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Összegzés 

A TÁRKI 2001. júniusában Omnibusz-adatfelvételt végzett 1525 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 Folytatódott a saját anyagi helyzettel és az ország gazdasági helyzetével 

kapcsolatos kilátásoknak 1999. vége óta tartó, fokozatosan javuló tendenciát 
mutató alakulása. Az előző hónaphoz képest szignifikáns és pozitív változás 
következett be mindkét dimenzióban. Szintén szignifikáns és pozitív volt az 
ország gazdasági helyzetének megítélésébe történt változás is. Számottevő 
kapcsolatot találtunk nemcsak egyes társadalmi és demográfiai jellemzők, hanem 
a fogyasztási-vagyoni hierarchiában elfoglalt pozíció és az előbbi mutatók értéke 
között is. Általában elmondható, hogy minél előrébb foglal helyet valaki ezekben 
a fogyasztási és vagyoni rangsorokban, annál kedvezőbben ítéli meg saját anyagi 
és az ország gazdasági helyzetét, illetve annál optimistábbnak mutatkozik a 
jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban e két dimenzióban. 

•Υ Júniusban a kormány eddigi tevékenységét a válaszadók szignifikánsan jobbnak 
ítélték, mint az ellenzékét. Az elmúlt hónaphoz képest kis mértékben javult az 
ellenzék megítélése, ám a kormány esetében még ennél is nagyobb mértékű 
javulást regisztáltunk. Jelentős javulást tapasztaltunk a demokrácia magyarországi 
működésének megítélésében is, miközben a magyar lakosság átlagosan továbbra 
is rossznak ítéli azt. A társadalmi és a fogyasztási-vagyoni hierarchia magasabb 
szintjein elhelyezkedők elégedettebbek a kormány eddigi tevékenységével, mint a 
rosszabb helyzetben lévők, bár ebben a hónapban a fogyasztási dimenzióban a 
kapcsolat nem olyan egyértelmű, mint májusban volt. Az ellenzék 
tevékenységének megítélése nem mutat egyértelmű kapcsolatot ezekkel a 
háttérváltozókkal, vagyis az ellenzék megítélésében nem találunk jelentős 
különbségeket a különböző társadalmi, demográfiai és fogyasztási csoportok 
között. 

•Υ A 2001. júniusi adatfelvétel eredményei azt mutatják, hogy a gazdaság mutatói 
közül a magyar lakosság – akárcsak egy évvel korábban – azokat tartja 
legfontosabbnak mind az ország, mind önmaga számára, melyek közvetlenül 
befolyásolják saját és családja anyagi helyzetét. Az emberek véleményét a 
gazdaság teljesítményéről elsődlegesen a bérek, az árak és a munkanélküliség 
színvonala határozza meg, és ezek a mutatók, egészen pontosan ezeknek a 
mutatóknak az érzékelése befolyásolja szubjektív helyzetértékelésüket is. Az 
egyéni vagy háztartás szintű szubjektív helyzetértékelés pedig visszatükröződik a 
gazdaság egészének megítélésében is. Az állampolgárok többsége nem elsősorban 
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a gazdasági hírekre alapozva, hanem saját helyzetéből kiindulva alkot véleményt a 
gazdaság teljesítményéről és kilátásairól. 

•Υ A magyar lakosság többsége meglehetősen negatívan ítéli meg a külföldi tőke 
elmúlt tíz évbeli hazai szerepvállalását. A megkérdezettek a külföldi befektetések 
legfontosabb következményének az új munkahelyek teremtését tartják, de ezt 
követően a negatív következményeket (profitkivonás, a kis- és középvállalkozások 
lehetőségeinek szűkülése, áremelkedések) hangsúlyozták. Ezzel párhuzamosan a 
megkérdezettek relatív többsége, 44%-a szerint a kormánynak korlátoznia kellene 
a külföldiek magyarországi befektetéseit és csak eygtizedük vélekedett úgy, hogy 
ellenkezőleg, a kormánynak támogatnia kellene a külföldiek hazai befektetéseit. A 
külföldi tőke szerepével kapcsolatos véleményeket viszonylag erősen befolyásolja 
az ilyen jellegű gazdasági kérdésekben mutatott tájékozottság és néhány fontosabb 
társadalmi-gazdasági, valamint szubjektív háttérváltozó. A tájékozottabbak, a 
fiatalabbak, az iskolázottabbak és a saját anyagi, valamint az ország gazdasági 
helyzetét, illetve az ezekkel kapcsolatos kilátásokat pozitívan megítélők között az 
átlagosnál magasabb azok aránya, akik a külföldi tőke szerepét inkább pozitívnak 
látják és a kormány részéről inkább a támogatást, mint a korlátozást preferálják. 

•Υ A közép-kelet-európai országok lakosai közül a lengyelek és a litvánok a 
leginkább kritikusak a helyi és az országos szintű rendőrségi munkával 
kapcsolatban és ők látják a legrosszabbnak a közbiztonság helyzetét lakóhelyükön 
és általában az országban. A legjobb véleményt ezekben a kérdésekben a csehek 
fogalmazták meg, a magyarok válaszai jellemzően e két szélső pont között 
helyzekedtek el. Ennek megfelelően a litvánok és a lengyelek között a 
legmagasabb a halálbüntetést pártolók aránya, a teljes népesség háromnegyede. A 
magyarok között ez az arány kétharmados. 
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1. Vélemények az állampolgárok saját anyagi és az ország gazdasági helyzetéről, 
a jövőbeli kilátásokról 

Ahogy minden hónapban, úgy 2001. júniusában 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. A saját 
anyagi és az ország gazdasági helyzetével kapcsolatos értékelő válaszok megoszlását 
aszerint is vizsgáltuk, hogy a válaszadó a fogyasztási, a vagyoni, a pénzügyi és 
turisztikai dimenziókban milyen helyet foglal el a társadalmon belül. Egy 
indexszámítást követően mind a négy előbb említett dimenzióban hét (a pénzügyi 
dimenzióban összevonás után hat, a turisztikaiban öt) hierarchikusan egymáshoz 
kapcsolódó csoportba soroltuk a minta tagjait. A vizsgálat eredményeit az alábbiakban 
foglaljuk össze. 

•Υ Folytatódott a saját anyagi helyzettel és az ország gazdasági helyzetével 
kapcsolatos kilátásoknak 1999. vége óta tartó, fokozatosan javuló tendenciát 
mutató alakulása. A gazdasági helyzetre vonatkotó kilátásokban bekövetkezett, 
pozitív irányú változás ebben a hónapban szignifikánsnak bizonyult, az anyagi 
helyzetre vonatkozó kilátások változása azonban nem (1.1. és 1.2. ábra). 
Szignifikáns mértékben javult az ország jelenlegi gazdasági helyzetének és a saját 
anyagi helyzet megítélése is a májusi adatokhoz képest. A saját anyagi helyzetre 
vonatkozó kérdés kivételével mindegyik esetében a legmagasabb átlagokat 
regisztáltuk 2001. júniusában 1999. eleje óta. 

•Υ A négy kérdésben elfoglalt álláspontok egymással eltérő erejű, de szignifikáns és 
pozitív kapcsolatot mutatnak (1.5. – 1.9. táblázat). Eszerint minél elégedettebb 
valaki saját anyagi, vagy az ország gazdasági helyzetével, annál pozitívabbak a 
következő 12 hónapra vonatkozó várakozásai. Ugyanezt mondhatjuk el a saját 
anyagi helyzet és az ország gazdasági helyzetének tekintetében is: minél 
kedvezőbbnek látja valaki saját jövőjét, annál nagyobb valószínűséggel vár az 
ország gazdasága esetében is pozitív változásokat. 

•Υ A kérdezett életkora, iskolai végzettsége, jövedelmi helyzete és gazdasági 
aktivitása jelentősen meghatározza a saját anyagi helyzettel és kilátásokkal 
kapcsolatos véleményeket (1.10. táblázat). A magasabb iskolai végzettségűek, a 
40 év alattiak, a legfelső jövedelmi ötödbe tartozók és a gazdaságilag aktívak 
jobbnak látják saját helyzetüket, mint a többi társadalmi csoport tagjai. A nem és a 
lakóhely hatása csekélynek mutatkozik. Az ország jelenlegi és jövőbeli gazdasági 
helyzetének megítélésében ugyanezeket a hatásokat találjuk, de erejük lényegesen 
kisebb. 
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•Υ Jól magyarázza a tárgyalt kérdésekre adott válaszokat a megkérdezettek helye a 
társadalom fogyasztási-vagyoni szerkezetében (1.11. táblázat). Az általunk 
vizsgált négy – fogyasztási, vagyoni, pénzügyi és turisztikai – dimenzió 
mindegyikében erős a kapcsolatot az indexek által meghatározott pozíció és az 
anyagi, valamint az ország gazdasági helyzetének megítélése között. Minél 
előrébb helyezkedik el valaki a fogyasztási-vagyoni hierarchiában, annál jobbnak 
ítél meg saját anyagi, illetve az ország gazdasági helyzetét és annál optimistábban 
látja a közeljövőt is. Ebben az esetben is megfigyelhető, hogy a fogyasztási-
vagyoni szerkezetben elfoglalt pozíció erősebb kapcsolatot mutat a saját helyzet 
megítélésével, mint az ország gazdasági helyzetének értékelésével. 

 

1.1. sz. ábra. A lakosság helyzetértékelése saját anyagi helyzetére és az ország 
gazdasági állapotára vonatkozóan – a válaszok átlagainak időbeli 
összehasonlítása 

A grafikonon szereplő görbék 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). A görbékhez illesztett trendvonalak háromhavi mozgóátlag-
számítással készültek. Ennek lényege, hogy az adott havi adat a három legutolsó hónap adatainak 
átlagaként áll elő. 
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1.2. sz. ábra. A lakosság helyzetértékelése saját anyagi helyzetére és az ország 
gazdasági állapotára vonatkozóan – időbeli összehasonlítás 
A grafikonon szereplő görbék az 1999. márciusa óta eltelt időszak adatait rendezik idősorosan az adott 
kérdésben. Az egyes pontok az adott hónapban megfogalmazódott pozitív és negatív vélemények 
számának különbségét mutatják az összes érvényes válaszhoz viszonyítva. A mutató értéke 0, ha a 
pozitív és negatív vélemények száma azonos, -1, ha nincs pozitív vélemény és +1, ha nincs negatív 
vélemény. A görbékhez illesztett trendvonalak negyedfokú polinomiális típusúak. 

 
1.1.-1.2. sz. 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 4 0,2 
Jó 133 8,7 
Nem is jó, nem is rossz 898 59,1 
Rossz 346 22,8 
Nagyon rossz 139 9,2 
Összesen 1521 100,0 
Átlag 2,68 
Nem tudja, nem válaszolt* 4 0,3 

 

N= % 
Sokkal jobb, mint most 20 1,4 
Jobb, mint most 339 23,8 
Ugyanilyen 697 48,9 
Rosszabb, mint most 293 20,6 
Sokkal rosszabb, mint most 74 5,2 
Összesen 1424 100,0 
Átlag 2,96 
Nem tudja, nem válaszolt* 101 6,6 
*Az összes megkérdezett százalékában 
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1.3. – 1.4. sz. 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 10 0,7 
Jó 154 10,5 
Nem is jó, nem is rossz 830 56,6 
Rossz 386 26,3 
Nagyon rossz 85 5,8 
Összesen 1465 100,0 
Átlag 2,74 
Nem tudja, nem válaszolt* 60 3,9 

 
N= % 

Sokkal jobb, mint most 8 0,6 
Jobb, mint most 519 37,8 
Ugyanilyen 651 47,5 
Rosszabb, mint most 158 11,5 
Sokkal rosszabb, mint most 35 2,6 
Összesen 1372 100,0 
Átlag 3,22 
Nem tudja, nem válaszolt* 153 10,0 
*Az összes megkérdezett százalékában 

1.5. sz. táblázat A saját anyagi helyzet és az arra vonatkozó kilátások értékelése 
közötti kapcsolat (%) 

 
 Jobb lesz Nem változik Rosszabb lesz Összesen N= 
Jó 38,3 53,1 8,6 100,0 128 
Se nem jó, se nem rossz 26,7 53,2 20,1 100,0 836 
Rossz 18,8 40,0 41,3 100,0 458 
Összesen 25,2 48,9 25,9 100,0 1422 
chi2=95,6; szf=4; szgf=0,000 
 
1.6. sz. táblázat A saját anyagi helyzet és az ország gazdasági helyzetének 

értékelése közötti kapcsolat (%) 
 
 Jó Se nem jó, se nem rossz Rossz Összesen N= 
Jó 30,3 56,1 13,6 100,0 132 
Se nem jó, se nem rossz 11,2 63,8 24,9 100,0 863 
Rossz 5,4 43,5 51,1 100,0 464 
Összesen 11,1 56,7 32,2 100,0 1459 
chi2=159,1; szf=4, szgf=0,000 
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1.7. sz. táblázat A saját anyagi helyzet és az ország gazdasági helyzetével 
kapcsolatos kilátások értékelése közötti kapcsolat (%) 

 
 Jobb lesz Nem változik Rosszabb lesz Összesen N= 
Jó 61,6 31,2 7,2 100,0 125 
Se nem jó, se nem rossz 41,9 46,9 11,2 100,0 821 
Rossz 24,8 53,2 22,0 100,0 423 
Összesen 38,4 47,4 14,2 100,0 1369 
chi2=78,2; szf=4, szgf=0,000 
 
1.8. sz. táblázat A saját anyagi helyzetre és az ország gazdasági helyzetére 

vonatkozó kilátások értékelése közötti kapcsolat (%) 
 
 Jobb lesz Nem változik Rosszabb lesz Összesen N= 
Jobb lesz 70,1 23,0 6,9 100,0 348 
Nem változik 33,1 59,9 7,1 100,0 638 
Rosszabb lesz 15,6 48,2 36,2 100,0 334 
Összesen 38,4 47,2 14,4 100,0 1320 
chi2=354,3; szf=4, szgf=0,000 
 
1.9. sz. táblázat Az ország gazdasági helyzete és az arra vonatkozó kilátások 

értékelése közötti kapcsolat (%) 
 
 Jobb lesz Nem változik Rosszabb lesz Összesen N= 
Jó 67,7 31,0 1,3 100,0 155 
Se nem jó, se nem rossz 41,6 50,5 7,9 100,0 757 
Rossz 22,0 48,7 29,3 100,0 437 
Összesen 38,3 47,7 14,1 100,0 1349 
chi2=188,3; szf=4, szgf=0,000 
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1.10. sz. 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 2,75 3,04 2,79 3,26 
Nő 2,62 2,88 2,70 3,18 
Együtt 2,68 2,96 2,74 3,22 
N= 1521 1424 1465 1372 
ÉLETKOR 
18-39 2,81 3,14 2,77 3,28 
40-59 2,63 2,87 2,72 3,21 
60- 2,56 2,78 2,72 3,14 
Együtt 2,68 2,96 2,74 3,22 
N= 1519 1422 1463 1370 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG 
legfeljebb  
általános iskola 

2,44 2,76 2,62 3,07 

szakmunkásképző 2,65 2,93 2,65 3,16 
érettségi 2,84 3,14 2,83 3,39 
felsőfokú 3,07 3,12 3,04 3,35 
együtt 2,68 2,96 2,74 3,22 
N= 1517 1420 1461 1368 
JÖVEDELMI HELYZET 
legalsó ötöd 2,32 2,83 2,58 3,00 
második ötöd 2,61 2,90 2,68 3,15 
harmadik ötöd 2,69 2,98 2,79 3,24 
negyedik ötöd 2,74 2,97 2,80 3,34 
legfelső ötöd 3,16 3,16 2,90 3,46 
együtt 2,70 2,97 2,75 3,24 
N= 1096 1030 1067 1003 
GAZDASÁGI AKTIVITÁS 
alkalmazott 2,82 3,05 2,80 3,28 
önálló, vállalkozó 2,96 3,14 2,80 3,21 
nyugdíjas 2,54 2,76 2,68 3,13 
munkanélküli 2,25 3,20 2,67 3,14 
egyéb inaktív 2,66 3,02 2,70 3,31 
együtt 2,68 2,96 2,74 3,22 
N= 1521 1424 1465 1372 
TELEPÜLÉS JOGÁLLÁSA 
Budapest 2,75 2,98 2,84  
megyei jogú város 2,73 3,04 2,78  
város 2,66 2,92 2,73  
község 2,63 2,91 2,66  
együtt 2,68 2,96 2,74  
N= 1521 1424 1465  
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1.11. sz. táblázat Az állampolgárok saját anyagi- és az ország gazdasági 
helyzetének szubjektív megítélése fogyasztási, vagyoni, pénzügyi 
és turisztikai  jellemzők szerinti bontásban (válaszok átlaga 
ötfokú skálán) 

 
 Jelenlegi  

anyagi 
helyzet 

Anyagi 
helyzet  

egy év múlva 

Az ország jelenlegi 
gazdasági helyzete

Az ország gazdasági  
helyzete egy év 

múlva 

Az eredetileg a 
csoporba sorolt 
egyének száma 

FOGYASZTÁSI INDEX 
F1 2,05 2,84 2,63 3,06 87 
F2 2,41 2,76 2,59 3,01 259 
F3 2,54 2,83 2,73 3,23 206 
F4 2,66 2,98 2,70 3,17 212 
F5 2,76 3,04 2,80 3,30 277 
F6 2,88 3,01 2,75 3,32 301 
F7 3,16 3,22 2,97 3,37 171 
együtt 2,68 2,96 2,74 3,23 1513 
N= 1509 1413 1456 1364 
VAGYON INDEX 
V1 2,38 2,82 2,67 3,08 217 
V2 2,50 2,99 2,65 3,12 250 
V3 2,66 2,91 2,71 3,23 203 
V4 2,60 2,88 2,63 3,12 198 
V5 2,77 3,05 2,78 3,32 288 
V6 2,84 2,95 2,78 3,23 190 
V7 3,11 3,06 2,99 3,48 179 
együtt 2,68 2,96 2,74 3,22 1525 
N= 1521 1424 1465 1372 
PÉNZÜGYI INDEX 
P1 2,37 2,78 2,63 3,09 457 
P2 2,66 2,87 2,67 3,09 302 
P3 2,74 2,95 2,70 3,25 285 
P4 2,86 3,15 2,85 3,37 224 
P5 2,95 3,18 2,91 3,39 168 
P6 3,31 3,29 3,03 3,49 73 
együtt 2,68 2,96 2,74 3,22 1508 
N= 1504 1412 1450 1359 
TURISZTIKAI INDEX 
T1 2,50 2,84 2,65 3,13 961 
T2 2,88 3,06 2,82 3,30 270 
T3 3,04 3,22 2,88 3,49 148 
T4 3,07 3,12 2,97 3,46 76 
T5 3,32 3,37 3,11 3,32 65 
együtt 2,68 2,96 2,74 3,22 1520 
N= 1516 1419 1460 1368 
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2. A politika szereplőinek és a demokrácia állapotának lakossági megítélése 

Júniusban a kormány eddigi tevékenységét a válaszadók szignifikánsan jobbnak 
ítélték, mint az ellenzékét. Az elmúlt hónaphoz képest kis mértékben javult az 
ellenzék megítélése, ám a kormány esetében még ennél is nagyobb mértékű javulást 
regisztáltunk. Jelentős javulást tapasztaltunk a demokrácia magyarországi 
működésének megítélésében is, miközben a magyar lakosság átlagosan továbbra is 
rossznak ítéli azt. 

 
2.1. sz. ábra A kormány és az ellenzék tevékenységének megítélése időbeni 

összehasonlításban 
A grafikonon szereplő görbék 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. A 
görbékhez illesztett trendvonalak háromhavi mozgóátlag-számítással készültek. Ennek lényege, hogy 
az adott havi adat a három legutolsó hónap adatainak átlagaként áll elő. 

 

A kormány tevékenységét értékelő válaszok átlaga ebben a hónapban 2,50 volt a múlt 
hónapi 2,39-cel szemben. A kormány tevékenységét inkább jónak ítélők aránya 
szignifikánsan magasabb a negatívan minősítőkénél. Csökkent a szélső kategóriába 
eső válaszok aránya. A nagyon rossz minősítést adók aránya júniusban már alig volt 
magasabb  a kormány tevékenységét nagyon jónak értékelőkénél. 

A legfiatalabbak, tehát a 18-29 évesek (2,58) és a legidősebbek, a 70 év felettiek 
(2,60) véleménye jobb az Orbán-kormány eddigi teljesítményéről, mint a más 
korcsoportba tartozóké, elsősorban a 50-59 évesek véleményénél (2,42). A felsőfokú 
végzettségűek (2,62) véleménye kedvezőbb a kormány eddigi tevékenységéről, mint 
más iskolai végzettségűeké. Lakóhely szerinti statisztikai értelemben semmilyen 
különbség nem mutatható ki. 
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2.1. sz. táblázat. Az Orbán-kormány tevékenységének megítélése  
(négyfokú skálán: 4 – egyértelműen pozitív, 1 – egyértelműen negatív) 

 
N= % 

Egyértelműen pozitívan 108 7,9 
Inkább pozitívan 607 44,6 
Inkább negatívan 504 37,0 
Egyértelműen negatívan 143 10,5 
Összesen 1361 100,0 
Átlag 2,50 
Nem tudja, nem válaszolt* 164 10,7 

   *az összes megkérdezett százalékában 

Az májusi adatokhoz képest az ellenzék tevékenységének megítélésében pozitív, de 
statisztikailag nem szignifikáns változás következett be (június: 2,37, május: 2,33). A 
pozitív véleményt formálók aránya 43%, a negatív véleményt formálóké pedig 57%. 
Ezen belül az egyértelműen negatív minősítést adók aránya (9%) háromszorosa az 
egyértelműen pozitívan vélekedőkének (3,3%). Továbbra is megfigyelhető az a 
különbség, hogy a négyfokú skála két szélső kategóriájába arányosan kevesebb válasz 
érkezik az ellenzék, mint a kormány megítélésekor, ám ez a különbség jelentősen 
csökkent a korábbi hónapok adataihoz képest. Az ellenzék tevékenységének 
értékelésekor a bizonytalanok aránya továbbra is kétszerese a kormány megítélése 
esetében regisztráltnak. 

A társadalmi-demográfiai változók nem mutattak számottevő kapcsolatot az 
ellenzékről alkotott véleményekkel, az ellenzék működésének megítélésénél tehát 
kisebb különbségek tapasztalhatóak az egyes társadalmi csoportok között, mint a 
kormány esetében. 
 
2.2. sz. táblázat Az ellenzék munkájának megítélése (négyfokú skálán: 4 – 

egyértelműen pozitív, 1 – egyértelműen negatív) 
 

N= % 
Egyértelműen pozitívan 39 3,3 
Inkább pozitívan 476 39,6 
Inkább negatívan 574 47,8 
Egyértelműen negatívan 112 9,3 
Összesen 1201 100,0 
Átlag 2,37 
Nem tudja, nem válaszolt* 324 21,2 

   *az összes megkérdezett százalékában 

Megvizsgáltuk azt is, hogy a kormány és az ellenzék megítélése között milyen 
kapcsolat van. A válaszadók egyötöde vagy a kormány vagy az ellenzék eddigi 
teljesítményéről nem tudott egyértelmű értékelést adni. A válaszadók szintén 
egyötöde mind a kormány, mind pedig az ellenzék tevékenységével elégedetlen, és 
17% azok aránya, akik mindkettővel elégedettek. Csak a kormány tevékenységével 
elégedett a válaszadók 25%-a, és csak az ellenzék munkáját ítéli meg pozitívan 16%-
uk (2.3. sz. táblázat és 2.1. sz. ábra). 
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2.3. sz. táblázat A kormány és az ellenzék tevékenységének együttes megítélése 
 

 N= % Érvényes válaszok %-ában
Mindkettővel elégedett 259 17,0 17,1 
Csak a kormánnyal elégedett 375 24,6 24,6 
Csak az ellenzékkel elégedett 247 16,2 16,3 
Mindkettővel elégedetlen 300 19,7 19,7 
Nem tudja 339 22,2 22,3 
(Összesen) 1520 99,7 100,0 
Nem válaszolt 5 0,3 - 
Összesen 1525 100,0 - 

 
2.2. sz. ábra A kormány és az ellenzék tevékenységének együttes megítélése 

A magyar demokrácia megítélése szignifikánsan javult a májusi adatokhoz képest. Az 
e havi érvényes válaszok átlaga 2,31, míg májusban ugyanez a mutató 2,23 volt. 
Ebben a hónapban az elégedetlenek aránya 12 százalékponttal, közel 30%-kal haladta 
meg az elégedettekét. 

Az átlagosnál elégedettebbnek mutatkoznak a 18-29 évesek (2,43) és a 70 év felettiek 
(2,45) és a felsőfokú végzettségűek (2,42). 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. 

17%

25%

16%

20%

22%

Mindkettővel elégedett Csak a kormánnyal elégedett
Csak az ellenzékkel elégedett Mindkettővel elégedetlen
Nem tudja
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2.4. sz. táblázat Elégedettség a demokrácia működésével (az érvényes válaszok 
százalékában, négyfokú skálán: 4 – nagyon elégedett, 1 – nagyon 
elégedetlen) 

 
N= % 

Nagyon elégedett 20 1,4 
Elégedett 599 43,0 
Elégedetlen 569 40,9 
Nagyon elégedetlen 204 14,7 
Összesen 1392 100,0 
Átlag 2,31 
Nem tudja, nem válaszolt* 133 8,7 

   *az összes megkérdezett százalékában 
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2.5. sz. táblázat A kormány és az ellenzék tevékenységének, valamint a 
demokrácia magyarországi működésének lakossági 
megítélése a válaszadók fogyasztási, vagyoni, pénzügyi és 
turisztikai jellemzői szerint 

 
 A kormány 

megítélése 
Az ellenzék 
megítélése 

A demokrácia 
működésének 

megítélése 

Az eredetileg a 
csoporba sorolt 
egyének száma 

FOGYASZTÁSI INDEX 
F1 3,63 4,14 2,34 87 
F2 3,20 4,24 2,14 259 
F3 3,21 3,77 2,29 206 
F4 3,16 3,50 2,26 212 
F5 3,23 3,79 2,40 277 
F6 3,04 3,65 2,33 301 
F7 3,14 3,23 2,44 171 
együtt 3,19 3,75 2,31 1513 
N= 1511 1507 1382  
VAGYON INDEX 
V1 3,16 3,93 2,28 217 
V2 3,07 3,72 2,27 250 
V3 3,11 4,01 2,25 203 
V4 3,38 3,99 2,26 198 
V5 3,30 3,83 2,35 288 
V6 3,28 3,64 2,39 190 
V7 2,98 3,01 2,37 179 
együtt 3,19 3,75 2,31 1525 
N= 1522 1518 1392  
PÉNZÜGYI INDEX 
P1 3,46 4,31 2,28 457 
P2 3,01 3,75 2,20 302 
P3 3,16 3,48 2,35 285 
P4 2,96 3,44 2,34 224 
P5 3,13 3,43 2,35 168 
P6 3,17 3,14 2,60 73 
együtt 3,19 3,76 2,31 1508 
N= 1507 1503 1379  
TURISZTIKAI INDEX 
T1 3,14 3,87 2,22 961 
T2 3,33 3,80 2,45 270 
T3 3,19 3,26 2,46 148 
T4 3,23 3,45 2,41 76 
T5 3,32 3,13 2,49 65 
együtt 3,19 3,75 2,31 1520 
N= 1518 1514 1389  
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3. Lakossági vélemények és percepciók a magyar gazdaság helyzetéről 

A korábbi adatfelvételek eredményei arról tanúskodtak, hogy a magyar lakosság csak 
alig, vagy egyáltalán nem is érzékeli a makrogazdasági folyamatok kedvezővé válását 
az utóbbi néhány évben. A jelenség okainak szélesebb körű vizsgálatára került sor a 
2000. júniusi adatfelvétel során. Az elmúlt egy év folyamán ez a tendencia 
megváltozni látszik. Miközben növekedett az ország jelenlegi gazdasági helyzetét, de 
főként annak a jövőre vonatkozó kilátásait kedvezően megítélők arány a népességben, 
ebben a periódusban a saját anyagi helyzet és az ahhoz kapcsolódó várakozások 
megítélése is valamelyest javult (1.1. és 1.2 táblázatok). Úgy tűnik tehát, hogy a 
makrogazdaság kedvező folymatai, mindenekelőtt az évek óta folyamatos gazdasági 
nüvekedés elkezdte éreztetni hatását a lakossági körében is. Indokoltnak tűnt tehát a 
tavalyihoz hasonló szerkezetű vizsgálat elvégzése, annak érdekében, hogy a 
változások mögött meghúzódó folyamatokat megismerhessük. Ennek érdekében 
kérdéseket fogalmaztunk meg a magyar lakosság gazdasági informáltságával, az 
egyes társadalmi és gazdasági célok, kérdések és problémák fontosságával, 
érzékelésével valamint az ezekben a kérdésekben nyilvánított vélemények mögött 
feltételezhetően meghúzódó attitűdökkel kapcsolatosan. A kérdésblokk különös 
figyelmet fordított a magyar lakosságnak a külföldi befektetésekkel, a globalizációval 
kapcsolatos álláspontjának feltérképezésére.  
 

3.1. A magyar lakosság informáltsága és érdeklődése gazdasági kérdések iránt 
A magyar lakosság főként a televízióból szerez információkat az ország gazdasági 
helyzetéről. A válaszadók 10%-a nagyon gyakran, 17%- a pedig gyakran néz 
gazdasági jellegű híreket, műsorokat a televízióban, 30%-uk viszont ezt soha nem, 
teszi. Újságból és rádióból valamivel kevesebben informálódnak rendszeresen (3.1.1. 
táblázat), szinte soha nem tájékozódik ezekből a forrásokból a válaszadók 42-45%-a. 
Az átlagnál gyakrabban tájékozódnak gazdasági kérdésekben a férfiak, az 50 éven 
felüliek és a vezető, értelmiségi foglalkozásúak. Minél magasabb iskolai végzettségű 
és minél nagyobb településen lakik, annál nagyobb valószínűséggel mondhatjuk róla, 
hogy gyakran vagy nagyon gyakran informálódik gazdasági témákban. 
A válaszadók közel egynegyede gyakran vagy nagyon gyakran beszéli meg ezeket a 
híreket családtagjaival, barátaival. Közöttük is felülreprezentáltak a férfiak, a 
magasabb iskolai végzettségűek, a középkorúak, és a nagyobb településeken élők. 
Az eredmények arra utalnak, hogy a lakosság gazdasági téren való informáltsága 
némileg lanyhult az elmúlt egy évben. Ez év júniusában kevesebben voltak olyanok, 
akik nagyon gyakran vagy gyakran informálódtak volna az ország gazdasági 
helyzetéről, legyen szó televízióról, rádióról, vagy a nyomtatott sajtóról. 
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3.1.1. táblázat. Az elmúlt egy hónapban milyen gyakran informálódott az ország 
gazdasági helyzetéről a televízióból, a rádióból, az újságokból és 
milyen gyakran beszélte meg ezeket a híreket barátaival, 
családtagjaival? 

 
televízió rádió újság barátok, 

munkatársak 
család  

N= % N= % N= % N= % N= % 
nagyon gyakran 151 9,9 99 6,5 131 8,6 82 5,4 98 6,4 
gyakran 256 16,8 199 13,1 243 16,0 274 18,0 272 17,9 
alkalmanként 420 27,6 310 20,4 278 18,2 362 23,8 348 22,9 
ritkán 252 16,5 235 15,4 234 15,4 315 20,8 355 23,4 
szinte soha 444 29,1 679 44,6 636 41,8 485 32,0 445 29,3 
Összesen 1523 100,0 1522 100,0 1522 100,0 1518 100,0 1518 100,0
Nem tudja,  
nem válaszolt* 

2 0,1 3 0,2 3 0,2 7 0,4 7 0,5 

*Az összes megkérdezett százalékában 
 
Azoktól, akik informálódnak gazdasági kérdésekről tévéből, rádióból vagy az 
újságokból, megkérdeztük azt is, hogy milyen gyakran kerültek szóba az utóbbi 
időszakban különböző gazdasági témák. A válaszadók szerint a tömegtájékoztatási 
eszközökben leggyakrabban változatlanul az európai uniós csatlakozás szerepelt (a 
válaszok átlaga ötfokú skálán 4,2). A második leggyakrabban érzékelt gazdasági téma 
az áremelkedések mértéke volt (3,7), de ez a mutató lényegesen alacsonyabb, mint 
egy évvel korábban volt (4,2, lásd 3.1.2. táblázat). Ezt követte a gazdasági növekedés 
kérdése és a forint erőssége, árfolyama (3,6-3,6), majd pedig a tőzsdei hírek (3,5) és a 
munkanélküliség alakulása (3,4). A megkérdezettek szerint a felsorolt témák közül a 
legkevésbé gyakran a banki kamatok, a költségvetés hiánya (3,1-3,1) és a privatizáció 
fordult elő (3,0). A tavalyi évhez képest a hírek gyakoriságának növekedését érezte a 
lakosság a külföldi befektetések és a forint erőssége, árfolyama esetében, minden 
másfajta hír vonatkozásában a gyakoriság csökkenését tapasztalták az emberek. 
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3.1.1 sz. ábra Milyen gyakran kerül szóba a gazdasági hírekben, műsorokban… 
(a gazdaságí híreket, műsorokat olvasó, néző,vagy hallgatók körében) 

 
3.2. Egyes gazdasági és társadalmi kérdések fontossága 
A tavalyi vizsgálat során azt feltételeztük, hogy az emberek gazdasággal és saját 
helyzetükkel kapcsolatos megítélésében azoknak a folyamatoknak az alakulása játszik 
fontosabb szerepet, melyek közvetlenebbül befolyásolják anyagi körülményeiket. A 
jelentős mértékű gazdasági növekedést tehát csak akkor érzékelik, ha az a 
munkahelyek számának szaporodásával, érezhető inflációcsökkenéssel, vagy a 
reálbérek emelkedésével jár együtt. Több olyan hírt soroltunk fel egy 
kártyacsomagon, melyek a kérdezés időszakában elhangozhattak volna. Ezek egy 
része a gazdasági növekedésre utalt valamilyen módon, más részük az előbb említett 
területekkel (bérek, infláció, munkanélküliség) volt kapcsolatos. Kétszer négy ilyen 
hírt tartalmazó kártyacsomagot kapott mindenki, ezen belül a négy hírt sorba kellett 
rendezniük aszerint, hogy melyik a legfontosabb és melyik a legkevésbé fontos az 
ország vagy a saját szempontjukból. A tavalyi eredméyek arra utaltak, hogy előzetes 
feltevésünk helyes volt: A munkanélküliség és az infláció csökkenését közlő híreket a 
megkérdezettek fontosabbnak tartották, mint a jó nemzetközi megítélést vagy a 
folyamatos gazdasági növekedést, a bérek európai színvonalhoz közeledését és a 
munkahelyek számának folyamatos emelkedését pedig előrébb sorolták, mint az ipari 
termelés növekedését vagy az állami költségvetés hiányának várható csökkenését. 
Módszertanilag hasonló módon jártunk el ebben az évben is. Egyetlen esetben 
változtattuk meg a képzeletbeli hír szövegét. A második négyes hírcsoportban a 
lakosság banki megtakarításainak növekedését tüntettük fel az ipari termelés 
növekedése helyett. 
Az eredmények alapaján azt mondhatjuk, hogy a lakosság ma is ugyanazokat a híreket 
tartja igazán fontosnak, melyek saját helyzetére közvetlen befolyással lehetnek. A 
válaszok struktúrája nem változott számottevően: az infláció és a munkanélküliség 
csökkenése ezúttal fontosabb hírnek bizonyult, mint az ország gazdasági helyzetének 
jó nemzetközi megítélése vagy a folyamatos, 5%-os gazdasági növekedés (3.1.2. 
táblázat).  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

a privatizáció

 a költségvetés hiánya

a banki kamatok

nemzetközi bizalom

a globalizáció

a bérek vásárlóereje

a külföldi befektetések

a munkanélküliség alakulása

a tőzsde

a forint erőssége, árfolyama

a gazdasági növekedés

az áremelkedések mértéke

az Európai Unió

2000 2001
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Hasonlóképpen a válaszadók előrébb sorolták a bérek európai színvonalhoz 
közeledését és a munkahelyek számának folyamatos emelkedését, mint a lakosság 
banki megtakarításainak növekedését, vagy éppen az állami költségvetés hiányának 
várható csökkenését (3.2.2. táblázat). 
 
3.2.1. sz. táblázat: Melyik hír tűnik a legkedvezőbbnek és melyik a legkevésbé 
kedvezőnek az ország számára? (az érvényes válaszok száma, átlaga és módusza) 

2000 2001 
N= Az 

érvényes 
válaszok 

átlaga 

Az 
érvényes 
válaszok 
módusza

N= Az 
érvényes  
válaszok 

átlaga 

Az 
érvényes 
válaszok 
módusza

Az illetékes miniszter ma bejelentette 
az Országgyűlésben, hogy az elmúlt öt 
évet tekintve az idén a legalacsonyabb 
a munkanélküliség szintje 

1395 2,46 1 1398 2,32 1 

A nemzetközi pénzügyi szervezetek 
nagyon jó minősítést adtak a magyar 
gazdaságnak, ami az országot 
vonzóbbá fogja tenni a külföldi 
befektetők számára 

1385 2,76 4 1383 2,90 4 

A nemzeti bank vezető munkatársa 
szerint a következő öt évben a magyar 
gazdaság növekedési üteme eléri az 
évenkénti 5%-ot 

1383 2,55 3 1377 2,47 3 

Magyarországon az infláció már évek 
óta folyamatosan csökken 

1393 2,22 1 1393 2,27 1 

 
3.2.2. sz. táblázat: Melyik hír tűnik a legkedvezőbbnek és melyik a legkevésbé 
kedvezőnek az ország számára? (az érvényes válaszok száma, átlaga és módusza) 

2000 2001 
N= Az 

érvényes 
válaszok 

átlaga 

Az 
érvényes 
válaszok 
módusza

N= Az 
érvényes  
válaszok 

átlaga 

Az 
érvényes 
válaszok 
módusza

A Pénzügyminisztérium számításai 
szerint lehetőség nyílik arra, hogy a 
hazai bérek közeledjenek a nyugat-
európai országok átlagfizetéseihez 

1399 1,82 1 1398 1,57 1 

A legfrisebb statisztikák szerint 
növekedtek a lakosság bankban tartott 
megtakarításai* 

1387 2,76 3 1387 3,08 4 

A kormány illetékese szerint évről évre 
többen jutnak munkához 
Magyarországon 

1396 2,43 2 1400 2,34 2 

Az állami költségvetés hiánya 
várhatóan kisebb lesz a tervezettnél 

1388 2,98 4 1386 2,99 4 

*A kijelentés 2000-ben a követezőképpen hangzott: “A legfrisebb statisztikák szerint az ipari termelés 
11%-kal növekedett az elmúlt év hasonló időszakához képest”. 
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Hasonló eredmények születtek akkor is, amikor az ország legfontosabb gazdasági 
problémái után érdeklődtünk. Arra kértük a válaszadókat, hogy nevezzék meg az 
általunk felkínált hat lehetőség közül azt a gazdasági problémát, mely leginkább 
befolyásolhatja a saját, mindennapi életüket. A hat probléma közül a három 
legjelentősebbet kellett mindenkinek rangsorolni. Az első helyen nlegtöbben a 
kereseteket, nyugdíjakat említették, összessen a válaszadók 36%-a (3.2.3. táblázat). 
Ugyancsak magas arányban sorolták első helyre az áremelkedéseket (30%) és a 
munkanélküliséget (22%). Csupán a megkérdezettek 9%- említette legsúlyosabb 
problémaként az adókat. A áremelkedések és a keresetek, nyugdíjak kerültek 
leggyakrabban emílítésre a második legsúlyosabb problémáként (39-, illetve 32%). Az 
adók említése a második helyen már gyakoribb volt (13%), mint a munkanélküliségé 
(12%). A munkanélküliséget sorolták legtöbben a harmadik helyre (23%), ebben a 
pozícióban az infláció, a keresetek, nyugdíjak és az adók említése azonos mértékű, 
20%-os volt. A kamatokat és a forint árfolyamát a megkérdezettek szinte egyáltalán 
nem tartották lényeges problémának saját életük szempontjából. 
 
3.2.3. sz. táblázat: A válaszadó mindennapi életében leginkább problémát jelentő 
gazdasági folyamatok rangsorolása 

1. helyre sorolták 2. helyre sorolták 3. helyre sorolták  
N= % N= % N= % 

Munkanélküliség 327 21,6 175 11,6 338 23,1 
Áremelkedések 466 30,8 583 38,8 298 20,3 
Keresetek, nyugdíjak 551 36,4 474 31,5 289 19,8 
Adók 140 9,2 195 12,9 293 20,0 
Kamatok 13 0,9 48 3,2 109 7,4 
A forint árfolyama 15 1,0 30 2,0 137 9,3 
Összesen 1511 100,0 1505 100 1463 100 
 
Ezt követően arra kértük a válaszadókat, hogy rangsoroljanak fontossági sorrend 
szerint lehetséges társadalmi célokat. A nemzetközi vizsgálatokban használt kérdés 
egy adott társadalom tagjainak értékrendjéről ad képet a kutató számára. Az 
eredmények egyértelműen mutatják a materiális értékek dominanciáját a mai 
Magyarországon. A négy felsorolt cél közül a válaszadók kétötöde az áremelkedések 
elleni küzdelmet, ugyancsak kétötöde pedig a rend fenntartását sorolta az első helyre 
(3.2.4. táblázat). A magyarok 18%-a a felsorolt értékek közül a politikai döntések 
demokratikusabbá tételét sorolta az első helyre, 8%-uk pedig a szólásszabadság 
védelmét. Az anyagi és fizikai biztonság iránt vágy sokkal erősebb ma 
Magyarországon, mint a demokratikus politikai berendezkedés alapértékeinek 
védelme vagy erőteljesebb érvényesítése.  
 
3.2.4. sz. táblázat: A társadalom tagjai számára fontos célok 

1. helyre 
sorolták

2. helyre 
sorolták

3. helyre 
sorolták

4. helyre 
sorolták 

Összesen

Fenntartani a rendet az országban 42,4 32,0 17,7 8,0 100,0 
Több beleszólást adni az 
embereknek a kormány döntéseibe 

12,9 18,3 42,0 26,7 100,0 

Küzdeni az áremelkedések ellen 41,2 38,6 15,9 4,2 100,0 
Védeni a sajtószabadságot 3,5 11,2 24,2 61,1 100,0 
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A fenti négy cél egy olyan hosszabb lista szűkített változata, mely Ron Inglehart 
hipotézisének ellenőrzéséhez szolgáló empirikus adatfelvétel részét képezte. Inglehart 
a hatvanas években azt a hipotézist fogalmazta meg, hogy a fogyasztói társadalmak 
szükségleteit már magas szinten kielégített tagjainak értékrendjében az ún. 
posztmateriális értékek (a politikai döntéshozatal demokratikusabbá válása, 
környzetevédelem, stb.) a materiális értékek elé sorolódnak. A szűkített lista alapján 
megkíséreltük aszerint csoportosítani a magyar állampolgárokat, hogy a materiális 
vagy a posztmateriális értékeket valljá-e inkább magukénak. Azokat, akik a rend 
fenntartását és az áremelkedések elleni küzdelmet is a fennmaradó két cél elé sorolták, 
vagy az első és harmadik helyen említették azokat, materiális értékeket vallónak 
tekintettük, a többieket pedig posztmateriális értékeket vallónak. Ez természetesen 
csak egy, és nem is a legegzaktabb módja egy ilyen csoportosításnak, de jelzi azt, 
hogy ezeknek az értékeknek a elterjedtsége milyen a társadalomban és időben hogyan 
változik. 
Az összehasonlító adatok arról tanúskodnak, hogy a fenti definíció szerint materiális 
érékeket vallók aránya megközelíti a 80%-ot az ezredfordulón a magyar 
társadalomban és ez az arány 2000. júniusa és 2001. júniusa között kis mértékben 
csökkent, miközben a posztmateriális értékeket vallóké ugyanilyen mértékben 
növekedett. A posztmateriális értékeket vallók között az átlagosnál magasabb 
arányban találunk férfiakat (26%), 18-29 éveseket (33%), 40-49 éveseket (30%), 
felsőfokú végzettségűeket (27%), önállókat (42%)az Orbán-kormány tevékenységét 
egyértelműen negatívan megítélőket (34%) és a demokrácia magyarországi 
működésével nagyon elégedetleneket (31%), a gazdasági helyzetet jónak értékelők 
(32%) és a magukat a felső-középosztályhoz sorolókat. 
 
3.2.5. sz. táblázat 
A materiális, illetve a posztmateriális értékeket vallók megoszlása (%) 

2000 2001 
N= % N= % 

Materiális értékeket vall 1155 78,9 1124 77,3 
Posztmateriális értékeket vall 309 21,1 331 22,7 
Összesen 1464 100,0 1455 100,0 
Válaszhiány 60 3,9 70 4,6 
 
3.3. A munkanélküliség mértékének, változásának lakossági értékelése 
 

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a magyar állampolgárok miként érzékelik és értékelik 
a gazdaságban zajló folyamatokat: Ezek közül idén a munkanélküliségről kérdeztük a 
felnőttkorú magyar lakosságot reprezentáló minta tagjait. Arra kértük az embereket, 
hogy becsüljék meg a munkanélküliség éves mértékét, majd arról kérdeztük őket, 
hogyan alakult véleményük szerint e mutató szintje az elmúlt egy év során és mire 
számítanak a következő egy évben. 
A munkanélküliségre vonatkozó becslés esetében a megkérdezettek nagyjából 
egytizede nem tudott határozott választ adni a feltett kérdésre. Az érvényes válaszok 
átlaga 30%, a Huber-féle eljárással korrigált átlag pedig 28% volt, és ez – 
összehasonlítva a tavalyi adatokkal – arról tanúskodik, hogy az emberek érzékelik a 
folyamatokat, akár közvetlen tapasztalat útján, akár a tömegkommunikáción keresztül 
(3.3.1. táblázat ). Ugyanezt mutatja az a tény is, hogy a válaszok mediánja idén 
júniusban a 25%-os érték volt, szemben a tavalyi 30%-kal. A válaszok módusza a 
tavalyihoz hasonlóan 20% volt. 
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3.3.1. sz. táblázat 
A munkanélküliség mértéke ma Magyarországon 

 N= Az érvényes 
válaszok 

átlaga 

Az érvényes 
válaszok 

korrigált átlaga

Az érvényes 
válaszok 
mediánja 

Az 
érvényes  
válaszok 
módusza 

Nem tudja, 
nem 

válaszolt 
(%) 

A munkanélküliség 
aránya – 2000  

1353 32,5 29,8 30,0 20,0 11,2 

A munkanélküliség 
aránya -2001 

1346 30,4 27,6 25,0 20,0 11,7 

A magyar állampolgárok a munkanélküliség stagnálását érzékelték az elmúlt egy év 
folyamán. A válaszadók 37%- szerint a munkanélküliség mértéke nem változott az 
elmúlt 12 hónapban, 31%-uk szerint csökkent, 32%-uk pedig úgy vélte, hogy 
növekedett. vélte úgy, hogy az állástalanok száma növekedett ebben az időszakban és 
ez a tavalyi adatokkal összehasonlítva már azt mutatja, hogy a lakosság is érzékeli a 
munkanélküliek arányának csökkenését. A bizonytalanok aránya 7% volt. 
 
3.3.2. sz. táblázat 
Hogyan változott az elmúlt 12 hónap során a munkanélküliség? 

N= % 
Jelentősen növekedett 74 5,2 
Kis mértékben növekedett 382 26,8 
Változatlan maradt 522 36,6 
Valamivel csökkent 434 30,4 
Jelentősen csökkent 14 1,0 
Összesen 1425 100,0 
Nem tudja, nem válaszolt* 100 6,5 
*Az összes megkérdezett %-ában 
 
A kilátásokra vonatkozó vélemények alapján a lakosság a munkanélküliség 
stagnálására, kismértékű csökkenésére számít, és ez különösen a tavalyi meglehetősen 
pesszimista várakozásokkal összehasonlítva szembetűnő (3.3.3. táblázat). A 
válaszadók relatív többsége (45%) stagnálásra számít, a csökkenést várók aránya 
(32%) az idén azonban már szignifikáns mértékben meghaladja a növekedésre 
számítókét (24%). A bizonytalanok aránya 9% volt. 
 
3.3.3. sz. táblázat 
A munkanélküliség alakulása a következő 12 hónapban 

 N= % 
Jelentősen nőni fog 41 2,9 
Kis mértékben nőni fog 290 20,9 
Változatlan marad 619 44,6 
Kis mértékben csökken 420 30,2 
Jelentősen csökken 20 1,4 
Összesen 1389 100,0 
Nem tudja, nem válaszolt* 136 8,9 
*Az összes megkérdezett %-ában 
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3.4. A külföldi tőke magyarországi szerepének lakossági megítélése 
A tavalyi kérdőívvel szemben az ideiben részletesen érdeklődtünk a magyar 
állampolgároknak a külföldi tőke magyarországi szerepvállalásával kapcsolatos 
attitűdjeiről. Több olyan kérdést tettünk fel, mely a külföldi befektetésének 
megítélését több dimenzióban is felvillantja. 
Először a külföldi befektetések egy évtizedes szerepének általános értékelésére kértük 
a válaszadókat. A válaszokból kitűnik, hogy a megkérdezettek relatív többsége (29%) 
az előnyöket és a hátrányokat hasonló mértékűnek látta, úgy vélte azok 
kiegyenlítették egymást az elmúlt tízéves időszakban (3.4.1. táblázat). Valamelyest 
nagyobb arányban voltak azok, akik szerint az országnak csak vagy többnyire 
hátránya származott a külföldi tőke magyarországi jelenlétéből (35%), mint azok, akik 
szerint az előnyök voltak számosabbak (30%). A kérdésben elfoglalt álláspont 
jelentős kapcsolatot mutatott néhány háttérváltozóval. Minél idősebb valaki, annál 
inkább hajlamos arra, hogy a külföldiek elmúlt évtizedbeli szerepvállalásához csak 
hátrányokat társítson, és minél fiatalabb, annál nagyobb valószínűséggel mondta azt, 
hogy az előnyök számosabbak voltak, mint a hátrányok. Hasonló kapcsolatot találtunk 
az iskolai végzettség és a jövedelem esetében is: az iskolázottabbak és a magasabb 
jövedelműek között nagyobb arányban találtunk a mérleget az előnyök, az 
iskolázatlanabbak és az alacsony jöveelműek pedig a hátrányok oldalán megvonókat. 
Az Orbán-kormány eddigi tevékenységét egyértelműen negatívan megítélők között az 
átlagosnál többen (25%), az inkább pozitívan megítélkők között pedig az átlagnál 
kevesebben (10%) voltak azok, akik szerint a külföldi befektetéseknek csak hátránya 
volt a tárgyalt periódusban. Ugyanilyen, de gyengébb kapcsolatot találtunk az 
ellenzék megítélése esetében. A saját anyagi helyzet és a külföldi befektetések 
lkapcsolata pozitív: minél elégedettebb valaki saját anyagi helyzetével, annál inkább a 
külföldi befektetések előnyeit látja többségben és fordítva és ugyanilyen kapcsolatot 
találtunk a saját kilátások, a gazdasági helyzet és annak kilátásai esetében is. 
 
3.4.1. sz. táblázat 
A külföldi tőke elmúlt tíz évbeli magyarországi szerepvállalásának megítélése 
(ötfokú skálán: 5 – minden tekintetben előnyös volt, 1 – minden tekintetben hátrányos 
volt, %) 

N= % 
Minden tekintetben előnyös volt 125 8,2 
Több előnye volt, mint hátránya 318 20,9 
Az előnyök és a hátrányok kiegyenlítették egymást 435 28,6 
Több hátránya volt, mint előnye 324 21,3 
Minden tekintetben hátrányos volt 201 13,2 
Nem tudja 118 7,8 
Összesen 1521 100,0 
Nem válaszolt* 4 0,3 
*Az összes megkérdezett %-ában 

Azoktól, akik előnyöket és hátrányokat is érzékeltek ebben a periódusban azt is 
megkérdeztük, hogy szerintük melyek voltak ezek az előnyök, illetve hátrányok. Egy 
válaszlapon 12 lehetőséget soroltunk fel és arra kértük a korábbi kérdés esetében a 
folyamatot nem minden tekintetben előnyösnek vagy hátrányosnak ítélőket, hogy 
ezek közül a számukra legfontosabb hármat nevezzék meg. Az eredmények alapján a 
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válaszadók közül legtöbben (61%) az új munkahelyek teremtését, tehát a külföldi tőke 
szerepvállalásának egy alapvetően pozitív hozadékát említették (3.4.2. táblázat). A 
következő négy leggyakoribb említés azonban a mérleg negatív serpenyőjéhez 
tartozik: a nyereség kivonása az országból (48%), a magyar kis- és 
középvállalkozások lehetőségeinek csökkenése (37%), álláshelyek felszámoilása 
(31%) és az árak növekedése (30%). A válaszadók 28%- tartotta fontosnak 
megemlíteni e három válaszlehetőség között a termékek, szolgáltatások színvonalának 
növekedését, illetve 24%-uk az állam, valamint az önkormányzatok bevételeinek 
növekedését, mint a külföldi befektetések pozitív velejáróját. 

 
3.4.2. sz. táblázat 
A külföldiek magyarországi befektetéseinek következményei (azok arányában akik 
szerint az elmúlt tíz évben a külföldi befektetések szerepe előnyökkel és hátrányokkal 
is járt az ország számára) 

N= % 
új munkahelyek teremtése 651 61,4 
a nyereség kivonása az országból 510 48,1 
a magyar kis- és középvállalatok lehetőségeinek csökkenése 388 36,6 
álláshelyek felszámolása 333 31,4 
az árak növekedése 315 29,7 
jobb minőségű áruk és szolgáltatások 300 28,3 
az állam és az önkormányzatok bevételeinek növekedése 254 23,9 
keresetek növekedése 193 18,2 
a munkafeltételek minőségének javulása 184 17,3 
a szabadidő csökkenése 180 17,0 
a környezetszennyezés növekedése 108 10,2 
az adó- és járulékbefizetési fegyelem növekedése 72 6,8 
Megjegyzés. A megkérdezettek egy válaszlapon felsorolt 12 – vegyesen lehetséges előnyöket és 
hátrányokat is tartalmazó – lehetőség közül választhatták bármelyik hármat. 

Annak tesztelésére, hogy a válaszadók mennyire informáltak a külföldi 
befektetésekkel kapcsolatban, és vélekedéseiket emnnyiben határozza meg az adott 
témáról való tudásuk, arra kértük őket, hogy négy magyarországi nagyvállalatról 
mondják meg, szerintük melyikben van meghatározó maygar tulajdon és melyikben 
van meghatározó külföldi tulajdon. A kérdés során nem adtunk semmilyen definíciót 
a meghatározó tulajdonra. A felsorolt négy nagyvállalat a MATÁV Rt., a Magyar 
Suzuki Rt., az OTP Bank Rt. és a Pick Rt volt. 

A válaszadók legnagyobb arányban, 75%-ban az OTP Bankról mondták azt, hogy 
meghatározó benne a magyar tulajdon. Ezt követte sorrendben a MATÁV, a Pick és a 
Suzuki. A válaszadók 70%-a szerint a Suzuki tulajdonosai közöttt meghatározó 
arányban külföldiek vannak. A bizonytalan válaszok aránya a Pick, illeteve a 
MATÁV esetében volt a legmagasabb. Ezekből a válaszokból egy informáltsági 
mutatót képeztünk, oly módon, hogy informálatlannak tekintettük azokat, akik 
egyetlen esetben sem adtak a valóságnak megfelelő választ, informáltnak tekintettük 
azokat, akik legalább három esetben jó választ adtak és valamelyest informáltnak, 
akik egy vagy két jó választ adtak. Ezt a változót a továbbiak folyamán magyarázó 
változóként használtuk. 
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3.4.3. sz. táblázat: A felsorolt cégek közül melyikben van meghatározó magyar 
tulajdon? 

 Meghatározó 
magyar tulajdon

Meghatározó 
külföldi tulajdon

Nem tudja Összesen Nem 
válaszolt

MATÁV Rt. 47,1 29,5 23,4 100,0 0,5 
Magyar Suzuki Rt. 11,6 69,8 18,6 100,0 0,5 
OTP Bank Rt. 74,7 8,7 16,6 100,0 0,5 
Pick Rt. 41,9 30,6 27,5 100,0 0,5 

Hsonló céllal tettünk fel három kérdést a Győri Keksz- és Ostyagyár körül az 
adatfelvételt megelőző két hónaoban lefolyt konfliktusról. Úgy gondoltuk, hogy egy 
másik, az előzőtől valamelyest különböző módja lehet a tájékozottság mérésének 
ebben a témában, ha egy meglehetősen aktuális, a tömegtájékoztatásban nagy teret 
kapott ügy esetében vizsgáljuk az informáltságot.Ennek érdekében először azt 
kérdeztük, hogy hallottak-e az emberek a győri gyár körül kialakult konfliktusról. A 
megkérdezettek 87%-a igennel válaszolt (3.4.1. ábra). Ezt követően ettől a 87%-tól 
megkérdeztük, hogy melyik külföldi tulajdonú cég volt érintett a konfliktusban, és 
hogy mi volt a konfliktus lényege (3.4.4. és 3.4.5. táblázatok). A három kérdésre adott 
válasz alapján egy változót képeztünk. Az első kaetgóriába azokat soroltuk, akik csak 
hallottak a konfliktusról, a másodikba azokat, akik ismerték a Danone cég nevét, a 
harmadikba pedig azokat, akik ezen felül még a konfliktus valamelyik aspektusát is 
meg tudták nevezni. 

 
3.4.1. sz. ábra. Hallott-e az utóbbi két hónapban a Győri Keksz- és Ostyagyár 
privatizációja körüli probléémákról? (a megkérdezettek %-ában, N=1524) 
 

 

87%

13%

Hallott Nem hallott
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3.4.4. sz. táblázat: Melyik külföldi tulajdonú cég volt a résztvevője ennek a 
konfliktusnak? (azok %-ában, akik hallottak a győri gyár körüli problémákról, 
N=1321) 

N= % 
Helyes válasz 870 66,6 
Helytelen válasz 107 8,2 
Nem tudja 329 25,2 
Összesen 1306 100,0 
Nem válaszolt* 15 1,1 
*Az összes megkérdezett %-ában 
 
3.4.5. sz. táblázat 
Mi volt a konfliktus lényege? (azok arányában, akik halottak a konfliktusról, 
N=1315) 

N= % 
A gyár bezárása, a dolgozók elbocsátása 1065 81,0 
Sztrájk, tüntetés 124 9,4 
A kormány, a politika szerepvállalása 60 4,6 
Más válasz 170 12,9 
Nem tudja 122 8,0 
Nem válaszolt 210 13,7 
Megjegyzés. A válasz nyitottan hangzott el. Több válasz is lehetséges volt, a válaszokat a 
kérdezőbiztos a helyszínen táblázatban szereplő kategóriák egyikébe kóddolta. 

 

Ezt követően ismét három véleménykérdést tettünk fel. Először azt kérdeztük, hogy a 
válaszadó szerint mekkora jelentősége van annak, hogy a magyar gazdaság 
fejlődésében a külföldi vagy a hazai gazdasági tőke szerepe meghatározó-e. A 
válaszadók közel fele szerint ennek nagy, további egyharmaduk szerint pedig közepes 
jelentősége van (3.4.6. táblázat). A megkérdezettek 13%-a nem tudott határozott 
választ adni erre a kérdésre. A véleményeket jelentősen befolyásolta a válaszadók 
iskolai végzettsége és informáltsága a Győri kekszgyár ügyében. A magasabban 
iskolázottak és a győri ügyben informáltabbak nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a 
kérdésnek.  

 
3.4.6. sz. táblázat 
Ön szerint mekkora jelentősége van annak, hogy a magyar gazdaság 
fejlődésében a külföldi tőke vagy a hazai tőke szerepe a meghatározó? (%) 

N= % 
Nagy  675 44,4 
Közepes 503 33,1 
Kicsi 79 5,2 
Egyáltalán nincs jelentősége 61 4,0 
Nem tudja 201 13,2 
Összesen 1519 100,0 
Nem válaszolt* 6 0,4 
*Az összes megkérdezett %-ában 
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Ezt követően a kormány szerepvállalásáról tettünk fel kérdést. Arra voltunk 
kíváncsiak, hogy a válaszadók szerinta kormánynak támogatnia vagy korlátoznia kell-
e a külföldi befektetéseket, vagy vaalmilyen semleges álláspontot foglaljo el. A 
válaszadók relatív többsége, 44%-a szerint a kormánynak korlátoznia kellene a 
külföldiek befektetéseit Magyarországon. További 41% szerint a kormánynak 
támogatnia, de nehezíteni sem kell a külföldi tőke haazi befektetéseit és csak 9% volt 
azon az állásponton, hogy a befektetéseket ösztönöznie kell a kormánynak.  

A férfiak, a fiatalok, a diplomások, a legfelső jövedelmi ötödbe tartozók, az önállók, 
vállalkozók, a demokráciával nagyon elégedettek, a saját helyzetükre és az ország 
gazdasági helyzetére vonatkozó kilátásokat pozitívan értékelők közöttt a teljes 
népességben regisztáltnál magasabb volt a kormány támogatását preferálók aránya. A 
hazai nagyvállalatok tulajdonosi struktúrája szerinti tájékozottsági mutató alapján 
tájékozottnak minősülő válaszadók között magasabb, a tájékozatlanok között 
alacsonyabb arányban találunk a támogatást preferálókat. A tájékozatlanok egyben 
határozatlanabbnak is bizonyultak válaszaikban. Hasonló összefüggést találtunk a 
győri ügyben mutatott tájékozottság esetében is: a tájékozottabbak között magasabb 
volt a kormányzati támogatást preferálók. A kevésbé tájékozottak között ezúttal is 
magasabb volt a bizonytalanok aránya. 

 
3.4.7. sz. táblázat 
A kormány feladatai a külföldi befektetésekkel kapcsolatosan 

N= % 
A kormánynak minden eszközzel támogatnia kell a külföldi 
befektetéseket 

138 9,1 

A kormány ne támogassa, de ne is nehezítse meg a külföldi 
befektetéseket 

620 40,8 

A kormány korlátozza a külföldi befektetéseket 674 44,4 
Nem tudja 87 5,7 
Összesen 1519 100,0 
Nem válaszolt* 6 0,4 
*Az összes megkérdezett %-ában 

Végül arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyarok szerint a külföldi befektetések 
kedvezőek az ország szempontjából, vagy inkább lehetőséget ad a külföldieknek, 
hogy beavatkozzanak az ügyeinkbe, tehát jelenlétük inkább káros az ország 
szempontjából. A válaszadók többsége, 58%-a ezzel a második lehetőséggel értett 
egyet, 28%-uk pedig az elsővel. Bizonytalan volt válaszában a megkérdezettek 9%-a 
(3.4.8. táblázat). A külföldi tőke szerepvállalását az ország szempontjából kedvezőnek 
minősítők aránya a teljes mintában mértnél magasabb volt mindazokban a társadalmi-
gazdasági csoportokban, melyekben a külföldi befektetések kormány általi 
támogatását preferálók is felülreprezentáltak voltak. A külföldi befektetésekkel 
kapcsolatos ügyekben tájékozottabbak között magasabb (33%) volt a külföldiek 
szerepét kedvezően megítélők aránya, akárcsak a győri ügyben leginkább tájékozottak 
között (szintén 33%). 
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3.4.8. sz. táblázat 
A külföldi befektetések magas szintje… 

N= % 
kedvező az ország gazdasága szempontjából 428 28,1 
lehetőséget ad a külföldieknek, hogy beleavatkozzanak az 
ügyeinkbe 

884 58,0 

Más válasz 82 5,4 
Nem tudja 130 8,5 
Összesen 1524 100,0 
Nem válaszolt* 1 0,1 
*Az összes megkérdezett %-ában 

 

3.5. Attitűdök, vélemények a gazdaság fontosabb folyamataival és a kormány 
gazdaságpolitikájával kapcsolatosan 
A kérdésblokk zárásaként a magyar gazdaság szempontjából fontos kérdésekkel 
kapcsolatos attitűdöket próbáltuk feltérképezni. Állításpárokat fogalmaztunk meg, 
melyek egy tízfokú skála két végét jelképezték, a válaszadóknak ezen a skálán kellett 
elhelyezniük véleményüket. Az alábbiakban az eredmények vázlatos áttekintésére 
törekszünk összehasonlítva az idei és a tavalyi adatokat. 
Először az állam piaci szerepvállalásáról kérdeztük az emberek véleményét. Az egyik 
állítás szerint az államnak továbbra is fontos szerepet kell vállalnia a piacgazdaság 
szabályozásában (1 érték), a másik szerint viszont az államnak nem kell szabályoznia 
a piacgazdaság működését (10). A válaszadók nagy többsége szerint az államnak a 
jelenlegihez hasonló módon kell jelen lennie a piacgazdaság szabályozása terén, ennél 
jelentősebb szerepvállalásra csak kevesen gondolnak (3.5.1. táblázat). Ezt mutatja a 
válaszok átlaga. A tavalyi véleményekhez képest csak kismértékű változás történt, 
többen vannak azok, akik véleménye inkább a második állításhoz áll közeleb, tehát a 
kisebb állami szerepvállalás hívei. 
A válaszok hasonló megoszlását kaptuk a külföldi tőke jelenlétének megítélésekor is. 
Ebben az esetben az egyik állítás szerint a magyar gazdaság fejlődéséhez a lehető 
legtöbb külföldi tőke bevonására van szükség (1), a másik állítás szerint viszont az 
ország számára a magyar gazdasági tulajdon megőrzése és a külföldiek tulajdonhoz 
jutásának korlátozása a legfontosabb (10). Ezúttal a második állítással értett egyet 
valamilyen mértékben a válaszadók nagy többsége. A válaszok megoszlásában nem 
tapasztaltunk különbséget az egy évvel ezelőttihez képest. 

A harmadik állításpár eltért a tavlyitól. Az idén a kormánynak a munkavállalók 
védelmében játszott szerepére kérdeztünk rá. Az első állítás szerint a kormánynak 
határozottan fel kell lépnie a munkavállalók védelmében (1), a második szerint 
viszont ez a probléma semmilyen módon nem tartozik a kormány hatáskörébe (10). A 
válaszadók nagy többsége az első állítással ért inkább egyet, a válaszok átlaga (2,43) 
ezt nagyon jól mutatja. Ebben a kérdésben a határozatlanok aránya is alacsonyabb 
volt, mint más esetekben (8%). 

Ezt követően arra voltunk kíváncsiak, hogy miként vélekednek a magyar 
állampolgárok a gazdasági növekedés és a keresetek politika általi 
befolyásolhatóságáról. Az egyik állításpár első tagja szerint a gazdasági növekedés 
ütemét teljes egészében a kormány gazdaságpolitikája (1), a második szerint viszont a 
gazdaságpolitikától független tényezők, mindenekelőtt a nemzetközi gazdasági 
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feltételek határozzák meg (10). A másik állításpár hasonló módon a kerestek és a 
kormány pénzügypolitikája közötti kapcsolatot fogalmazta meg. Az eredmények azt 
mutatják, hogy – a lakossági vélemények alapján – a politika valamivel nagyobb 
mértékben képes befolyásolni a gazdaság teljesítményét, mint a keresetekét, de 
mindkét esetben elmozdulás tapasztalható a kormányzati szerepvállalás 
jelentőségének irányába a tavalyi adatokhoz képest. 

 
3.5.1. sz. táblázat 
Attitűdök, vélemények a gazdaság fontosabb folyamataival és a kormány 
gazdaságpolitikájával kapcsolatosan (tízfokú skálán, 1 – az A. kijelentéssel teljes 
mértékben egyetért, 10 – a B. kijelentéssel teljes mértékben egyetért) 

Év 
 

N= Az érvényes 
válaszok 

átlaga 

Az érvényes 
válaszok 
módusza 

Nem tudja,  
nem válaszolt 

(%) 
2000 1375 3,39 1 9,8 Az állam szerepe a piacgazdaság 

szabályozásában1 2001 1355 3,57 1 11,1 
2000 1413 7,21 10 7,3 A külföldi tőke szerepe a magyar 

gazdaság fejlődésében2 2001 1376 7,19 10 9,8 
2000 1332 5,11 5 12,6 A gazdasági növekedés és a kormány 

gazdaságpolitikája3 2001 1328 4,78 5 12,9 
2000 1369 5,98 10 10,2 A keresetek alakulása és a kormány 

gazdaságpolitikája4 2001 1354 5,67 5 11,2 
A kormány szerepvállalása a munka-
vállalók védelmében5 

2001 1406 2,43 1 7,8 

1.  A. kijelentés: Az államnak továbbra is fontos szerepet kell játszania a piacgazdaság 
szabályozásában. 
 B. kijelentés: Az államnak nem kell szabályoznia a piacgazdaságot 
2.  A. kijelentés: A maygar gazdaság fejlődéséhez a lehető legtöbb külföldi tőke bevonására van 
szükség. 
 B. kijelentés: Az ország számára az a legfontosabb, hogy megőrizzük a magyar gazdasági 
tulajdont és korlátozzuk a külföldiek tulajdonhoz jutását. 
3.  A. kijelentés: A gazdasági növekedés alakulását a kormány gazdaságpolitikája határozza meg. 
 B. kijelentés: A gazdasági növekedés alakulása nem a kormány gazdaságpolitikájától függ, 
hanem a külső, nemzetközi gazdasági feltételektől 
4.  A. kijelentés: A keresetek emelkedését a kormány pénzügyi politikája határozza meg. 
 B. kjelentés: A keresetek emelkedését az ország gazdasági növekedése határozza meg. 
5.  A. kijelentés: A kormánynak a leghatározottabban fel kell lépnie a munkavállalók 
védelmében. 
 B. kijelentés: A munkavállalók védelme semmilyen módon sem tartozik a kormány 
hatáskörébe. 
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4. Lakossági vélemények a közbiztonságról és a halálbüntetésről a közép-kelet-
európai országokban 

2001. júniusában négy közép-kelet-európai országban, Magyarországon, 
Csehországban, Lengyelországban és Litvániában a közbiztonságról és a 
halálbüntetésről kérdeztük az országok lakosságát. Először a renőrség munkájának 
értékelését kértük a megkérdezettektől saját lakóhelyükön és az ország egész 
területén. Ezt követően az iránt érdeklődtünk, hogy a váalszadók biztonságosnak 
tartják-e lakóhelyüket, illetve országukat, végül pedig azt kérdeztük a minta minden 
tagjától, hogy szerinte legyen-e halálbüntetés saját országában. Csehországban, 
Lengyelországban és Litvániában ugyanazt az öt kérdést tették fel, ugyanazokkal a 
módszerekkel, mint Magyarországon. A megkérdezettek válaszadási hajlandósága 
meglehetősen nagy volt és bizonytalan válasz is kevés érkezett ezekre a kérdésekre, 
csupán a halálbüntetésre vonatkozó kérdés esetében regisztráltunk 20%-nyi 
bizonytalan válaszadót a csehek közöttt. 

Mind a négy ország esetében elmondható, hogy a megkérdezettek abszolút vagy 
relatív többsége valamilyen inkább elégedett, mint elégedetlen a rendőrség 
munkájával saját lakhelyén (4.1. táblázat). A legelégedettebbnek a Csehek 
bizonyultak: 9%-uk nagyon, 60%-uk pedig inkább elégedettnek mondta magát és 
csupán 6%-uk válaszolta azt, hogy nagyon elégedetlen a rendőrséggel lakóhelyén. A 
skála másik végén a litvánokat találjuk. Esetükben az elégedettek összesített 
aránya47% volt, ezen belül a nagyon elégedetteké 3%. A maygarok véleménye 
nagyon közel áll a csehekéhez, a lengyeleké pedig a litvánokéhoz. A magyarok között 
találtuk arányosan a legtöbb, a helyi rendőrség munkájával teljes egészében elégedett 
embert (12%). 

 
4.1. sz. táblázat 
Mennyire elégedett a rendőrség munkájával a lakóhelyén? (az összes megkérdezett 
%-ában) 

 Magyarország Csehország Lengyelország Litvánia 
Nagyon elégedett 12 9 8 3 
Inkább elégedett 54 60 48 44 
Inkább elégedetlen 22 19 23 27 
Nagyon elégedetlen 9 6 12 11 
Nem tudja 3 6 9 15 
Összesen 100 100 100 100 

Az adatok azt mutatják, hogy a közép-kelet-európai lakosok pozitívabbnak értékelik a 
rendőrség munkáját lakóhelyükön, mint az országban. Vagyis a helyben élőknek 
átlagosan jobb véleménye van a helyi rendőrségről, mint a máshol lakóknak. A 
rendőrség munkájával országos szinten teljes egészében vagy többnyire elégedettek 
aránya ebben az esetben is Csehországban a legmagasabb (61%), Litvániában a 
legalacsonyabb (37%). Az azonos magyar és lengyeladatok megegyeznek egymással 
(48-48%) és az előző két adat között félúton helyezkedik el (4.2. táblázat). 
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4.2. sz. táblázat 
Mennyire elégedett a rendőrség munkájával az országban? (az összes megkérdezett 
%-ában) 

 Magyarország Csehország Lengyelország Litvánia 
Nagyon elégedett 3 9 4 1 
Inkább elégedett 45 52 44 36 
Inkább elégedetlen 40 28 33 42 
Nagyon elégedetlen 9 7 10 11 
Nem tudja 3 4 9 10 
Összesen 100 100 100 100 

Hasonló képet kaptunk akkor is, amikor arra kértük a megkérdezetteket, hogy 
mondják meg mennyire tartják biztonságosnak lakóhelyüket, illetve az országot 
melyben élnek. Lakóhelyüket a csehek tarják leginkább, a litvánok pedig a legkevésbé 
biztonságosnak, a magyarok és a lengyelek véleménye pedig egymáshoz nagyon 
közel áll (4.3. táblázat). A csehek egyötöde határozottan biztonságosnak tarja 
lakóhelyét, közel kétharmaduk pedig inkább biztonságosnak, mint veszélyesnek tartja 
azt. E két véleménykategória együttes aránya a magyarok esetében 73%, a lengyelek 
esetében 70%, a litvánok esetében viszont mindössze 44%. A litvánok 17%-a 
egyáltalán nem tartja biztonságosnak lakóhelyét. 

 
4.3. sz. táblázat 
Biztonságosnak tartja-e azt a környéket ahol lakik? 

 Magyarország Csehország Lengyelország Litvánia 
Határozottan igen 24 21 21 10 
Inkább igen 49 62 49 34 
Inkább nem 21 14 20 35 
Határozottan nem 6 3 8 17 
Nem tudja 0 0 2 5 
Összesen 100 100 100 100 

Valamelyest más a helyzet az ország biztonságos voltának megítélése esetében (4.4. 
táblázat). Csupán a csehek között vannak többségben azok, akik inkább 
biztonságosna, mintsem veszélyesnek tartják országukat (a két kategóriába tartozók 
együttes aránya a teljes népességben 61%). A magyarok esetében az arányok 
kiegyenlítettek, ám a mérleg – kis mértékben ugyan, de – a nem biztonságos 
kategóriák felé billen (inkább biztonságos 46%, inkább nem biztonságos 52%). A 
lengyelek és a litvánok véleménye lényegében megegyezik: mintegy egyharmadnyi 
azoknak az aránya teljes népességben, akik inkább biztonságosnak tartják országukat. 
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4.4. sz. táblázat 
Biztonságosnak tartja-e országát? 

 Magyarország Csehország Lengyelország Litvánia 
Határozottan igen 4 9 4 6 
Inkább igen 42 52 28 28 
Inkább nem 43 28 46 40 
Határozottan nem 9 7 16 19 
Nem tudja 2 4 6 7 
Összesen 100 100 100 100 

 

Az általunk vizsgált négy közép-kelet-európai ország mindegyikének lakosságán belül 
többségben vannak a halálbüntetés bevezetésének támogatói. Arányuk Litvániában 
(76%) és Lengyelországban (72%) a legmagasabb a teljes népességen belül. Az a 
tény, hogy a litvánok és a lengyelek elégedettek legkevésbé lakóhelyükön és 
országukban tapasztalható közbiztonsággal és a rendőrség munkájával, 
összekapcsolódik a halálbüntetés bevezetésének nagyobb támogatásával a magyarok 
és a csehek álláspontjához képest. A rossz közbiztonság és annak javítása céljából a 
társadalom által fenntartott fegyveres erő működésével való relatív elégedetlenség a 
halálbüntetés meglehetősen nagy arányú igenlését vonja maga után mind a négy 
országban, de különösen Litvániában és Lengyelországban. A halálbüntetés pártján 
állók Csehországban is többségben vannak a teljes népességen belül, azonban a 
legnagyobb különbség a csehek és a másik három ország lakosainak véleménye között 
húzódik. A csehek esetében a  halálbüntetés-pártiak aránya 58%-a, Magyarországon 
pedig 68%. 

 
4.1. sz. ábra 
Legyen-e országában halálbüntetés? 
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A magyar adatok esetében lehetőségünk volt arra is, hogy a halálbüntetés kérdésében 
elfoglalt álláspontot meghatározó tényezőket is elemezzük. Az alapvető társadalmi-
gazdasági jellemzők közül a kor, az iskolai végzettség, az egyébb változók közül 
pedig a vallási felekezet és a bal-jobb skálán elfoglalt pozíció mutatott nagyon erős 
kapcsolatot a kérdésben elfoglalt állásponttal. Azt mondhatjuk, hogy minél fiatalabb 
ésminél magasabb iskolai végzettsége van valakinek, annál nagyobb valószínűséggel 
mondhatjuk róla, hogy ellenzi a halálbüntetést. Az egyházhoz nem tartozók vagy a 
nem történelmi egyházakhoz tartozók között a népesség átlagánál magasabb a 
halálbüntetést ellenzők aránya. A halálbüntetést pártolókat a római katolikusok (74%) 
és a reformátusok (69%) között találjuk a legnagyobb arányban. A bal-jobb skála két 
szélén elhelyezkedők között találunk a legnagyobb arányban halálbüntetés-pártiakat. 
Szintén erős kapcsolatot regisztráltunk a közbiztonságra és a rendőrség munkájára 
vonatkozó kérdések sé a halálbüntetés kérdésében elfoglalt álláspont között. Minél 
elégedettebb valaki a közbiztonsággal és a rendőrség munkájával, annál inkább 
elutasító a halálbüntetéssel szemben. 

 


