelső ötöd 2,98 3,00 2,76 3,12 
együtt 2,59 2,80 2,73 2,95 
N= 927 881 905 864 
FOGLALKOZÁS     
alkalmazott 2,53 2,80 2,56 2,93 
önálló, vállalkozó 2,76 2,84 2,62 3,03 
vezető, értelmiségi 2,93 3,01 2,95 3,20 
együtt 2,60 2,83 2,61 2,97 
N= 1409 1334 1373 1315 
TELEPÜLÉS 
JOGÁLLÁSA 

    

Budapest 2,64 2,95 2,63 3,10 
megyei jogú város 2,65 2,88 2,62 3,02 
város 2,61 2,83 2,66 3,00 
község 2,61 2,78 2,56 2,88 
együtt 2,62 2,85 2,61 2,98 
N= 1521 1438 1480 1415 
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2. A politika szereplőinek és a demokrácia állapotának lakossági 
megítélése 
 
Szeptemberben sem történt lényegesnek mondható változás a kormány vagy az 
ellenzék tevékenységének értékelésében. A kormány megítélése az érvényes válaszok 
átlaga alapján egy századponttal rosszabbodott (2,27, augusztusban 2,28), ez a 
változás azonban statisztikai értelemben nem szignifikáns. Nem tudjuk tehát kizárni 
azt, hogy a különbség csak a véletlen nyomán állt elő. A kormány tevékenységét 
nagyon rossznak ítélők aránya négyszerese azokénak, akik annak működését 
egyértelműen pozitívnak minősítik. 
A kormány tevékenységével a 30-39 évesek a legkevésbé (2,40), a 40-49 évesek 
viszont a leginkább (2,16) elégedetlenek. A többi korcsoport esetében nem 
tapasztalhatunk jelentős eltéréseket a teljes népesség átlagához képest. A felsőfokú 
végzettségűek (2,47) sokkal kevésbé negatív véleményt fogalmaznak meg a kormány 
eddigi teljesítményéről, mint a szakmunkás képzettségűek (2,20). A felső vezetők 
(2,56) és az értelmiségiek (2,51) közepes véleménnyel vannak az Orbán-kormány 
tevékenységéről. A lakóhely nem mutat számottevő kapcsolatot a kormány 
megítélésével. 
 
2.1. táblázat. Az Orbán-kormány tevékenységének megítélése  

(négyfokú skálán: 4 – egyértelműen pozitív, 1 – egyértelműen negatív) 
 

N= % 
Egyértelműen pozitívan 62 4,5 
Inkább pozitívan 478 34,9 
Inkább negatívan 603 43,9 
Egyértelműen negatívan 229 16,7 
Összesen 1372 100,0 
Átlag 2,27 
Nem tudja, nem válaszolt* 151 9,9 

   *az összes megkérdezett százalékában 
 
Az ellenzék tevékenységének megítélése immár negyedik hónapja stagnál, a válaszok 
átlaga mindössze egy századponttal magasabb a három korábbi hónapban mért 
átlagoknál (2,43). Az inkább pozitív véleményt formálók aránya (47%) ebben a 
hónapban is kis mértékben meghaladja az inkább negatívan vélekedőkét (41%), az 
egyértelműen negatív minősítést adók aránya (9%) viszont háromszorosa az 
egyértelműen pozitívan vélekedőkének (3%). Továbbra is különbség mutatkozik 
abban a tekintetben, hogy a négyfokú skála két szélső kategóriájába arányosan 
kevesebb válasz érkezik az ellenzék, mint a kormány megítélésekor. Az ellenzék 
tevékenységének értékelésekor a bizonytalanok aránya továbbra is kétszerese a 
kormány megítélése esetében regisztráltnak. 
A válaszok átlaga 2,44. Ettől csupán a szakképzetlen munkások (2,52), az alsó szintű 
vezetők (2,54) és a kisebb városokban élők (2,54) válaszainak átlaga tér el 
statisztikailag szignifikáns mértékben. Az ellenzék működésének megítélésénél 
lényegesen kisebb különbségek tapasztalhatóak az egyes társadalmi csoportok között, 
mint a kormány esetében. 
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2.2. táblázat. Az ellenzék munkájának megítélése 

(négyfokú skálán: 4 – egyértelműen pozitív, 1 – egyértelműen negatív) 
 

N= % 
Egyértelműen pozitívan 40 3,4 
Inkább pozitívan 555 46,7 
Inkább negatívan 481 40,5 
Egyértelműen negatívan 111 9,3 
Összesen 1187 100,0 
Átlag 2,44 
Nem tudja, nem válaszolt* 336 22,0 

   *az összes megkérdezett százalékában 
 
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 jelentik az adott kérdésben, az adott hónapban. 
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Szintén mozdulatlanság tapasztalható a magyar demokrácia megítélésével kapcsolatos 
válaszokban is. A múlt hónaphoz viszonyított változás ebben az esetben is minimális, 
statisztikailag nem szignifikáns (a válaszok átlaga 2,20-ról 2,19-re csökkent). Ez év 
szeptemberében az elégedetlenek aránya közel kétszerese volt az elégedettekének. 
Az átlagosnál elégedettebbnek mutatkoznak a 70 év felettiek (2,30), a felsőfokú 
végzettségűek (2,31), a legfelső jövedelmi ötödbe tartozók (2,35), a mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak (2,31), a felső vezetők és az értelmiségiek (2,38-2,38). Minél 
elégedettebb valaki az Orbán-kormány tevékenységével, annál pozitívabban 
nyilatkozik a demokrácia magyarországi működéséről. Az ellenzék és a demokrácia 
működésének megítélése között nem tapasztalható hasonlóan erős kapcsolat. 
 
2.3. táblázat. Elégedettség a demokrácia működésével (az érvényes válaszok  

százalékában, négyfokú skálán: 4 – nagyon elégedett, 
1 – nagyon elégedetlen) 

 
N= % 

Nagyon elégedett 11 0,8 
Elégedett 504 36,2 
Elégedetlen 615 44,1 
Nagyon elégedetlen 262 18,8 
Összesen 1393 100,0 
Átlag 2,19 
Nem tudja, nem válaszolt* 131 8,6 

   *az összes megkérdezett százalékában 
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3. Az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat lakossági 
megítélése 
 
2000. szeptemberében három csatlakozásra váró közép-kelet-európai ország, 
Magyarország, Csehország és Lengyelország lakosait a korábbiaknál részletesebben 
kérdeztük arról, hogy hogyan látják az európai uniós csatlakozás folyamatát. 
Kérdéseket tettünk fel a csatlakozás támogatottságára, a tagság különböző területeken 
várható előnyeinek és hátrányainak megítélésére, valamint a pénzügyi források 
elosztásával kapcsolatos preferenciákra vonatkozóan. Ezen túlmenően 
Magyarországon arra is kíváncsiak voltunk, hogy miként látja a lakosság a 
csatlakozás késésének okait, a csatlakozás feltételeinek teljesítését, és arra is, hogy 
milyen konkrét változásokra számítanak a magyarok saját és az ország életében.  
A kérdezés során Csehországban 1028, Lengyelországban pedig 1078 embert kerestek 
meg. 
 
3.1. A csatlakozás támogatottsága. A csatlakozás előnyeinek és hátrányainak 
megítélése. 
Továbbra is jelentős az Európai Unióhoz való csatlakozás támogatottsága a három 
közép-kelet-európai ország lakosainak körében. A csatlakozáspártiak tábora még 
mindig Magyarországon a legnagyobb, ide sorolhatjuk az érvényes választ adók 78%-
át. Magyarország esetében a májusi adatokhoz képest egy hat százalékpontos 
csökkenést tapasztalhatunk, és ez a különbség éppen kívül esik a statisztikai 
hibahatáron. 
 A csatlakozás támogatottsága az átlagnál valamivel magasabb a 30 évnél 
fiatalabbak és alacsonyabb az 50-59 évesek között. A csatlakozással való egyetértés 
nő az iskolai végzettséggel és a lakóhely méretével. Foglalkozási csoportok szerint a 
vezetők és az értelmiségiek között a legmagasabb a csatlakozást támogatók aránya 
(88-88%), míg a mezőgazdasági szektorban foglalkoztatottak (68%) és a 
szakképzetlen munkások (73%) között a legalacsonyabb. Minél elégedettebb valaki a 
kormány eddigi tevékenységével, annál nagyobb valószínűséggel híve a 
csatlakozásnak. Az ellenzék működésével teljes mértékben elégedettek között a 
csatlakozás támogatottsága csupán kétharmados, tehát a teljes népességben 
regisztráltnál alacsonyabb. A bizonytalanok aránya 18%. 
 Az átlagos magyar állampolgár szerint az ország legnagyobb valószínűséggel 
5 év múlva válhat az Európai Unió tagjává. Ennél optimistábbak a legfeljebb általános 
iskolát végzettek, a két legalsó jövedelmi ötödbe tartozók, a mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak, a kisiparosok, valamint a szakképzetlen munkások, pesszimistábbak 
viszont a diplomások, a harmadik és negyedik jövedelmi ötödbe tartozók, a felső 
szintű vezetők és az értelmiségiek. Csupán a megkérdezettek 1,7%-a véli úgy, hogy 
Magyarország soha nem lesz az Unió tagja. A bizonytalan válaszok aránya 19% volt. 
 Csehországban a támogatók aránya 70%, míg a lengyelek között 68%. Ezek az 
adatok statisztikai értelemben nem különböznek a májusi adatoktól. A csehek között 
továbbra is meglehetősen magas, 27%-os a bizonytalanok aránya. 
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3.1. Az EU csatlakozás támogatottsága a három visegrádi 
országban 1999. május és 2000. szeptember között 

(az érvényes választ adók %-ában)

1999. május

2000. május

2000. szeptember

 
 
Jelentős különbségek mutatkoztak a három ország lakosainak véleményében, mikor 
arról kérdezték őket, hogy kinek a számára előnyösebb országa és az Unió jelenlegi 
kapcsolata. A magyarok közel kétötöde szerint ez a kapcsolat mindkét fél számára 
egyformán előnyös, a csehek és lengyelek csupán egynegyede gondolja ugyanezt. A 
magyarok közel egynegyede úgy véli, mindenekelőtt saját országának származik 
előnye a jelenlegi kapcsolatból, a csehek között a hasonlóan gondolkodók aránya 
16%, a lengyelek között pedig mindössze 6%. Ennek megfelelően a lengyelek fele 
szerint a kapcsolatból csak az EU tagországok profitálnak, de ugyanígy vélekedik a 
lengyelek egyharmada is. Magyarországon 24% az így vélekedők aránya. Közöttük 
értelemszerűen felülreprezentáltak a csatlakozás ellenzői: az 50-59 évesek, az 
alacsonyan iskolázottak, továbbá a kisebb városok és a községek lakói. 
 
3.1. táblázat. Kinek a számára előnyösebb országa és az Európai Unió jelenlegi  

kapcsolata? (%) 
 

Magyarország Csehország Lengyelország
Az Európai Unió számára 24 34 50 
Az ország számára 23 16 6 
Mindkét fél számára egyformán 
előnyös 

38 27 26 

Nem tudja, nem válaszolt 15 23 18 
Összesen 100 100 100 
 
A magyarok fele úgy gondolja, hogy az országnak a csatlakozás előtt fejlesztenie 
kellene gazdaságát, nem pedig a tagság jótékony hatásában reménykedni. Ez az arány 
valamivel magasabb, mint idén májusban volt (44%), és lényegesen magasabb, mint a 
tavaly májusi arány. A Magyarországon megkérdezettek egyharmada szerint viszont a 
taggá válás eredményezi majd ténylegesen a gazdaság modernizálódását, fejlődését. 
 A lengyelek között még nagyobb arányban találunk olyanokat, akik szerint 
egy jelentős gazdasági fejlődésnek kell megelőznie a csatlakozás időpontját. Idén 
szeptemberben – akárcsak májusban - a lengyelek 58%-a vélekedett így.  
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A csehek esetében valamelyest változott a vélemények megoszlása a májusiakhoz 
képest. Szeptemberben – a bizonytalanok arányának kismértékű csökkenése mellett – 
kiegyenlítődött a két ellentétes véleményt támogatók aránya, míg tavasszal a 
csatlakozást előnyben részesítők tíz százalékponttal nagyobb arányt képviseltek a 
népességben. 
 
3.2. táblázat. Mit gondol? 
 

Magyarország Csehország Lengyelország 
A csatlakozás előtt az országnak 
fejlesztenie kell gazdaságát és 
modernizálódnia kell 

49 38 58 

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

35 37 27 

Nem tudja, nem válaszolt 16 25 15 
Összesen 100 100 100 
 
A magyarok között vannak legnagyobb arányban olyanok, akik szerint az ország 
gazdasága profitálni fog az uniós csatlakozásból. Így vélekedik összességében a 
megkérdezettek 61%-a. Szkeptikus a lakosság közel egynegyede, bizonytalan 16%-
uk. A csehek már jóval kisebb arányban remélik gazdaságuk előnyösebb helyzetbe 
kerülését a taggá válást követően. Arányuk a teljes népességnek közel fele. A 
lengyelek ebből a szempontból köztes pozíciót foglalnak el, az előnyöket várók 
aránya 52%. Egyik országban sem éri el azonban a 10%-ot azok aránya, akik szerint 
országuk gazdasága egyáltalán nem profitál majd a csatlakozásból. A csehek és a 
lengyelek egyötöde nem tudott állást foglalni ebben a kérdésben. 
 

3.2. Profitálni fog-e a hazai gazdaság az Európai Unióhoz 
való csatlakozásból? (%)
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Egyik ország lakói sem reménykednek túlzottan abban, hogy a csatlakozás nyomán, a 
termékek minőségére és a gyártási eljárásra vonatkozó szabályozások átvétele 
pozitívan befolyásolná saját életét. A lengyelek 28%-a, magyarok egynegyede és a 
csehek 17%-a vélekedik csupán így. Ennél – a lengyelek kivételével - többen vannak 
azok, akik szerint hasonló arányban számítanak pozitív és negatív hatásokra (a 
magyarok és csehek nagyjából egyharmada, a lengyelek egynegyede). 
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A csehek és a lengyelek esetében viszonylag magas az ezen a téren semmilyen hatást 
sem várók (23-, illetve 20%), valamint a bizonytalanok és válaszmegtagadók (19-, 
illetve 17%) aránya. 
 

3.3. Milyen hatással lesz az Ön életére az EU szabályozások 
átvétele a termékek minőségére és a gyártásuk során használt 
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3.2. A vállalatok, valamint termékek és szolgáltatásaik versenyképességének 
megítélése 
A lengyelek számítanak leginkább, a csehek pedig legkevésbé arra, hogy az uniós 
csatlakozás hazájuk gazdasági szereplőinek versenyképességét növelni fogja. A 
lengyelek 54%-a, míg a cseheknek csupán 26%-a vélekedik így. A magyarok esetében 
ez az arány 47%. Ezzel szemben a csehek kétötöde szerint nem, vagy egyáltalán nem 
növekszik majd a cseh vállalatok versenyképessége a csatlakozást követően, 18%-uk 
szerint pedig a csatlakozás ténye e vonatkozásban semmit sem számít majd. A 
bizonytalan válaszok és a válaszmegtagadások mindhárom országban az összes válasz 
nagyjából egyötödét teszik ki. 
 
3.3. táblázat. Versenyképesebbek lesznek-e a hazai vállalatok az Európai  

Unióban működőkkel a csatlakozást követően? (%) 
 

Magyarország Csehország Lengyelország
Határozottan igen 10 4 16 
Inkább igen 37 22 38 
A csatlakozás nem lesz hatással a hazai  
vállalatok versenyképességére 

13 18 9 

Inkább nem 17 32 12 
Határozottan nem 4 8 3 
Nem tudja, nem válaszolt 19 16 22 
Összesen 100 100 100 
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Elsősorban az adott terméktől és szolgáltatástól függ, hogy a három ország lakosai 
hogyan értékelik azokat a nyugat-európaiakkal összehasonlítva. Így mindhárom 
országban relatív – Lengyelországban abszolút – többségben vannak azok, akik 
szerint a hazai élelmiszerek és mezőgazdasági termékek jobbak és olcsóbbak is, mint 
a nyugat-európaiak. Lengyelországban a lakosság fele, Magyarországon egyharmada 
értékelte így a mezőgazdaság és az élelmiszeripar termékeit. Szintén jelentős számban 
találunk mindhárom ország lakosai között olyanokat, akik nem látnak lényeges 
különbséget ár és minőség tekintetében a hazai és a nyugat európai országok 
élelmiszeripari és mezőgazdasági termékei között. Jobbnak, de drágábbnak csupán 
egyetlen esetben nevezte a megkérdezettek relatív többsége az adott országban 
gyártott terméket: a lengyelek 38%-a szerint a lengyel gyógyszerek ebbe a 
kategóriába sorolhatók. A hazai gyógyszereket többé-kevésbé a nyugat-európaiakkal 
azonosnak találja a magyarok és a csehek jelentős része (32-, illetve 34%). Több adott 
országbeli termék és szolgáltatás esetében is előfordul, hogy a legtöbben rosszabbnak, 
de legalább olcsóbbnak találják, mint nyugat-európai megfelelőiket. Ezek közé 
sorolhatjuk elsősorban a háztartási gépeket, a gépkocsikat, vagy az utazáshoz 
kapcsolódó szolgáltatásokat. A csehek kétötöde szerint így jellemezhetők a 
Csehországban készült háztartási gépek és a gépkocsik, egynegyedük szintén 
rosszabbnak és olcsóbbnak találta az utazáshoz kapcsolódó hazai szolgáltatásokat és a 
gyógyszereket. A lengyeleknek ez a véleménye mindenekelőtt a gépkocsik esetében 
szembetűnő, a megkérdezettek fele szerint a Lengyelországban gyártott autók 
rosszabbak, viszont olcsóbbak, mint a nyugat-európaiak. A lengyelországi adatok arra 
utalnak, hogy a lengyelek különösen elégedetlenek a honi utazási irodák 
szolgáltatásaival: egyötödük rossznak és olcsóbbak, egynegyedük pedig nemcsak 
rossznak, de drágábbnak is találja őket a nyugat-európai utazási szolgáltatásoknál. A 
magyarok valamelyest kivételnek számítanak: a háztartási gépek és az utazások 
esetében a relatív többség hasonlónak találta azokat a nyugat-európaiakhoz. 

Mindhárom országban meglehetősen magas volt a bizonytalanok aránya a 
szolgáltatások minőségének és árának meghatározásakor. Az utazások esetében a 
megkérdezettek nagyjából egyharmada, a banki és biztosítási szolgáltatások esetében 
pedig azok kétötöde nem tudott határozottan állást foglalni. 



 18

 
3.4. táblázat. Az adott országbeli termékek és szolgáltatások értékelése a nyugat- 

európaiakhoz viszonyítva, (%) 
 

 
Ma már nehéz pontosan definiálni a közbeszédben való használat során a „hazai cég” 
vagy „hazai termék” kifejezéseket. Nehéz olyan egyértelmű kritériumokat 
megnevezni melyek világosan körülhatárolnák ezeket a fogalmakat. A magyarországi 
adatfelvétel során kérdéseket tettünk fel arra vonatkozóan, hogy a lakosság körében 
melyek a legelterjedtebb kritériumai a magyar cég vagy termék azonosításának. Arra 
is kértük a válaszadókat, hogy néhány cég és termék esetében döntsék el, magyarnak 
tekintik-e azokat vagy sem. 
 A gazdasági társaság magyar vagy nem magyar voltának leggyakrabban, 
szinte mindenki által említett feltétele a tulajdonos nemzetisége. A magyar lakosság 
mintegy 85%-a akkor tekint magyarnak egy cége, vállalatot, ha annak többségi 
tulajdonosa magyar. A második legfontosabb kritérium a munkaerőre vonatkozik. 
Csak abban az esetben tekint magyarnak egy céget a válaszadók 54%-a, ha az ott 
dolgozók többsége is magyar. Hasonló azok aránya (49%), akik elengedhetetlennek 
tekintik azt is, hogy a termékek előállításához használt alapanyagok többsége magyar 
legyen. A magyarországi működést csupán a válaszadók 43%-a említette, és ez még 
inkább megerősíti a tulajdonnal kapcsolatos feltétel elsődlegességét. Ahhoz, hogy egy 
céget magyarnak tekinthessünk, a válaszadók egyharmada szerint nélkülözhetetlen 
feltétel, hogy annak magyar neve legyen, egynegyedük szerint pedig az, hogy 
termékeinek többségét. Magyarországon forgalmazza. 
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 A válaszadók 9%-a mind a hat feltétel teljesülését elengedhetetlennek nevezte 
ahhoz, hogy egy céget magyarnak tekinthessünk. Minél idősebb valaki, annál 
nagyobb valószínűséggel jelölte meg mind a hat feltételt. A 70 éven felüliek között a 
hat feltételt választók részaránya több mint kétszerese az összes válaszadón belüli 
aránynak. Felülreprezentáltak a hat feltétel választók a legfeljebb általános iskolát 
végzettek körében is (14%). 
 
3.5. táblázat. Mely feltételek megléte esetén lehet egy céget magyarnak tekinteni?  

(az érvényes válaszok %-ában, N=1482) 
 

N= % 
Többségében magyar tulajdonosa legyen 1253 85 
A dolgozók többsége magyar legyen 806 54 
A termeléshez használt alapanyagok többsége magyar 
legyen 

728 49 

Magyarországon működjön 609 42 
A cégnek magyar neve legyen 500 34 
Termékeinek többségét Magyarországon forgalmazza 352 24 
Nem tudja, nem válaszolt* 39 3 
Megjegyzés. A kérdés nyitottan hangzott el. Több válasz volt adható. 
*Az összes megkérdezett százalékában 
 
Ezt követően arra kértünk mindenkit, hogy egy 8 céget tartalmazó listáról válassza ki 
azokat, melyeket ő maga magyarnak tekint. A legnagyobb említési arányt a privatizált 
nagyvállalatok érték el: Matáv Rt. (68%), Mól Rt. (62%), Budapest Bank Rt. (50%), 
jóllehet ma már ezek nem rendelkeznek többségi magyar tulajdonnal, tehát éppen a 
tulajdonosra vonatkozó feltételnek nem felelnek meg. Érdekesség, hogy a Suzuki 
autógyár magyarországi leányvállalatát csupán a válaszadók egynegyede nevezte 
magyarnak. 
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3.4. Cégek sorrendje aszerint, hogy a magyar lakosság hány 
százaléka tartja őket magyarnak (%)

 
 
Hasonlóképpen jártunk el a termékek esetében is. Először arra kerestünk választ, hogy 
a magyar lakosok szemében mi számít és milyen feltételekkel magyar terméknek. 
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A legerősebb kritériuma egy magyar terméknek az, hogy magyar cég gyártsa. Ezt a 
feltételt a válaszadók éppen háromnegyede tartotta elengedhetetlennek. A válaszadók 
háromötöde akkor tekintene magyarnak egy terméket, ha egy termékminősítő cég ezt 
valamilyen kritériumok szerint megállapítaná, és azt a fogyasztó számára látható 
módon tanúsítaná is. Szintén a válaszadók többsége véli úgy, hogy a termék értékének 
több, mint fele magyar alapanyagok és magyar munkaerő révén kell előálljon. 
 
3.6. táblázat. Mely feltételek megléte esetén lehet egy terméket magyarnak  

tekinteni? (az érvényes válaszok %-ában, N=) 
 

N= % 
A gyártó cég magyar  1111 75 
A terméken szerepel a "Magyar termék" megjelölés 913 61 
A termék értékének több, mint felét magyar 
alapanyagokból, magyar emberek állították elő 

869 58 

A termék Magyarországon készül 680 46 
A termék magyar találmányra épül 656 44 
A termék neve magyar 509 34 
Nem tudja, nem válaszolt* 33 2 
Megjegyzés. A kérdés nyitottan hangzott el. Több válasz volt adható. 
*Az összes megkérdezett százalékában 
 
Az általunk felsorolt nyolc termék közül a legtöbben (88%) a Sió Almalevet, 
legkevesebben (21%) pedig a Suzuki Swiftet tekintették magyarnak. A válaszadók 
háromötöde-háromnegyede magyar terméknek nevezte a Sportszeletet, a Nemzeti 
Sport című napilapot, a Tomi Kristály mosóport és az Amodent fogkrémet is, bár az 
ezeket előállító cégek többségi tulajdonosa nem magyar. 
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A magyar lakosság 40% keresi tudatosan a magyar termékeket vásárlásai során. 
Társadalmi-gazdasági jellemzők szerint e csoport összetétele nem különbözik 
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lényegesen a népesség összetételétől, ám felülreprezentáltak közöttük az 50-69 
évesek, a mezőgazdaságban foglalkoztatottak és szakképzetlen munkások. E 
csoportok felülreprezentáltsága azt a feltételezést erősítheti, mely szerint a magyar 
termékek tudatos keresése mögött nem elsősorban a hazai ipar támogatása, hanem az 
árérzékenység és a magyar termékek ára között kapcsolat áll. 
 
 
3.3. A csatlakozási folyamat állomásainak és a csatlakozás néhány egyéb 
következményének megítélése 
A kérdezés során kíváncsiak voltunk arra, hogy a csatlakozás ténye mennyiben 
növelné meg a csatlakozó országok munkaerő-piaci szereplőinek Unión belüli 
mobilitását. Azt kérdeztük mindenkitől, hogy szándékában áll-e munkát vállalni az 
Európai Unióhoz tartozó tagországban országa csatlakozását követően. A három 
ország lakosai közül a lengyelek között találunk legnagyobb arányban olyanokat, akik 
teljes mértékben eltökéltek egy ilyen próbálkozásra, vagy legalábbis megfontolnák 
azt. A lengyelek egytizede biztosan próbálkozna, 8%-a valószínűleg megpróbálkozna 
a külföldi munkavállalással, 11%-uk pedig megfontolna egy ilyen jellegű ajánlatot. A 
válaszok összetétele ettől nem tér el jelentősen a másik két országban sem, de a három 
kategóriába érkező válaszokat összeadva, a lengyelek bizonyulnak a legmobilabbnak 
(összesen 29%, Magyarország és Csehország 22-22%). A nem próbálkozók 
összetételében ennél nagyobbak a különbségek, bár ezek eléggé nehezen 
értelmezhetőek. Annyit azonban megállapíthatunk, hogy míg a magyarok fele 
kategorikusan elzárkózik a próbálkozásnak még a gondolatától is, addig a másik két 
országban e csoport aránya csak 33%. A csehek 27-, a lengyelek 18%-a nem veti el 
egyértelműen a külföldi munkavállalás lehetőségét. Ezekből a válaszokból csupán egy 
elnagyolt képet kaphatunk erről a kérdésről, mely azonban jelzi a három ország 
lakosainak hozzáállásában megmutatkozó különbségeket. A válaszok megoszlásában 
mutatkozó különbségek mögötti okok feltárása a rendelkezésre álló információk 
alapján csak a magyarországi adatokon kísérelhető meg. A kérdésre adott válaszokat 
nagyon erősen meghatározza a megkérdezett neme, életkora, iskolai végzettsége és 
foglalkozása is. A férfiak, a 18-29 évesek, az érettségizettek, foglalkozásuk szerint 
pedig a szakmunkások és az alsó szintű vezetők mutatkoztak a leginkább elszántnak 
egy Európai Unión belüli munkavállalásra. A felsőfokú végzettségűek válaszai nem 
mutatnak szignifikáns eltérést a teljes népességben regisztrált megoszlástól. Igaz 
ugyanakkor, hogy a 18-29 évesek egy jelentős része a kérdezés időpontjában még 
egyetemi vagy főiskolai tanulmányait folytatta, ezért ők nem a diplomások, hanem az 
érettségizettek kategóriájába kerültek. Összességében tehát a nem és az életkor az a 
két jellemző, ami meghatározza a magyarországi munkaerő hajlandóságát a külföldi, 
EU-n belüli majdani munkavállalásra. 
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3.6. Szándékában áll-e munkát vállalni az EU-ban hazája 
csatlakozását követően?
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A csatlakozás időpontjáig az EU és a társult tagok között számos területen 
elengedhetetlen a szoros együttműködés. Ilyen például a politikai menekültek és a 
nemzetközi vándorlások ügye, a határőrizet, vám- és vízumpolitika, a bíróságok 
munkájának összehangolása vagy a bűnüldözés. Ennek az együttműködésnek egyik 
eredménye az lehet, hogy a csatlakozás előtt álló országok belső jogrendje, 
intézményrendszerének szerkezete mind jobban közelít az Európai Unión belül már 
létező állapotokhoz. Mindhárom visegrádi országban arról kérdeztük a lakosokat, 
hogy ettől, a csatlakozást megelőző folyamattól milyen hatásra számítanak saját, a 
társadalom, és a jelenlegi EU tagországok társadalmainak életében. 
 Az adatok egy érdekes ellentmondásról tanúskodnak a következmények 
egyéni és társadalmi szintjének megítélése között. A válaszadók többsége arra számít, 
hogy ennek a szoros együttműködésnek egyéni szinten, tehát saját maga számára nem 
lesznek következményei, ugyanakkor szintén többségi vélemény volt, hogy a 
társdalom ebből profitálni fog. Magyarországon a válaszadók egyharmada véli úgy, 
hogy neki személyesen haszna származik majd az együttműködésből, 61% szerint 
pedig a társadalom profitál majd. Azok között, akik szerint a haszon saját, egyéni 
szintjükön is jelentkezik majd, felülreprezentáltak a férfiak (43%), a 18-29 évesek 
(52%), az érettségizettek (48%) és a felsőfokú végzettségűek (51%), a szellemi 
foglalkozásúak (43%), a felső szintű vezetők (47%), az értelmiségiek (59%) és a 
megyei jogú városok lakói (44%). Csehországban még ennél is nagyobbak az 
eltérések (20%, illetve 57%). A bizonytalanok aránya Magyarországon a 
legalacsonyabb, Lengyelországban pedig a legmagasabb. Az egyéni szintű hasznokat 
firtató kérdés esetében kevesebben voltak azok, akik nem tudtak állást foglalni, mint a 
társadalomi szint esetében. 
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3.7. táblázat. Az ország együttműködése az Európai Unióval olyan területeken,  
mint a politikai menekültek és a nemzetközi vándorlások ügye, a 
határőrizet, vám- és vízumpolitika, a bíróságok munkájának 
összehangolása vagy a bűnüldözés, Önnek személyesen inkább 
hasznos vagy inkább káros lesz? (%) 
 

 Magyarország Csehország Lengyelország 
Inkább hasznos lesz 34 20 29 
Inkább káros lesz 7 4 6 
Nem lesznek következményei 47 58 48 
Nem tudja, nem válaszolt 12 18 17 
Összesen 100 100 100 
 

3.8. táblázat. Az ország együttműködése az Európai Unióval olyan területeken,  
mint a politikai menekültek és a nemzetközi vándorlások ügye, a 
határőrizet, vám- és vízumpolitika, a bíróságok munkájának 
összehangolása vagy a bűnüldözés, a magyar társadalom számára 
inkább hasznos vagy inkább káros lesz? (%) 
 

 Magyarország Csehország Lengyelország 
Inkább hasznos lesz 61 57 51 
Inkább káros lesz 14 14 12 
Nem lesznek következményei 10 8 13 
Nem tudja, nem válaszolt 15 21 24 
Összesen 100 100 100 
 

A magyar és a lengyel válaszadók többsége szerint a jelenlegi EU tagországai 
számára is hasznos lesz az együttműködés. Jóval 10% alatt maradt azok aránya, akik 
szerint az EU tagállamai számára káros lenne ez a folyamat. E kérdés 
megválaszolásában már lényegesen többen mutatkoztak bizonytalannak: a magyarok 
20-, a lengyelek 30-, és a csehek 32%-a. 
 

3.9. táblázat. Az ország együttműködése az Európai Unióval olyan területeken,  
mint a politikai menekültek és a nemzetközi vándorlások ügye, a 
határőrizet, vám- és vízumpolitika, a bíróságok munkájának 
összehangolása vagy a bűnüldözés, a jelenlegi EU tagországok 
számára inkább hasznos vagy inkább káros lesz? (%) 
 

 Magyarország Csehország Lengyelország 
Inkább hasznos lesz 53 42 52 
Inkább káros lesz 8 5 5 
Nem lesznek következményei 17 21 13 
Nem tudja, nem válaszolt 22 32 30 
Összesen 100 100 100 
 

A csatlakozási tárgyalások egyik legkényesebb területe a csatlakozni vágyó országok 
mezőgazdaságának helyzete és jövője. Ezzel kapcsolatban két kérdésre vártunk 
választ. Először mindenkitől azt kérdeztük, hogy támogatná-e a külföldiek termőföld-
vásárlási lehetőségét, ha ezzel egyidőben magyar állampolgárok is megtehetnék 
ugyanezt más országokban. A válaszokban meglehetősen nagy eltéréseket 
tapasztalhatunk. Míg Magyarországon a megkérdezettek háromnegyede elutasít egy 
ilyen lehetőséget, sőt a lakosok fele ezt egyértelműen kinyilvánítja, addig 
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Csehországban és Lengyelországban 50% alatt marad az elzárkózók aránya. Igaz 
ebben a két országban a határozatlanok aránya kétszerese a magyarországinak, 15-
15%. A termőföldvásárlás korlátozásainak kölcsönös feloldásával legnagyobb 
arányban a lengyelek, tehát a legnagyobb mezőgazdasági népességgel rendelkező 
ország lakói értenek egyet a legnagyobb arányban. Összesen 42%-uk támogatná a 
kérdésben felvetett javaslatot. A csehek között ez az arány 37%, a magyarok között 
pedig mindössze 18% volt. 
 Azt is megkérdeztük, hogy a hazai vagy az EU tagországok 
mezőgazdaságának származik majd nagyobb haszna az új tagok csatlakozásából. A 
csehek és a lengyelek között a megkérdezettek közel fele, a magyarok egyharmada 
szerint a csatlakozás az EU jelenlegi tagországai számára hoz majd nagyobb hasznot.  
 

3.7. Egyetért-e azzal, hogy magyar állampolgárok külföldön, 
külföldi állampolgárok pedig Magyarországon termőföldet 
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Magyarországon 13%, Lengyelországban 15%, Csehországban mindössze 8% 
azoknak az aránya, akik szerint országuk mezőgazdasága a csatlakozás egyértelmű 
nyertese lesz. Meglehetősen magas volt – különösen Csehországban - a bizonytalanok 
aránya.  
 

3.10. táblázat. Ön szerint országa Európai Uniós csatlakozásából…(%) 
 

Magyarország Csehország Lengyelország 
A hazai mezőgazdaságnak származik 
majd nagyobb haszna 

13 8 15 

A hazai és a jelenlegi EU tagországok 
mezőgazdaságának egyforma haszna 
származik 

36 22 19 

A jelenlegi EU tagországok 
mezőgazdaságának származik majd 
nagyobb haszna 

32 43 46 

Nem tudja, nem válaszolt 19 27 20 
Összesen 100 100 100 
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3.4. A csatlakozás következtében rendelkezésre álló forrásokkal elosztásával 
kapcsolatos preferenciák 
 
A csatlakozást követően megnövekedő pénzügyi források elosztásáról is kérdeztük a 
három ország lakosságát. Először arra voltunk kíváncsiak, hogy az emberek szerint az 
így (esetleg más módon) keletkező többletforrásokat az államnak mire kellene 
fordítania. Tíz olyan területet soroltunk fel, melyekre ezeket a pénzeszközöket 
irányítani lehetne, és arra kértük a válaszadókat, hogy ezeket helyezzék el olyan 
sorrendben, melynek alapján ők maguk elosztanák ezeket a forrásokat. Mindhárom 
országban azok a területek kerültek a lista élére, melyek mindenkit nagyjából 
hasonlóan és közvetlen módon érintenek. Ilyen például az egészségügyi 
szolgáltatások fejlesztése, melyeket – ha eltérő gyakorisággal is, de – mindenki 
igénybe vesz, ráadásul ezen a területen mutatkozik meg talán legszembetűnőbb 
módon a rendszerváltozást követő gazdasági visszaesés és a reformok hiánya. Az 
egészségügyi szolgáltatásokat preferálja tehát legerősebben a csehek és a magyarok, a 
lengyelek esetében – a válaszok átlagát tekintve – pedig a második helyre került. Első 
helyen e lengyelek leggyakrabban a munkanélküliség csökkentését emlegették, mint 
ahova a pótlólagos forrásokat irányítani kellene. Ez a terület a második 
legfontosabbnak mutatkozott egy átlagos cseh és magyar válaszadó számára. Szintén 
nagyon sok embert és igen közvetlen módon érint az oktatási rendszer színvonala és a 
lakásépítések helyzete. A magyarok a lakásépítések támogatását átlagosan a 
harmadik, míg az oktatási kiadások növelését a negyedik helyre sorolták. Ugyanezt 
láthatjuk, igaz fordított sorrendben a csehek esetében is. A lengyelek mindkét 
területnél előrébb helyezték a mezőgazdaság támogatását, ez azonban nem meglepő a 
lengyel népesség foglalkozás szerinti összetételének ismeretében. 

A lista második felében azokat a területeket találjuk, melyek közvetett módon 
hatnak az emberek életére, a források növelésének következményei csak egy hosszabb 
időszak után jelentkeznek. Ilyen például a környezetvédelem, a tudomány, vagy az 
infrastruktúra fejlesztése. Mindhárom országban a két utolsó helyre került a gazdaság 
szereplőinek - legyenek azok kisvállalkozások vagy nagy állami vállalatok – állami 
támogatása. A helyezések átlaga alapján képzett rangsor azt mutatja, hogy 
Magyarországon a lakosok nagy többsége egyértelműen az utolsó helyre tenné az 
állami tulajdonú vállalatok támogatását a feltételezett pótlólagos pénzügyi források 
elosztása során. 
 



 26

3.8. Mire kellene fordítania az államnak a többletforrásait? 
(helyezések átlaga)
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Jelentősen különbözik a három ország lakóinak véleménye abban a kérdésben, hogy 
az Európai Unióból érkező pénzügyi forrásokat mely közigazgatási szinten lenne 
legcélszerűbb elosztani. A lengyelek egyértelműen a kizárólagosan helyi szintű 
elosztást preferálják, több mint egyharmaduk válaszolt így. További egyharmada a 
lengyel válaszadóknak egyenlő arányban bízná a pénzek elosztását az állami, a 
vajdasági és a helyi közigazgatási szintre. Az állami szintű elosztással szembeni 
tartózkodást jól jelzi, hogy az egytizedet sem éri el azok aránya, akik szerint a 
forrásokat központilag kellene elosztani. A lengyelek tehát inkább az egyénhez 
közelebbi szintekben bíznak. A magyarok esetében viszont nem tapasztalhatunk 
hasonló különbségeket a közigazgatási szintek preferálása terén. A válaszok 
nagyjából azonos arányban oszlanak meg a három szint, illetve azok kombinációja 
között. A csehek közül legtöbben (31%) a három szint egyenlő mértékű bevonását 
szeretnék a pénzek elosztásába. Egynegyedük szerint az elosztásra legalkalmasabb a 
helyi szintű önkormányzat, az állami és megyei szintre ennél kevesebben bíznák az 
EU pénzeket. A csehek esetében meglehetősen magas a bizonytalanok aránya. 
 Magyarországon az országos szintű elosztást mindenekelőtt az 50-59 évesek 
(közöttük ezt a szintet választók aránya 34%) és a budapestiek (41%), a helyi szintet 
pedig a 40-49 évesek (33%) preferálják. A három közigazgatási szint hasonló súlyú 
szerepvállalását a legnagyobb arányban a 70 éven felüliek (33%) és az országos 
szinthez hasonlóan, a fővárosiak (26%) támogatják. 
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3.11. táblázat. Ön szerint milyen szinten kellene elsősorban elosztani az Európai 
 Unióból származó pénzügyi forrásokat? (%) 
 

 Magyarország Csehország Lengyelország 
Országos 26 13 8 
Megyei 22 16 13 
Helyi 24 23 36 
Mindegyik szinten többé-
kevésbé azonos arányban 

19 31 32 

Nem tudja, nem válaszolt 9 17 11 
Összesen 100 100 100 
 
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az állampolgárok személy szerint milyen mértékben 
járulnának hozzá szűkebb lakóhelyük fejlesztésére fordítható pénzügyi források 
elnyeréséhez. A legaktívabbnak a magyarok, és – valamivel, de nem szignifikánsan – 
kisebb arányban a lengyelek mutatkoztak. A csehek meglehetősen passzívak, csupán 
7%-uk vállalna feltételek nélkül részvételt lakóhelye fejlesztésére irányuló tervek 
kidolgozásában. A képet valamelyest árnyalja ugyanakkor, hogy a magyarok között 
kiugróan magas, 41% azok aránya, akik semmilyen körülmények között nem 
folynának bele ezekbe az ügyekbe. A lengyelek között ez az arány mindössze 20-, a 
csehek között pedig 29%. 
 
3.12. táblázat. Részt venne-e Ön személyesen olyan tervek (célok) kidolgozásá- 

ban, melyek révén lakóhelye hozzájuthatna az uniós területi 
fejlesztéseket támogató pénzügyi forrásaihoz? (%) 
 

Magyarország Csehország Lengyelország 
Igen, biztosan részt venne 17 7 14 
Valószínűleg részt venne, a 
szükséges erőfeszítésektől 
függően 

20 21 25 

Valószínűleg nem venne részt 15 24 27 
Biztosan nem venne részt 41 29 20 
Nem tudja, nem válaszolt 7 19 14 
Összesen 100 100 100 
 
3.13. táblázat. Ön mennyire ért egyet azzal, hogy Magyarországon az ÁFA  

kulcsai a szükségleti cikkek esetében is az EU-ban alkalmazott 
kulcsokhoz igazodjanak, akkor is, ha ez várhatóan csak néhány 
esetben jelent árcsökkenést, az esetek többségében az árak 
növekedését jelentené? (%) 
 

Magyarország Csehország Lengyelország 
Teljes mértékben egyetért 6 6 10 
Inkább egyetért 13 25 27 
Inkább nem ért egyet 26 21 17 
Egyáltalán nem ért egyet 36 13 5 
Nem tudja, nem válaszolt 19 35 41 
Összesen 100 100 100 
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3.5. Magyarországnak felkészültségének megítélése 
 
Az Európai Unióhoz való csatlakozás megítélésével kapcsolatos kérdésblokk több 
olyan kérdést is tartalmazott, melyeket csupán a magyar felnőtt korú lakosságot 
reprezentáló minta tagjainak tettünk fel. Ezek egy része a Magyarország 
felkészültségének megítélésére vonatkozott. Először arra próbáltunk választ találni, 
hogy a magyar lakosság milyen jelentőséget tulajdonít az ország felkészültségi 
szintjének abban, hogy Magyarország még nem tagja az Uniónak. Ezután azt 
tudakoltuk, hogy a különböző területeken hogyan ítélik meg az ország felkészültségét, 
annak előrehaladottságát. 
 A magyar lakosság közel fele még nem tartja elég felkészültnek 
Magyarországot az Európai Unióba való belépésre, a többiek a késlekedés okát 
valamilyen formában az EU oldalán keresik. Az összes megkérdezett 46%-a szerint a 
csatlakozás feltételeinek elégtelen teljesítése a legfontosabb oka annak, hogy az 
ország még nem tagja az EU-nak. Az így vélekedők között felülreprezentáltak a 
fiatalok, a kevésbé iskolázottak, a szakképzetlen munkások és a községekben élők. 
 A válaszadók másik fele inkább az Európai Unió térfelén látja a probléma 
okát. Az összes megkérdezett egyötöde szerint a jelenlegi tagállamok között nincs 
teljes egyetértés az új tagok felvételének feltételeiről, és ez a késlekedés legfontosabb 
oka. További egy tized az Unió belső problémáinak megoldatlanságát okolja, 8% 
szerint pedig arról van szó, hogy az EU valójában nem is akarja tagjai közé fogadni a 
közép-kelet európai, volt szocialista országokat. Azok között, akik a csatlakozás 
időpontjának eltolódásáért nem elsősorban Magyarország felkészületlensége, hanem – 
valamilyen oknál fogva – az Unió politikája áll, az átlagnál nagyobb arányban 
találunk diplomásokat, felső szintű vezetőket és értelmiségieket, továbbá 
budapestieket. A megkérdezettek egytizede nem tudott állást foglalni ebben a 
kérdésben. 
 
3.14. táblázat. Ön szerint mi annak a legfontosabb oka, hogy Magyarország még  

 nem tagja az Európai Uniónak? 
 

N= % Érvényes  
válaszok %-a

Magyarország még nem teljesítette a 
csatlakozáshoz szükséges feltételeket 

703 46,2 52,7 

Az EU valójában nem akar kelet-közép-európai 
országokat felvenni 

125 8,2 9,4 

Az EU tagállamai között nincs teljes egyetértés 
az újabb országok csatlakozásának feltételeiről 

324 21,3 24,3 

Az EU jelenleg saját belső gondjaival van 
elfoglalva, az új tagországok felvétele ezért késik

159 10,4 11,9 

Egyéb válasz 22 1,4 1,7 
(Összesen) (1333) (87,5) 100 
Nem tudja, nem válaszolt 190 12,5 - 
Összesen 1523 100 - 
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A magyar lakosság szerint az ország a nemzeti, kisebbségi jogok és a sajtószabadság 
biztosítása, valamint a határőrizet a leginkább felkészült az Európai Unióhoz való 
csatlakozásra. E három, a többitől jól elkülönülő területen – a válaszok átlaga szerint – 
az ország már alkalmas a csatlakozásra. A csatlakozásra való érettség szempontjából 
közepesre értékelték a válaszadók a demokratikus intézményrendszer működését. A 
többi területen (gazdasági stabilitás, közlekedési hálózat fejlettsége, mezőgazdasági 
támogatások rendszere, közbiztonság, környezetvédelem, piaci verseny tisztasága) a 
polgárok szerint még komoly bepótolnivalók maradtak. 
 

3.9. Milyen mértékben teljesítette Magyarország a csatlakozás 
feltételeit az alábbi területeken? 

(ötfokú skálán adott érvényes válaszok átlaga: 5 - teljes mértékben felkészült, 1 - 
egyáltalán nem készült fel)

2,28

2,36

2,45

2,48

2,65

2,67

2,9

3,45

3,51

3,53

Piaci verseny tisztasága

Környezetvédelem

Közbiztonság

Mezőgazdasági termelés támogatási rendszere

Közlekedési hálózat fejlettsége

A gazdasági helyzet stabilitása

Demokratikus intézmények működése

Sajtószabadság

Határőrizet

Nemzeti, kisebbségi jogok biztosítása
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3.6. Az Európai Unióhoz való csatlakozás egyéni és társadalmi szintű hatásainak 
lakossági megítélése Magyarországon 
 

3.10. Hogyan befolyásolja majd Magyarország EU-taggá 
válása az Ön... (%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

jogainak érvényesítését 
a bíróság előtt (N=1253)

nyaralási, üdülési 
lehetőségeit (N=1348)

lakóhelyének környezetét 
(N=1409)

munkahelyi jogainak 
érvényesítését (N=645)

nyugdíját/leendő nyugdíját 
(N=1253)

munkahelyi körülményeit 
(N=660)

munkavállalási lehetőségeit 
(N=1364)

lakásának értékét (N=1347)

keresetét (N=662)

Pozitívan Negatívan Nem változik Nem tudja, 
nem válaszolt

 
 
Megjegyzés. A keresetre, a munkahelyi jogok érvényesítésére és a munkahelyi körülményekre 
vonatkozó kérdéseket csak a munkahellyel rendelkezők részére tettük fel. 
 
A magyar állampolgárokat arról is kérdeztük, hogy saját életükben milyen 
változásokat remélnek az országnak az Európai Unióhoz való csatlakozásától. Ennek 
során először arra kértük őket, hogy mondják el véleményüket arról, miként 
befolyásolja majd a csatlakozás életük különböző, fontos területeit. Az eredmények 
azt mutatják, hogy a magyarok többségükben vagy pozitív változást remélnek, vagy a 
helyzet változatlanágára számítanak. Egyértelműen pozitív változást vár a 
munkahellyel rendelkező válaszadók többsége saját keresete tekintetében. Több, mint 
kétharmaduk reménykedik abban, hogy a taggá válás jövedelmi pozícióin javítani fog. 
A megkérdezettek fele szerint a csatlakozás növelni fogja lakásának értékét és javítja 
majd munkavállalási lehetőségeit. A munkahelyi körülmények tekintetében a 
megkérdezettek 50%-a nem számítanak változásra, de majdnem ugyanennyien (45%) 
vannak azok, akik pozitív hatást remélnek. A változásra nem számítók vannak 
többségben a munkahelyi jogok érvényesítése, a lakóhelyi környezet, a nyaralási 
üdülési lehetőségek, valamint általában a bíróságok előtti jogérvényesítés lehetőségei 
esetében. A nyugdíjak esetében is a pozitív változást remélők vannak a legtöbben (a 
megkérdezettek kétötöde), de ezen a területen – az életkor szerinti szelekció 
használatának hiányából fakadóan – nagyfokú bizonytalanságot is tapasztalhatunk.  
A megkérdezettek közel egyötöde nem tudott határozott választ adni a feltett kérdésre. 
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 A magyarok többsége egyértelműen a fogyasztói árak növekedését várja az 
Európai Unióhoz való csatlakozástól. A legtöbben, a megkérdezettek négyötöde, az 
energia és az élelmiszerek árának érezhető emelkedésére számítanak. 
Hasonló (76%) azok aránya a teljes népességben, akik a termőföld árának 
emelkedését várják Magyarország taggá válásától, 71%-uk pedig a tömegközlekedés 
drágulását prognosztizálja a csatlakozás nyomán. Ebben az összefüggésben is 
megkérdeztük a lakosok véleményét a keresetek változásáról. Míg az előző kérdésben 
saját keresetük alakulásáról kérdeztük a véleményüket, addig itt általánosságban 
érdeklődtünk, és nem csupán a munkahellyel rendelkezőktől, hanem mindenkitől. A 
válaszok megoszlásában nem tapasztalhatunk jelentős különbséget. Azt állapíthatjuk 
meg, hogy a jelenleg aktívak valamivel nagyobb arányban (69%) számítanak a 
keresetek – pusztán a csatlakozásból következő – növekedésére, mint a teljes 
népesség (61%). Az is látható, hogy az aktívak között alacsonyabb a bizonytalanok 
aránya (3.10. ábra), mint a felnőtt korú népességben (3.11. ábra). Nagyon magas (20-
25%) a bizonytalanok aránya az adók és járulékok csatlakozást követő alakulásával 
kapcsolatos kérdések esetében. Az adótudatosság meglehetősen alacsony foka is 
közrejátszhat abban, hogy a megkérdezettek egyötöde-egynegyede ezekben az 
esetekben nem tudott, nem mert határozott választ adni. A munkanélküliség 
csökkenésére, tehát pozitív irányú változásra számít a magyar lakosság kétötöde, 
annak növekedésére pedig 22%-a. 
 

3.11. Hogyan alakul majd Magyarország EU-taggá válását 
követően... (%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a munkannélküliség
(N=1367)

a társadalombiztosítási 
járulék mértéke (N=1169)

a tömegközlekedés 
ára (N=1355)

az élelmiszerek 
ára (N=1438)

Érezhetően 
nő

Érezhetően 
csökken

Nem változik

Nem tudja, 
nem válaszolt

 
 
Néhány szolgáltatással kapcsolatban is megkérdeztük az emberek véleményét. Az 
igazán jelentős különbségek ebben az esetben is abban mutatkoztak, hogy valaki a 
szolgáltatások minőségének javulására vagy változatlanságára számít-e. A 
csatlakozást szinte senki sem kapcsolja össze a színvonal romlásával. Többségük azt 
reméli, hogy az Európai Unióba való belépés pozitívan hat majd az egészségügyi és 
az oktatásban nyújtott szolgáltatások színvonalára. A tömegközlekedés 
szolgáltatásainak színvonal-emelkedését a megkérdezettek 46%-a várja. A 
felsorolásban szereplő egyetlen, egyértelműen a magánszektor által nyújtott 
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szolgáltatások színvonalának megváltozására ennél kevesebben, a megkérdezettek 
kétötöde számít, 44%-uk szerint e téren nem remélhető változás. 
Hasonló a válaszok megoszlása a hivatali ügyintézés tekintetében is. Itt javulást a 
csatlakozás hatására a lakosság 38%-a remél, változatlanságra számít 46%-uk. 
 

3.12. Hogyan alakul majd Magyarország EU-taggá válását 
követően a szolgáltatások színvonala... (%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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A magyarországi nyilvánosságban, több egymásnak ellentmondó vélemény ismeretes 
azzal kapcsolatban, hogy az ország csatlakozása az Európai Unióhoz milyen hatással 
lehet a társadalomra és a gazdaságra. Néhány állítást fogalmaztunk meg, melyek 
ezeket a véleményeket összegezték – viszonylag sarkított formában, és ezekről kértük 
a lakosok véleményét. A válaszokat egy ötfokú skálán helyeztük el. 

A megkérdezettek egyharmada szerint a lakosság életszínvonala csak akkor 
nőhet jelentősebb mértékben, ha az ország az EU tagjává válik. Hasonló volt azok 
aránya, akik az állítással nem értettek egyet és azok, akik semlegesnek mutatkoztak. 
Egy, a csatlakozás negatív hatását kiemelő véleményt összegző állítás szerint, a 
csatlakozást követően a növekedni fog a magyar munkaerő által megtermelt nyereség 
kivonása az országból. Ezt az állítást megkérdezettek kétötöde osztotta, és csak 17%-a 
nem értett vele egyet. 
 A csatlakozás kulturális hatásai tekintetében is jelentős az ország taggá 
válásának következményeit előrejelző álláspontok különbözősége. Egyik 
megfogalmazott állításunk szerint a majdani csatlakozás elkerülhetetlenül együtt jár a 
magyar kultúra sajátos jegyeinek elveszítésével. Ezzel a megkérdezettek alig 
egytizede értett egyet, 57%-uk pedig nem. Ezzel szemben a megkérdezettek 59%-a 
szerint a Magyarország taggá válása nagymértékben hozzájárul majd a közös Európa 
kulturális sokszínűségéhez. Ez utóbbi véleménnyel csupán a megkérdezettek 8%-a 
nem értett egyet. 
 Meglehetősen magas, 43%-os azoknak az aránya a teljes népességben, akik 
szerint a csatlakozást követően Magyarország szuverenitása jelentősen csökken, az 
országot alapvetően külső politikai és gazdasági érdekcsoportok irányítják majd. A 
megkérdezettek 18%-a ezzel nem értett egyet, 26%-a pedig semlegesnek mutatkozott, 
a válaszkategóriák közül a 3-ast jelölte meg.  
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A magyar lakosság egynegyede osztja azt az álláspontot, hogy a politikai 

rendszerváltás eredményeként létrejött demokratikus intézményrendszer csak egy 
Unió-tag Magyarországon szilárdulhatnak meg véglegesen. Ennél csak valamivel 
magasabb az egyet nem értők aránya (31%), magasnak bizonyult e kérdés esetében 
mind a semlegesek (27%), mind pedig a bizonytalanok aránya (19%). 
  A lakosság fele elutasítja azt a lehetőséget, hogy az ország ne a jelenlegi 
tagállamok többségét megillető jogok garantálása nélkül lépjen be az Európai Unióba. 
Ezt az álláspontot mindenekelőtt az alacsonyabb jövedelműek és a kisebb városokban 
élők osztják. A megkérdezettek egynegyede, elsősorban a legfelső jövedelmi ötödbe 
tartozók és a fővárosiak, egyetértettek az állítással, szerintük a belépés akkor is 
kívánatos, ha egyfajta kétsebességű Európa valósulna meg a közeljövőben. 
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3.15. táblázat. M
ennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (ötfokú skálán: 5 – teljes m

értékben egyetért, 1 – egyáltalán nem
 ért egyet) 
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hozzájárul a közös Európa kulturális sokszínűségéhez 

58,6 
22,4 

7,9 
11,1 

100,0 
3,87 

5 
1354 

A
z EU

-hoz való csatlakozást követően M
agyarországot 

külső politikai és gazdasági érdekcsoportok irányítják 
m

ajd 

43,0 
26,0 

17,7 
13,3 

100,0 
3,44 

3 
1320 

A
 politikai rendszerváltás, a dem

okrácia 
m

egszilárdulása csak az EU
 csatlakozást követően 

válik visszafordíthatatlanná 

24,2 
26,9 

30,5 
18,5 

100,0 
2,84 

3 
1242 

M
agyarországnak akkor is be kell lépnie az EU

-ba,  
ha nem

 lesznek m
inden tekintetben azonos jogai a 

jelenlegi tagországok többségével 

21,2 
16,5 

50,7 
11,5 

100,0 
2,4 

1 
1347 
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