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Összegzés 

A TÁRKI 2001. decemberében Omnibusz-adatfelvételt végzett 1506 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: 
•8 Fő trendjét tekintve folytatódott a saját anyagi helyzettel és az ország 

gazdasági helyzetével kapcsolatos kilátások, valamint a jelenlegi gazdasági 
helyzet 1999. vége óta tartó fokozatos javulása. A legutóbbi hónaphoz 
viszonyítva a négy dimenzió egyikében sem következett be számottevő 
változás. A gazdaság jelenlegi helyzetének értékelésének trendje egyre inkább 
elkülönülni látszik a saját anyagi helyzet trendjétől. Míg az előbbi esetében 
tavasz óta fokozatos, pozitív irányú változás tapasztalható, addig az utóbbi 
dimenziót a hosszú ideje tartó stagnálás jellemzi. Ebben a hónapban a korábbi 
adatfelvételek eredményeinek együttes vizsgálatával megpróbáltuk a lakosság 
várakozásainak alakulása mögött meghúzódó okokat feltárni. Az eredmények 
azt mutatják, hogy a saját anyagi helyzettel és az ország gazdasági helyzetével 
kapcsolatos várakozásokra vonatkozó válaszok átlagértékeinek két éve tartó 
emelkedése döntő mértékben a pesszimisták, tehát a helyzet romlására 
számítók arányának csökkenéséből adódik, míg a változatlanságot vagy 
javulást prognosztizálók aránya kis mértékben növekedett. Azt is 
megfigyelhetjük, hogy a legutóbbi hónapokban az optimisták aránya mindkét 
dimenzióban meghaladta a pesszimistákét. Számottevő kapcsolatot találtunk 
egyes társadalmi és demográfiai jellemzők és az előbbi mutatók értéke között 
is. A magasabb iskolai végzettségűek, a 40 év alattiak, a legfelső jövedelmi 
ötödbe tartozók és a gazdaságilag aktívak jobbnak látják saját pozícióikat és a 
gazdaság helyzetét, mint a többi társadalmi csoport tagjai. A nem és a lakóhely 
hatása csekélynek mutatkozik. 

•8 Trendjét tekintve folytatódott a kormány és a demokrácia megítélésének ez év 
eleje óta tartó javulása. Az ellenzék teljesítményének megítélése decemberben 
minimálisan – nem szignifikáns mértékben – emelkedett az előző havihoz 
képest, és ez a gyakorlatilag változatlan eredmény együtt jár a korábbi enyhe 
javulást mutató trend megtörésével, megfordulásával, ami novembertől kezdve 
érzékelhető. 2001 decemberében egyik dimenzióban sem következett be 
szignifikáns változás a korábbi hónap adataihoz képest. A társadalmi 
hierarchia magasabb szintjein elhelyezkedők elégedettebbek a kormány eddigi 
tevékenységével, mint a rosszabb helyzetben lévők. A kormány megítélését 
idősorosan vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy – a kormány teljesítményével 
elégedettek számának növekedésével párhuzamosan – egyre homogénebbé 
válik a különböző társadalmi-demográfiai csoportokban. Az ellenzék 
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tevékenységének megítélése szintén mutat kapcsolatot ezekkel a 
háttérváltozókkal, de ezek a különbségek gyengébbek és kevésbé 
szisztematikusak az egyes társadalmi és demográfiai csoportok között, mint a 
kormány esetében. 

•8 A lakosság 58%-a tartja sikeresnek, és 31%-a sikertelennek az ország elmúlt 
éveit. Az ország utóbbi években nyújtott teljesítményét egy ötfokú skálán 
értékelő válaszok szerint a legmagasabb átlagpontot az európai uniós 
csatlakozás terén nyújtott teljesítmény kapott (3,36 pont), míg a gazdaság 
fejlődése 2,98-as átlagot ért el. A legkevésbé eredményes területnek a lakosság 
életszínvonalának terén mutatott teljesítményt értékelték a válaszadók 
(átlagosan 2,39 pont). Az EU-csatlakozásra váró közép-kelet-európai országok 
között Magyarország teljesítményét a döntő többség átlagosnak vagy annál 
jobbnak minősítette, míg az elmarasztaló véleményűek csupán 9%-ot tesznek 
ki. A saját településük teljesítményét sikeresnek tartók kétszer annyian 
vannak, mint a lakóhelyükkel elégedetlenek. 

•8 Az egyéni sikerességet anyagi és magánéleti dimenzióban mértük. Az 
anyagiakban sikeresek és sikertelenek aránya megegyezik, a magánéletükkel 
azonban háromszor annyian elégedettek, mint elégedetlenek. A személyes 
siker hét lehetséges előfeltételének fontosságát egy ötfokú skálán lehetett 
megadni, és ez alapján mindegyik igen fontosnak bizonyult Közülük is a 
legfontosabb a törekvés, a befolyásos emberek ismerete és a vele született 
képességek. A saját életüket sikertelennek tartók az átlagosnál fontosabbnak 
tartják a gazdag családi hátteret, a befolyásos emberek ismeretét és a jó 
politikai kapcsolatokat.  

•8 Saját bevallásuk szerint az elmúlt egy évre visszamenőleg a lakosok 4–12%-a 
esett áldozatul utcai támadásnak, nyilvános helyen történő lopásnak, betöréses 
lopásnak illetve gépkocsifeltörésnek vagy -lopásnak. A lakosság szerint az 12 
hónap alatt Magyarországon legtöbbeket a gépkocsijukon keresztül 
károsítottak meg (1000 főből átlagosan 213 embert érinthetett ilyen eset a 
lakosság becslése szerint), emellett a válaszadók megérzései alapján átlagosan 
193 embert loptak meg nyilvános helyen, 170 emberhez törtek be és 134-et 
támadtak meg az utcán. 

•8 A magyarok és a lengyelek többsége az elmúlt évben jövedelme reálértékének 
csökkenését észlelte, a csehek inkább változatlanságot tapasztaltak. A 
vizsgálatban résztvevő öt ország közül a szlovákok érezték a legnagyobb 
arányban úgy, hogy reáljövedelmük csökkent, míg az oroszok között voltak a 
legnagyobb arányban a növekedést vagy stagnálást észlelők. Ezzel 
összhangban a jövőbeni reáljövedelem-változás kérdésében az oroszok a 
legoptimistábbak, és e tekintetben a szlovákok – a magyarokkal és a 
lengyelekkel hasonló arányban – a legpesszimistábbak. 
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1. Vélemények az állampolgárok saját anyagi és az ország gazdasági helyzetéről, 
a jövőbeli kilátásokról 
Ahogy minden hónapban, úgy 2001 decemberében is kíváncsiak voltunk arra, hogy az 
állampolgárok miként értékelik saját anyagi helyzetüket, és milyen kilátásokkal 
néznek jövőjük elé. 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 
vizsgálat eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze. 

•8 Mind a négy vizsgált dimenzióban folytatódtak a folyamatok fő trendjei. Az 
ország gazdasági helyzetének értékelése, a saját anyagi és az ország gazdasági 
helyzetével kapcsolatos várakozások 1999. közepe óta fokozatosan javul, a saját 
anyagi helyzet értékelése pedig gyakorlatilag változatlan. Az előző hónaphoz 
képest a négy vizsgált dimenzió közül egyik esetében sem történt szignifikáns 
változás. Ezen belül a saját anyagi helyzet megítélésével kapcsolatos válaszok 
átlagának 4 századpontos javulását, illetve az ország jelenlegi gazdasági 
helyzetének megítélésében 5 századpontos növekedését tapasztaltuk, a saját 
anyagi kilátások terén viszont 2 századpontot romlott a válaszok átlagértéke, míg 
az ország gazdasági helyzetével kapcsolatos várakozások esetében nem történt 
változás. (1.1. és 1.2. ábra). 

•8 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. 

•8 Kísérletet tettünk a lakosság várakozásainak alakulása mögött meghúzódó okok 
feltárására. A saját anyagi helyzetre és az ország anyagi helyzetére vonatkozó 
válaszok átlagértékeinek két éve tartó emelkedése (1.1. és 1.2. ábra) döntő 
mértékben a pesszimisták, tehát a helyzet romlására számítók arányának 
csökkenéséből adódik. 1999 áprilisa és 2001 decembere között a saját anyagi 
helyzet tekintetében a „közepes anyagi helyzetűből rosszabb anyagi helyzetű lesz” 
csoportba tartozók aránya 15%-ról 9%-ra, a „rosszból még rosszabb lesz” 
kategória tagjainak aránya pedig 16%-ról 11%-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan 
nőtt a jelenlegi rossz vagy közepes anyagi helyzetükhöz képest változatlanságot 
vagy javulást prognosztizálók aránya. 2001 nyaráig a negatív irányba történő 
változásra arányait tekintve többen számítottak a javulást jósolók arányához 
képest, de ez a trend 2001 szeptemberétől megfordult, így azóta az optimisták 
kissé nagyobb arányban vannak, mint a pesszimisták. (1.3. ábra és 1.10. táblázat) 

•8 A lakosságnak az ország gazdasági kilátásira vonatkozó véleményében az előbbi 
trendváltás már korábban bekövetkezett: 2001 januárja óta stabilan jellemző az 
optimisták aránynak növekedése és a pesszimisták arányának csökkenése. A 
„rosszból még rosszabb” és a „közepesből rosszabb” helyzetet jósolók aránya a 
vizsgált időszak elejétől, azaz 1999. első felétől 2001 végéig mintegy a felére 
csökkent, míg a „közepes vagy jó marad, illetve jobb lesz” véleménnyel 
rendelkezők, azaz a változatlanságot vagy javulást várók aránya kicsi, de 
észlelhető mértékben nőtt. (1.4. ábra és 1.11. táblázat) 
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•8 A 2001 decemberi adatok alapján a kérdezett életkora, iskolai végzettsége, 
jövedelmi helyzete és gazdasági aktivitása jelentősen meghatározza a vizsgált 
kérdések esetében megfogalmazott véleményeket, elsősorban a jelenlegi anyagi és 
a gazdasági helyzettel kapcsolatosakat (1.12. táblázat). A 40 év alattiak, az 
érettségizettek és a diplomások, a legfelső jövedelmi ötödbe tartozók és a 
gazdaságilag aktívak, elsősorban a vállalkozók, jobbnak látják saját anyagi 
helyzetüket és várakozásaik is pozitívabbak a többi társadalmi csoport tagjainál. A 
nem és a lakóhely hatása csekélynek mutatkozik. Az ország jelenlegi és jövőbeli 
gazdasági helyzetének megítélésében ugyanezeket a hatásokat találjuk, de erejük 
kisebb. 
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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 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. 

 
1.2. 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. 
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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) 

Saját anyagi helyzet N= % 
Nagyon jó 0 0,0 
Jó 145 9,6 
Nem is jó, nem is rossz 878 58,4 
Rossz 355 23,7 
Nagyon rossz 125 8,3 
Összesen 1502 100,0 
Átlag 2,69 
Nem tudja, nem válaszolt* 4 0,3 

 
Saját anyagi kilátások N= % 
Sokkal jobb, mint most 15 1,1 
Jobb, mint most 348 24,8 
Ugyanilyen 742 52,9 
Rosszabb, mint most 254 18,1 
Sokkal rosszabb, mint most 44 3,1 
Összesen 1403 100,0 
Átlag 3,30 
Nem tudja, nem válaszolt* 103 6,8 
*Az összes megkérdezett százalékában 

 
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) 
Az ország gazdasági helyzete N= % 
Nagyon jó 1 0,1 
Jó 175 12,2 
Nem is jó, nem is rossz 840 58,7 
Rossz 353 24,7 
Nagyon rossz 61 4,3 
Összesen 1430 100,0 
Átlag 2,79 
Nem tudja, nem válaszolt* 76 5,0 

 
Az ország gazdasági kilátásai N= % 
Sokkal jobb, mint most 7 0,5 
Jobb, mint most 422 31,3 
Ugyanilyen 723 53,6 
Rosszabb, mint most 172 12,7 
Sokkal rosszabb, mint most 25 1,9 
Összesen 1350 100,0 
Átlag 3,16 
Nem tudja, nem válaszolt* 156 10,4 
*Az összes megkérdezett százalékában 
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1.5. táblázat  
A saját anyagi helyzet és az arra vonatkozó kilátások értékelése közötti kapcsolat 
(%) 
 Jobb lesz Nem változik Rosszabb lesz Összesen N= 
Jó 38,0 56,9 5,1 100,0 137 
Se nem jó, se nem rossz 28,2 56,8 15,0 100,0 813 
Rossz 18,2 44,2 37,6 100,0 450 
Összesen 25,9 52,8 21,3 100,0 1400 
chi2=116,6; szf=4; szgf=0,000 
 
1.6. táblázat  
A saját anyagi helyzet és az ország gazdasági helyzetének értékelése közötti 
kapcsolat (%) 
 Jó Se nem jó, se nem rossz Rossz Összesen N= 
Jó 35,9 52,1 12,0 100,0 142 
Se nem jó, se nem rossz 12,0 68,0 20,0 100,0 852 
Rossz 5,3 44,0 50,7 100,0 452 
Összesen 12,3 58,8 28,9 100,0 1426 
chi2=223,7; szf=4, szgf=0,000 
 
1.7. táblázat  
A saját anyagi helyzet és az ország gazdasági helyzetével kapcsolatos kilátások 
értékelése közötti kapcsolat (%) 
 Jobb lesz Nem változik Rosszabb lesz Összesen N= 
Jó 48,5 47,1 4,4 100,0 136 
Se nem jó, se nem rossz 33,1 55,6 11,3 100,0 782 
Rossz 24,4 51,5 24,1 100,0 427 
Összesen 32,3 53,3 14,4 100,0 1345 
chi2=63,8; szf=4, szgf=0,000 
 
1.8. 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 63,9 31,1 5,0 100,0 341 
Nem változik 25,9 66,3 7,8 100,0 691 
Rosszabb lesz 8,7 49,3 42,0 100,0 276 
Összesen 32,3 53,5 14,2 100,0 1308 
chi2=406,0, szf=4, szgf=0,000 
 
1.9. táblázat  
Az ország gazdasági helyzete és az arra vonatkozó kilátások értékelése közötti 
kapcsolat (%) 
 Jobb lesz Nem változik Rosszabb lesz Összesen N= 
Jó 61,7 34,7 3,6 100,0 167 
Se nem jó, se nem rossz 32,6 60,4 7,0 100,0 785 
Rossz 16,2 48,1 35,6 100,0 376 
Összesen 31,6 53,7 14,7 100,0 1328 
chi2=253,9, szf=4, szgf=0,000 
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1.3. ábra A lakosság saját anyagi helyzetére vonatkozó kilátások időbeli 
változása 

A grafikonon szereplő görbék az 1999 áprilisa óta eltelt időszak adatait rendezik idősorosan a saját 
anyagi helyzet kilátásainak kérdésében. Az egyes pontok az adott hónapban, az ötfokú skála 
háromfokúvá összevont értékeivel megjelenített vélemények átlagát jelölik (1–rosszabb lesz. 2–
változatlan marad, 3–jobb lesz). A görbékhez illesztett trendvonalak háromhavi mozgóátlag-
számítással készültek. Ennek lényege, hogy az adott havi adat a három legutolsó hónap adatainak 
átlagaként áll elő. 

 
1.4. ábra A lakosságnak az ország gazdasági helyzetére vonatkozó kilátásainak  

időbeli változása  
A grafikonon szereplő görbék az 1999 áprilisa óta eltelt időszak adatait rendezik idősorosan az ország 
gazdasági helyzete kilátásainak kérdésében. Az egyes pontok az adott hónapban, az ötfokú skála 
háromfokúvá összevont értékeivel megjelenített vélemények átlagát jelölik (1–rosszabb lesz, 2–
változatlan marad, 3 –jobb lesz). 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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1.10. táblázat 
A saját anyagi helyzetről és kilátásokról alkotott vélemények  

együttes változása negyedévente (%) 
 
Saját 
anyagi 
helyzet 

Saját 
anyagi 
kilátások

1999. 
II. 

1999. 
III. 

1999. 
IV. 

2000. 
I. 

2000. 
II. 

2000. 
III. 

2000. 
IV. 

2001. 
I. 

2001. 
II. 

2001. 
III. 

2001. 
IV. 

még jobb 
lesz 3,5 3,2 2,8 2,3 2,8 3,1 3,0 3,1 2,9 3,2 3,4 
marad 5,8 4,9 5,2 4,4 4,4 4,2 4,3 5,2 5,4 5,0 5,2 Jó 

rossz lesz 1,1 0,9 1,3 0,8 0,7 0,9 0,7 0,9 0,7 0,5 0,7 
jobb lesz 12,7 12,2 10,6 11,2 13,3 13,1 13,4 13,9 13,8 15,9 16,0 
marad 29,0 26,0 28,1 28,4 29,9 27,5 28,5 29,3 31,3 30,5 32,3 Közepes 
rossz lesz 15,1 16,7 15,8 16,1 13,3 14,5 13,7 13,0 11,1 10,2 8,5 
jobb lesz 4,6 4,3 4,7 5,1 5,8 5,1 5,4 5,2 5,8 6,3 6,6 
marad 12,3 13,2 14,9 14,1 13,3 13,7 14,0 14,2 15,1 16,1 16,3 

Rossz még 
rosszabb 
lesz 15,9 18,6 16,8 17,6 16,5 17,9 17,1 15,2 14,0 12,3 10,9 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N= 4170 2832 2812 4230 4282 4278 4286 4285 4257 4268 6993
Megjegyzés: 1999 augusztusában és decemberében nem történt adatfelvétel, ezért 1999. III. és IV. 
negyedévében két-két hónap adatait összegeztük. 
 
 

1.11. táblázat 
Az ország gazdasági helyzetének és kilátásairól alkotott vélemények  

együttes változása negyedévente (%) 
 
Ország 
gazdasági 
helyzete 

Ország 
gazdasági 
kilátásai 

1999. 
II. 

1999. 
III. 

1999. 
IV. 

2000. 
I. 

2000. 
II. 

2000. 
III. 

2000. 
IV. 

2001. 
I. 

2001. 
II. 

2001. 
III. 

2001. 
IV. 

még jobb 
lesz 2,7 2,1 2,9 4,5 4,6 5,1 4,4 6,0 5,6 5,3 7,0 
marad 1,6 1,5 1,9 1,9 1,7 2,7 2,8 2,8 3,2 3,5 4,4 Jó 

rossz lesz 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,2 0,3 0,5 0,7 
jobb lesz 16,4 15,1 13,2 16,1 17,6 15,4 15,9 16,2 17,8 20,0 18,7 
marad 26,2 23,1 26,7 25,8 29,0 27,5 30,9 32,2 31,2 33,7 33,8 Közepes 
rossz lesz 9,2 9,6 7,8 7,3 7,0 8,1 7,1 5,0 5,4 4,4 4,5 
jobb lesz 5,8 5,6 5,1 5,2 5,1 5,1 4,3 5,1 6,0 6,2 6,1 
marad 18,8 19,2 21,7 18,9 16,8 17,4 17,8 18,4 18,5 15,4 15,1 

Rossz még 
rosszabb 
lesz 19,0 23,4 20,3 19,9 17,8 18,2 16,2 14,1 12,0 11,0 9,7 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N= 3997 2730 2692 4123 4158 4169 4144 4120 4067 4111 6633
Megjegyzés: 1999 augusztusában és decemberében nem történt adatfelvétel, ezért 1999. III. és IV. negyedévében 
két-két hónap adatait összegeztük. 
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1.12. 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 2,72 3,06 2,81 3,17 
Nő 2,67 2,99 2,77 3,15 
Együtt 2,69 3,03 2,79 3,16 
N= 1502 1403 1430 1350 
ÉLETKOR 
18-39 2,82 3,21 2,79 3,23 
40-59 2,56 2,89 2,78 3,09 
60- 2,68 2,93 2,81 3,14 
Együtt 2,69 3,03 2,79 3,16 
N= 1502 1403 1430 1350 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG 
legfeljebb  
általános iskola 

2,49 2,88 2,72 3,07 

szakmunkásképző 2,62 3,04 2,74 3,14 
érettségi 2,88 3,13 2,83 3,22 
felsőfokú 2,99 3,15 3,00 3,30 
együtt 2,69 3,03 2,79 3,16 
N= 1502 1403 1430 1350 
JÖVEDELMI HELYZET 
legalsó ötöd 2,34 2,91 2,67 3,00 
második ötöd 2,57 2,97 2,73 3,15 
harmadik ötöd 2,64 3,04 2,81 3,21 
negyedik ötöd 2,75 3,01 2,76 3,16 
legfelső ötöd 3,06 3,22 2,92 3,29 
együtt 2,69 3,02 2,78 3,16 
N= 1010 951 961 914 
GAZDASÁGI AKTIVITÁS 
alkalmazott 2,77 3,08 2,81 3,18 
önálló, vállalkozó 2,97 3,09 2,94 3,21 
nyugdíjas 2,59 2,88 2,79 3,12 
munkanélküli 2,27 3,07 2,71 3,16 
egyéb inaktív 2,89 3,22 2,70 3,16 
együtt 2,69 3,03 2,79 3,16 
N= 1502 1403 1430 1350 
TELEPÜLÉS JOGÁLLÁSA 
Budapest 2,71 3,08 2,82 3,20 
megyei jogú város 2,77 3,12 2,87 3,18 
város 2,67 2,95 2,69 3,09 
község 2,66 2,99 2,80 3,17 
együtt 2,69 3,03 2,79 3,16 
N= 1502 1403 1430 1350 
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2. A politika szereplőinek és a demokrácia állapotának lakossági megítélése 

Ahogy minden hónapban, úgy 2001 decemberében is kíváncsiak voltunk arra, hogy az 
állampolgárok miként értékelik kormány és az ellenzék eddigi tevékenységét és a 
demokrácia magyarországi működését. Mindhárom kérdéshez egy-egy négyfokú 
értékelési skálát mellékeltünk. Az elemzés során elsősorban az átlagértékekre 
támaszkodtunk. A vizsgálat eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze. 
 

• Trendjét tekintve folytatódott a kormány és a demokrácia megítélésének ez év 
eleje óta tartó javulása. E két dimenzióban nem következett be szignifikáns 
változás a novemberi véleményekhez képest. Az ellenzék teljesítményének 
megítélése decemberben minimálisan – nem szignifikáns mértékben – 
emelkedett az előző havihoz képest, és ez a gyakorlatilag változatlan 
eredmény együtt jár a korábbi enyhe javulást mutató trend megtörésével, 
megfordulásával, ami novembertől kezdve érzékelhető. (2.1. ábra). 

• A felnőtt korú lakosság közepesre értékeli a jelenlegi kormány beiktatása óta 
végzett tevékenységét. A válaszok átlaga ebben a hónapban 2,51 volt a múlt 
hónapi 2,50-nel szemben. A kormány tevékenységét pozitívan értékelők 
aránya közel 10%-kal meghaladja a negatívan minősítőkét (2.1. táblázat), a 
negatív szélső kategóriába eső válaszok eltérő aránya azonban még mindig 
magasabb, mint a pozitív szélső kategóriába esőké. A nagyon rossz minősítést 
adók aránya ebben a hónapban mintegy 50%-kal volt magasabb a kormány 
tevékenységét nagyon jónak értékelőkénél. A népesség átlagánál kedvezőbb a 
felsőfokú végzettségűek, a fiatalok (18–29 évesek) és a nem nyugdíjas 
inaktívak kormányról alkotott véleménye (2.5. táblázat). A háttérváltozók 
hatásának erősségét idősorosan vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy a kormány 
tevékenységének javuló megítélése e háttérváltozók magyarázó erejének 
csökkenésével jár együtt. A kormány megítélése tehát egyre homogénebbé 
válik a különböző társadalmi-demográfiai csoportokban. 

• Az ellenzék működésének értékelésében, mint láttuk, az októberről 
novemberre történt szignifikáns mértékű negatív változás után nem 
következett be jelentős elmozdulás novemberről decemberre. (2.1. ábra). A 
decemberi átlag (2,38) két századponttal magasabb, mint a novemberi volt 
(2,36). Az inkább pozitív véleményt formálók aránya ismét alacsonyabb az 
inkább negatív véleményt formálókénál, az egyértelműen negatív minősítést 
adók aránya (8,2%) pedig négyszeresére nőtt az egyértelműen pozitívan 
vélekedők (2,0%) arányával szemben. Továbbra is megfigyelhető az a 
különbség, hogy a négyfokú skála két szélső kategóriájába arányosan 
kevesebb válasz érkezik az ellenzék, mint a kormány megítélése esetében. Az 
ellenzék tevékenységének értékelésekor a bizonytalanok aránya továbbra is 
közel kétszerese a kormány megítélése esetében regisztráltnak. A társadalmi-
demográfiai változók mentén nézve pozitívabb az ellenzékről alkotott 
véleménye a budapestieknek, a megyei jogú városokban élőknek (azaz a 
nagyobb települések lakóinak) és a negyedik jövedelmi ötödbe tartozók. 
Érdekes azonban, hogy a leggazdagabbak és a legszegényebbek ugyanúgy – az 
átlagosnál kissé negatívabban – ítélik meg az ellenzéket. (2.5. táblázat). 

• Ha a kormány és az ellenzék együttes megítélését vizsgáljuk, akkor láthatjuk, 
hogy a válaszadók egynegyede vagy a kormány vagy az ellenzék eddigi 
teljesítményéről nem tudott egyértelmű értékelést adni. A válaszadók 18%-a 
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mind a kormány, mind pedig az ellenzék tevékenységével elégedetlen, és 16% 
azok aránya, akik mindkettővel elégedettek. Csak a kormány tevékenységével 
elégedett a válaszadók 23%-a, és csak az ellenzék munkáját ítéli meg 
pozitívan 16%-uk (2.4. táblázat és 2.2. ábra).  

• A magyar demokrácia megítélése gyakorlatilag nem változott a múlt havi 
adatokhoz képest. Az e havi érvényes válaszok átlaga 2,32, míg egy hónappal 
korábban ugyanez a mutató 2,33 volt (2.1. ábra). Ebben a hónapban az 
elégedetlenek aránya közel 10 százalékponttal, tehát valamivel több, mint 
20%-kal haladta meg az elégedettekét (2.3. táblázat). Az átlagosnál valamivel 
elégedettebbnek mutatkoznak a nem nyugdíjas inaktívak és a jövedelmi 
helyzetük alapján a lakosság második ötödébe tartozók (tehát a kevéssé 
tehetősek), míg elégedetlenebbnek a munkanélküliek, a legszegényebbek és a 
fővárosiak, de akárcsak a kormány megítélésének esetében, időben ebben a 
dimenzióban is a háttérváltozók magyarázó erejének jelentős csökkenését 
tapasztaljuk. (2.5. táblázat). Minél elégedettebb valaki az Orbán-kormány 
tevékenységével, annál pozitívabban nyilatkozik a demokrácia magyarországi 
működéséről. Ez a kapcsolat igen erős: míg a kormányról teljes mértékben 
negatív véleményt alkotók esetében a demokrácia működésére vonatkozó 
válaszok átlaga 1,44, addig a csak pozitívan vélekedők esetében ugyanez a 
mutató 2,92. Az ellenzék és a demokrácia működésének megítélése között 
nem tapasztalható hasonlóan erős kapcsolat. 

 
2.1. 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. 
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2.1. táblázat  
Az Orbán-kormány tevékenységének megítélése  

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

Egyértelműen pozitívan 102 7,9 
Inkább pozitívan 602 46,9 
Inkább negatívan 434 33,8 
Egyértelműen negatívan 145 11,3 
Összesen 1283 100,0 
Átlag 2,51 
Nem tudja, nem válaszolt* 223 14,8 

  *az összes megkérdezett százalékában 
 
 

2.2. táblázat  
Az ellenzék munkájának megítélése  

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

Egyértelműen pozitívan 23 2,0 
Inkább pozitívan 478 42,2 
Inkább negatívan 538 47,5 
Egyértelműen negatívan 92 8,2 
Összesen 1131 100,0 
Átlag 2,38 
Nem tudja, nem válaszolt* 375 24,9 

  *az összes megkérdezett százalékában 

 

 
 

2.3. táblázat 
Elégedettség a demokrácia működésével  

(az érvényes válaszok százalékában, 
 négyfokú skálán: 4 – nagyon elégedett, 1 – nagyon elégedetlen) 

N= % 
Nagyon elégedett 8 0,6 
Elégedett 590 44,7 
Elégedetlen 536 40,6 
Nagyon elégedetlen 187 14,2 
Összesen 1321 100,0 
Átlag 2,32 
Nem tudja, nem válaszolt* 185 12,3 

  *az összes megkérdezett százalékában 
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2.4. táblázat  

A kormány és az ellenzék tevékenységének együttes megítélése 
 

 N= % 
Az érvényes válaszok  

%-ában 
Mindkettővel elégedett 239 15,9 21,8 
Csak a kormánnyal elégedett 350 23,2 31,8 
Csak az ellenzékkel elégedett 242 16,1 22,1 
Mindkettővel elégedetlen 267 17,7 24,3 
(Összesen) 1098 72,9 100,0 
Nem tudja, nem válaszolt 408 26,5 - 
Összesen 1506 100,0 - 

 
2.2. ábra  

A kormány és az ellenzék tevékenységének együttes megítélése 

16%

23%

16%
18%

27%

Mindkettővel elégedett Csak a kormánnyal elégedett
Csak az ellenzékkel elégedett Mindkettővel elégedetlen
Nem tudja
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2.5. táblázat  
A kormány és az ellenzék tevékenységének, valamint a demokrácia 

magyarországi működésének lakossági megítélése társadalmi-gazdasági 
jellemzők szerinti bontásban 

 
 A kormány 

megítélése 
Az ellenzék 
megítélése 

A demokrácia 
működésének megítélése

NEM 
férfi 2,50 2,40 2,32 
nő 2,53 2,37 2,32 
együtt 2,51 2,38 2,32 
N= 1283 1131 1321 
ÉLETKOR 
18-39 2,60 2,39 2,39 
40-59 2,41 2,34 2,20 
60- 2,52 2,40 2,37 
együtt 2,51 2,38 2,32 
N= 1283 1131 1321 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG 
legfeljebb általános 
iskola 

2,49 2,41 2,32 

szakmunkásképző 2,51 2,40 2,30 
érettségi 2,52 2,36 2,25 
felsőfokú 2,59 2,32 2,32 
együtt 2,51 2,38 2,32 
N= 1283 1131 1321 
JÖVEDELMI HELYZET 
legalsó ötöd 2,42 2,31 2,20 
második ötöd 2,55 2,35 2,41 
harmadik ötöd 2,65 2,41 2,33 
negyedik ötöd 2,51 2,48 2,36 
legfelső ötöd 2,55 2,31 2,30 
együtt 2,54 2,37 2,32 
N= 885 1131 892 
GAZDASÁGI AKTIVITÁS 
alkalmazott 2,52 2,38 2,30 
önálló, vállalkozó 2,62 2,31 2,35 
nyugdíjas 2,49 2,42 2,30 
munkanélküli 2,42 2,27 2,28 
egyéb inaktív 2,58 2,36 2,43 
együtt 2,51 2,38 2,32 
N= 1283 1131 1321 
TELEPÜLÉS JOGÁLLÁSA 
Budapest 2,38 2,42 2,14 
megyei jogú város 2,56 2,46 2,38 
város 2,51 2,38 2,24 
község 2,56 2,31 2,42 
együtt 2,51 2,38 2,32 
N= 1283 1131 1321 



 18

3. Magyarország, a lakóhely és az egyén sikeressége a lakossági 
vélemények tükrében 
2001 decemberében arra kértük a vizsgálat során megkérdezetteket, hogy értékeljék 
az ország, saját településük és saját egyéni sikerességüket, különböző szempontok 
szerint. Magyarország elmúlt években nyújtott teljesítményének minősítésére három 
területen – a gazdaság fejlődése, az Európai Uniós csatlakozási folyamat és a lakosság 
életszínvonala terén –, valamint összességében, illetve a többi EU-csatlakozásra váró 
közép- és kelet-európai országhoz képest kértük a válaszadókat. Emellett a saját 
település és az egyéni anyagi helyzet, illetve magánélet sikerességét szerettük volna 
megismerni. Végül egy olyan kérdéscsoporttal zárjuk ezt a fejezetet, amely a 
boldogulás, sikeresség lehetséges előfeltételeire, és azok hatóerejére kérdez rá. 

Az ország utóbbi években nyújtott teljesítményét sikeresnek tartók aránya 
magasabb, mint a sikertelenséget tapasztalóké. Ezen belül a legtöbben az EU-
csatlakozás terén tett erőfeszítések terén látják sikeresnek az országot, relatíve 
alacsony ugyanakkor a lakosság életszínvonalának alakulásával elégedettek 
aránya. A többi európai uniós csatlakozásra váró kelet-közép-európai ország 
közül Magyarországot a megkérdezettek négyötöde az átlagosan teljesítő vagy az 
annál jobb teljesítményt nyújtó országok közé helyezte. 
Saját lakóhelyüket kétszer annyian tekintik sikeresnek, mint amennyien 
sikertelennek. Ezen belül azonban különbségeket találunk az ország régiói 
szerint: a Nyugat-Dunántúlon és az Észak-Alföldön az átlagosnál többen 
elégedettek településükkel, míg a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon 
lakók elégedetlenebbek. 
Az egyéni sikeresség kérdésében az anyagiak terén ugyanannyian vallják 
magukat sikeresnek, mint sikertelennek, a magánélettel kapcsolatban azonban 
az elégedettek aránya közel háromszorosa az elégedetlenekének. A válaszadók 
ugyanakkor alábecsülik a magyar társadalomban a sikeresek arányát (ahhoz 
viszonyítva, hogy mennyien mondták magukat sikeresnek). Az egyéni boldogulás 
legfontosabb tényezőjének a törekvést és a befolyásos emberekkel való 
kapcsolatot tekintették a válaszadók, de a többi tényezőt is fontosnak értékelték, 
így a gazdag családi hátteret, a magas iskolai végzettséget, a vele született 
képességeket, a keményen dolgozást és a jó politikai kapcsolatokat. 
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3.1. Az ország sikeressége 

Az ország elmúlt években nyújtott teljesítményének értékelésére három szempont 
szerint kértük fel a mintába kerülteket: egy ötfokú skálán kellett megítélni 
Magyarország teljesítményét a gazdaság fejlődése, az Európai Uniós csatlakozás és a 
lakossági életszínvonal terén. Az első kérdésre adott válaszok átlagaként kapott 2,98-
as érték szinte pontosan a közepe az ötfokú skálának, azaz az ország gazdasági 
fejlődésének minősítése erős közepes. A megkérdezettek mintegy fele maga is a 
középső értéket választotta, míg a többiek gyakorlatilag ugyanakkora arányban 
találhatóak a jó és rossz minősítést adók között. A „nagyon jó” minősítést adók 
azonban kevesebb, mint a fele a „nagyon rosszra” értékelőknek. (3.1.1. táblázat) 

Az ország EU-s csatlakozásért tett erőfeszítéseit értékelik a lakosságot reprezentáló 
megkérdezettek. A válaszok átlagként 3,36-os értéket kaptunk, ami a három terület 
közül a legmagasabb, azaz e szempont szerint esik a legjobb megítélés alá az ország 
teljesítménye. Ez annak köszönhető, hogy a 45%-nyi pozitív véleményt csupán 14%-
nyi negatív ellensúlyozza. Ebben a kérdésben megfordul az előbbi pesszimista 
többség a szélső kategóriákban is: 7% szerint nagyon jól teljesített az ország az EU-
csatlakozásra való felkészülésben, és csak 2,1% mondja ennek ellentéteként azt, hogy 
nagyon rossz Magyarország produkciója. (3.1.2. táblázat) 

Az ország a leggyengébb teljesítményt a lakosság életszínvonala terén nyújtotta az 
elmúlt években – állítják az érintettek, azaz lakosság. A 2,39-es átlag nem meglepő 
annak tudatában, hogy a megkérdezetteknek csupán 9%-a tartozik az elégedettek 
közé, 36%-nyian a semleges választ jelentő közepest adták, a többség (55%) azonban 
elégedetlen. A három kérdés egyikében sem található a szélsőségesebb véleményűek 
között olyan magas arány, mint az országnak az életszínvonal terén tett erőfeszítései 
értékelésében a „nagyon rossz” kategóriában, ahová a megkérdezettek 16%-a 
sorolható. (3.1.3. táblázat) 

A három kérdésre adott értékelések összevonásával megkaptuk az általában 
elégedettek illetve elégedetlenek arányát: a lakosság 9%-a elégedett, 63%-a semleges 
véleményű, 12%-a pedig elégedetlen. A megkérdezettek 16%-a nem adott választ 
valamelyik kérdésre, ezért nem besorolható. Ebből a szempontból nem találtunk 
szignifikáns különbségeket az egyes társadalmi csoportok között. 
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3.1.1. táblázat  
Magyarország teljesítménye a gazdaság fejlődése területén 

 

 N % 
Az érvényes válaszok 

%-ában 
nagyon jó (5) 42 2,8 3,0 
jó 316 21,0 23,0 
közepes 695 46,2 50,6 
rossz 216 14,4 15,8 
nagyon rossz (1) 103 6,9 7,5 
(összesen) 1373 91,2 100,0 
átlag 2,98  
nem tudja, nem válaszolt 133 8,8  
összesen  1506 100,0  

 
 

3.1.2. táblázat  
Magyarország teljesítménye az Európai Unióhoz való csatlakozás terén 

 

 N % 
Az érvényes válaszok 

%-ában 
nagyon jó (5) 93 6,2 7,2 
jó 491 32,6 38,0 
közepes 524 34,8 40,6 
rossz 147 9,8 11,4 
nagyon rossz (1) 35 2,4 2,7 
(összesen) 1292 85,8 100,0 
átlag 3,36  
nem tudja, nem válaszolt 213 14,0  
összesen 1506 100,0  

 
 

3.1.3. táblázat  
Magyarország teljesítménye a lakosság életszínvonalának területén 

 

 N % 
Az érvényes válaszok 

%-ában 
nagyon jó (5) 7 0,5 0,5 
jó 125 8,3 8,9 
közepes 500 33,2 35,5 
rossz 548 36,4 39 
nagyon rossz (1) 227 15,1 16,1 
(összesen) 1407 93,4 100,0 
átlag 2,39  
nem tudja, nem válaszolt 99 6,6  
összesen 1506 100,0  
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Az ország sikerességéről alkotott lakossági attitűdöket még két kérdéssel mértük. 
Először általában véve kérdeztük, hogy mennyire érzi a megkérdezett sikeresnek 
Magyarországot az utóbbi években. Az elégedettek aránya most jóval magasabb, mint 
az előző kérdéscsoport alapján: a válaszolók több, mint fele sikerként könyveli el az 
ország előző éveit, míg minden harmadik válaszoló mondta sikertelennek azt. A 
különbség az előző értékelések és e között abból adódik, hogy ez utóbbi esetben nem 
volt olyan középső érték, amely a semleges vélemény kifejezését szolgálta volna: 
mindenkinek állast kellett foglalnia valamely értékelés mellett. Ennek eredményeként 
a korábbi semleges véleményűek közül többen választották a sikeres értékelést, mint a 
sikertelent. (3.1.4. táblázat) 

Az országot inkább sikeresnek tartják a fiatalok, a magasabban iskolázottak, a 
legmagasabb jövedelmi kategória tagjai, az önállók, a szellemi munkát végzők, a 
vezetők, illetve a megyeszékhelyeken élők, míg a legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők, a legalsó vagyoni csoportba tartozók, a fizikai dolgozók és 
a nem megyeszékhely státuszú városok lakosai a sikertelenséget észlelők között 
vannak az átlagosnál többen. A csak a kormánnyal elégedettek 87%-a, a kormánnyal 
és az ellenzékkel egyaránt elégedetteknek pedig 79%-a ítéli inkább sikeresnek az 
országot, ugyanakkor a csak az ellenzékkel elégedettek 48%-a inkább sikertelennek, 
45%-a azonban inkább sikeresnek tartja ezt a teljesítményt. A mind a kormánnyal, 
mind pedig az ellenzékkel elégedetlenek 55%-a inkább sikertelennek, 33%-uk viszont 
inkább sikeresnek tartja az országot. Látható tehát, hogy az ország vezetésével 
elégedetlenek között is igen nagy arányban találhatóak olyanok, aki az ország 
teljesítményét jónak ítélik. 

Az országot egy viszonyítási pont szerint is értékeltettük: azt kérdeztük meg, hogy 
Magyarország sikeresnek vagy sikertelennek számít-e a többi kelet-közép-európai, 
szintén EU-csatlakozásra váró országhoz képest. Ahogy más értékeléséknél is 
jellemző, most is a középső értékelést választották a legtöbben (42%). Pozitív 
értékelést ad közel minden harmadik válaszoló azzal, hogy Magyarországot a többi 
országhoz képest az átlagnál jobban teljesítőnek nevezi, 8%-nyian pedig a kifejezetten 
dicsérő „legjobban teljesítő ország” titulussal illetik Magyarországot. Az 
elégedetlenek aránya szintén 8%, azaz négyszer-ötször többen vannak az országnak a 
régióban elfoglalt helyét magasra értékelők ebben a kérdésben. (3.1.5. táblázat) 
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3.1.4. táblázat  
Sikeres volt-e Magyarország az elmúlt években? 

 

 N % Az érvényes válaszok 
%-ában 

sikeres 18 1,2 1,3 
inkább sikeres 858 57,0 62,1 
inkább sikertelen 419 27,8 30,3 
sikertelen 39 2,6 2,8 
más válasz 48 3,2 3,5 
(összesen) 1383  100 
Nem tudja, válaszhiány 124 8,2  
összesen 1506 100  

 
 

3.1.5. táblázat  
Magyarország teljesítménye a többi EU-s csatlakozásra váró 

kelet-közép-európai országhoz képest 

 

 N % 
Az érvényes válaszok

%-ában 
a térség egyik legjobban teljesítő országa 117 7,8 8,7 
az átlagnál jobban teljesített 445 29,5 33,1 
átlagosan teljesített 640 42,5 47,6 
az átlagnál rosszabbul teljesített 112 7,5 8,4 
a térség egyik legrosszabbul teljesítő országa 7 0,5 0,5 
más válasz 23 1,5 1,7 
(összesen) 1344 89,3 100 
nem tudja, válaszhiány 162 10,7  
összesen 1506 100  
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3.2. A lakóhely sikeressége 

A személyes elégedettséget az is befolyásolhatja, hogy miként értékeli az egyén 
tágabb értelemben vett környezete, így például lakóhelye településének 
teljesítményét. Ezt az értékelést is négyfokú skálán mértük. A sikerességről 
nyilatkozók közel kétszer annyian vannak, mint a sikertelenséget tapasztalók. A saját 
megítélésük szerint „minden tekintetben sikeres” településen élők és a „minden 
tekintetben sikertelen” települések lakói egyaránt 3–3%-ot tesznek ki. A 
megkérdezettek 3%-a nem tudta saját lakhelyét annak elmúlt évekbeli teljesítménye 
alapján e kategóriák egyikében sem elhelyezni, 8% pedig más okból nem válaszolt. 
(3.2.1. táblázat) 

A férfiak, a fiatalok és a községekben élők között felülreprezentáltak a településüket 
teljesen sikertelen értékelők, míg a középkorúak és a legalacsonyabb jövedelmi 
csoport tagjai az inkább sikertelennek értékelők között. A budapestiek és a megyei 
jogú városok lakói között az átlagnál többen vannak a fővárost, illetve saját városukat 
inkább sikeresnek tartók. A Nyugat-Dunántúlon és az Észak-Alföldön az átlagosnál 
többen elégedettek településükkel, míg a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon 
lakók elégedetlenebbek. A kormánnyal és az ellenzékkel egyaránt elégedetlenek saját 
településüket is az átlagosnál nagyobb arányban tartják sikertelennek, míg a 
kormánnyal és az ellenzékkel, illetve a csak a kormánnyal elégedettek között az 
átlagosnál többen vannak a lakóhelyüket sikeresnek látók. 

Az ország teljesítményével elégedetlenek között felülreprezentáltak a saját 
településüket is inkább sikertelennek érzők között, és ez fordítva is igaz: akik 
Magyarországot inkább sikeresnek minősítették, azok lakhelyükkel is inkább 
elégedettek. 

Ahogy az országgal kapcsolatban, úgy a lakóhely értékelése esetében is 
referenciapont szerinti minősítésre is megkértük a minta tagjait. Megkérdeztük tehát, 
hogy a lakhelyeként értelmezett település sikeres vagy sikertelen volt az elmúlt 
időszakban a térség más hasonló településeihez képest. Az elégedettebbek, tehát azok, 
akik – szubjektív megítélésük alapján – legalább az átlagnál jobban teljesítő 
településeken élnek, ebben a kérdésben is közel kétszeresét teszik ki az 
elégedetleneknek. A „térség egyik legjobban/legrosszabbul teljesítő települése” 
válaszlehetőséget a megkérdezettek 5, illetve 2%-a választotta, azaz az alacsony 
arányokon kívül az is elmondható a szélső kategóriákról, hogy itt is kétszeres az 
elégedetlenekhez viszonyítva az elégedettek tábora. (3.2.2. táblázat) 
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3.2.1. táblázat  
A saját település sikeressége az elmúlt években 

 

 N= % 
Az érvényes válaszok 

%-ában 
teljesen sikeres 79 5,3 5,7 
inkább sikeres 812 53,9 58,4 
inkább sikertelen 414 27,5 29,8 
teljesen sikertelen 47 3,2 3,4 
más válasz 37 2,5 2,7 
(összesen) 1392 92,4 100,0 
nem tudja, válaszhiány 113 7,5  
összesen 1506 100,0  

 
3.2.2. táblázat  

A saját település sikeressége a térség hasonló településeihez képest 
 

 N= % 
Az érvényes válaszok 

%-ában 
legjobb 64 4,3 4,7 
átlagnál jobb 406 27,0 29,6 
átlagos 618 41,1 45,1 
átlagnál rosszabb 230 15,3 16,8 
legrosszabb 31 2,1 2,3 
más válasz 21 1,4 1,6 
(összesen) 1372 91,2 100,0 
nem tudja, válaszhiány 132 8,9  
összesen 1506 100  
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3.1. Az egyéni sikeresség 

Az országos és települési dimenzió után végül a leginkább szubjektív, de a személyes 
elégedettséget legjobban befolyásoló egyéni sikerességet szerettük volna felmérni. 
Ebben a kérdésben nem célszerű az elégedettségi szintet általánosságban 
megközelíteni, hiszen azt két, egymástól természetében nagyban különböző tényező 
befolyásolja: az anyagi boldogulás és a magánéleti dimenzió. Ennek megfelelően a 
két szempontot a személyes sikerességre vonatkozó három kérdése során végig külön 
kezeltük. 

Először egy „sikerességi létszámbecslésre” kértük a válaszadókat: meg kellett 
becsülniük azt, hogy 100 emberből hányan érezhetik magukat sikeresnek ma 
Magyarországon. Az anyagi boldogulás terén kicsit több, mint az emberek egyötödét 
ilyennek mondhatunk, míg a magánéletet tekintve a lakosság egyharmada lehet 
boldog – a megkérdezettek becslése alapján. A két kérdésben 13–21%-nyian nem 
tudtak vagy nem akartak tippelni. 

Az anyagiak terén a magukat sikeresnek illetve sikertelennek tartók tábora 
gyakorlatilag ugyanakkora. A nagyon sikeresek (1%) ugyanakkor csak töredékét 
adják a nagyon sikerteleneknek (8%), tehát az „inkább sikeresek” többsége az „inkább 
sikertelenekkel” szemben teszi lehetővé, hogy az összesített mérlegen mégis 
egyensúlyba kerülnek az elégedettek és az elégedetlenek. A magánélet dimenziójában 
viszont döntő fölényben vannak azok, akik sikeresnek ítélik életüket. Az előbbiek 
23%-ával szemben 71%-nyian állítják magánéletükről, hogy többé-kevésbé 
elégedettek vele. Ebben a kérdésben a két szélső kategória közül is a „nagyon 
sikeresek” csoportjába taroznak többen: 9%-nyi nagyon elégedettel ellentétben csak 
4%-nyian vannak kifejezetten elégedetlenek. 

A fenti két kérdés alapján kitűnik, hogy a megkérdezettek nagyobb arányban tartják 
magukat sikeresnek, mint ahány emberről ezt feltételezik a lakosság egészére nézve. 
A mindkét szempont szerint sikeresek kétszer annyian vannak (43%), mint azok, akik 
mindkettőben sikertelenek (20%). A két vegyes kategória, azaz az egyikben sikeresek, 
a másikban sikertelenek csoportjaiban összesen 27%-nyian találhatóak, de ebből 24%-
ot tesznek ki azok, akik magánéletükben sikeresek, de az anyagiak terén rosszul 
állnak. Ennek ellentéte, a magánéleti boldogtalanság anyagi jóléttel párosítva, de ez 
nem jellemző a magyar társadalomra (3%). A magánélet és az anyagiak szerint is 
sikeresek között felülreprezentáltak a férfiak, a fiatalok, a jövedelmük alapján a felső 
ötödbe tartozók, azaz a leggazdagabbak, a nem fizikai munkát végzők (tehát a 
vezetők, szellemi munkát végzők és az önállók), illetve a legalább érettségivel 
rendelkezők. A két dimenzióban egyaránt sikertelenek között az átlagosnál többen 
vannak a középkorúak, a községekben élők, a legszegényebbek, a legfeljebb általános 
iskolát végzettek és a fizikai munkások. Az anyagiakban sikeres, de magánéletében 
frusztráltak között nők, a magánélettel elégedettek, de az anyagiak terén elégedetlenek 
között pedig a szakmunkás végzettségűek és a fizikai munkát végzők kerültek a 
mintaátlagnál nagyobb arányban (természetesen e két kategóriába tarozók köre 
nagyban fedi egymást). 

Ha ezeket a kérdéseket nem általánosságban kérdezzük, hanem a kérdezett 
környezetéhez viszonyítva kérjük a siker-sikertelenség értékelését, akkor az anyagiak 
tekintetében a sikeresek irányába 10%-os eltolódást tapasztalunk. A magánéletükkel 
elégedettek és elégedetlenek egymáshoz viszonyított aránya viszont megmarad, akkor 
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is, ha másokhoz viszonyítják saját életüket, hiszen a magukat sikeresnek tekintők 
közel háromszoros jelenléte megmarad a sikertelenekkel szemben.  

Ahogy az várható volt, szignifikáns kapcsolat mutatható ki a személyes sikeresség és 
a sikeres emberek becsült létszáma között. A magánéletükben sikeresek több boldog 
embert tippelnek, mint a sikertelenek. Az anyagilag sikeresek mindkét területen – a 
magánélet és az anyagiak terén is – nagyobb arányban látnak sikeres embereket, mint 
azok, akinek kedvezőtlenebb az anyagi helyzete.  

Miután felrajzolhatunk egy képet arról, hogy miként értékelik a válaszadók személyes 
sikerességük helyzetét, érdekes az is, hogy mely tényezőknek tulajdonítanak nagyobb 
szerepet az életben való boldogulásban. Hétféle oktulajdonítást teszteltünk, amelyek 
mindegyikét egy ötfokú skálán lehetett minősíteni aszerint, hogy mennyire fontos az 
adott tényező ma Magyarországon a boldoguláshoz. Az ötfokú skálából átlagot is 
számoltunk, amely alapján minden tényező nagyon lényegesnek látszik, hiszen a 
lehetséges 5 pontból 4,0–4,5 pontos átlagot kapott. A fontosak közül is legfontosabb a 
törekvés, ambíció szerepe (4,5 pontos átlag), következő pedig a befolyásos emberek 
ismerete és a születéssel szerzett képességek (átlagosan 4,3 és 4,2 pont). E rangsor 
második felébe gyakorlatilag azonos súlyt kapva kerültek a következő tényezők: jó 
politikai kapcsolatok, gazdag családba születni, keményen dolgozni és magas iskolai 
végzettséget szerezni. Legnagyobb arányban a törekvést választották a „nagyon 
fontos” kategóriába, 60%-nyian adták ezt a minősítést, de 53%-kal a befolyásos 
emberekkel való kapcsolat „nagyon fontos” volta is számottevő eredmény. 
Legkevésbé a jó politikai kapcsolatok és a családi háttér vagyoni helyzete minősült 
jelentősnek: 10–10%-nyian gondolják úgy, hogy nem fontosak ezek a dimenziók az 
egyén sikeressége szempontjából. Lényeges azonban újra megjegyezni, hogy az egyes 
tényezők fontossága közti igen kismértékű különbség arra utal, hogy mindegyik 
előfeltétel közel azonos mértékben fontos a személyes boldogulás tekintetében a 
válaszadók szerint.  

Az anyagiakban sikertelenek nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a boldogulás 
előfeltételei közül a gazdag családba születésnek, a befolyásos emberek ismeretének 
és a jó politikai kapcsolatoknak, mint azok, akik anyagilag sikeresnek mondták 
magukat. A magánéletükkel elégedetlenek ugyanezeket a dimenziókat, illetve a magas 
iskolai végzettséget is lényegesebbnek tartják, mint a sikeresek. 
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3.3.1. táblázat 
100 emberből hányan sikeresek  

ma Magyarországon…? 
 

 átlag nem tudja, válaszhiány* 
az anyagi boldogulás tekintetében 22 fő 12,6% 
a magánélet szempontjából 34 fő 21,4% 

     * Az összes megkérdezett százalékában 
 

3.3.2. táblázat 
Az egyéni sikeresség az anyagi boldogulás szempontjából 

 

 N= % Az érvényes válaszok  
%-ában 

nagyon sikeres 10 0,7 0,7 
inkább sikeres 707 46,9 48,4 
inkább sikertelen 577 38,3 39,6 
nagyon sikertelen 113 7,5 7,7 
más válasz 53 3,5 3,6 
(összesen) 1459 96,9 100,0 
nem tudja, válaszhiány 47 3,1  
Összesen 1506 100,0  

 
3.3.3. táblázat 

Az egyéni sikeresség a magánélet szempontjából 
 

 N= % Az érvényes válaszok  
%-ában 

nagyon sikeres 131 8,7 9,0 
inkább sikeres 932 61,9 63,9 
inkább sikertelen 300 19,9 20,5 
nagyon sikertelen 56 3,7 3,8 
más válasz 41 2,7 2,8 
(összesen) 1459 96,9 100,0 
nem tudja, válaszhiány 47 3,1  
Összesen 1506 100,0  

 
3.3.4. táblázat 

Az egyéni sikeresség 
 az anyagiak és magánélet együttes figyelembe vételével 

 
 N % 

mindkettőben sikeres 654 43,4
anyagiak rossz, magánélet jó 357 23,7
magánélet rossz, anyagiak jó 51 3,4
mindkettőben sikertelen 297 19,7
Adathiány miatt besorolhatatlan 147 9,8
összesen 1506 100,0
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3.3.4. táblázat 
Az egyéni sikeresség az anyagi boldogulás szempontjából,  

a környezetben élőkhöz képest 
 

Hová sorolná magát? A… N= % Az érvényes válaszok  
%-ában 

legsikeresebbek  14 0,9 1,0 
sikeresebbek 728 48,4 50,7 
sikertelenebbek  543 36,1 37,9 
legsikertelenebbek közé 48 3,2 3,3 
más válasz 102 6,8 7,1 
(összesen) 1435 95,3 100,0 
nem tudja, válaszhiány 71 4,7  
Összesen 1506 100,0  

 
3.3.5. táblázat 

Az egyéni sikeresség a magánélet szempontjából,  
a környezetben élőkhöz képest 

 

Hová sorolná magát? A… N= % Az érvényes válaszok  
%-ában 

legsikeresebbek  83 5,5 5,8 
sikeresebbek 927 61,6 64,7 
sikertelenebbek  315 20,9 22,0 
legsikertelenebbek közé 27 1,8 1,9 
más válasz 81 5,4 5,6 
(összesen) 1433 95,1 100,0 
nem tudja, válaszhiány 73 4,9  
Összesen 1506 100,0  

 
3.3.6. táblázat 

Mennyire fontosak az alábbiak ahhoz,  
hogy valaki boldoguljon ma Magyarországon? 

 

 

Gazdag 
családba 
születni 

Magas 
iskolai 

végzettség 
Törekvés,
ambíció 

Vele 
született 

képességek
Keményen 
dolgozni 

Befolyásos 
embereket 

ismerni 

Jó politikai 
kapcsolatok

nagyon 
fontos 47,9 41,4 59,9 43,6 48,3 52,6 43,1 
fontos 25,9 30,5 28,3 34,4 23,0 28,3 26,0 
közepes 14,8 20,1 8,8 16,1 19,0 11,7 16,6 
nem fontos 4,6 3,7 0,5 2,6 5,1 3,2 5,5 
egyáltalán 
nem fontos 5,3 2,9 0,4 0,7 2,8 1,8 4,2 
nem tudja, 
válaszhiány 1,6 1,4 1,8 2,6 1,4 2,4 4,6 
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
átlag 4,1 4,1 4,5 4,2 4,1 4,3 4,0 
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4. Áldozattá válás és biztonságérzet a magyar társadalomban 
E havi felmérésünkben egy olyan kérdéssor is szerepel, amely a válaszadó „áldozattá 
válásának” hajlamát, illetve biztonságérzetét – vagy éppen bizonytalanságérzetét – 
méri. Arra voltunk kíváncsiak egyfelől, hogy vált-e valamilyen bűncselekmény 
áldozatává az elmúlt egy évben a megkérdezett személy. Másfelől a lakossági 
biztonságérzet mértékét is szerettük volna megbecsülni, mégpedig úgy, hogy a 
megkérdezettet megkértük arra, hogy tippelje meg, ezer emberből hányat érinthetett 
valamilyen bűncselekmény az elmúlt 12 hónapban. Négyféle bűncselekményt 
soroltunk fel, amelyeket mind az egyéni érintettség, mind a létszámbecslés terén 
megtartottunk: az utcai megtámadást, a nyilvános helyen történő lopást, a betöréses 
lopást és a gépkocsifeltörést vagy –lopást. 

A magyar lakosság sokkal rosszabbnak véli a közbiztonság helyzetét, mint amire 
saját tapasztalatai alapján következtethetne. Míg a válaszadók 4–13%-a esett 
áldozatul az általunk felsorolt négy bűncselekménytípus egyikének, addig 14–
21%-ra becsülik a magyar társadalmon belül az áldozatokká váltak arányát. Aki 
maga is bűncselekmény áldozata volt az elmúlt egy év során, az hajlamos az 
átlagosnál jobban felülbecsülni az áldozatok számát. 
A lakosság 4,4–12,5%-a érintett valamelyik bűncselekményben, azaz maga is 
áldozatává vált egy-egy ilyen esetnek, az egész minta 25%-a mondta azt, hogy 
valamelyik esetben áldozatként szerepelt. Ahogy az várható volt, a döntő többség nem 
került személyesen ilyen ügybe áldozatként. Voltak azonban olyanok is, akiket a 
felsorolt négy bűncselekménytípus közül több is érintett. Egyféle bűncselekményt a 
megkérdezettek 17%-a ellen, kétfélét 6% ellen, háromfélét 1% ellen követtek el, míg 
három válaszadó azt állította, hogy a lehetséges négyféle bűncselekményből mind a 
négy alapján megkárosították vagy megtámadták őt az elmúlt évben.  

Legmagasabb azok aránya, akiktől nyilvános helyen elloptak valamit: legalább 
minden tizedik válaszolóval megtörtént ez az előző egy évben. Közel ugyanannyian 
(8–9%) estek áldozatul betöréses lopásnak vagy gépkocsifeltörésnek illetve -lopásnak. 
Az utcán megtámadottak aránya a legalacsonyabb: száz megkérdezettből átlagosan 
négy számolt be ilyen atrocitásról.  

Míg a személyesen áldozattá válás kérdésében elenyésző a válaszhiány mértéke – 
tehát szinte minden megkérdezett tudott arra a kérdésre válaszolni, hogy érte-e 
támadás az elmúlt egy évben –, addig a lehetséges áldozatok számának becslése 
esetén sokkal magasabb a válaszmegtagadók mértéke: 32–33% nem adott választ az 
egyes kérdésekre. Legtöbb áldozatra a gépkocsifeltörés és –lopás témakörében 
számítanak a válaszadók, itt szerintük ezer emberből akár minden ötödik áldozat 
lehet. A lakossági becslések szerint közel ennyien eshettek áldozatul tavaly lopásnak 
valamilyen nyilvános helyen, míg átlagosan a magyar társadalom 17%-a érintett 
áldozatként betörésben, legkevesebb – de még így is viszonylag sok, ezer emberből 
135 – eshet utcai támadás áldozatául. Látható tehát, hogy a lakosság felbecsüli a 
bűncselekmények áldozatainak arányát ahhoz képest, hogy az áldozatok aránya a 
mintában milyen gyakori. 

Szisztematikusan pesszimistábbak a bűncselekmények áldozatául esettek létszámának 
megbecsülésében azok, akik maguk is károsulttá váltak. Ez a szignifikáns összefüggés 
az utcai támadásban áldozatokká váltak esetében kissé gyengébb, a betöréses 
lopásbon és gépkocsijukon keresztül megkárosítottak esetében viszont erősebb. (4.2. 
táblázat) 
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A különböző társadalmi-demográfiai változók mentén egyes csoportok vélemény 
szignifikánsan eltér egymástól e létszámbecslési kérdésekben. A megtámadott 
emberek számát a nők, a fiatalok (18–29 évesek), a szegényebbek (az alsó két 
jövedelmi ötödbe tartozók), és a munkanélküliek pesszimistábbak, míg a férfiak, a 
közepes jövedelműek, a középkorúak és az idősek, illetve a foglalkozási státuszukat 
tekintve önállóak, vállalkozók az átlagosnál optimistábbak. Az iskolai végzettség 
növekedésével emelkedik az optimizmus mértéke is: a felsőfokú végzettségűek szerint 
csak 81 embert támadtak meg az elmúlt 12 hónapban, míg a legfeljebb alapfokú, 
illetve szakmunkás végzettségűek 1000 fő közül átlagosan 147–150 megtámadott 
embert tippeltek. Az ország pillanatnyi gazdasági helyzetét jónak ítélők 
szignifikánsan optimistábbak, mint a gazdasági helyzetet rossznak minősítők.  
 

4.1. táblázat 
Az elmúlt évben előfordult-e Önnel Magyarországon, hogy …?  

Ön szerint 1000 emberből hánnyal történt meg ez tavaly Magyarországon? 
 

 A válaszadóval 
megtörtént 

A válaszadóval nem 
történt meg 

Összesen N= 

utcán megtámadták 4,4 95,6 100,0 1506
nyilvános helyen 
meglopták 

12,5 87,5 100,0 1505

betörtek hozzá 8,2 91,7 100,0 1505
gépkocsiját feltörték, 
ellopták 

16,0 84,0 100,0 686 

 
 
 

4.1. ábra  
Ön szerint az elmúlt egy évben 1000 emberből hánnyal fordult elő, hogy…? 
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4.2. táblázat  

Az elmúlt évben áldozattá váltak létszámának becslése a válaszolónak a 
bűncselekményben való érintettsége szempontjából (fő) 

 
 A válaszolóval 

megtörtént 
A válaszolóval nem 

történt meg 
összesen

Utcai támadás 205 131 135 
Nyilvános helyen 
lopás 

232 191 193 

Betöréses lopás 194 169 170 
Gépkocsi-feltörés, -
lopás 

293 196 214 
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5. A fogyasztói árindex és a reáljövedelmek lakossági megítélése egyes 
közép-kelet-európai országokban 
2001 decemberében négy közép-kelet európai országban, Magyarországon, 
Csehországban, Lengyelországban, illetve Szlovákiában, valamint egy kelet-európai 
államban, Oroszországban voltunk kíváncsiak arra, hogy az emberek hogyan észlelik 
infláció alakulását. Ezzel kapcsolatban három kérdést tettünk fel ugyanolyan módon 
az öt országban. Tavaly ilyenkor, azaz 2000 decemberében is ezt kérdeztük 
kutatásban részt vevő három ország – Csehország, Lengyelország és Magyarország – 
lakosaitól, így a két év azonos időszakának véleményeit össze tudjuk hasonlítani ezen 
országok esetében 

A magyarok és a lengyelek többsége az elmúlt évben jelentősebb vagy kisebb 
mértékben reáljövedelem-csökkenést észlelt, a csehek inkább változatlanságot 
illetve kismértékű csökkenést érzékelnek. A vizsgálatban résztvevő öt ország 
közül a szlovákok érezték a legnagyobb arányban reáljövedelmük csökkenését, 
míg az oroszok között voltak a legnagyobb arányban a növekedést vagy 
változatlanságot észlelők. Ezzel összhangban a jövőbeni reáljövedelem-változás 
kérdésében az oroszok a legoptimistábbak, és e tekintetben a szlovákok – a 
magyarokkal és a lengyelekkel hasonló arányban – a legpesszimistábbak. 
Először azt kérdeztük mindenkitől, hogy a háztartás jelenlegi jövedelméből mennyi 
árut tudna vásárolni az egy évvel ezelőttihez viszonyítva. A három állandó ország 
(Magyarország, Csehország és Lengyelország, ld. 5.1. táblázat) összehasonlítása 
alapján – ahogy tavaly ilyenkor is – az eredmények azt mutatják, hogy a lakosság 
többsége (Csehország kivételével) reáljövedelem-csökkenést érzékelt. A csehek 38%-
a szerint ma ugyanannyit tudnának vásárolni, mint egy évvel korábban, 13%-uk pedig 
annál többet. Csak 45%-uk válaszolta azt, hogy a háztartásának jövedelme ma 
kevesebb áru megvásárlására lenne elegendő, mint egy évvel korábban. Ezzel 
szemben különösen a lengyelek érzékelték a reáljövedelmek csökkenését. 36%-uk 
szerint a háztartás jelenlegi jövedelme valamivel kevesebbet, 38%-uk szerint sokkal 
kevesebbet ér, mint tavaly év végén, bár ez utóbbi csoport, a nagyon pesszimisták 
csoportja 6%-kal csökkent egy év alatt. A lengyel adatok szerint csak a lakosság 21%-
a nem számolt be reáljövedelem-csökkenésről, de itt is változás történt: a tavalyi 16%-
kal szemben 2001 decemberében 5%-kal többen sorolhatók ebbe a 
véleménycsoportba. A lengyelek tehát kissé optimistábbak lettek, de még így is ők a 
leginkább borúlátók a három ország közül. 

2000 és 2001 decemberében egyaránt a magyarok közel fele, 44%-a válaszolta azt, 
hogy a háztartás jövedelme reálértékben valamelyest csökkent, egyötödük (tavaly 
még egynegyedük) szerint viszont ez a csökkenés jelentős volt. 20%-ról 22%-ra 
változott azok aránya, akik szerint jövedelmi pozícióik nem változtak, 9% helyett 
pedig már 12% viszont reáljövedelem-növekedésről számolt be. Reáljövedelmük 
növekedését elsősorban a megyeszékhelyen élők, a közép- és felsőfokú 
végzettségűek, a fiatalok (18–29 évesek) észlelték, szemben a vidéki (nem 
megyeszékhely) városok lakóival, a szakmunkásképzőt és legfeljebb általános iskolát 
végzettekkel, a középkorúakkal és az idősekkel, akik viszont csökkenésről számoltak 
be.  

Ugyanerre a kérdésre válaszoltak az Oroszország felnőtt lakosságát reprezentáló orosz 
(mintanagyság: N=1600) és a szlovák (N=1078) megkérdezettek is, de ezeket az 
adatokat nem szerepeltettük a táblázatban, mivel tavalyiakkal nem rendelkezünk e két 
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országból. Mégis igen fontosak ezek, hiszen az oroszok a legelégedettebbek 
reáljövedelmük változásával: 3%-uk szerint sokkal többet, 16%-uk szerint valamivel 
többet, 39%-uk szerint ugyanannyit tudnak majd vásárolni, mint tavaly. A 
reáljövedelmük kisebb mértékű csökkenését észlelők 24%-os aránya a többi ország 
közül a legalacsonyabb, a 16%-nyi legpesszimistább tábornál pedig csak a 
lengyeleknél találhatóak nagyobb arányban válaszolók ebben a kategóriában.  
 
Ennek ellentéte igaz a szlovák helyzetre: Szlovákiában legnagyobb ugyanis a 
jövedelem reálértékének csökkenését észlelők aránya: 38%-uk szerint sokkal 
kevesebbet, 30%-uk szerint pedig valamivel kevesebbet tudtak vásárolni az egy évvel 
ezelőttihez képest. Nem észlelt változást 24%, míg a reálérték növekedését csupán 
1%-nyian tartják jelentősnek és 4%-nyian alacsonyabb fokúnak.  

 
5.1. táblázat 

Az egy évvel ezelőttivel összehasonlítva a háztartás mostani jövedelméből 
mennyit tudna vásárolni? (az összes válaszadó %-ában) 

 
Magyarország Csehország Lengyelország Oroszország Szlovákia 
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2001 2001 

Sokkal 
többet 

1 0 2 2 1 1 3 1 

Valamivel 
többet 

9 12 10 11 5 5 16 4 

Ugyanannyit 20 22 42 38 10 15 39 24 
Valamivel 
kevesebbet 

44 44 32 35 36 36 24 30 

Sokkal 
kevesebbet 

24 21 11 10 44 38 16 38 

Nem tudja 2 1 3 4 4 4 3 3 
Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 
N= 1521 1506 2079 1179 1087 960 1600 1078 
 

Ezt követően megadtuk az infláció definícióját (hogy minden megkérdezett biztosan 
ugyanazt értse alatta), majd arról érdeklődtünk, hogy az öt ország polgárai szerint az 
éves infláció elfogadható vagy elfogadhatatlan nagyságú volt-e. A magyarok nagyon 
határozottan állást foglaltak mindkét évben ebben a kérdésben, a „nem tudom 
megítélni” válaszok aránya ugyanis csak 10–11% volt. A lakosság 38%-a 
elfogadhatónak, fele viszont elfogadhatatlannak tartotta a 2001. évi infláció mértékét. 
Az elégedetlenek aránya 9%-kal csökkent, míg az elégedetteké 8%-kal nőtt. A többi 
országban a válaszadók között lényegesen magasabb volt a bizonytalanok aránya. Így 
Lengyelországban a megkérdezettek 42%-a nem tudta megítélni, hogy az éves 
infláció mértéke elfogadható-e számára vagy sem. A lengyelek 29–29%-a ítélte 
elfogadhatónak illetve elfogadhatatlannak a fogyasztói árindex nagyságát. Tavalyhoz 
képest kétszeresére nőtt az elfogadók aránya, az elégedetleneké pedig 13%-kal 
csökkent, ugyanakkor már minden negyedik válaszadó tartozik a „nem tudja 
megítélni” kategóriába. A csehek között a magyarokéhoz hasonlóan magas, 40%-os 
volt azok aránya, akik az infláció mértékét elfogadhatónak tartották, míg 36% 
attitűdje ellentétes ezzel. 2000 decemberében 6%-kal kevesebben tartották 
elfogadhatatlannak az inflációt, azaz az elégedetlenség mértéke kissé nőtt 
Csehországban. 
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Bár az oroszoknál tapasztaltuk a legnagyobb elégedettséget a reáljövedelem 
vásárlóértékének növekedése miatt, mégis viszonylag magas, 48%-os az 
elégedetlenek aránya a 33%-nyi elégedettel szemben, a válaszhiány mértéke pedig 
19%-os. A szlovákoknál található pillanatnyilag a legnagyobb elégedetlen tábor: 
63%-nyian elfogadhatatlannak tartják az inflációt, és csak 16% – az összes ország 
közül a legkevesebben – fogadják el azt. Szlovákiában 21%-nyian nem tudták 
megítélni és minősíteni az infláció nagyságát. 

 
5.2. táblázat 

Ebben az évben az infláció… 
(az összes megkérdezett %-ában) 

 
Magyarország Csehország Lengyelország Oroszország Szlovákia 
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2001 2001 

elfogadható 
nagyságú 

30 38 41 40 15 29 33 16 

elfogadhatatlan 
nagyságú 

60 51 30 36 52 29 48 63 

Nem tudja 
megítélni 

10 11 29 25 33 42 19 21 

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 
N= 1521 1506 2079 1179 1087 960 1600 1078 
 

Végezetül arra kértük a válaszadókat, hogy becsüljék meg a jövő évi infláció 
mértékét. A becslés során nem számszerű válaszokat vártunk, hanem azt kérdeztük, 
véleményük szerint egy év múlva ugyanazért az összegért mennyi terméket tudnának 
vásárolni. 

Mindegyik ország esetében egyértelmű, hogy a lakosság döntő többsége a fogyasztói 
árak növekedésére, tehát arra számít, hogy egy év múlva ugyanakkora összegért 
kevesebb terméket tud majd vásárolni és ez minden bizonnyal így is fog majd 
történni. Éppen ezért az igazán lényeges adat számunkra azok aránya, akik szerint egy 
év múlva sokkal kevesebbet tudnak majd vásárolni ugyanazért az összegért. 
Lengyelországban 15 százalékponttal csökkent ezek aránya, így 2001 decemberében 
32%-nyian tartoznak a legpesszimistábbak közé, de még így is itt a legmagasabb ezen 
válaszolók aránya a három ország közül. Csehországban tovább csökkent azok 
aránya, akik szerint sokkal kevesebbet ér majd ugyanaz az összeg egy év múlva, így 
továbbra is itt a legalacsonyabb, 20% a nagyon pesszimisták aránya. Magyarországon 
hasonló várakozásokkal a lakosság 25%-a néz a 2002. év elé, és ez 9 százalékponttal 
kevesebb a tavalyi értéknél. Az összességében pesszimisták aránya azonban csak 4%-
kal csökkent tavalyhoz képest, és ez a deficit a kissé pesszimisták és az optimisták 
táborában jelenik meg növekményként.  

Oroszországban 7% szerint sokkal többet, 31% szerint pedig (majdnem) ugyanannyi 
terméket lehet vásárolni ugyanazért az összegért, a kissé pesszimisták 21%-nyian, a 
nagyon borúlátók 21%-nyian vannak, emellett további 20% a válaszhiány mértéke. 
Ezzel a megoszlással nemcsak az egy évvel ezelőtti állapothoz viszonyítva, de a jövő 
év távlatában is az oroszok mutatkoznak a leginkább optimistának az infláció 
tekintetében. A szlovákok továbbra is ennek ellentéteként a legpesszimistábbak: 1% 
számít csak jóval több, 10% pedig ugyanannyi vagy majdnem ugyanannyi termék 
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vásárlására számít azonos összegből jövő ilyenkor, ugyanakkor 32% kissé, 45% pedig 
nagyon pesszimista. 
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5.3. táblázat 

Ön mit gondol, egy év múlva mennyi terméket tud vásárolni  
ugyanazért az összegért, mint most?  

(az összes megkérdezett %-ában) 
 

Magyarország Csehország Lengyelország Oroszország Szlovákia 
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2001 2001 

Több 
terméket 

1 1 1 2 1 1 7 1 

Ugyanannyi 
vagy 
majdnem 
ugyanannyi 
terméket 

9 13 25 29 5 11 31 10 

Valamivel 
kevesebb 
terméket 

52 57 41 40 38 46 22 32 

Sokkal 
kevesebb 
terméket 

34 25 23 20 47 32 21 45 

Nem tudja 4 5 10 10 9 10 20 12 
Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 
N= 1521 1506 2079 1179 1087 960 1600 1078 
 


