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Összegzés 

A TÁRKI 2002 júniusában adatfelvételt végzett 1510 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: 

•  A magyar lakosság szubjektív megítélése saját anyagi és az ország gazdasági 
helyzetéről valamint annak kilátásairól kis mértékben változott az elmúlt 
hónaphoz képest. A saját anyagi helyzet jövője és az ország gazdasági 
kilátásainak megítélése terén az átlagpontok emelkedését figyelhetjük meg, 
ami az elmúlt hónap kivételt jelentő csökkenésével ellentétben megegyezik az 
év eleje óta tartó trenddel. E mögött az optimisták és a változatlanságra 
számítók arányának növekedése és a pesszimisták arányának csökkenése áll. 
Ezek az összefüggések mindkét dimenzióban jelen vannak. A négy kérdésben 
elfoglalt álláspontok egymással való kapcsolata nem olyan egyértelmű, mint 
korábban volt. Most az jellemző, hogy a saját anyagi helyzettel való 
elégedettséggel csökken az attól való félelem, hogy romlik a jelenlegi anyagi 
helyzet. Akik optimisták saját helyzetüket tekintve, azok sokkal kedvezőbb 
véleménnyel vannak az ország jövőjét illetően is, és fordítva: a saját kilátásaik 
terén borúlátók leginkább az ország gazdasági helyzetének romlását vagy 
változatlanságát várják. 

•  Ebben a hónapban kérdeztük először a lakosság véleményét a Medgyessy-
kormány, valamint az új parlamenti ellenzék teljesítményéről. A Medgyessy-
kormány megítélése az Orbán-kormány májusi értékelésénél jobb, az új 
ellenzéké pedig kissé rosszabb, mint az előző ciklus ellenzékének értékelése 
volt az elmúlt hónapban. kapott 2,22-es érték viszont már az új parlament 
jobboldali ellenzékére vonatkozik. A demokrácia működésének megítélése kis 
mértékben javult az előző havihoz képest. 

•  E hónapban olyan gazdaság- és társadalompolitikai témákról kérdeztük a 
lakosságot, amelyek erősebben érintik őket. A kérdéseket az adópolitika, az 
egészségbiztosítás és a nyugdíjrendszer témája köré csoportosítottuk, és a 
jelenlegi helyzet megítélése mellett az egyes területeken lezajlott vagy várható 
változásokról alkotott véleményekre is kíváncsiak voltunk. A társadalom 
többségét érintő területek felsorolásával arra voltunk kíváncsiak, hogy a 
lakosság a mindennapi élet mely szegmenseit tartja a legsúlyosabb helyzetben 
lévőnek. Az élen – ahogy az elmúlt években is – az emberek egészségi 
állapota áll, amit a mindennapi megélhetés gondja követ. Problémás területnek 
minősül még a társadalom szerint a fiatalok helyzete, a közbiztonság, a 
lakáshelyzet és az alkohol- és kábítószer-fogyasztás. 
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•  Az állami kiadások növelését elsősorban az egészségügy és a családi 
támogatások terén, a kiadások csökkentését pedig a honvédelem, a 
munkanélküli és egy szociális segélyek, valamint a kultúra területén várja a 
magyar társadalom. Ez a preferenciasorrend gyakorlatilag megegyezik az 
elmúlt években készült hasonló kutatásokban tapasztaltakkal. A társadalom 
nagyobbik része évek óta adócsökkentés-párti, még annak tudatában is, hogy 
ezzel a szociális kiadások csökkentése jár.  

•  A magyar lakosság egyharmada – saját értékelése alapján – 
kiegyensúlyozottan jó egészségi állapotnak örvend, további egyharmadnyian 
változó, de inkább jó egészségi állapotúak, a maradék egyharmad viszont 
többé-kevésbé rossznak ítéli állapotát. A lakosság egyötöde nem vett igénybe 
az elmúlt másfél évben semmilyen egészségügyi szolgáltatást. A társadalom 
megosztott annak kérdésében, hogy elfogadna-e egy olyan hipotetikus 
egészségügyi reform lépést, amely a jelenlegi egyetlen egészségbiztosító 
helyett teret engedne több ilyen intézménynek is, így piaccá alakítva ezt a 
területet. Valamivel többen elleneznek egy ilyen ötletet, mint amennyien 
támogatják. A lakosság 40%-a semekkora havi összeg mellett nem lenne 
hajlandó olyan kiegészítő egészségbiztosítást kötni, amely fedezné a hálapénzt 
és egy egészségügyi kezelés esetén felmerülő egyéb többletköltségeket 
(utazás, jövedelemkiesés). A többiek azonban legalább havi 200 Ft-ot 
áldoznának erre, és a lakosság fele még havi 1000 Ft-ot is fizetne, havi 3000 
Ft-ot azonban csak minden negyedik állampolgár adna erre a célra. 

•  Az aktív korú, nem nyugdíjas magyar állampolgárok közel fele tagja 
valamelyik magánnyugdíj-pénztárnak; ők döntően 40 év alatti, képzett, 
magasabb jövedelmű alkalmazottak. Az aktív korú megkérdezettek többsége 
szerint nyugdíjasként az jár majd jobban, aki tagja valamely magánpénztárnak, 
és szintén a többség vélekedik úgy, hogy a magánpénztárakban gyűjtött 
nyugdíjjárulékok után nagyobb hozamú nyugdíjra lehet számítani, mint a csak 
a tb-be való befizetés esetén. A társadalombiztosítás vs. a magánpénztárak 
pénzkezelésének biztonsága és a kockázat kérdésében azonban megosztottak 
az érintett aktívak. 

•  Ebben a hónapban a közbiztonságról és a rendőrség munkájáról szólnak a 
közép-kelet-európai országok összehasonlító közvélemény-kutatási adatai. 
Magyarországon a rendőrséggel való elégedettség vegyes képet mutat. Míg a 
kérdezett lakóhelyére vonatkozó értékeléskor a többség elégedett, addig a 
rendőrségnek az egész országban végzett munkájával háromból ketten 
elégedetlenek. Ez utóbbi arányt csak az oroszok múlják alul. A közbiztonság 
kérdéskörében azonban Magyarország vezet az öt vizsgált állam között: 
négyből hárman tartják biztonságosnak a környéket, ahol élnek, és az ország 
egészét is a magyarok érzik a legbiztonságosabbnak: minden második lakos 
nyilatkozott úgy, hogy biztonságosnak tartja Magyarországot. A halálbüntetést 
is a magyarok támogatják a legkevésbé és utasítják el a legnagyobb arányban, 
hiszen a 60%-nyi halálbüntetés-párti magyarral szemben Oroszországban 80% 
az egyetértők aránya. 
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•  Az EU-csatlakozás támogatottságának közép-európai országokban 
(Magyarország, Lengyelország, Csehország) történt összehasonlításából 
kiderül, hogy az elmúlt három évhez hasonlóan most is Magyarországon a 
legmagasabb a csatlakozás-pártiak aránya: a magyarok héttizede, a lengyelek 
hattizede, a cseheknek pedig fele szavazna a csatlakozás mellett egy esetleges 
népszavazáson. 
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1. Vélemények az állampolgárok saját anyagi és az ország gazdasági helyzetéről, 
a jövőbeli kilátásokról 
Ahogy minden hónapban, úgy 2002 júniusában is felmértük, hogy a magyar 
társadalom tagjai miként értékelik saját anyagi helyzetüket, és milyen kilátásokkal 
néznek jövőjük elé. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően megkérdeztük 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. 

•  A négy vizsgált dimenzió mindegyikében történt változás az előző hónaphoz 
képest, de ezek összességében csak kismértékű eltéréseket takarnak. A saját 
anyagi helyzet értékelésére adott májusi 2,70-es átlagpontszám júniusra 2,82-
re emelkedett, egyben a négy kérdés közül ez az eltérés a legnagyobb az 
elmúlt havi adatokhoz képest. Ugyanígy kismértékű emelkedés történt a saját 
anyagi kilátások esetében is, hiszen 3,23-ról 3,30-ra nőtt az értékelést kifejező 
átlagpontszám. Az ország gazdasági helyzetére valamint annak kilátásaira 
adott értékelések esetében egyaránt kismértékű, a statisztikai hiba határán 
mozgó változás tapasztalható májushoz képest: előbbi 2,93-ról 2,87-re, utóbbi 
pedig 3,34-ről 3,39-re változott (1.1. és 1.2. ábra, valamint 1.1–1.4. táblázat). 

•  A saját anyagi kilátások és az ország gazdasági kilátásainak megítélése terén – 
az elmúlt hónap kivételt jelentő csökkenésével ellentétben, azaz az év eleje óta 
tartó trenddel megegyező módon – az átlagpontok emelkedését figyelhetjük 
meg. E jelenség mögött az optimisták és a változatlanságra számítók 
arányának növekedése és a pesszimisták arányának csökkenése áll. Ezek az 
összefüggések mindkét dimenzióban jelen vannak. (1.3. és 1.4. ábra) 

•  Az előző havihoz hasonlótendenciákat találtunk a négy vizsgált kérdésben 
kapott álláspontok egymással való kapcsolatában. (1.5–1.9. táblázat) Minél 
elégedettebb valaki jelenlegi anyagi helyzetével, annál kevésbé tart annak 
romlásától. Az optimisták aránya viszont mindegyik csoportban ugyanakkora. 
Az is igaz, hogy minél elégedettebb valaki saját anyagi helyzetével, annál 
kedvezőbbnek tartja az ország gazdasági helyzetét. A jelenlegi anyagi 
helyzetre és az ország jövő évi gazdasági helyzetére vonatkozó értékelések 
között érdekes kapcsolatot találnunk: a saját anyagi helyzetüket jónak tartók 
között valamivel nagyobb arányban vannak azok, akik szerint az ország 
gazdasági helyzete egy éven belül romlani fog a jelenlegihez képest, míg a 
saját helyzetüket közepesnek látók némileg optimistábbak a többi csoportnál. 
Akik kevésbé elégedettek jelenlegi helyzetükkel, azok között az átlagosnál 
kissé többen vannak azok, akik szerint nem változik az ország helyzete. A 
legerősebb összefüggést a jövőre vonatkozó várakozásokban találtuk: akik 
optimisták saját helyzetüket illetően, azok lényegesen kedvezőbb véleménnyel 
vannak az ország jövőjét illetően is, és fordítva: a saját kilátásaik tekintetében 
pesszimisták leginkább az ország gazdasági helyzetének romlását vagy 
változatlanságát jósolják. Csaknem ellentétes kapcsolatot találtunk az ország 
jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélésében: legnagyobb arányban azok 
tartanak annak romlásától, akik szerint most jó helyzetben van az ország 
gazdasága. 
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•  A kérdezett neme, életkora, iskolai végzettsége, jövedelmi helyzete és 
lakhelye többé-kevésbé meghatározza a vizsgált kérdések esetében 
megfogalmazott véleményeket, elsősorban a jelenlegi anyagi és a gazdasági 
helyzettel kapcsolatosakat (1.10. táblázat). A válaszolók a kor csökkenésével, 
illetve az iskolai végzettség, a jövedelem és a lakhelyül szolgáló település 
méretének növekedésével egyre jobbnak látják saját anyagi helyzetüket. A kor 
és az iskola ilyen jellegű hatása az anyagi helyzet jövőjére vonatkozó 
várakozások esetében lelhető fel. Az ország gazdaságának jelenét a jómódúak 
pozitívabban ítélik meg, míg annak jövője tekintetében a szegényebbek 
derűlátóbbak. Érdekes és meglepő eredmény, hogy a munkanélküliek minden 
kérdésben az átlagosnál bizakodóbb álláspontot fogalmaztak meg: leginkább 
saját anyagi helyzetüket és annak jövőjét látják jobbnak a többi csoport 
önmagáról adott értékeléséhez képest.  
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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. 
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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 5 0,3 
Jó 228 15,2 
Nem is jó, nem is rossz 876 58,2 
Rossz 297 19,8 
Nagyon rossz 98 6,5 
Összesen 1504 100,0 
Átlag 2,82 
Nem tudja, nem válaszolt* 5 0,3 

 
Saját anyagi kilátások N= % 
Sokkal jobb, mint most 20 1,5 
Jobb, mint most 517 38,2 
Ugyanilyen 681 50,3 
Rosszabb, mint most 120 8,9 
Sokkal rosszabb, mint most 14 1,1 
Összesen 1353 100,0 
Átlag 3,30 
Nem tudja, nem válaszolt* 156 10,4 
*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 4 0,3 
Jó 198 14,0 
Nem is jó, nem is rossz 857 60,6 
Rossz 315 22,3 
Nagyon rossz 41 2,9 
Összesen 1415 100,0 
Átlag 2,87 
Nem tudja, nem válaszolt* 94 6,2 

 
Az ország gazdasági kilátásai N= % 
Sokkal jobb, mint most 18 1,4 
Jobb, mint most 620 47,1 
Ugyanilyen 548 41,6 
Rosszabb, mint most 121 9,2 
Sokkal rosszabb, mint most 9 0,7 
Összesen 1317 100,0 
Átlag 3,39 
Nem tudja, nem válaszolt* 193 12,8 
*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 38,1 53,8 8,1 100,0 223 
Se nem jó, se nem rossz 41,1 50,6 8,3 100,0 783 
Rossz 37,6 47,7 14,7 100,0 346 
Összesen 39,7 50,4 9,9 100,0 1352 
chi2=12,9; szf=4; szgf=0,012 
 
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 31,1 57,3 11,6 100,0 225 
Se nem jó, se nem rossz 11,7 67,2 21,1 100,0 824 
Rossz 9,7 47,8 42,5 100,0 360 
Összesen 14,3 60,7 25,1 100,0 1409 
chi2=135,2; 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 44,1 41,2 14,7 100,0 211 
Se nem jó, se nem rossz 50,9 40,2 8,9 100,0 774 
Rossz 44,9 46,2 8,9 100,0 325 
Összesen 48,3 41,8 9,8 100,0 1310 
chi2=10,6; szf=4; szgf=0,031 
 
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 70,4 24,1 5,6 100,0 503 
Nem változik 36,0 57,1 6,9 100,0 620 
Rosszabb lesz 16,2 41,0 42,7 100,0 117 
Összesen 48,1 42,2 9,8 100,0 1240 
chi2=312,0; 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 47,9 34,0 18,1 100,0 188 
Se nem jó, se nem rossz 47,5 54,5 7,0 100,0 781 
Rossz 49,4 38,8 11,9 100,0 320 
Összesen 48,0 42,1 9,9 100,0 1289 
chi2=26,5; 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. 
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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 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 2,88 3,34 2,90 3,41 
Nő 2,79 3,27 2,83 3,37 
Együtt 2,83 3,30 2,87 3,39 
N= 1504 1353 1415 1317 
ÉLETKOR 
18–39 3,01 3,42 2,89 3,41 
40–59 2,68 3,22 2,83 3,37 
60– 2,77 3,22 2,87 3,40 
Együtt 2,83 3,30 2,87 3,39 
N= 1502 1352 1413 1316 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG 
legfeljebb  
általános iskola 2,66 3,25 2,76 3,45 

szakmunkásképző 2,95 3,30 2,87 3,31 
érettségi 2,97 3,42 2,95 3,41 
felsőfokú 3,15 3,31 3,06 3,32 
Együtt 2,85 3,31 2,87 3,40 
N= 1405 1277 1332 1261 
JÖVEDELMI HELYZET 
legalsó ötöd 2,43 3,28 2,73 3,48 
második ötöd 2,71 3,25 2,84 3,42 
harmadik ötöd 2,82 3,33 2,84 3,49 
negyedik ötöd 2,92 3,35 2,92 3,36 
legfelső ötöd 3,2 3,30 3,02 3,37 
Együtt 2,82 3,30 2,87 3,42 
N= 1131 1031 1075 1015 
GAZDASÁGI AKTIVITÁS 
alkalmazott 2,88 3,32 2,85 3,39 
önálló, vállalkozó 2,68 3,23 2,82 3,40 
nyugdíjas 2,58 2,86 2,92 3,31 
munkanélküli 3,22 3,57 3,16 3,44 
Egyéb inaktív 2,60 2,99 2,93 3,33 
Együtt 2,83 3,30 2,87 3,39 
N= 1501 1350 1412 1313 
TELEPÜLÉS JOGÁLLÁSA 
Budapest 2,91 3,33 2,90 3,39 
megyei jogú város 2,90 3,39 2,89 3,36 
Város 2,75 3,32 2,84 3,44 
község 2,80 3,22 2,85 3,38 
Együtt 2,83 3,30 2,87 3,39 
N= 1504 1353 1415 1317 
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2. A politika szereplőinek és a demokrácia állapotának lakossági megítélése 

Az eddigiekkel megegyező módon 2002 júniusában 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. 

•  Ebben a hónapban kérdeztük először a lakosság véleményét a Medgyessy-
kormány, valamint az új parlamenti ellenzék teljesítményéről. A Medgyessy-
kormány megítélése a beiktatását követően jobb volt, mint a leköszönő Orbán-
kormányé: az Orbán-kabinet májusi értékelése átlagosan 2,64 pont volt, a 
Medgyessy-kormánnyal való elégedettség mértéke júniusban átlagosan 2,86 
pont. Ezzel értelemszerűen ellentétes változás történt az ellenzék 
megítélésében, hiszen itt is más ellenzékről beszélünk májusban illetve 
júniusban. A májusi 2,40 pontos átlagérték még az 1998–2002-es parlamenti 
ciklus ellenzékének munkáját értékeli, a júniusban kapott 2,22-es érték viszont 
már az új parlament jobboldali ellenzékére vonatkozik. A demokrácia 
működésének megítélése nem szignifikáns mértékben, de javult az előző 
havihoz képest, így a májusi 2,50-nel ellentétben júniusban 2,56 pontos átlagot 
kaptunk. (2.1. ábra) 

•  A felnőtt korú lakosság közepesnél erősebbre értékeli a májusban beiktatott 
Medgyessy-kormány eddigi tevékenységét. A négyfokú skálán adott válaszok 
átlaga ebben a hónapban 2,86 volt, ami kis mérvű növekedést mutat az előző 
kormány legutolsó hónapjára adott értékelésben. A kormány tevékenységét 
pozitívan értékelők aránya háromszorosa a negatív véleménnyel rendelkezők 
táborának, de meg kell jegyezni, hogy a szokásosnál magasabb a 
válaszmegtagadók illetve a véleménnyel nem rendelkezők aránya, azaz új 
kabinet beiktatása óta eltelt idő rövidsége miatt minden harmadik 
megkérdezett nem tudott (vagy nem akart) véleményt nyilvánítani. (2.1. 
táblázat) A társadalmi-demográfiai változók mentén képzett csoportok csak 
gyenge különbségeket mutatnak az új kormánnyal való elégedettség 
kérdésében. Ez a homogén jelleg némileg megtörik a gazdasági aktivitás 
alapján képzett csoportok esetében, hiszen a vállalkozók (és önállók) 
valamelyest magasabb pontszámot adtak a kormány értékelésére, mint az 
inaktívak. Szintén kimutatható némi különbség az iskolai végzettség alapján 
is: a legfeljebb általános iskolát végzettek értékelik a legpozitívabban, a 
szakmunkás végzettségűek pedig a legnegatívabban a kormány tevékenységét. 
(2.5. táblázat).  

•  Az előző és az új parlament ellenzékének munkájával való elégedettség között 
– amely összehasonlítást a májusi és júniusi adatok összevetése teszi lehetővé, 
kis különbséget tapasztaltunk: májusban az MSZP és az SZDSZ ellenzéki 
munkáját 2,40-re, júniusban a jobboldali pártok ellenzékként végzett 
tevékenységét 2,22-re értékelte a lakosság. Ez utóbbi ellenzéki csoport 
megítélésékor negatívan értékelést közel kétszer annyian adtak, mint pozitív 
értékelést. A válaszmegtagadók aránya az előző kérdéshez hasonlóan itt is 
egyharmados, azaz minden harmadik megkérdezett utasította el a válaszadást. 
(2.2. táblázat) Az életkor és a jelenlegi ellenzék megítélése nem túl erős 
negatív összefüggést mutat: a kor csökkenésével egyre nagyobb az 
elégedettség mértéke a volt kormányoldallal, amely ma az ellenzék szerepét 
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tölti be. Érthető módon ez az összefüggés korábban is kimutatható volt – akkor 
természetesen még fordított felállással. A korhoz hasonlóan kimutatható egy 
gyenge összefüggés a lakóhely alapján is: nagyobb elismeréssel fogadják az 
ellenzék munkáját a vidékiek, főleg a falvakban élők, mint a budapestiek. (2.5. 
táblázat) 

•  Ha a kormány és az ellenzék együttes megítélését vizsgáljuk, akkor láthatjuk, 
hogy a megkérdezettek közel fele – a korábbi hónapokban tapasztalt 20–25%-
kal ellentétben – vagy az új kormány, vagy annak ellenzéke eddigi 
teljesítményéről nem tudott egyértelmű értékelést adni. A válaszadók 5%-a 
mind a kormány, mind pedig az ellenzék tevékenységével elégedetlen, és 14% 
azok aránya, akik mindkettővel elégedettek. Csak a Medgyessy-kormány 
tevékenységével elégedett a válaszadók 61%-a (májusban ugyanez az érték az 
Orbán-kabinetre vonatkozóan 41% volt), és csak az ellenzék munkáját ítéli 
meg pozitívan egyötödük (májusban ez a tábor egyharmados volt, de ekkor a 
jelenlegi kormánypártok ellenzékiségét értékelték) (2.4. táblázat és 2.2. ábra).  

•  A magyar demokrácia megítélése valamelyest – nem szignifikáns mértékben – 
változott a múlt havi adatokhoz képest. A júniusi érvényes válaszok átlaga 
2,56, míg egy hónappal korábban ugyanez a mutató 2,50 volt (2.1. ábra). 
Ebben a hónapban az elégedettek aránya 20 százalékponttal haladta meg az 
elégedetlenekét (májusban még fordított felállás és 10 pontos különbség volt 
tapasztalható) (2.3. táblázat). Az egyes szocio-demográfiai jellemzők nem 
tesznek különbséget a válaszadók között a demokrácia működésének 
kérdésében. Egyetlen kivétel az az érdekes eredmény, miszerint a 
munkanélküliek mind az aktívakkal, mind pedig a többi inaktívval szemben 
valamelyest pozitívabban értékeli a demokrácia magyarországi működését. 
(2.5. táblázat).  

•  A kormány, az ellenzék és a demokrácia megítélése között nincs olyan 
markáns összefüggés, mint korábban volt. Az elmúlt hónapokra ugyanis az 
volt a jellemző, hogy minél elégedettebb volt valaki a(z Orbán-)kormány 
tevékenységével, annál pozitívabban nyilatkozott a demokrácia magyarországi 
működéséről. Az egykori ellenzék és a demokrácia működésének megítélése 
között valamivel gyengébb kapcsolat volt jellemző, amelyben minél 
pozitívabban értékelte a válaszadó az ellenzéket, annál jobban csökkent a 
demokrácia működését minősítő válaszok átlagértéke, kivétel azon válaszolók 
csoportja, akik a leginkább pozitívan értékelik a volt az előző parlament 
ellenzékének munkáját. Az előbbi kapcsolat általában erősebb, utóbbi 
gyengébb volt. A kormányváltással megszűntek ezek az együttjárások, most 
sokkal homogénebbek a válaszok. Jelenleg inkább az jellemző, hogy mind a 
kormány, mind pedig az ellenzék munkáját egyértelműen negatívan 
demokrácia működését, mint a többi válaszoló. 
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2.1. ábra A kormány és az ellenzék tevékenységének, valamint a demokrácia 

működésének 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 4 évi tevékenységének megítélése  

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

N= % 
Egyértelműen pozitívan 174 18,4 
Inkább pozitívan 538 56,9 
Inkább negatívan 164 17,3 
Egyértelműen negatívan 70 7,4 
Összesen 946 100,0 
Átlag 2,86 
Nem tudja, nem válaszolt* 563 37,3 

  *az összes megkérdezett százalékában 
 
 

2.2. táblázat  
Az ellenzék munkájának megítélése1  

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

N= % 
Egyértelműen pozitívan 57 5,8 
Inkább pozitívan 295 30,1 
Inkább negatívan 436 44,4 
Egyértelműen negatívan 194 19,8 
Összesen 982 100,0 
Átlag 2,22 
Nem tudja, nem válaszolt* 527 34,9 

  *az összes megkérdezett százalékában 

 
 

2.3. táblázat 
A demokrácia működésének megítélése 

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

N= % 
Nagyon elégedett 24 1,8 
Elégedett 751 58,3 
Elégedetlen 441 3,43 
Nagyon elégedetlen 72 5,6 
Összesen 1288 100,0 
Átlag 2,56 
Nem tudja, nem válaszolt* 221 14,7 

*az összes megkérdezett százalékában 
 
                                                 
1 Ebben a hónapban még az előző, 1998–2002 folyamán működő parlament ellenzékének 
tevékenységére kérdeztünk rá.  
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2.4. táblázat 
A kormány és az ellenzék tevékenységének együttes megítélése 

 

 N= % Az érvényes válaszok  
%-ában 

Mindkettővel elégedett 114 7,6 13,8 
Csak a kormánnyal elégedett 504 33,4 61,0 
Csak az ellenzékkel elégedett 166 11 20,1 
Mindkettővel elégedetlen 42 2,8 5,1 
(Összesen) 826 54,7 100,0 
Nem tudja, nem válaszolt 683 45,3 – 
Összesen 1509 100,0 – 

 
2.2. ábra  

A kormány és az ellenzék tevékenységének együttes megítélése 
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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 

 Az Orbán-kormány 
megítélése 

Az ellenzék 
megítélése 

A demokrácia 
működésének 

megítélése 
NEM 
férfi 2,87 2,20 2,57 
nő 2,85 2,23 2,56 
együtt 2,86 2,22 2,56 
N= 946 982 1288 
ÉLETKOR 
18–39 2,79 2,40 2,64 
40–59 2,87 2,12 2,49 
60– 2,96 2,08 2,56 
együtt 2,86 2,22 2,57 
N= 945 981 1287 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG 
legfeljebb 
általános iskola 2,95 2,16 2,54 

szakmunkásképző 2,71 2,31 2,47 
érettségi 2,82 2,28 2,62 
felsőfokú 2,83 2,14 2,60 
együtt 2,86 2,22 2,56 
N= 898 938 1218 
JÖVEDELMI HELYZET 
legalsó ötöd 2,93 2,21 2,53 
második ötöd 2,82 2,40 2,56 
harmadik ötöd 2,91 2,10 2,59 
negyedik ötöd 2,80 2,30 2,59 
legfelső ötöd 2,88 2,18 2,57 
együtt 2,86 2,24 2,57 
N= 730 759 979 
GAZDASÁGI AKTIVITÁS 
alkalmazott 2,84 2,24 2,54 
önálló, vállalkozó 2,98 2,10 2,54 
nyugdíjas 2,65 2,63 2,54 
munkanélküli 2,63 2,40 2,83 
egyéb inaktív 2,66 2,57 2,52 
együtt 2,86 2,22 2,56 
N= 944 979 1285 
TELEPÜLÉS JOGÁLLÁSA 
Budapest 2,86 2,07 2,47 
megyei jogú város 2,80 2,21 2,57 
város 2,94 2,22 2,57 
község 2,85 2,31 2,60 
együtt 2,86 2,22 2,56 
N= 946 982 1288 
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3. A jóléti rendszerrel kapcsolatos intézményi preferenciák 
A júniusi kutatás során a gazdaság- és társadalompolitikának olyan szegmenseit 
állítottuk a középpontba, amelyek a lakosságot is erősebben érintik. A kérdéseket az 
adópolitika, az egészségbiztosítás és a nyugdíjrendszer témája köré csoportosítottuk, 
és a jelenlegi helyzet megítélése mellett az egyes területeken lezajlott vagy várható 
változásokról alkotott véleményekre voltunk kíváncsiak. 

3.1. Adóterhek, jóléti elosztás 
A társadalom többségét érintő területek felsorolásával kezdve arra voltunk kíváncsiak, 
hogy a lakosság a mindennapi élet mely területeit látja a legproblémásabbnak.. A 
felsorolt 12 terület közül az 5 legsúlyosabb helyzetben lévőt kellett kiválasztani. E 
rangsort összevethetjük a rendszerváltás előtti év állapotával is, hiszen egy 1988-as 
kutatás – némileg aktualizálva, de az összehasonlíthatóság szempontját szem előtt 
tartva – ugyanezt a kérdéssort tettük fel.2 (3.1. ábra)  

2002-ben a magyar társadalom leginkább az emberek egészségi állapota miatt 
aggódik: a megkérdezettek háromnegyede választotta be ezt a területet az öt 
legsúlyosabb probléma közé, 1988-ban azonban csak minden második válaszoló ítélte 
jelentős problémának ugyanezt. Az idei kutatásban felülreprezentáltak a saját 
bevallásuk szerint rossz egészségi állapotúak, a középkorúak (40–59 évesek) és a 
legfeljebb érettségivel rendelkezők azok között, akik szerint ma az egyik legégetőbb 
kérdés a magyar lakosság egészségi állapota.  

A mindennapi megélhetés második helyen áll a problémalistán, 14 éve pedig ez volt 
az első. A helyezésbeli azonosság (vagy épp különbség) mellett az is sokatmondó, 
hogy a két időpontban pontosan ugyanannyian, a lakosság kétharmada tartotta e 
problémát az öt legsúlyosabb egyikének. 1988-ban és 2002-ben is a harmadik helyre 
került az alkohol- illetve kábítószer-fogyasztás. A harmadik–ötödik helyre olyan 
témák kerültek 2002-ben, amelyek 1988-ban is az élmezőnyben voltak: az ifjúság 
helyzetét, a közbiztonság állapotát és a lakáshelyzetet egyenként a lakosság fele a 
komoly problémák közé sorolta. Érdekes, hogy az a közéletben gyakran hangoztatott 
frázis, miszerint a rendszerváltás igazi nyertesei a fiatalok, nem igazolódik e kérdéssor 
alapján, hiszen a rendszerváltás előtti évben a válaszolók 40%-a, ma viszont már 
56%-a tartja az öt legjelentősebb probléma között számon a fiatalok helyzetét. 
Természetes, hogy e témát elsősorban maga az érintett korcsoport tartja fontos 
területnek, és a kor csökkenésével egyre csökken azok aránya, akik a súlyos 
problémák közé sorolnák azt. Az életkoron kívül más tényezők is befolyásolhatják a 
fiatalok helyzetének megítélését: a nők, a legfeljebb alapfokú végzettséggel 
rendelkezők, a vidéki városokban és falvakban élők szintén az átlagosnál nagyobb 
arányban választotta be az öt terület közé. 

                                                 
2 A kérdés és a kérdezett itemsor a két kutatásban így hangzott: 
1988: A kártyán olvasható problémák közül kérem válassza ki azt az ötöt, amelyet ma Magyarországon 
a legsúlyosabbnak tart.: egyre csökken az ország népessége, a demokrácia hiánya, romlik az emberek 
egészségi állapota, egyre több embert fenyeget a mindennapi megélhetés gondja, lakáshiány, 
környezetszennyeződés, az erkölcsök általános romlása, az alkoholizmus, kábítószerezés terjedése, az 
iskolarendszer problémái, öngyilkosság, az ifjúság helyzetének kilátástalansága, a bűnözés növekedése 
 
2002: A válaszlapon olvasható területek közül Ön melyiken látja a legsúlyosabbnak a helyzetet ma 
Magyarországon? Kérem válassza ki azt az ötöt, ahol a legsúlyosabbnak a helyzetet: népesedési 
helyzet, a demokrácia állapota, az emberek egészségi állapota, a mindennapi megélhetés, lakáshelyzet, 
környezetszennyezés, az erkölcsök állapota, alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás, az oktatás, az 
öngyilkosságok száma, a fiatalok helyzete, a közbiztonság. 
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A problémás területek rangsorának második felében található témák egy évtizeddel 
ezelőtt is „másodvonalasak” voltak csupán, és többségük problematikussága azóta 
még csökkent is valamelyest. Ilyen a népességcsökkenés, az erkölcsök valamint a 
demokrácia állapotának kérdése: mindhárom esetben érzékelhető a csökkenés 
mértéke, amely rendre 10, 10 és 9 százalékpont. A népesedés problémája és a 
demokrácia állapotának kiemelése esetében ugyanazon szocio-demográfiai csoportok 
felülreprezentáltak: a férfiak, a diplomások és a budapestiek a mintaátlagnál nagyobb 
arányban választották az öt legsúlyosabb probléma közé e két területet. A 
környezetszennyezés megítélése nem nagyon változott: ’88-ban több, mint 
egyharmadnyian, idén pedig éppen egyharmadnyian választották az öt legsúlyosabb 
problémaként is felfogató terület közé. A legkevesebben – a már említetteken kívül – 
az oktatás helyzetét (19%) és az öngyilkosságok számát (13%) értékelik súlyos 
problémának a 12 felsorolt terület közül. (3.1. ábra) 

Az állam feladatainak teljesítéséhez beszedett adók felhasználásáról állandó vita 
folyik a magyar politikai életben és a közbeszéden belül is. Az állam feladata például 
a rossz anyagi körülmények között élők támogatása. A szegénység azonban 
differenciált fogalom, így a támogatásra jogosultak körén is más-más csoport érthető. 
A jelen kutatásban feltett kérdésben négy kategóriát különböztettünk meg a 
támogatandó szegények köre alapján: az állam támogasson minden szegényt; csak 
azokat, akik megérdemlik (munkájuk, magatartásuk által); akik máshonnan nem 
remélhetnek segítséget; vagy az állam senkit se támogasson. A legnagyobb szociális 
érzéket sejtető, minden szegény állami támogatását elváró válaszadók az összes 
megkérdezett egyötödét teszik ki, míg a teljesen antiszociális álláspontot („az állam 
ne támogasson senkit”), csupán alig néhányan mondták (1,3%). A köztes nézetek 
közül jóval dominánsabb az érdem alapján adott támogatás, mint a rászorultsági 
alapon adott. A munkával, „helyes” magatartással kivívott érdem alapján adna segélyt 
közel minden hatodik megkérdezett, és csak minden ötödik-hatodik válaszoló adna 
azon szegényeknek, akik már csak az állam segítségében bízhatnak. Érdekes, hogy 
ebben a kérdésben szinte mindenkinek van véleménye, hiszen csak 3%-nyian nem 
tudtak válaszolni rá.  
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 3.1. ábra Az egyes társadalmi problémákat a legsúlyosabbak közé sorolók aránya a népességben (%) 
1988, 2002 
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3.1. táblázat Kiket támogasson az állam? (1988, 1995, 2002, az érvényes választ adók 
százalékában) 
 

1988 1995 2002 
 

% % % N 

minden szegényt 11,6 14,2 21,6 317 

azokat, akik ezt munkájukkal, magatartásukkal kiérdemlik 53,9 56,0 59,0 866 

azokat, akik máshonnan nem remélhetnek segítséget 31,2 28,7 18,1 266 

senkit se támogasson 3,2 1,0 1,3 19 

összesen 100,0 100,0 100,0 1468
A forrásul szolgáló korábbi kutatások: 1988 TÁRKI A, 1995 Tárki: Reform 

Ugyanezt a kérdéssort feltettük 1988-ba és 1995-ben is. (3.1. táblázat) Bár az egyes 
kategóriákba érkezett válaszok arányait tekintve nem történt jelentős súlyeltolódás, érdemes 
megemlékezni néhány változásról. A vizsgált 14 év alatt folyamatosan nőtt a minden szegény 
állami támogatásával egyetértők aránya, 1988 és 2002 között éppen 10 százalékponttal 
melekedett e csoport aránya. Kisebb mértékben, de szintén folyamatos növekedésről 
számolhatunk be az érdem alapján támogatók csoportja esetében is, de még talán ennél is 
fontosabb az, hogy minden vizsgált időpontban az e véleményt osztók voltak a legtöbben. 
Folyamatosan csökken viszont a rászorultság alapján támogatók aránya, azoké tehát, akik 
azokat a szegényeket támogatnák, akiknek az állami segítség az utolsó lehetőségük. Az itt 
bekövetkezett változás volumene hasonló nagyságrendű, mint a minden szegényt támogatók 
esetében, hiszen 13 százalékpontos csökkenés mutatható ki e csoport esetében a 
rendszerváltás előtti évtől máig terjedő időszak alatt. A senkit nem támogatók tábora 
mindhárom méréskor minimális volt.  
 
3.2. táblázat A szubjektív anyagi önbesorolás hatása a szociális juttatások 
kiterjesztéséről alkotott véleményre (%) 

Ön szerint az Ön családja mely csoportba tartozik? A szegények közül kiket 
támogasson az állam? alsó 

ötöd 
második 

ötöd 
középső 

ötöd 
negyedik 

ötöd 
felső 
ötöd átlag N 

minden szegényt 
támogasson 42,8 19,7 15,3 22,2 25,0 21,2 308 

azokat, akik ezt 
munkájukkal, 
magatartásukkal 
kiérdemelték 

43,2 59,9 63,4 66,7 50,0 59,2 861 

azokat, akik máshonnan 
nem remélhetnek segítséget 12,2 18,9 20,2 11,1 25,0 18,3 266 

senkit se támogasson 1,8 1,5 1,1 – – 1,3 19 
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1454
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Ahogy a 3.2. táblázatból látszik, a szegények támogatását célzó egyes alternatívákkal való 
egyetértést igen erősen befolyásolja az, hogy a válaszoló miként érzékeli saját (és családja) 
anyagi helyzetét.3 Legerősebb összefüggést a legszegényebbeknek a minden szegény 
támogatásáról alkotott véleménye esetében tapasztaltunk: míg az összes megkérdezett 
egyötöde javasolná az államnak, hogy minden szegényt támogasson, addig a szegények közül 
már közel minden második vélekedik így – érthető módon, hiszen így alanyi jogon, biztosan 
kapnának a szociális juttatásokból. A legszegényebbekkel ellentétben a közepes és jó 
jövedelműek (a középső és negyedik ötödbe tartozók) viszont még az átlagosnál is 
erőteljesebben képviselik azt a véleményt, miszerint érdem alapján osszon az állam 
támogatást a szegények között. A méltányossági alapon utalt támogatással a legrosszabb 
anyagi helyzetű háztartásokban élők szintén az átlagosnál kisebb mértékben értenek egyet 
(aminek talán az a félelem lehet az oka, hogy ilyen alapon nem jutnak biztosan állami 
szociális juttatásokhoz).  

Az állami adópolitika és a szociális juttatások mértéke közti kapcsolat alapvetően kétféle 
lehet: a kiadások csökkentése illetve növelése jöhet szóba. Ezek azonban különböző 
következményekkel járnak: a kiadások csökkentése adócsökkentést von maga után, a 
kiadások növelése viszont adónöveléssel. Háromból két megkérdezett az előbbit, azaz az 
adócsökkentést és az ezzel járó szociálisjuttatás-csökkentést választaná, míg a harmadik 
válaszoló a magasabb adók ellenére is a szociális kiadások növelését várná a kormánytól. 
Pontosan ugyanígy oszlottak meg a vélemények egy 1996-os illetve egy 1999-es kutatás során 
is. Mindkét korábbi időpontban ugyancsak 7:3 arányban választottak a két lehetőség közül a 
megkérdezettek. Ez a stabilitás annak fényében még fontosabb, hogy 1996 óta már a 
harmadik kormányzati ciklus kezdődött meg, mégsem változott a társadalom alapvető 
attitűdje az adópolitikáról a három többé-kevésbé eltérő adópolitikát folytató kormány alatt 
sem. (3.3. táblázat) 

3.3. táblázat Ha a kormány választhatna, hogy csökkentse az adókat vagy növelje a 
szociális kiadásokat, akkor Ön szerint mit kellene csinálnia? (1996, 2002, az érvényes 
választ adók százalékában) 

1996 1999 2002 
 

% % % N 

Csökkenteni az adókat, mégha ez azzal is jár, hogy kevesebbet 
költ a szociális kiadásokra. 70,5 67,3 70,2 910 

Többet költeni szociális kiadásokra, mégha ez magasabb adókkal 
is jár. 29,5 32,7 29,8 386 

összesen 100,0 100,0 100,0 1296
A forrásul szolgáló korábbi kutatás: Tárki – ISSP 1996, Tárki: Állam és polgárai II. 1999 
                                                 
3 Ez utóbbi tényezőt, azaz a családi jövedelem alapján történő önbesorolást a következő kérdéssel mértük: 
Magyarországon megközelítőleg tízmillió ember él. Képzelje el, hogy az embereket az egy főre jutó jövedelmük 
szerint öt egyforma (2–2 millió főt számláló) létszámú csoportba osztjuk. A felső ötödben vannak a leggazdagabb 
családok, az alsó ötödben a legszegényebbek. Ön szerint az Ön családja melyik csoportba tarozik? A kérdésre 
adott érvényes válaszok megoszlása az alábbi: alsó ötöd: 15,2%; második ötöd: 31,8%; középső ötöd: 49,4%; 
negyedik ötöd: 3,0%; felső ötöd: 0,6% (N=1492) 1999-ben ugyanezek az adatok: alsó ötöd: 29,0%, második 
ötöd: 28,1%, középső ötöd: 35,7%, negyedik ötöd: 5,3%, felső ötöd: 1,8% (N=756) A forrásul szolgáló 1999-es 
kutatás: Állam és polgárai II. Fontos változás történt az alsó és a középső ötöd tekintetében: a saját helyzetét a 
legrosszabbak közé sorolók aránya három év alatt a felére csökkent, míg a középre húzás tendenciája tovább 
erősödött, hiszen a magukat a jövedelmi ranglétra közepére helyezők a megkérdezettek egyharmada helyett mára 
gyakorlatilag eléri az 50%-ot. 
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Az adócsökkentést támogatók állnak az önmagukat a lakosságon belül közepes anyagi 
helyzetű családok közé sorolók, míg a legszegényebbek inkább az adóemelés, és ezáltal a 
szociális kiadások emelése mellett állnak. Érdekes módon nincs közvetlen hatással a háztartás 
objektív jövedelmi helyzete az adópolitika kérdésében hangoztatott véleményre. Az adó-és 
szociális kiadások csökkentése mellett érvelők között a mintaátlagnál nagyobb arányban 
találunk fiatalokat (18–39 évesek), alkalmazottakat, nagyobb vidéki (megyei jogú) 
városokban és falvakban élőket, míg az ellentétes véleményt képviselők között több az idős 
(60 év feletti), a vállalkozó és a budapesti válaszoló. 

Az adócsökkentéssel vagy -emeléssel való egyetértés és a kockázatvállalási hajlam4 
összefügg. A kockázatvállalók felülreprezentáltak az amúgy többségi véleményt képviselő 
adócsökkentés-pártiak között, a kockázat elől kitérők viszont az adóemelés árán is nagyobb 
szociális kiadásokat pártolók között vannak az átlagosnál némileg nagyobb arányban. 
Emellett azonban azt az általánosabb síkon érvényesülő összefüggést is figyelembe kell venni, 
hogy mind a kockázatvállalási hajlamra, mind pedig az adópolitikai alapelvekre hatással van a 
társadalmi státusz, azaz a két kérdés kapcsolata mögött egy harmadik tényező hatása is 
meghúzódik. 

Az adópolitikáról alkotott lakossági vélekedéseket részleteiben tárja fel a következő két 
kérdéssor. Az elsőben azt kérdeztük, hogy a felsorolt tíz terület közül melyeken lenne szükség 
az állami kiadások növelésére még annak árán is, hogy ezáltal az adók növekednének, és az 
adózók kézhez kapott jövedelme csökkenne. A második kérdéssor ennek ellentétét szimulálja 
és arra kíváncsi, hogy ugyanezen tíz terület közül melyeken kellene az állami kiadásokat 
csökkenteni, ami azzal járna, hogy az adók csökkennének, az adózók elkölthető jövedelme 
pedig nőne.  

A 3.2. ábrán látható, hogy az állami kiadások növekedésének elsődleges célpontjai az 
egészségügy és a családi támogatások. Mindkét esetben igaz, hogy tízből hét válaszoló még 
azzal együtt is többlettámogatást javasol ezeken a területeken, hogy ennek kivitelezése csak 
adónöveléssel lehetséges. Az egészségügy terén folyamatos növekedés mutatkozik az 
igényekben: a hét és három évvel ezelőtti állapothoz képest is nagyobb a hiányérzet, mára 23 
illetve 8 százalékponttal többen, 85%-nyian költenének még az egészségügyre. A családi 
támogatások hullámzó az igények alakulása: 1995 és 1999 között 16 százalékponttal nőtt, 
1999 és 2002 között viszont 3 százalékponttal csökkent a több kiadás mellett érvelők aránya, 
amely így most kétharmados arány körül áll. A nyugdíjakra valamint az oktatásra fordítandó 
többletkiadásokkal az elmúlt három évben gyakorlatilag ugyanannyian értettek egyet: minden 
második megkérdezett kevesli az államnak a nyugdíjakra fordított kiadásait, míg tízből 
négyen tennének még az oktatásra fordított költségvetési összeg mellé, bár hét éve még csak 
40 % körül volt a nyugdíjra többet költeni szándékozók aránya, az oktatás esetében viszont 
folyamatos szolid csökkenés tapasztalható. Szociális segélyekre valamivel kevesebben 
fordítanának még többet, mint 1999-ben, de így is minden ötödik illetve negyedik válaszoló 
többletforrást igényel ezeken a területeken. A rendőrségre fordítandó kiadások növelése 
tekintetében a kilencvenes évek második felében nőtt, az elmúlt három évben viszont 

                                                 
4 A kockázatvállalási készséget az alábbi kérdéssel mértük: Tegyük fel, hogy egy családtagja vagy kedves 
ismerőse tanácsot kér Öntől, mert két új álláslehetőséget kapott. Az egyik állás átlagos megélhetést biztosít, de 
biztos jövedelmet ígér. A másik egy ennél kockázatosabb vállalkozás: nem tudni még, hogy nagyon sokat fog 
keresni vele, és akkor megoldódik minden gondja, vagy de az is lehet, hogy aránylag szerény pénzt keres majd. 
Ön szerint melyiket kellene választania? (1) Azt, amelyik átlagos megélhetést, de biztos jövedelmet ígér, vagy (2) 
azt, amelyik kockázatosabb: lehet, hogy sok pénzt fog keresni, de lehet, hogy nem? A kérdésre adott válaszok 
megoszlása az alábbi: (1) kockázatkerülő 82,2%, (2) kockázatvállaló: 14,1%, nem tudja, válaszhiány: 3,6% 
(N=1509) 1999-ben ugyanezek az adatok: kockázatkerülő 89,7%, kockázatvállaló 10,3%, nem tudja, 
válaszhiány:6,3% (N=1478) A forrásul szolgáló 1999-es kutatás: Állam és polgárai II. 



 25

csökkent azok a pártolók aránya. A környezetvédelem esetében azonban folyamatos 
növekedés játszódott le, mivel 1995 óta összesen 17 százalékponttal lettek többen azok, akik a 
környezetvédelemre költenének még. A legkevésbé munkanélküli segélyre, kultúrára és 
honvédelemre áldozna a magyar társadalom, amennyiben ez csak adóemeléssel volna 
kivitelezhető. A honvédelem esete némileg figyelemre méltó, hiszen az 1995-ös igen alacsony 
támogatottság 1999-ben, azaz Magyarország NATO-csatlakozásának és a jugoszláv háború 
évében 9%-ra nőtt, tehát ennyien adtak volna még több költségvetési forrást a honvédelemre, 
ami már akkor is csak az utolsó helyre volt elég, azaz még a délszláv háború közelsége sem 
jelenített meg többletigényt a honvédség esetében. Ez az arány most még jelentéktelenebb 
lett: csak minden huszadik válaszoló tartaná fontosnak e terület jelenleginél erőteljesebb 
finanszírozását. 

Ahogy várható volt, azok a területek állnak az állami kiadások csökkentésének kérdésében az 
élen, amelyek az állami kiadások növeléséről szóló kérdésben háttérbe szorultak. Így a 
felsorolt tíz terület közül legkevésbé fontos a magyar társadalom számára a honvédelem, de 
lakosság harmada–ötöde megnyirbálná a munkanélküli és egyéb szociális segélyek, a kultúra, 
művelődés, valamint a rendőrség állami támogatását is. Ezzel szemben csak kevesen 
csökkentenék az előző kérdésben fontosnak minősített területek állami támogatását, így a 
környezetvédelem, a nyugdíjak, a családi támogatások, az oktatás és az egészségügy, amelyek 
finanszírozásába csak a megkérdezettek 4–9%-a avatkozna be, mégpedig az állami támogatás 
csökkentésével. (3.3. ábra) Leginkább a környezetvédelemre, a honvédségre és a rendőrségre 
költendő pénz csökkentését támogatók arányában történtek változások az elmúlt 7 évben, de 
különböző folyamatokról van szó. Idén a legmagasabb a honvédelemre költendő összeg 
csökkentését támogatók aránya, ami az 1999 óta nőtt, előtte azonban, 1995 és 1999 között 
valamelyest csökkent a forráselvonás támogatóinak aránya. A rendőrségtől való elvonással 
való egyetértés folyamatosan csökken: 1995-ben még 27%, ma már csak 18% azok aránya, 
akik sokallják a rendőrségre áldozott költségvetési forrásokat. Ugyanilyen irányú és hasonló 
mértékű változás zajlott le a környezetvédelemtől való elvonás kérdésében is.  
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 3.3. ábra Mely területeken támogatná az állami kiadások növekedését abban az esetben is, ha így az adók növekednének, 
az adózók kézhez kapott jövedelme viszont csökkenne? (az egyes területeket választók aránya %-ban) 
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A forrásul szolgáló korábbi kutatások: Tárki :Reform felvétel 1995, Tárki:  Állam és polgárai II. 1999 
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a. ábra Mely területeken támogatná az állami kiadások csökkenését abban az esetben is, ha így az adók növekednének, 
az adózók kézhez kapott jövedelme viszont csökkenne?  

(1999, 2002, az egyes területeket választók aránya az érvényes választ adók között) 
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A forrásul szolgáló korábbi kutatások: Tárki: Reform felvétel 1995, Tárki: Állam és polgárai II. 1999 
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3.2. Az egészségüggyel kapcsolatos intézményi preferenciák 
 

Az adópolitika mellett az egészségügy is a közvélemény figyelmének fókuszában áll. A 
terület objektív fontossága mellett a mindennapi diskurzusból és jelen kutatásból is kiderül az 
egészségüggyel való általános elégedetlenség, amelyre a kormányzat az egészségügy régóta 
tervezett reformjával kíván reagálni. Ennek egyik lehetősége, hogy az eddigi egyetlen 
egészségbiztosító helyett több biztosító legyen, amelyek így piaci versenyt generálnak. 
Emellett állandó kérdés a hálapénz intézményének megszüntetése, amire lehetőségként 
valamilyen kiegészítő biztosítási összeg kínálkozik. E két alternatíva vizsgálata előtt azonban 
két alapvető kérdést kívántunk feltérképezni: egyfelől a lakosság szubjektív egészségi 
állapotát, másfelől pedig az egészségügyi szolgáltatások elmúlt másfél évben történt 
igénybevételét mértük fel. 

A lakosság három nagyjából azonos nagyságú csoportra osztható egészségi állapota alapján. 
Saját bevallása szerint minden harmadik 18 éven felüli magyar lakos kiegyensúlyozottan jó 
egészségi állapotnak örvend, és szintén minden harmadik felnőtt mondja azt, hogy egészségi 
állapota változó, de inkább jónak minősül. A társadalom harmadik harmada időszakosan vagy 
állandóan küzd valamilyen egészségi problémával: a teljes felnőtt társadalom tizede rossznak 
tartja állapotát, közel egyötöde pedig változó, de nem kielégítő egészségi állapotú.  

 

3.4. ábra Milyen az Ön egészségi állapota? (az érvényes választ adók százalékában) 

változó, de inkább jó
35%

változó, nem kielégítő
18%

kiegyensúlyozottan jó
35%

inkább rossz
12%

A hagyományos társadalmi-demográfiai háttérváltozók igen jól magyarázzák az egészségi 
állapotról adott önértékelést, és azt az eddig is ismert összefüggést erősítik meg, miszerint az 
idősebb, alacsonyabb státusú lakosok egészségi állapota szignifikánsan rosszabb, mint a 
társadalom többi csoportja esetében. (3.4. táblázat) Legnagyobb hatással – érthető módon – az 
életkor van az egészségi állapotra vagy annak érzetére. A fiatalok kohorszától indulva 
folyamatosan feleződik azon csoport aránya, amely kiegyensúlyozottan jónak ítéli egészségi 
állapotát, és fordítva: az életkor növekedésével jelentősen nő a rossz egészségi állapotúak 
aránya: míg a fiatalok között alig találunk ilyen választ, addig a 60 év felettiek esetében tízből 
hatan többé-kevésbé rossz egészségi állapottal küzdenek.  
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b. táblázat A lakosság egészségi állapota saját megítélése alapján  
különböző szocio-demográfiai szempontok szerint (%) 

 
Ön szerint milyen az Ön egészségi állapota? 

 kiegyensúlyo-
zottan jó 

változó, de inkább 
jó 

változó, nem 
kielégítő 

inkább rossznak 
mondható 

NEM 
Férfi 40,3 38,1 14,2 7,4 
Nő 30,5 33,1 20,6 15,9 
Együtt 35,0 35,4 17,6 11,9 
N= 526 532 264 179 
ÉLETKOR 
18–39 57,3 36,1 (4,7) (1,8) 
40–59 26,0 39,3 22,5 12,2 
60– 12,2 28,4 31,6 27,8 
Együtt 35,0 35,4 17,7 11,9 
N= 525 530 265 179 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG 
legfeljebb  
általános iskola 27,7 36,0 23,5 12,8 

szakmunkásképző 44,0 39,3 (11,0) (5,8) 
érettségi 42,5 37,2 13,2 (7,1) 
felsőfokú 49,4 35,6 (8,3) (6,7) 
Együtt 37,0 36,7 16,9 9,4 
N= 520 516 237 132 
JÖVEDELMI HELYZET 
legalsó ötöd 31,7 33,5 20,5 14,3 
második ötöd 33,5 36,2 18,8 (11,6) 
harmadik ötöd 30,7 43,1 16,0 (10,2) 
negyedik ötöd 36,3 38,0 19,0 (6,8) 
legfelső ötöd 47,7 33,9 (11,5) (6,9) 
Együtt 35,9 37,0 17,2 9,9 
N= 405 417 194 112 
GAZDASÁGI AKTIVITÁS 
alkalmazott 45,9 41,0 9,4 3,7 
önálló, vállalkozó 10,8 25,8 35,2 28,2 
nyugdíjas (25,0) (37,5) (12,5) (25,0) 
munkanélküli 63,0 36,1 (0,9) – 
Egyéb inaktív (41,2) (35,3) (23,5) – 
Együtt 35,0 35,5 17,6 11,9 
N= 524 531 264 178 
TELEPÜLÉS JOGÁLLÁSA 
Budapest 44,8 32,5 11,6 11,2 
megyei jogú város 38,3 31,0 19,6 11,0 
város 35,1 36,5 16,4 11,9 
község 28,2 38,7 20,3 12,7 
Együtt 35,1 35,4 17,6 11,9 
N= 526 530 264 178 

 ( ) =alacsony elemszám: N<30 
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A férfiak a nőknél nagyobb arányban állítják magukról, hogy jó az egészségük: a férfiak 40%-
a kiegyensúlyozottan jónak, 38%-a pedig változónak, de kielégítőnek tartja egészségi 
állapotát, míg a nők körében 31 és 33% e két arány. A deficit a nők – vélt vagy valós – 
rosszabb egészségi állapotában érhető tetten: 21%-uk változó, de nem kielégítő, és 16%-uk 
rossz egészségi állapotról számolt be, szemben a férfiak 14 és 7%-os arányával. A kérdezett 
iskolai végzettsége is erőteljes hatással van az egészségi állapot önértékelésére, de ez a hatás 
nem összefügg a kor, a jövedelem valamint a lakhely hatásával. Az iskolai végzettség 
hatásáról önmagában az mondható el, hogy az iskolázottság növekedésével nő az 
egészségesek aránya és csökken a rosszabb egészségi állapotúaké. Főként az alapfokú 
végzettségűek válaszai térnek el a többiekétől: köztük az átlagosnál jóval nagyobb arányban 
vannak azok, akik változó, de nem kielégítő vagy inkább rossz állapotról számoltak be, és 
jóval kevesebb köztük az egészséges válaszoló. A válaszoló háztartásának jövedelme az 
előzőeknél gyengébben hat az egészségi állapotra, de az azért szembetűnő, hogy a 
leggazdagabbak, azaz a felső ötödbe tartozók között felülreprezentáltak a panaszmentes 
válaszadók. Tanulságos a gazdasági aktivitás szerint kapott eredmény: a munkanélküliek 
szinte mindegyike kiegyensúlyozottan jó vagy változó, de inkább jó egészségi állapotról 
nyilatkozott, és az alkalmazottak között is felülreprezentáltak az egészségesek: tízből kilencen 
ezt mondják magukról. Az önállók vagy vállalkozók viszont aggasztó képet festenek 
egészségükről: körükben az átlag kétszerese (63%) azok aránya, akik változó, nem kielégítő 
vagy inkább rossz egészségi állapotban él. A lakóhely településtípusa is markáns 
különbségeket mutat az egyes válaszadó csoportok között: fővárosiak között 
felülreprezentáltak az egészségesebbek, míg a községekben élőkre ennek ellentéte igaz, de itt 
nem szabad elfelejtkezni az életkor hatásáról sem, hiszen vidéken jóval nagyobb az idősek 
aránya, mint Budapesten. 

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét úgy mértük fel, hogy megkérdeztük, 2001 
eleje óta, azaz az elmúlt másfél évben volt-e háziorvosnál, járóbeteg ellátáson vagy kórházban 
a kérdezett vagy valamely olyan családtagja, akivel egy háztartásban él. Tíz kérdezettből hét 
volt a vizsgált periódus alatt háziorvosnál, a kérdezettek fele járóbeteg szakrendelésen, közel 
egyötödük pedig kórházban. Tízből kilenc háztartásban volt legalább egy családtag, aki tavaly 
óta járt háziorvosnál, a családok kétharmadában fordult elő legalább egyszer, hogy valaki 
járóbeteg ellátásban részesült, és a háztartások egyharmadában volt kórházban ápolt beteg. 
(3.5. táblázat) 

 

3.5. táblázat 2001. január 1. óta volt-e Ön vagy együttélő családtagjai közül valaki 
…? (az érvényes választ adók százalékában) 
 

háziorvosnál járóbeteg 
szakrendelésen kórházban

 
% N % N % N 

csak a kérdezett 24,6 370 21,9 329 13,9 209 

csak a vele egy háztartásban élő 
családtag 19,4 292 18,1 274 15,2 228 

a kérdezett és a családtag is 44,0 664 26,4 397 5,5 83 

senki sem 12,0 181 33,4 501 65,3 981 

összesen 100,0 1507 100,0 1500 100,0 1501
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Az összes megkérdezett 27%-a nem jelölte meg egyetlen orvosi ellátási típust sem, 
egynegyedük (25%) pedig a háromféle ellátás egyikét használta az elmúlt másfél hónapban. 
Kétféle orvosi ellátást egyharmadnyian (33%), mindhárom félét pedig 15% vette igénybe. A 
3.6. táblázatból látható, hogy az egészségi állapotról adott önértékelés reális képet ad, 
amennyiben az egyes egészségügyi intézmények igénybe vételével teszteljük azt.  Erre utal, 
hogy míg az összes megkérdezett egyötöde nem volt egyik intézményben sem az elmúlt 
másfél évben, addig az egészségi állapotukat kiegyensúlyozottan jónak mondók felére igaz 
ugyanez, s további egyharmaduk a három közül csak egyetlen egészségügyi intézményben 
járt tavaly óta. Az egészségi állapotukat nem kielégítőnek vagy inkább rossznak mondók 
között viszont elenyésző azok aránya, akik nem vették igénybe egyik egészségügyi 
szolgáltatást sem és az átlagosnál jóval nagyobb arányban mondják azt, hogy a három 
intézményből kettő vagy mindhárom helyen jártak egészségi problémáik miatt 2001 eleje óta. 
(3.6. táblázat) 

 

3.6. táblázat Az egészségi állapotról alkotott önértékelés és az egészségügyi 
szolgáltatások igénybe vétele (%)  

 

Volt-e háziorvosnál és/vagy járóbeteg szakrendelésen és/vagy 
kórházban 2001. január 1. óta? 

 
nem volt 

a háromból 
egy 

intézményben

a háromból 
két 

intézményben

mindhárom 
intézménytípusban összesen 

kiegyensúlyozottan 
jó 47,4 29,5 16,8 6,3 100,0 

változó, de inkább 
jónak mondható 23,5 27,1 38,2 11,1 100,0 

változó, nem 
kielégítő 7,2 22,6 45,3 24,9 100,0 

egészségi állapota 
inkább rossznak 
mondható 

5,6 10,1 48,0 36,3 100,0 

átlag 26,9 25,1 33,1 14,9 100,0 
N 403 377 497 223 1500 

 

A nők inkább látogatták a három intézmény valamelyikét, mint a férfiak, hiszen a nők alul-, a 
férfiak pedig felülreprezentáltak az egyik intézményben sem járók között, ugyanakkor a két 
vagy három intézmény egészségügyi szolgáltatását igénybe vevők között több a nő, mint a 
férfi. A kor is igen erős hatással van az egészségügy igénybe vételének kiterjedtségére: az 
életkor emelkedésével egyre nagyobb arányban találunk olyan válaszolót, akik egy vagy több 
intézmény szolgáltatását kihasználta az elmúlt másfél évben. Az alkalmazottak ritka, az 
önállók, vállalkozók viszont gyakori páciensek; mindez egybecseng az egészségi állapotról 
adott szubjektív értékeléssel e két csoport esetében. Ez az összhang egyébként is jellemző: 
többé-kevésbé ugyanazok a társadalmi csoportok veszik ritkábban vagy gyakrabban igénybe 
az egészségügyi intézményeket, amelyek saját egészségi állapotukat jónak vagy rossznak 
mutatták be.  
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Az egészségügy évek óta napirenden lévő reformjának egyik – a kérdőívbe általunk is 
felkínált – megoldása lehetne az, ha a finanszírozást ellátó pillanatnyilag egyetlen 
egészségbiztosító helyett több, egymással versengő biztosító kezelné az állampolgárok 
befizetéseit. E változtatás azonban nem érintené a kötelező befizetés mértékét, azaz maradna a 
jelenlegi szisztéma. Ez a szimuláció arra deríthet fényt, hogy mennyire rugalmas a lakosság az 
egészségügyi reform tekintetében egy olyan esetben, ha az nem jelent konkrét többletet az 
egyén számára. Arra voltunk tehát kíváncsiak, hogy miként fogadja a lakosság ezt a felvetést.5  

A 3.5. ábra tanúsága szerint a lakosság több, mint egyharmada egyetért az egészségbiztosító 
monopóliumának megtörésével, de még többen, 43%-nyian vannak azok, akik ellenzik azt. 
Minden ötödik megkérdezett elhárította a válaszadást, nem tudott válaszolni a kérdésre. 1999-
ben egy kutatás során feltettük ugyanezt a kérdést: ekkor az egyetértők és az egyet nem értők 
aránya közel azonos volt, azaz 2002-re csökkent a javaslatot támogatók aránya. Kimutatható 
különbség van még a véleménynélküliek arányában is: három éve csak minden tizedik 
megkérdezett tért ki a válaszadás elől, azaz 10 százalékponttal nőtt a bizonytalanok aránya. 

 

3.5. ábra A több betegbiztosító létével való egyetértés 1999-ben és 2002-ben (%) 

36,9 43,0 20,1

43,7 45,8 10,5

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

1999

2002

egyetért nem ért egyet nem tudja

A forrásul szolgáló korábbi kutatás: Tárki: Állam és polgárai II. 1999 

  

A 3.7. táblázatból látszik, hogy az egészségbiztosítási piac lehetséges kialakulásával való 
egyetértés a szubjektív egészségi állapot javulásával folyamatosan nő: az állapotukat inkább 
rossznak tartók egyharmada, a magukat egészségesnek tekintőknek viszont fele támogatná a 
jelenlegi egybiztosítós rendszer megváltoztatását. Nő az egyetértés mértéke az egyes 
egészségügyi intézményi fokozatok (háziorvos, járóbeteg szakellátás, kórház) igénybe 
vételének szűkülésével is, de ez a folyamat kevésbé markáns, mint az előző.  

                                                 
5 A kérdés így hangzott: A jelenlegi egészségügyi ellátórendszerbe egy bizonyos fix összegen túl a járulékfizetők 
jövedelmük 3%-át fizetik be egészségügyi ellátásra, amihez a munkáltató még 11%-ot hozzátesz. A beszedett 
pénzt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kezeli. Egyetértene-e azzal a javaslattal, hogy a jelenlegi egyetlen 
egészségbiztosító helyett több, egymással versengő biztosító legyen, és azok kezeljék az állampolgárok kötelező 
befizetéseit, ha a kötelező befizetés mértéke változatlan marad? 
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3.7. táblázat A több betegbiztosító létével való egyetértés/egyet nem értés a szubjektív 
egészségi állapot és az egyes egészségügyi intézmények igénybevételének kiterjedtsége 
szerint (%) 

 

Jóváhagyná-e több egészségbiztosító létét? 
 

igen nem 

egészségi állapot saját megítélés szerint 

kiegyensúlyozottan jó 53,3 46,7 

változó, de inkább jó 49,3 50,7 

változó, nem kielégítő 31,5 68,5 

inkább rossz 30,8 69,2 

együtt 46,2 53,8 

N 555 647 

Volt-e háziorvosnál és/vagy járóbeteg szakrendelésen és/vagy kórházban 2001. január 1. 
óta? 

nem  51,0 49,0 

a háromból egy intézményben 50,5 49,5 

a háromból két intézményben 41,6 58,4 

mindhárom intézménytípusban 39,5 60,5 

együtt 46,2 53,8 

N 557 648 

 

Az egészségbiztosítás kötelező formája mellett elképzelhető egy olyan kiegészítő befizetés is, 
amely egy kisebb vagy nagyobb, havonta befizetendő összeg ellenében eddig a térítésből 
kimaradt területek finanszírozását vállalná át. Ilyen terület lehet a hálapénz, az egészségügyi 
ellátással kapcsolatos utazási költségek, de akár a betegség alatt kiesett jövedelmek is. 
Különböző havi összegek mellett kíváncsiak voltunk arra, hogy egy ilyen finanszírozási 
formát a társadalom mekkora része támogatna. A 3.8. táblázatban olvasható, hogy különböző 
havi összegek mellett mennyien lennének hajlandóak ilyen kiegészítő egészségbiztosítást 
kötni.6 1999-ben egy hasonló kutatás során feltettük ugyanezt a kérdéssort, így az innen 
származó adatokkal összevethetőek a mai helyzetet tükröző arányok.  

A megkérdezettek negyven százaléka semmilyen összeg mellett nem kíván kiegészítő 
biztosítást kötni, de 1999-ben még ennél is többen, 56%-nyian utasították el az új 
egészségbiztosítás ilyen formáját a befizetendő havi összegtől függetlenül. A kiegészítő 
biztosítást vállalók növekvő arányának pontos indokát nem ismerjük, de feltételezhető, hogy 

                                                 
6 A kérdést két bontásban tettük fel. Kiinduló összegnek a havi 2000 Ft-os befizetést tekintettük, és elsőként azt 
kérdeztük, hogy kötne-e a kérdezett kiegészítő egészségbiztosítást. Aki itt igennel válaszolt, attól megkérdeztük, 
hogy kötne-e akkor is, ha az összeg havi 3000, 5000 vagy 10000 Ft lenne. Aki már 2000 Ft-ért sem kötött volna 
biztosítást, annak alacsonyabb összegeket ajánlottunk: havi 1000, 500 és 200 Ft.  
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az 1999 óta történt infláció hatása is tetten érhető itt. Az adatok összehasonlíthatósága 
kedvéért ugyanis az 1999-ben feltett kérdéssort változtatás nélkül ismételtük meg, de 
nyilvánvaló, hogy mást jelentett 1999-ben havi 200 vagy akár 10000 Ft-ot szánni egy eddig 
nem létező kiadásra, és más ezt tenni 2002-ben. Az infláció tehát részben magyarázhatja azt, 
hogy az elmúlt 3 évben számottevően nőtt azok aránya, akik áldoznának ilyen célra havi 
jövedelmük rovására, de csak az infláció nem elegendő magyarázat. 

Ugyanígy minden egyes összeg esetében növekedés tapasztalható 1999 és 2002 között az 
adott havi befizetést vállalók arányában, ami mögött szintén feltételezhetjük az infláció 
hatását is. Ahogy az egyre magasabb összegek felé haladunk, úgy csökken a növekedés 
mértéke az adott összeg befizetését vállalók arányát tekintve, de még a 3000 Ft-os havi összeg 
esetében is megduplázódott a biztosítást megkötni szándékozók aránya. Havi 200 Ft-ot tízből 
minden hatodik válaszoló vállalna, 500 Ft-ot a megkérdezettek több, mint fele, 1000 Ft pedig 
kevesebb, mint fele. Havonta 2000 Ft-ot fizetnének be tízből négyen, egy ezressel többet 
pedig minden negyedik-ötödik megkérdezett áldozna erre a kiadásra. Ennél többet azonban 
csak a társadalom egy szűk rétege hajlandó havonta kifizetni: e csoport nagysága csupán 8%, 
de az 1999-es 3%-hoz képest észrevehető ennek az „elitnek” a szolid növekedése.  

 

3.8. táblázat Havi … Ft befizetése mellett kötne-e olyan kiegészítő egészségbiztosítást, 
amely fedezné a hálapénz, az utazások és a kiesett jövedelmek összegét? (1999, 2002, 
kumulatív százalékok) 

 

 max. 
200 F 

max. 
500 Ft 

max. 
1000 Ft

max. 
2000 Ft

max. 
3000 Ft

max. 
5000 Ft 

max. 
10000 
Ft 

nem 
kötne 

1999 % 43,7 37,7 28,1 20,6 10,1 2,4 0,5 56,3 

% 60,6 55,3 46,7 38,9 23,0 6,4 1,4 39,4 
2002 

N 80 130 117 239 252 74 22 594 
A forrásul szolgáló korábbi kutatás: Tárki: Állam és polgárai II. 1999 

 

Azt, hogy ki milyen összegű kiegészítő biztosítást kötne, természetesen befolyásolják a 
válaszadók szocio-demográfiai jellemzői. Az aktív korúak, az iskolázottabbak és a magasabb 
jövedelmű háztartásokban élők magasabb összeget áldoznának egy ilyen jellegű kiegészítő 
biztosításra.  
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3.3. A nyugdíjrendszerrel kapcsolatos intézményi preferenciák 
 

Az egészségügy intézményi reformjával ellentétben a nyugdíjreform már a kilencvenes évek 
második felében megvalósult, ekkor alakultak meg ugyanis az állami társadalombiztosító 
mellett működő magánnyugdíj-pénztárak. Ezzel a kettős rendszerrel való elégedettséget 
kívántuk felmérni az érintettek, azaz a nem nyugdíjasok körében.7 A továbbiakban tehát csak 
e szűkített alminta tagjait kérdeztük. 

A megkérdezett aktívak fele (48,6%) tagja valamely magánnyugdíj-pénztárnak, fele (50,9%) 
nem. A TÁRKI egy 2000 nyarán készült kutatásában a lakosságnak a magánnyugdíj-
pénztárakról alkotott véleményét, a tagság melletti és elleni érveket, és a rendszerről meglévő 
ismereteiket valamint elvárásaikat. Ekkor a nem nyugdíjas megkérdezettek 43,5%-a vallotta 
magát valamely magánnyugdíj-pénztár tagjának. 1999 márciusában a TÁRKI Monitor-
felvétele szerint még csak 28% volt ez az arány. Igaz, ugyanezen a felvétel tanúsága szerint a 
vizsgált alpopulációból további 13% állította, hogy biztosan át akar lépni vagy legalábbis 
fontolgatja az átlépést. A kettő együtt (41%) ugyan valamivel kevesebb, mint a 2000 nyári 
becsült arány, de a prognózis nem tartalmazta a tanulmányaik végeztével munkaerőpiacra 
kilépők és kötelezően pénztárt választók hozzájárulását a pénztártagok számához. A TÁRKI 
által 2001-ben végzett hasonló felmérés adata szerint a teljes népesség 28,7%-a volt tag az 
adatfelvétel időpontjában, ám ebből a kutatásból nincs adatunk arra nézve, hogy az aktív korú, 
nem nyugdíjas alminta körében mekkora a tagok aránya. A 2001-es adat mégis 
összehasonlítható mind a korábbi, mind pedig az idei adattal, hiszen ezen kutatásokból 
ismerjük a magánpénztári tagoknak a teljes népességre vetített arányát is. 2000-ben a felnőtt 
népesség 28,3%-a, 2001-ben – mint már láttuk – 28,7%-a, 2002-ben pedig 32,2%-a (volt) 
tagja valamely magánpénztárnak. Kisfokú, 4 százalékpontos növekedés tapasztalható az 
elmúlt években a magánpénztári tagság terén, ami valószínűleg főként a munkaerőpiacra 
kikerülő fiatalok kötelező tagságával magyarázható. (3.9. táblázat) 

3.9. táblázat A magánnyugdíj-pénztári tagok aránya a teljes felnőtt korú népességen és 
az aktív korú (nem nyugdíjas) népességen belül (2000, 2001, 2002) 

 

 
% a teljes felnőtt 

korú népesség 
körében 

% az aktívak 
körében 

2000 28,3 43,5 

2001 28,7 – 

2002 32,2 48,6 

 

2002 júniusában a magánpénztári tagok döntően a 40 év alatti korosztályból kerülnek ki: a 
tagok héttizede ugyanis nem töltötte még be negyvenedik életévét, míg az ennél idősebbek, de 
legfeljebb 61 évesek adják a maradék alig egyharmadnyi tagot. Főként a 30–39 évesekre 
jellemző a magánpénztári tagság, hiszen míg az aktívak fele tagja valamely magánpénztárak, 
addig a harmincas korosztály kétharmadára jellemző ugyanez. A 40–49-es évesek között már 
csak 42%, az 50–59 évesek körében pedig csak 27% a tagok aránya, míg a legfiatalabb 
korosztályon belül ugyanez az érték az átlagos 50% körül található. A pénztári tagok 

                                                 
7 Nem nyugdíjasoknak tekintettük a 62 év alatti és nem nyugdíjas (öregségi vagy rokkantnyugdíjas) válaszolókat. 
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átlagéletkora 34,6 év, a nem tagoké 37,9 év. Ez az arány nem változott 2001 óta: akkor is 35 
illetve 38 év volt a két csoport átlagéletkora. 

A magánpénztártagok között felülreprezentáltak még szakmunkás végzettségűek, a 
diplomások, az alkalmazottak (szemben a nem nyugdíj miatt inaktívakkal; ilyenek például a 
munkanélküliek, a tanulók, valamint a gyesen, gyeden lévők). Az egy főre jutó háztartási 
jövedelem alapján számított jövedelmi kvintilisek szintén nagymértékben összefüggnek a 
magánpénztári tagsággal: míg a legszegényebbek esetében háromból csak egy válaszoló tagja 
valamely pénztárnak, kettő pedig nem, addig a leggazdagabbak között fordított a helyzet: itt 
már két tagra jut egy olyan válaszoló, aki nem lépett be egyik pénztárba se. 

Jelen kutatás egy korábbi szakaszában egy álláslehetőség elfogadása kapcsán vizsgáltuk a 
válaszolók kockázatvállalási hajlandóságát, ami a pénztári taggá válás magyarázatakor is 
érdekes lehet. A nyugdíjpénztári tagok az átlagosnál valamelyest nagyobb arányban találhatók 
meg a kockázatvállalók között, míg a nem tagok felülreprezentáltak a kockázatkerülők között. 

A magyar közéleten belüli diskurzusban még nem alakult ki konszenzus arról, hogy melyik 
alternatíva éri majd meg jobban a ma még aktív korú leendő nyugdíjasoknak: a 
magánnyugdíj-pénztárak mellőzésével csak az állami társadalombiztosításra hagyatkozni, 
vagy a kettős intézményrendszer kihasználása. A magyar társadalomnak – pontosabban az 
érintettek, azaz a ma még aktívak – erről alkotott véleményét szerettük volna megismerni, 
ezért megkérdeztük, hogy a válaszadó szerint ki járt jól: aki belépett vagy aki nem lépett be 
valamelyik pénztárba. A válaszok többsége a magánpénztárak tagjait tekinti nyertesnek: a 
nem nyugdíjas válaszolók négytizede vélekedik így. Ezzel ellentétes véleményét csak egy fele 
ekkora csoport képviseli. Minden negyedik megkérdezett az életkor függvényében tartja jónak 
vagy rossznak a magánnyugdíj-pénztári tagságot: szerintük a fiatalok számára a tagság 
előnyösebb, viszont az idősek nem profitálhatnának annyit a magánpénztárból, mintha csak a 
tb-nél maradnak. Két kisebb csoport véleménye mutatható még ki: 8%-nyian 
jövedelemfüggőnek tartják ezt a kérdést, 7% pedig a felkínált válaszlehetőségeken túl 
valamilyen egyéb választ adott. (3.7. ábra) 

3.7. ábra Ön szerint ki járt jól: aki belépett valamelyik pénztárba vagy aki nem lépett 
be? (%) N=698 

aki belépett
41,3%

aki nem lépett be
17,6%

az életkortól függ 
26,0%

a jövedelemtől függ
7,8%

egyéb válasz
7,3%
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Akár önigazolásnak is tekinthető, hogy a pénztártagok körében még az összes válaszból 
adódó átlaghoz képest is nagyobb arányban vannak azok, akik saját magukat, a 
magánnyugdíj-pénztárakba belépőket tekintik nyertesnek: a belépők igazát a pénztártagok 
57%-a, a csak a társadalombiztosítást választók 22%-a hangoztatja. Ezzel szemben a be nem 
lépést tekinti helyesnek a nem pénztártagok 32%-a szemben a tagok 7%-os részesedésével. 
Az életkor valamint a jövedelem szempontját is figyelembe vevők aránya azonban egyik 
csoportban sem tér el szignifikánsan az átlagtól. 

A taggá válás valódi nyertesei, a fiatalok jól ítélik meg, hogy a belépés nekik kedvez: a 30 év 
alattiak 52%-a szerint a belépők járnak jól, míg az 50 év felettiek esetében csak feleennyien, 
25%-nyian gondolkodnak így. Az életkor növekedésével folyamatosan csökken azon 
csoportok aránya, amelyek a pénztártagság mellett voksolnak, és ennek ellentéte is igaz: a 
fiataloktól az idősek felé haladva egyre nagyobb csoport ítéli meg a kérdést úgy, hogy a 
társadalombiztosítás kizárólagosságát választók profitálnak többet nyugdíjas korukban. Az 
alapfokú végzettségűek és a legalacsonyabb jövedelmű háztartásokban élők ez utóbbi 
véleménnyel szintén az átlagot meghaladó mértékben értenek egyet.  

Az életkor és a jövedelem mértéke mellett a nyugdíjpénztárak iránti bizalom is 
befolyásolhatja az érintett aktívaknak a nyugdíjrendszerről alkotott véleményét. A bizalom 
egyik fokmérője az, hogy az egyén a befizetéseinek sorsát melyik intézmény kezelésében érzi 
nagyobb biztonságban: a társadalombiztosításánál vagy a nyugdíjpénztáraknál. A két 
intézményt biztonságosabbnak ítélők aránya gyakorlatilag megegyezik: a tb-ben bízik jobban 
31%, a magánnyugdíj-pénztárakban 29%. Egyik helyen sem érzi biztonságban a 
nyugdíjjárulékot minden ötödik válaszoló, és ugyanennyien bíznak mindkét intézményben. 
(3.11. táblázat) 

A magánpénztárak tagja természetesen az átlagosnál jóval nagyobb mértékben tartják inkább 
biztonságosnak a pénztárakat, a nem tagok pedig a tb-t. A tagok 37%-a bízik inkább a 
magánintézményekben, a nem tagok körében ezen válaszolók 19%-ot tesznek ki. Ezzel 
összhangban a nem tagok 46%-ával szemben a pénztártagoknak csupán 17%-a bízik jobban a 
tb-ben. A pénztártagok között ugyanakkor felülreprezentáltak a mindkét intézményben bízók 
is. Ugyanez az összefüggés áll fenn, ha a bizalom kérdését annak függvényében vizsgáljuk, 
hogy a pénztártagot vagy a tb-nél maradót tekinti inkább nyertesnek a válaszadó. A tb-ben 
bízók 60%-a a csak tb-be fizetőket jelöli meg nyertesként, a pénztárakban bízók közel fele 
szerint pedig a magánpénztári befizetések jövedelmeznek majd jobban. A kockázatvállalási 
hajlam (bár feltételezhető lett volna) nincs jelentős hatással a tb-ről és a magánpénztárról 
alkotott bizalmi véleményre. A községi lakosok, a közepes jövedelmű háztartásokban élők és 
a vállalkozók felülreprezentáltak a tb-ben bízók között, ugyanitt az alkalmazottak 
alulreprezentáltak. Köztük inkább a mindkét intézményben bízók vannak az átlagosnál 
nagyobb arányban.  

A jövedelmezőség kérdése bír talán a legnagyobb erővel a választás során, így különösen 
érdekes lehet az, hogy miként ítélik meg az érintettek a kétféle nyugdíjjárulék-kezelő 
intézmény hatékonyságát a várható profit szempontjából. A jövedelmezőség tekintetében 
egyértelmű a magánnyugdíj-pénztárakba vetett bizalom, hiszen az érintettek, azaz a nem 
nyugdíjasok fele ezt jelölte meg, és csak minden ötödik válaszoló gondolja ugyanezt a tb-ről. 
Közel ugyanannyian tartják mindkét intézményt hasonlóan jó vagy rossz hozamot ígérőnek: 
15%-nyian vannak az optimisták, azaz akik szerint mind a pénztárak, mind pedig a 
társadalombiztosítás hasonlóan jó hozamot ígér, és 17%-ot tesz ki a pesszimisták tábora, akik 
egyik intézménytípus hozamában sem bíznak. (3.11. táblázat)  

A nyugdíjpénztári tagok 60%-a, a csak a tb-be fizetők 36%-a tartja jövedelmezőbbnek a 
magánintézményeket, ugyanakkor utóbbiak egyharmada a társadalombiztosítástól remél 
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nagyobb hozamot. Több a pesszimista válaszadó a nem pénztártagok között: 21%-uk szerint 
egyik intézmény sem ad jó hozamot, a pénztártagok között viszont csak 14%-nyian 
vélekednek így. A kockázatvállalásra hajlamosabb válaszolók között az átlagosnál több a 
nyugdíjpénztári hozamban bízó, míg a kockázatkerülők között azok, akik a csak a 
társadalombiztosításba fizetett járulék várható hozamát vélik magasabbnak. Igen erős 
kapcsolat van a várható hozam és a biztonság, valamint a hozam és a között, hogy ki jár 
jobban nyugdíjasként: a magánpénztári tagok vagy azok, akik csak a tb-t választották. A tb-t 
biztonságosabbnak ítélők valamint a csak tb-be fizetőket nyertesnek tartók felülreprezentáltak 
a tb-től nagyobb hozamot várók között, és ugyanez az összefüggés mutatható ki a 
magánpénztárak esetében. 

A fiatalok (18–39 évesek), a budapestiek és az alkalmazottként foglalkoztatottak az átlagosnál 
jobban bíznak a nyugdíjpénztárak hozamában, a vállalkozók, a munkaképes népesség idősebb 
fele (40 év felettiek) és a legfeljebb általános iskolát végzettek pedig a társadalombiztosítás 
által generált nyugdíjban. 

Kockázattal mindkét nyugdíjjárulék-kezelési forma esetén számolni kel, de az itt felmerülő 
rizikó természete különböző. A nyugdíjpénztárak csődbe mehetnek, a kormány pedig 
megszegheti a nyugdíjak vásárlóértékének megtartására vonatkozó ígéretét. A válaszolók 
közel egyharmada mindkét esetben tart a felvázolt negatív fejleményektől, egyötödük viszont 
derülátó, és egyik intézménytípus esetén sem számol valódi kockázattal. A magánpénztárak 
csődbe menetelétől valamelyest többen tartanak (28%), mint attól, hogy a 
társadalombiztosítás várt működését kormány ígéretszegése akadályozza, erre ugyanis 21% 
számít. (3.11. táblázat) 

 
3.11. táblázat A társadalombiztosítás és a nyugdíjpénztárak összevetése a 
nyugdíjjárulékok biztonsága, hozama és a kockázat alapján (%) 

 
Hol vannak nagyobb biztonságban a befizetett nyugdíjjárulékok? 

 társadalombiztosítás nyugdíjpénztár mindkettő egyik sem összesen

Az aktívak %-
ában 31,0 29,0 18,9 21,1 100,0 

N 240 224 146 163 774 

Hol eredményeznek majd nagyobb nyugdíjat a járulékhoz képest a befizetett nyugdíjjárulékok?

Az aktívak %-
ában 19,5 48,8 16,6 15,2 100,0 

N 136 339 115 106 696 

Mitől tart inkább: a kormány ígéretszegésétől vagy a nyugdíjpénztárak csődjétől? 

 a kormány 
ígéretszegésétől 

a pénztárak 
csődjétől mindkettőtől egyiktől 

sem összesen

Az aktívak %-
ában 28,4 21,2 30,1 20,3 100,0 

N 242 180 256 173 850 
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Ahogy az várható volt, a pénztártagok jóval kevésbé tartanak csődtől (és egyben a tb által 
vállalt garanciák kormányzati megszegésétől), mint azok, akik nem nyugdíjpénztári tagok, ez 
utóbbiak pedig természetesen az átlagosnál nagyobb arányban bíznak a tb-től várt nyugdíj 
stabilitásában. Aki az előző kérdésekben az egyik vagy másik intézménytípus mellett állt ki, 
az nagy valószínűséggel az intézményekben felmerülő kockázat realitása kérdésében is kitart 
eddigi preferenciája mellett. Erre utal az, hogy a magánpénztárak csődjével az átlagosnál 
jóval kevésbé számolnak azok, akik hosszú távon a pénztártagokról gondolják azt, hogy jól 
fognak járni, azok, akik a pénztáraktól várják a nagyobb hozamú nyugdíjat, illetve azok, akik 
szerint a nyugdíjpénztárban kezelt nyugdíjjárulék nagyobb biztonságban van, mintha a tb-ben 
lenne. Ugyanez az összefüggés érvényes a társadalombiztosítás pártiaknak a tb-ben rejlő 
kockázatokról alkotott véleményéről. 

Jelenleg a munkavállalók bruttó fizetésének 6%-át fizetik be a nyugdíjpénztárba. A 
nyugdíjtörvény szerint ennek ma már 8 százaléknak kellene lennie, de a kormány 
törvénymódosítással 6%-os szinten befagyasztotta ezt az arányt. Volt olyan javaslat, amely a 
6%-os befizetés mértékét csökkentette volna. Azt kérdeztük hát a minta aktív korú tagjaitól, 
hogy szerintük a magánnyugdíj-pénztárakba kötelező módon fizetendő járulék mértékét a 
jövőben növelni kellene, csökkenteni vagy változatlanul hagyni. 

Tízből hatan a változatlanságra voksoltak (60,9%), a kötelező járulék növelését pedig minden 
harmadik (31,5%) aktív korú lakos javasolná. Ehhez képest abszolút kisebbségben vannak 
azok, akik inkább csökkentenék a járulék mértékét (7,6%). 

Leginkább a legszegényebbek csökkentenék és a negyedik ötödbe tartozók, azaz a relatív 
jómódúak növelnék a járulék mértékét. A közepes jövedelmű háztartásokban élők állnak a 
leginkább a jelenlegi helyzet mellett, tehát ők elsősorban a változatlanságot preferálják. Akik 
a nyugdíjjárulékot a tb-ben érzik nagyobb biztonságban, azok az átlagosnál nagyobb arányban 
szeretnék változatlanul hagyni a járulék jelenlegi mértékét, míg a nyugdíjpénztárakban 
járulékkezelésének biztonságában bízók a növeléspártiak között felülreprezentáltak. 
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4. A közbiztonsággal való elégedettség Közép-Kelet-Európában 
 
2002 júniusában a közbiztonság közép-kelet-európai összehasonlítására adódott lehetőség a 
CEORG-felmérés segítségével. A Közép-Európai Közvélemény-kutató Társulás (Central 
European Opinion Research Group, CEORG) három közép-kelet-európai ország, Csehország, 
Lengyelország és Magyarország egy-egy, társadalom- és közvélemény-kutatással foglalkozó 
intézetének közös vállalkozása. Az együttműködés keretén belül minden hónapban egy, a 
három országban azonosan megfogalmazott, három-öt kérdésből álló blokk kerül az intézetek 
kérdőíveibe.  

Ebben a hónapban a három állandó ország – Magyarország, Csehország és Lengyelország – 
mellett a litvánok és az oroszok véleményét is megismerhetjük. A kérdések a rendőrség 
munkájának megítélését, az általános közbiztonság-érzetet és a halálbüntetésről alkotott 
véleményeket kutatják. 

Magyarországon a rendőrséggel való elégedettség vegyes képet mutat. Míg a kérdezett 
lakóhelyére vonatkozó értékeléskor tízből hatan elégedettek és csak alig négyen 
elégedetlenek, addig a rendőrségnek az egész országban végzett munkájával háromból ketten 
elégedetlenek. Ez utóbbi szempontból rosszabb képet csak az oroszok számolnak be, hiszen 
míg minden harmadik magyar jobban vagy kevésbé, de elégedett a általában véve a 
rendőrséggel, addig az oroszoknál ezt csak minden negyedik lakos állítja magáról. A 
rendőrség országos teljesítményével leginkább a lengyelek elégedettek: tízből hatan 
elismerően szólnak a lengyel rendvédelemről általában. Őket követik a csehek és a litvánok: 
köztük negyven százalék körüli a rendőrséggel általában véve elégedettek aránya. (4.1. 
táblázat) 

Minden vizsgált országra jellemző, hogy a lakóhelyen nagyobb az elégedettség a rendőri 
munkával, mint az egész országra vonatkozó általánosított minősítés. Az öt ország közül a 
szintén a lengyelek valamint a csehek a legelégedettebbek a kérdezettek lakóhelyükön 
tapasztalt rendőri működéssel, az oroszok pedig a leginkább elégedetlenek. Magyarország a 
harmadik helyen áll ebben a rangsorban: itt minden második kérdezett elégedett a lakhelyén 
érzékelhető rendőri munkával.  

A biztonságérzet terén viszont minden tekintetben első helyen Magyarország áll: itt a 
legmagasabb azok aránya (74%), akik biztonságosnak tartják a környéket ahol élnek, és az 
ország egészét is a magyarok érzik a legbiztonságosabbnak: minden második lakos 
nyilatkozott úgy, hogy határozottan biztonságosnak vagy inkább biztonságosnak tartja 
Magyarországot. Emellett még a lengyelek értékelése kiemelkedő, főként lakóhelyük 
közbiztonsága tekintetében, hiszen 72%-nyian érzik magukat biztonságba lakóhelyük 
környékén. A csehek és a litvánok közepes értékelése mellett az oroszok érzik legkevésbé 
biztonságosnak mind pedig egész Oroszországot.  

A közbiztonság kérdésében is minden országra jellemző és némiképp természetesnek 
mondható, hogy lakosaik nagyobb biztonságérzettel rendelkeznek saját lakóhelyükön, mint az 
ország egészére nézve. A legszembetűnőbb ez a különbség Lengyelország mellett éppen 
nálunk: mind a rendőri munka, mind pedig a közbiztonság megítélésében 20 százalékpontos 
eltérés van a lakóhelyen szerzett tapasztalat alapján történő értékelés és az ország egészének 
állapotáról alkotott véleményen alapuló értékelés között. Itt nyilvánvalóan szerepet játszik a 
propaganda és a média is, hiszen az ország állapotáról alkotott ítélet szükségszerűen nem 
tartalmazhat annyi személyes élményt, mint a lakóhelyre vonatkozó értékelés. 
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4.1. táblázat A rendőrség munkájával való elégedettség a kérdezett lakóhelyén és általában az országban (%) 

Magyarország Csehország Lengyelország Litvánia Oroszország  

lakóhelyen országban lakóhelyen országban lakóhelyen országban lakóhelyen országban lakóhelyen országban 

nagyon elégedett 10,7 2,1 8,7 3,9 14,6 6,8 5,8 3,3 7,1 4,7 

inkább elégedett 46,3 30,1 56,4 39,1 48,7 52,6 42,6 35,4 22,6 20,6 

inkább elégedetlen 24,8 47,7 22,8 35,8 18,0 24,0 28,1 37,2 40,1 42,8 

nagyon elégedetlen 11,3 14,1 5,9 2,5 11,5 7,5 12,1 12,2 25,9 24,1 

nem tudja, válaszhiány 6,8 6,0 6,2 8,7 7,2 9,1 11,4 11,8 4,3 7,8 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Mintaelemszám: Magyarország N=1509, Csehország N=1103, Lengyelország N=1060, Litvánia N=1005, Oroszország N=1600 

 

4.2. táblázat Biztonságérzet a kérdezett lakóhelyén és általában az országban (%) 

Magyarország Csehország Lengyelország Litvánia Oroszország  

lakóhelyen országban lakóhelyen országban lakóhelyen országban lakóhelyen országban lakóhelyen országban 

Határozottan 
biztonságosnak tartja 

25,7 6,5 14,1 4,1 21,6 4,3 11,9 6,6 8,7 5,9 

inkább biztonságosnak 
tartja 

48,0 45,5 60,0 41,0 50,5 34,5 36,1 27,5 26,0 23,9 

inkább nem tartja 
biztonságosnak 

18,4 36,6 19,6 35,2 20,1 44,6 30,8 38,7 42,7 42,6 

Határozottan nem 
tartja biztonságosnak 

7,0 7,4 5,3 13,2 6,8 10,6 16,6 18,3 19,6 21,9 

nem tudja, válaszhiány 1,0 4,0 1,0 6,5 1,0 6,1 4,5 9,0 2,9 5,7 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Mintaelemszám: Magyarország N=1509, Csehország N=1103, Lengyelország N=1060, Litvánia N=1005, Oroszország N=1600 
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A válaszok mögött meghúzódó háttértényezők vizsgálatára csak a magyar adatok esetében 
van lehetőség. A klasszikus társadalmi-demogrfiai változók közül (nem, kor, iskolázottság, 
jövedelem, foglalkozás) csak a lakhely szerint adódnak szignifikáns különbségek a lakóhelyi 
rendőri munkával való elégedettség tekintetében. Mind a lakhelyen, mind pedig az országban 
végzett rendőri munka értékelésekor jellemző az, hogy a falvak lakói, illetve régiók szerint 
nézve a nyugat-dunántúliak elégedettebbek az átlagosnál, a budapestiek illetve a közép-
magyarországi (és az országos tevékenység értékelésében az észak-magyarországi) régióban 
élők viszont elégedetlenebbek.  

A rendőrség országos teljesítményével a fiatalok (18–39 évesek), a legfeljebb alapfokú 
végzettségűek és a legszegényebbek (alsó jövedelmi ötödbe tartozók) átlagon felül 
elégedettek, a középkorúak (40–59 évesek) viszont elégedetlenek. 

A férfiak, a fiatalabbak (40 év alattiak), az alkalmazottként dolgozók, a falvakban lakói, a 
nyugat-dunántúliak és az észak-alföldiek. nagyobb arányban érzik biztonságosnak 
környéküket, mint a nők, a 60 év felettiek, a vállalkozók, a budapestiek és a közép-
magyarországi régióban élők. Az ország egészében érzékelhető közbiztonsággal a férfiak a 
nőknél nagyobb arányban elégedettek. 

A vizsgált két kérdés páronként igen erősen összefügg. A lakhelyének rendőri munkájával 
elégedettek jóval nagyobb arányban érzik biztonságosnak környéküket, mint a rendőrséggel 
elégedetlenek, akik között pedig nagymértékben felülreprezentáltak azok, akik nem tartják 
biztonságosnak lakhelyük környékét. Ugyanez a determinisztikus kapcsolat jellemző a 
rendőrség munkájának általános megítélése és az általános közbiztonság –érzet között. 

A közbiztonság témaköréhez tartozhat még a halálbüntetés kérdése, amely körül időről időre 
nagy viták alakulnak ki az egyes országokban. Minden vizsgált országban többségben vannak 
a halálbüntetés-pártiak: arányuk 56–79% között mozog a régióban. Legkevesebben 
Magyarországon és Csehországban értenének egyet e büntetésforma visszaállításáról, de még 
itt is 56–60% az így gondolkodók aránya. (4.1. ábra) E két  ország között azonban különbség 
van a halálbüntetést elutasítók arányának szempontjából, hiszen míg Magyarországon minden 
harmadik válaszadó kifejezi egyet nem értését, addig a csehek között csak minden negyedik-
ötödik megkérdezettről mondható ez el. A deficit a bizonytalanok táborában érhető tetten, 
mivel Magyarországon csak kevesebb, mint 10% a véleménynélküliek vagy hezitálók aránya, 
Csehországban azonban eléri a 20%-ot. 

A másik három országban közel azonos a halálbüntetés pártiak aránya, és nem nagyon tér el 
egymástól az ellenzők táborainak mértéke sem. Litvániában és Lengyelországban 74–74%, 
Oroszországban pedig közel 80% támogatja elvileg a legsúlyosabb büntetés kiszabásának 
lehetőségét, és 15–20% körüli az ellenzők aránya. 
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4.1. ábra A halálbüntetés szükségességéről alkotott vélemények (%) 

56,1 23,3 20,6

59,8 31,5 8,6

73,3 15,0 11,6

73,6 19,2 7,1

78,7 16,9 4,3
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Csehország

igen nem nem tudja
 

Mintaelemszám: Magyarország N=1509, Csehország N=1103, Lengyelország N=1060, Litvánia N=1005, 
Oroszország N=1600 

A magyar lakosság halálbüntetésben kialakult véleményére nincs hatással a rendőri munka 
megítélése, a közbiztonság-érzet viszont igen. A halálbüntetéssel egyetértők között némileg 
felülreprezentáltak az országos közbiztonsággal elégedetlenek, az ellenzők között pedig azok, 
akik biztonságban érzik magukat Magyarországon.  

Az egyes társadalmi háttérváltozók nagyban befolyásolják a halálbüntetés szükségességéről 
alkotott véleményt. Az életkor növekedésével nő a halálbüntetés-pártiak aránya is: a 18–39 
évesek 57%-a, a 60 év felettieknek viszont 77%-a támogatná ezt a büntetésformát. Hasonló 
tendencia érvényesül az iskolázottsági szint emelkedésével is. Míg a leggazdagabbak között 
az átlagosnál többen ellenzik, addig a közepes jövedelmű háztartásokban élők között többen 
pártolják a halálbüntetést. A válaszadó lakóhelyének településtípusa is hatással van a 
kérdésben hangoztatott álláspontra: a településtípus méretének csökkenésével nő a 
halálbüntetés-pártiak aránya. A közép-magyarországi és a nyugat-dunántúli régióban élők 
felülreprezentáltak az ellenzők, a dél-alföldiek pedig a támogatók között.  
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5. Az Európai Unióhoz való csatlakozás támogatottsága Kelet-Közép-Európában 
 
 
2002 májusában a már többször vizsgált EU-csatlakozásról szóló kérdés kerül előtérbe a 
CEORG-együttműködésen belül. Amint az 5.1. táblázat mutatja, egy esetleges EU-
csatlakozásról szóló népszavazásra a magyarok mennének el a legnagyobb arányban a négy 
vizsgált ország közül 2002 májusában. A magyar megkérdezettek háromnegyede (76%-a) 
ígéri, hogy elmenne, bár a lengyeleknél sem sokkal alacsonyabb ez az arány: tíz lengyelből 
hét részt venne a népszavazáson. A csehek és az oroszok között azonban már kevesebben 
aktívak: előbbiek 63%-a, utóbbiak 53%-a tarozik a népszavazásra elmenni szándékozók közé. 
Még alacsonyabb fokú aktivitást mutat az, ha a részvételüket biztosra ígérők arányait 
hasonlítjuk össze: a magyarok kétharmada és a lengyelek hattizede mellett az oroszoknak 
csupán egynegyede, a cseheknek pedig valamivel több, mint egyharmada választotta csak ezt 
a válaszlehetőséget. A bizonytalanok aránya épp ez utóbbiaknál a legnagyobb: öt cseh 
megkérdezettből egy még nem tudja, hogy részt venne-e egy ilyen szavazáson. A 
népszavazást elutasítók az oroszok között képviseltetik magukat a legnagyobb arányban: 
14%-uk biztosan, 19%-uk pedig valószínűleg nem szavazna, azaz minden harmadik orosz 
maradna távol a népszavazástól, szemben a csehek 14, a lengyelek 151 és a magyarok 17%-os 
arányával. 
 
5.1. táblázat Ha a következő vasárnap népszavazást tartanának …ország Európai 
Unióhoz való csatlakozásáról, akkor Ön…? (%) 
 
 Magyarország Csehország Lengyelország Oroszország
biztosan elmenne 65,6 34,9 59,5 24,0 
inkább elmenne 10,5 28,1 12,1 29,1 
még nem tudja, hogy elmenne-e 13,9 21,8 14,1 13,9 
inkább nem menne el 9,8 8,3 5,0 19,2 
biztosan nem menne le szavazni 7,3 6,8 9,3 13,8 
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 
N= 1522 1081 1047 1600 
 

A négy ország közül csak a magyar válaszolók társadalmi-demográfiai jellemzőit ismerjük, 
ám ezek alapján számos jellegzetességet fedezhetünk fel a csatlakozásról szóló kérdésekre 
adott válaszadói csoportok között. Így például a népszavazáson részvételüket ígérők között az 
átlagosnál nagyobb arányban fordulnak elő férfiak, fiatalok és a középkorúak, azaz aktív 
korúak (18–59 évesek), érettségizettek és diplomások, a legnagyobb átlagjövedelmű 
háztartásokban élők, alkalmazottak és munkanélküliek. A szavazástól váratóan távolmaradók 
között felülreprezentáltak a 60 év felettiek, a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségűek, a 
közepes jövedelmű háztartásokban élők (akik az egy főre jutó háztartási jövedelem öt 
kvintiliséből a harmadikba esnek), a nyugdíjasok és a községekben élők. A bizonytalanok 
között mintabeli előfordulásukhoz képest szignifikáns mértékben magasabb a nők, az idősek 
(60 év felettiek), a legfeljebb 8 osztályt végzettek, az alacsony jövedelműek (a legalsó 
jövedelmi kvintilisbe tartozók), valamint a nyugdíjasok aránya. 
 
Az EU-csatlakozásról szóló népszavazás idén májusban várható „eredményét” mutatja a 2. 
táblázat a vizsgált négy ország tekintetében A felnőtt korú magyar lakosság közel kétharmada 
támogatná a csatlakozást egy erről szóló népszavazáson, a részvételüket ígérők között pedig 
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már 84%-nyian vannak az igennel szavazók. Ezzel a magyarok bizonyultak a 
legelkötelezettebbnek az EU-csatlakozás kérdésében, és ez a vezető hely 1999 óta 
folyamatosan fennáll mindig vizsgált három ország között. Lengyelországban és 
Oroszországban egyaránt a népszavazáson résztvevők háromnegyede állította, hogy 
csatlakozáspárti, de a lengyelek között valamivel több az ellenző, az oroszok között pedig a 
még bizonytalan válaszadó. (5.1. ábra és 5.2. táblázat).  
 

5.1. ábra Az EU-csatlakozás támogatottsága a visegrádi országokban és 
Oroszországban a népszavazáson részvételüket ígérők körében (%) 
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Érdekes még megfigyelni, hogy a népszavazástól távol maradó, de a csatlakozásról alkotott 
véleményüket mégis eláruló válaszolók megoszlását tekintve is a magyarok a leginkább 
csatlakozáspártiak: itt a legmagasabb az EU-csatlakozással egyetértők és legalacsonyabb az 
egyet nem értők aránya a négy ország közül, ráadásul az egyetértők tábora két és félszer 
akkora, mint az elutasítóké. Ezzel szemben a népszavazáson részt nem vevő lengyelek között 
fele-fele az EU-csatlakozást amúgy támogatók illetve ellenzők aránya, a cseheknél pedig több 
az ellenző, mint az egyetértő, ugyanakkor itt a legnagyobb a véleménnyel még nem 
rendelkezők aránya. (5.2. táblázat) 

A részvételüket ígérők és a csatlakozás mellett szavazó magyarok között mintabeli súlyukhoz 
képest többen vannak a férfiak, a 18–39 évesek, a diplomások, a nem nyugdíjas inaktívak (pl. 
tanuló, gyesen, gyeden lévő válaszolók), valamint a budapestiek. A csatlakozás ellen szavazók 
között felülreprezentáltak a középkorúak (40–59 évesek) és az egy főre jutó háztartási 
jövedelem alapján legszegényebbnek minősülők. A népszavazáson való részvételi 
hajlandóságuk ellenére bizonytalanok között az átlagosnál több a nő és az idős válaszoló. 

 



 46

 
5.2. táblázat Az EU-csatlakozás támogatottsága a visegrádi országok és Oroszország lakossága körében Egy esetleges EU-csatlakozásról szóló 
népszavazáson… (az összes válaszadó, a népszavazáson való részvételüket ígérők, valamint a népszavazáson részt venni nem kívánok8 arányában) 
 

Magyarország Csehország Lengyelország Oroszország 

 
Az 

összes 
válaszadó 
%-ában 

A 
részvételüket 

ígérők %-
ában 

A 
részvételüket 
nem ígérők 

%-ában 

Az 
összes 

válaszadó 
%-ában 

A 
részvételüket 

ígérők %-
ában 

A 
részvételüket 
nem ígérők 

%-ában 

Az 
összes 

válaszadó 
%-ában 

A 
részvételüket 

ígérők %-
ában 

A 
részvételüket 
nem ígérők 

%-ában 

Az 
összes 

válaszadó 
%-ában9 

A 
részvételüket 

ígérők %-
ában 

A 
részvételüket 
nem ígérők 

%-ában 
a 
csatlakozásra 
szavazna 

72,1 84,3 37,4 47,4 62,8 19,8 62,1 75,1 29,5 56,7 75,2 35,7 

a csatlakozás 
ellen 
szavazna 

9,5 7,7 15,5 27,3 29,1 24,3 21,7 18,5 29,9 20,9 13,9 28,8 

nem tudja 17,2 8,0 47,1 25,3 8,1 55,9 16,1 6,4 40,6 22,4 10,9 35,5 
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N= 1505 1159 361 1057 678 379 1047 750 297 1600 850 750 
 

                                                 
8 Az EU-csatlakozásról tartandó esetleges népszavazáson való részvételről szóló kérdésben (ld. 4.1. táblázat) a részvételük tekintetében bizonytalan, vagy a szavazástól 
távolmaradóktól megkérdeztük, hogy ha mégis részt venne egy ilyen szavazáson, hogyan döntene. A kérdés pontos szövege így hangzott:  Még sok idő van addig, amíg …országnak 
az Európai Unióhoz való csatlakozásáról népszavazást írnak ki. Néhányan az utolsó pillanatban döntenek arról, hogy mire szavaznak. Ha mégis úgy döntene, hogy részt venne egy 
ilyen népszavazáson, akkor Ön az Európai Unióhoz való csatlakozásra vagy Európai Unióhoz való csatlakozás ellen szavazna? 
9 Hivatalos orosz adatok híján a többi orosz adat alapján becsült érték. 
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A három mindig vizsgált országban csatlakozást támogatottságának elmúlt három évben 
történt változását az 5.2. ábra mutatja. A különböző adatpontok csak némi fenntartással 
hasonlíthatóak össze a kérdezés eltérő technikája miatt: 2002 májusában ugyanis – az 
eddigiektől eltérő módon – először a népszavazáson való részvételi hajlandóságra kérdeztünk 
rá, majd az itt részvételi szándékukat jelzőktől kérdeztük meg azt, hogy hogyan szavazna. 
Korábban ez az előzetes „szűrőkérdés” nem szerepelt, hanem minden megkérdezett 
válaszolhatott arra, hogy miként szavazna egy ilyen népszavazás alkalmával. Az 
összehasonlítás alapján a korábbi tendenciák folytatódásaként értelmezhetjük aktuális 
adatainkat. 1999 óta minden adatfelvételkor a magyarok támogatták a legnagyobb arányban a 
csatlakozást, a lengyelek szintén minden alkalommal a második helyen állnak e rangsorban, 
és ezáltal a csehek között találjuk a legkevesebb EU-párti megkérdezettet a három ország 
közül, de még itt is a lakosság közel fele szavazna a csatlakozás mellett.  
 

5.2. ábra Az EU-csatlakozás támogatottságának változása az elmúlt 3 évben 
Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban (az összes megkérdezett 
arányában) 
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