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Vezetıi összefoglaló 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készített kutatás célja a magyar népesség 
értékrendszerének feltérképezése volt. A kutatás elsősorban négy gazdasági érték 
(normakövetés, egyéni teljesítmény, szolidaritás és öngondoskodás) társadalmi 
beágyazottságát vizsgálta. 

A kutatás első fázisában az értékek feltérképezése történt meg a főbb társadalmi –
demográfiai jellemzők szerint országosan reprezentatív mintán, amelyet a TÁRKI a 2008. évi 
januári és februári omnibuszvizsgálata során kérdezett le. A januári minta nagysága 1029, a 
februárié pedig 1031 fő volt. A statisztikai elemzés az összevont – 2060 megkérdezetett 
tartalmazó – adatállományon történt.  

A kutatás során (hasonlóan az értékvizsgálatokban alkalmazott sztenderdekhez) három 
elemzési szintet különböztettünk meg mindegyik értékterületen: az általános értékek szintjét, 
az adott terület szempontjából érdekes vélemények szintjét és az egyes területeken 
bemutatott szituációkban modellezett viselkedés szintjét. Mind a négy területen az egyes 
elemzési szintekre kidolgozott hipotetikus kérdésekből felépített indikátorokat állítottunk 
össze. Az így létrejövő indexek segítségével mértük a vizsgált értékek elterjedtségét. 

A statisztikai elemzés eredményeit megerősítendő fókuszcsoportos beszélgetéseket is 
szerveztünk. Két helyszínen (Budapest és Debrecen) négy társadalmi csoporttal 
(vállalkozók, inaktívak, alkalmazottak, diplomás fiatalok) készítettünk csoportos interjúkat. 

A következő pontok a kvantitatív és kvalitatív elemzés legfőbb eredményeit tartalmazzák 
röviden. 

 

Módszertani tapasztalatokMódszertani tapasztalatokMódszertani tapasztalatokMódszertani tapasztalatok 

• Először megvizsgáltuk, hogy az egyes értékek milyen módon kapcsolódnak 
össze egymással. Azt találtuk, hogy a szolidaritás és normakövetés értékei, 
egymással némiképpen összekapcsolódva, szemben állnak az egyéni 
teljesítmény és az öngondoskodás értékeivel. 

• Teszteltük azt is, hogy az egyes elemzési szintek a különböző területeken 
milyen viszonyban állnak egymással. Az egyéni teljesítmény és 
öngondoskodás területén a cselekvési szint és az általános értékek szintje 
közötti különbözőség sokkal kisebb volt, mint ugyanez a különbség a 
normakövetés és szolidaritás esetében.  

 
Értékek és társadalmi jellemzőkÉrtékek és társadalmi jellemzőkÉrtékek és társadalmi jellemzőkÉrtékek és társadalmi jellemzők    

• Valamennyi értékterületen megvizsgáltuk, hogy az alapvető társadalmi-
demográfiai tényezők mentén milyen az egyes értékek elfogadottsága. Ennek 
során azt találtuk, hogy a nők valamivel normakövetőbbek és szolidárisabbak, 
mint a férfiak. Az életkor emelkedésével együtt növekszik a normakövetés, 
csökken az egyéni teljesítmény fontossága és az öngondoskodásra való 
hajlam. 

• A budapesti lakosok kevésbé normakövetők, mint a községekben vagy 
városokban élők, ugyanakkor fontosabbnak tartják az egyéni teljesítményt. A 
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budapestiek a legkevésbé szolidárisak, a községekben élők pedig kevésbé 
öngondoskodóak. 

• A jövedelem növekedésével csökken a normakövetés, növekszik az egyéni 
teljesítmény értékelése, gyengül a szolidaritás, de erősödik az 
öngondoskodás elterjedtsége.  

 
Értékrendi típusok a magyar lakosság körébenÉrtékrendi típusok a magyar lakosság körébenÉrtékrendi típusok a magyar lakosság körébenÉrtékrendi típusok a magyar lakosság körében 

• A különböző területeken és szinteken mért értékekből értékrendi típusokat 
alakítottunk ki.  

• Alkalmazkodó értéktípusnak neveztük azt az értékrendet, amely pozitív 
pólusán a normakövetés és a szolidaritás értékei találhatóak, a negatívon 
pedig az egyéni teljesítmény és az öngondoskodás értékei.  

• Az érvényesülő értékrendbe azokat az embereket soroltuk, akik az 
öngondoskodás és egyéni teljesítmény értékeit az átlaghoz képest pozitívan, 
míg a normakövetés és szolidaritás értékeit az átlagosnál kevésbé tartják 
fontosnak. 

• Az elutasító értékrendbe tartoznak azok az emberek, akik mind a négy 
értékterült értékeit az átlag alatti fontossággal ruházták fel. A megerősítő 
értékrend pedig azokra jellemző, akiknél mind a négy területen átlag feletti volt 
az értékek elterjedtsége. 

 
Az értéktípusok társadalmi jellemzőiAz értéktípusok társadalmi jellemzőiAz értéktípusok társadalmi jellemzőiAz értéktípusok társadalmi jellemzői    

• Életkor szerint a legfiatalabb és legidősebb korosztály értékrendje szinte 
teljesen egymás ellentéte. A 18-25 éves korosztály kevésbé alkalmazkodó, és 
inkább érvényesülő értéktípusba tartozik, ugyanakkor inkább megerősítő, 
semmint elutasító értékeket vall. Az 56 év felettiek inkább alkalmazkodók, 
mint érvényesülők, és kevésbé jellemző rájuk a megerősítő értékrend.  

• Érettségi felett kevésbé jellemző az alkalmazkodó értékrend, és az átlagosnál 
jellemzőbb a megerősítő értéktípus. Az iskolázottság és jövedelem 
értékrendre gyakorolt hatása erősíti egymást. A jövedelmi szint 
emelkedésével gyakoribb a megerősítő értéktípus, és kevésbé valószínű, 
hogy alkalmazkodó értéktípus megjelenése.  

• Gazdasági aktivitás szerint azt találtuk, hogy a tanulókra az érvényesülő és 
megerősítő értékrend jellemzőbb, és kevésbé vallják az elutasító és 
alkalmazkodó értékeket. A nyugdíjasokról elmondható, hogy nagyon 
alkalmazkodóak, kevéssé jellemző rájuk a megerősítő értékrend, és 
valamennyire az érvényesülő értéktípus hiánya körvonalazódik esetükben. Az 
alkalmazottakra az alkalmazkodó értékek hiánya és a megerősítő értékek 
jellemzőek. 

• A magas iskolázottságú, magas jövedelmű emberekre az átlagosnál jobban 
jellemző a megerősítő értéktípus, ugyanakkor esetükben az alkalmazkodó 
értékrend elterjedtsége az átlagosnál alacsonyabb.  Ebben a társadalmi 
csoportban felül vannak reprezentálva a fővárosban élők, valamint a 
gazdaságilag aktívak és középső korosztályok.   

• Az alacsony iskolázottságú alacsony jövedelmű emberek körében az 
alkalmazkodó értékrend elterjedtsége átlag feletti, a megerősítő és az 
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elutasító értéktípusok elterjedtsége pedig az átlaghoz képest alulreprezentált. 
Társadalmi jellemzőiket tekintve főként aktív korú inaktívak és munkanélküliek 
tartoznak ebbe a csoportba.  

• A magas jövedelmű, alacsony iskolázottságúak között átlag alatti az 
alkalmazkodó értékrend, ugyanakkor az elutasító értékek támogatottsága 
valamivel átlag feletti. Gazdasági aktivitásuk alapján főként alkalmazottak 
tartoznak ebbe a csoportba, ezen belül a betanított vagy segédmunkások 
aránya kiemelkedő.  

• Az alacsony jövedelmű, de magas iskolázottágúak között értékrend 
szempontjából figyelemre méltó az érvényesülő értékrend alul 
reprezentáltsága. Az átlaghoz képest a munkanélküliek és a tanulók 
előfordulása gyakoribb a csoport tagjai között. 

 

MédiahasználatMédiahasználatMédiahasználatMédiahasználat    

• Internet által az érvényesülő értékrendűek közelíthetőek meg az átlagosnál 
jobban. A televízió segítségével pedig az elutasító értéktípus inkább, az 
alkalmazkodó pedig az átlagosnál kevésbé érhető el.   

• Az alacsony iskolázottságú, alacsony jövedelmű emberek az átlagosnál 
jobban érhetők el tévén keresztül, míg a magas iskolázottságú magas 
jövedeleműek esetében az Interneten és az ismerősökön történő 
megközelíthetőség a gyakoribb. 
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Bevezetés 

A TÁRKI a 2008. januári és februári omnibusz felmérés keretében vizsgálatot végzett arról, 
hogy négy kiválasztott értékegyüttes (normakövetés, egyéni teljesítmény, szolidaritás és 
öngondoskodás) mennyire elterjedt a magyar társadalomban és milyen társadalmi 
csoportokra jellemző egyik vagy másik érték dominanciája. A januári minta nagysága 1029, a 
februárié pedig 1031 fő volt. A statisztikai elemzés az összevont – 2060 megkérdezettet 
tartalmazó – adatállományon történt. A kvantitatív elemzési technika mellett a kutatás során 
kvalitatív technikát is alkalmaztunk: a fókuszcsoportos vizsgálat módszerét. Budapesten 
vállalkozókat és inaktívakat, míg Debrecenben alkalmazottakat és fiatal diplomásokat 
kérdeztünk meg.  Feltételezésünk szerint a négy csoport markánsan eltér egymástól a 
választott négy érték elfogadottsága tekintetében. A fókuszcsoportos beszélgetek 
tapasztalatait – a statisztikai elemzés főbb megállapításait kiegészítendő – keretes írásokban 
közöljük.  

Az értékvizsgálat a fenti négy terület mindegyikén három különböző típusú kérdéssel operált. 
Előbb egy sztenderd értékteszt (Schwartz teszt1) segítéségével igyekeztünk elkülöníteni 
különböző csoportokat. Ezen túl a megkérdezettek véleményének vizsgálatára is sor került 
az adott területen, majd arra kértük őket, hogy adott hipotetikus szituációkban válasszanak 
lehetséges cselekvési alternatívák közül. A három mérési szint egymást kiegészítve 
használható, de valójában ugyanazt igyekeznek mérni.   

 Az, hogy minden értékterületet három különböző szintű kérdéscsoporttal térképeztünk fel, 
azzal magyarázható, hogy az általános értékek csak részben magyarázzák meg azt, hogy az 
emberek bizonyos szituációkról miként vélekednek (Rokeach 1969). Érdemes továbbá 
elválasztani egymástól az értékeket és a cselekvést (Bardi, et al., 2003); ha valaki bizonyos 
értékekkel vagy véleményekkel rendelkezik, nem szükségszerű, hogy az illető éppen ezekkel 
harmonizáló módon fog cselekedni.2  

Az elemzés öt nagyobb egységből áll. Először az alapfogalmakat definiáljuk. Ezek után 
minden egyes értéket megvizsgálunk a főbb társadalmi jellemzők alapján. A harmadik 
elemzési egységben értéktípusokat hozunk létre, a negyedikben pedig a népességet 
értékrendi és társadalmi csoportok alapján klasszifikáljuk. Végül az utolsó részben azt 
nézzük meg, hogy a kialakított tipológiák (értéktípusok és társadalmi csoportok) milyen 
médiahasználattal jellemezhetők. 

 

I. Az alapfogalmak definiálása 

Értékterületeknek nevezzük a négy vizsgált értéket: normakövetés, egyéni teljesítmény, 
szolidaritás és öngondoskodás. Az értékterület szintjén azt a három típusú kérdést értjük, 
amelyekkel az értékterületek feltérképezhetőek: általános értékek, vélemények és cselekvés. 

                                                      
1 Lásd a 3. lábjegyzetet. 

2 Az egyes területekhez tartozó kérdésblokkokat a függelék mutatja be. 
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Általános értéken a Schwartz értéktesztet értjük3. A vélemény kifejezést az egyes 
értékterületekre vonatkozó attitűdökre használjuk. Közvetlenül a cselekvést nem lehetett 
mérni, ezért a cselekvés helyett a cselekvési szándékot vizsgáltuk (behavioural 
predisposition). Ezek lényegében olyan hipotetikus szituációk, amelyben a válaszolónak két 
alternatíva közül kellett eldöntenie azt, hogy az esetek többségében ő miként cselekedne. 

Értékterületenként és értéktípusonként hoztuk létre az értékeket mérő indexeket. Összesen 
12 darab indexet készítettünk, amelyek értelmezési tartománya egységesen 1-10-ig terjedt.4 
Az 1. ábrán az értékindexek átlagait mutatjuk be.  Az ábrán a különböző mérési szintű 
indexeket (általános érték, vélemény, cselekvési szándék) más-más színnel jelöltük.  

Az értékek területeiről (normakövetés, egyéni teljesítmény, szolidaritás, öngondoskodás) 
elmondható, hogy a normakövetés és szolidaritás értékével az emberek a cselekvési szinten 
azonosulnak a leginkább. Az egyéni teljesítmény és az öngondoskodás értékeit ugyanakkor 
a vélemények szinten támogatják inkább, és nem akkor, ha adott szituációkba helyezzük 
őket, vagy az általános értékek szintjére vonatkoznak a kérdések. 

 

A normakövető viselkedés nagyon magas támogatottságánál érdemes megjegyezni, hogy a 
kérdőív lekérdezése tipikusan olyan szituáció, amikor a kérdezett meg akar felelni a kérdező 
elvárásainak. Okkal feltételezhető tehát, hogy a tényleges normakövető viselkedés a 
valóságban alacsonyabb. A fókuszcsoportos beszélgetés során a normakövetés 
vizsgálatakor egy olyan szituációt vázoltunk a résztvevőknek, amikor valakinek választania 
kellett, hogy fizetését zsebbe kapja, vagy adózik utána. Az adózás nélküli változat esetében 
magasabb fizetésről volt szó. A fókuszcsoporton résztvevők 80%-a szerint a hozzájuk 
hasonló emberek fizetésük egy részét ”zsebbe” kapják, adózás nélkül.  

 

Az értékek szintjeiben (általános értékek, vélemények, cselekvési szándék) a következő 
különbségek mutathatóak ki. Ha az értékindexeket az átlaguk alapján növekvő sorrendbe 
rakjuk (1. ábra), akkor a cselekvési szándékot mérő öngondoskodás értéke a 
legalacsonyabb, és a legmagasabb a cselekvési szándékot mérő normakövetés. 
Megállapítható tehát, hogy a cselekvési szándék szintjén vannak a legnagyobb különbségek 
értékterületenként. A vélemény indexek és az általános értékeket mérő indexek jobbára egy 
csoportot alkotnak.  
                                                      
3 A Schwartz teszt az emberi értékek mérésére kifejlesztett kérdéssor. Maguk a kérdések különféle emberekről szóló 
jellemzések. A válaszadó hat fokozatú skála segítségével határozhatja meg, hogy a kérdésben jellemzett ember mennyire 
hasonlít őrá. A Schwartz teszt az általános értékek terét 10 alapértékkel fedi le, amelyek két egymásra merőleges tengely 
mentén négy csoportba – magasabb rendű értékek csoportjába – rendezhető el. Az első tengely a változásra való nyitottság és 
a konzerválás értékeit állítja szembe egymással. A változásra való nyitottság magasabb rendű értékét az önállóság és 
stimuláció (ösztönzés) értékeinek csoportja alkotja, míg a konzerválás magasabb rendű értékét a biztonság, tradíció és 
konformitás értékei jellemzik (Schwartz, 2005: 3). A második tengely az önmegvalósítástól az én-átalakulásig tartó tengely. A 
tengely önmegvalósításhoz közelebbi végén a teljesítmény és hatalom értékei ülnek, míg az én-átalakuláshoz az univerzalitás 
és jóindulat értékei tartoznak (Schwartz, 2005: 3). A hedonizmus értéke bizonyos szempontból a két tengely között helyezkedik 
el. A teszt előnye, hogy segítségével az értékek egymáshoz képesti elrendeződése is vizsgálható. Az elemzésben a 
normakövetés általános értékét a konformitás és tradíció értékeivel, az egyéni teljesítmény általános értékét a teljesítmény és 
hatalom alapértékével, a szolidaritás általános értékét a jóindulat és univerzalitás alapértékivel, míg az öngondoskodást az 
önállóság alapértékével mértük. 

4 Az indexek kialakítása során először megvizsgáltuk azt, hogy a kérdőívben szereplő kérdések miképpen függenek össze 
egymással. Mindez elengedhetetlen volt annak érdekében, hogy pontosan tudjuk kialakítani a későbbiekben az indexeket. Azt a 
szabályt alkalmaztuk, hogy minden egyes értékterület vizsgálására feltett kérdésnek különböznie kell minden más 
értékterülettől. A kérdések közötti összefüggést korrelációelemzéssel, és többdimenziós skálázással végeztük el. A két módszer 
között abban van különbség, ahogyan a változók közötti távolságot definiálják. Teszteltük az indexképzéshez felhasznált 
változók megbízhatóságát is, amit a Cronbach-féle alphával mértünk. Ez egy olyan arányszám, amelynek értéke 0 és 1 között 
van, és minél nagyobb, annál megbízhatóbb az index. Egyik index esetében sem kaptunk 0,7-nél kisebb együtthatót. Az 
indexek kialakítása során nem használtuk fel a kérdőívben feltett összes kérdést. A mellékletben azonban minden kérdésre 
közöljük az eloszlásokat. Vastag betűtípussal szedtük azokat a kérdéseket, amelyek bekerültek az adott típusú indexbe.  
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A szolidaritás definíciója elsősorban a kapott, és nem az adott segítségre vonatkozik a 
fókuszcsoportos beszélgetések során. Nagyon sokan az államtól várják, hogy legyen 
szolidáris velük szemben. A normakövetés normaszegésként lesz értelmezve, és a 
beszélgetések gyakran abba az irányba mentek, hogy miért kényszerülnek az emberek a 
társadalmi normák (például az adó befizetése) megszegésére. Az egyéni teljesítményt és 
öngondoskodást a válaszadók a társadalmi körülményekre adott egyéni reakcióknak 
tartották. Az egyéni teljesítmény ezért az áldozatvállalással és befektetéssel, míg az 
öngondoskodás egyfajta saját ügyeskedéssel lett egyenértékű. A jogilag nem tiszta 
munkavégzést így egyfajta öngondoskodásnak tartotta a fókuszcsoporton résztvevők 
többsége.  
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II. Értékek és társadalmi jellemzık 

 

Ebben az elemzési részben azt vizsgáltuk, hogy társadalmi csoportok szerint vannak-e 
különbségek az értékekben. Hat jellemző szerint csoportosítottuk válaszadóinkat: nem, 
életkor, településtípus, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás és jövedelem.  

Nemek szerinti különbségek. A két nem között viszonylag kicsi különbségek figyelhetőek 
meg, bár maguk a különbségek statisztikai értelemben szignifikánsak. Normakövetés 
területén a nők minden szinten valamivel normakövetőbbek, mint a férfiak. A szolidaritás 
esetében szintén mind a három szinten szignifikánsan szolidárisabbak a nők a férfiaknál. Az 
egyéni teljesítmény szempontjából csak az általános értékek és vélemények esetében 
vannak különbségek a két nem között: a férfiak magasabbra értékelik a teljesítményt, mint a 
nők. Az öngondoskodás esetében csak az általános értékek területen mutathatóak ki 
szignifikáns különbségek: a férfiakra inkább jellemző az öngondoskodás, mint a nőkre. 

Életkor szerinti különbségek. Életkor szerint négy csoportot alakítottunk ki: 18-25 évesek, 26-
40 évesek, 41-55 évesek és 56 év felettiek. Normakövetés területén egyértelműen 
kimutatható, hogy az életkor emelkedésével együtt növekszik a normakövetésre való hajlam. 
Statisztikai értelemben minden egyes életkori kategória között szignifikáns különbségek 
mutathatóak ki.  

Az egyéni teljesítmény esetében az általános értékek és a cselekvés szintjén az életkor 
növekedésével csökken az egyéni teljesítmény fontossága. Az általános értékek esetében 
minden egyes életkori csoport szignifikánsan különbözik az összes többitől. A vélemények 
esetében statisztikai értelemben nem beszélhetünk különbségekről. A cselekvési szándék 
területén az 56 év felettiek, illetve a 41 és 55 év közöttiek minden más életkori kategóriától 
különböznek, a két fiatalabb életkori kategória azonban statisztikai szempontból 
homogénnek tekinthető. 

A szolidaritás értéke esetében egyik elemzési szinten (általános értékek, vélemények, 
cselekvés) sem mutathatók ki különbségek az életkor alapján. 

Az öngondoskodás területén az általános értékek esetében minden más csoporttól 
különböznek az 56 év felettiek, mivel rájuk jellemző legkevésbé az öngondoskodás. A 
vélemények tekintetében azonban már az 56 év felettiek és a 26-40 év közöttiek tekinthetők 
a legkevésbé öngondoskodónak. Ez a két csoport markánsan különbözik a többi életkori 
csoporttól. A cselekvési szándék szintjén – és ezt a regresszió-elemzés eredményei is 
megerősítették – nem pusztán lineáris az összefüggés, hanem egy enyhe, negatív előjelű, 
négyzetes komponenssel is számolnunk kell. Az életkor előrehaladásával tehát egy ideig nő, 
majd pedig csökkenni kezd az öngondoskodás. 

 

A pályakezdők és az idősebbek között jelentős különbségek rajzolódtak ki a jogilag tiszta 
munkavállalás megítélésében. Míg a pályakezdők reménykedtek, az idősebbek 
kiábrándultabbak voltak, rákényszerítve érezték magukat a „feketemunkára” – derült ki a 
fókuszcsoportos beszélgetésből.  

 

Településtípus szerinti különbségek. A település típusa szerint három csoportba soroltuk az 
embereket: községben élők, városokban élők, Budapesten élők.  
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Normakövetés területén a vélemények és a cselekvési szándék szintjén a Budapesten élők 
markánsan különböznek a vidéken élőktől. A budapesti lakosok ugyanis kevésbé 
normakövetők, mint a községben vagy városokban élők. Az általános értékek szintjén nem 
rajzolódott ki a többitől elkülönülő, homogén csoport.  

Az egyéni teljesítmény fontossága kapcsán az általános értékek és a cselekvési szándék 
szintjén a budapestiek különböznek a többi csoporttól, a fővárosban élők ugyanis inkább 
fontosnak tartják az egyéni teljesítményt. A vélemények szintjén a városban élők 
különböznek markánsan a budapestiektől és a községben élőktől, mivel ők tartják 
legfontosabbnak az egyéni teljesítményt. 

A szolidaritás területén az általános értékek esetében a Budapesten élők különböznek 
jelentősen a vidékiektől, ők ugyanis kevésbé szolidárisak a másik két csoporthoz képest. 
Cselekvési szándék szintjén minden egyes települési kategória különbözik egymástól, a 
település méretének növekedésével csökken a szolidaritás mértéke. A vélemények szintjén 
azonban nem lehetett kimutatni különbségeket.  

Az öngondoskodás esetében általános értékek szintjén a községben élők kevésbé 
öngondoskodóak, ha őket a másik két települési kategóriához viszonyítjuk. A vélemények 
tekintetében a leginkább a városban élők öngondoskodóak, míg a cselekvési szándék 
szintjén a budapesti lakosok gondoskodnak leginkább önmagukról.  

 

A fókuszcsoportos beszélgetés során kitűnt, hogy a vidéken élőkre egyáltalán nem jellemző, 
hogy az államot tartanák felelősnek a normaszegő lakossági attitűd kialakulásáért, míg a 
budapesti csoportok szerint a normaszegés elsődleges okozója az állam. A vidéken élők 
egyúttal jobban tartanak a „lebukás” veszélyétől, mint a fővárosiak. 

 

Iskolai végzettség szerinti különbségek. Iskolai végzettség szerint négy kategóriát 
használtunk: legfeljebb 8 általánost végzettek, szakmunkás végzettségűek, érettségizettek, 
felsőfokú végzettségűek. 

Normakövetés területén csak az általános értékek tekintetében vannak különbségek az 
egyes csoportok között, a vélemények és a cselekvési szándék szintjén nincsenek. Az 
általános esetében elmondható, hogy az alacsony végzettségűek a leginkább normakövetők. 

Egyéni teljesítmény esetében az általános értékek szintjén nincsenek egymástól jól 
elkülöníthető csoportok. A vélemények szintjén az érettségi a határ: a 8 általánost és a 
szakmunkásképzőt végzettek alkotnak egy csoportot, és markánsan elkülönülnek az 
érettségizettektől és felsőfokú végzettséggel rendelkezők. E két utóbbi csoport egymástól is 
különbözik. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők támogatják véleményükkel leginkább az 
egyéni teljesítményt. A cselekvési szándék szintjén mind a négy iskolai végzettségi kategória 
különbözik egymástól. Az iskolai végzettségi növekedésével növekszik az egyéni 
teljesítmény fontossága.  

A szolidaritás esetében csak a vélemények szintjén mutatható ki összefüggés az iskolai 
végzettséggel. Érdekes módon a szakmunkás és felsőfokú végzettséggel rendelkezők a 
leginkább szolidárisak. 

Az öngondoskodás területén általános értékek esetében nincsenek egyértelműen homogén 
csoportok. A vélemények szintjén a legfeljebb általános iskolát végzettek markánsan 
elkülönülnek az összes többi csoporttól, mivel ők kevésbé öngondoskodóak. A cselekvési 
szándék esetében minden egyes iskolai kategória jól elkülönül a többitől. Külön kiemelendő, 
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hogy a felsőfokú végzettségűek majdnem kétszer öngondoskodóbbak, mint a legfeljebb 
általános iskolát végzettek.   

Gazdasági aktivitás szerinti különbségek. A gazdasági aktivitás szerint öt csoport kialakítása 
tűnt ésszerűnek. Alkalmazottak, (olyan rendszeres munkatevékenységet végző emberek, 
akik vagy valamilyen vállalat alkalmazásában állnak, vagy önálló vállalkozók), aktív korú 
inaktívak (ilyenek például a szülési szabadságon lévők, vagy a háztartási alkalmazottak), 
munkanélküliek, nyugdíjasok és tanulók.  

A tanulók a legkevésbé, a nyugdíjasok a leginkább normakövetők, míg az alkalmazottak, az 
aktív korú inaktívak és a munkanélküliek a két véglet között helyezkednek el. Ez utóbbi 
három csoport azonban nem különül el egymástól normakövetés tekintetében. 

Az egyéni teljesítmény területén a vélemények szintjén a tanulók emelhetőek ki az alapján, 
hogy az összes többi csoportnál magasabbra értékelik az egyéni teljesítményt.  A cselekvési 
szándék szintjén ugyanakkor már a tanulók és az alkalmazottak alkotnak együtt egy olyan 
csoportot, amely markánsan magasabbra értékeli az egyéni teljesítményt. Az általános 
értékek területén nem rajzolódtak ki homogén csoportok.  

A szolidaritás tekintetében nem volt olyan csoport, amely számottevően különbözött volna a 
többitől sem általános értékek, sem vélemények, sem pedig cselekvés szintjén. 

Az öngondoskodás esetében a cselekvési szándék esetében lehetett kimutatni, azt hogy az 
alkalmazottak a többi csoporthoz viszonyítva öngondoskodóak.  

 

Az egyes fókuszcsoportok nagyon eltérően vélekedtek az öngondoskodás kérdéséről. Az 
inaktívak körében erősen él a gondoskodó állam képe, ami a vállalkozókban megrendült 
ugyan, az állami támogatásokat azonban ők is elvárják. Az alkalmazottak esetében az állami 
szerepvállalás sem pozitív, sem negatív kontextusban nem került szóba. Náluk azonban 
feltételezhetően nem csak a korábbi csoportoktól eltérő munkaerő-piaci státusz 
differenciálhat ilyen mértékben, hanem a településtípus is, mivel mentalitásbeli különbség 
tapasztalható a vidéki és a fővárosi lakosok között (lásd a településtípusoknál lévő keretes 
írást). A diplomás fiatalok körében a rövidtávú tervek vannak egyelőre napirenden. Céljaik 
között az alapfeltételek megteremtése dominál, amelyben nem számítanak állami 
gondoskodásra. 

 

Jövedelem szerinti különbségek. Négy csoportot alakítottunk ki az adózás utáni havi nettó 
jövedelem alapján, mégpedig úgy, hogy sorba rendeztük az embereket a jövedelmük 
nagysága szerint, és a sorrendben a középső ember (medián) jövedelme (75000 Ft) képezte 
a viszonyítási alapot. A jövedelmi csoportok annak alapján lettek meghatározva, hogy a 
megkérdezettek a „középső” emberhez viszonyítva hányszoros jövedelemmel rendelkeznek. 
Ilyen módon a következő csoportokat definiáltuk: 50%-nál kevesebb, 50-80%, 80-120%, 120-
200%, 200% felett.  

A normakövetés területén mind a három szinten vannak lineáris különbségek a csoportok 
között a jövedelem növekedésével csökken a normakövetés. 

Az egyéni teljesítmény esetében szinte ugyanaz mondható el, mint normakövetésnél, csak 
fordított előjellel. A jövedelem emelkedésével növekszik az egyéni teljesítmény fontossága. 
A normakövetés és egyéni teljesítmény esetében a medián jövedelem a vízválasztó: efelett 
ugyanis kevésbé normakövető és teljesítményelvű, alatta pedig normakövető, de kevésbé 
teljesítménymotivált emberek találhatóak. 
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A szolidaritás esetében az látszik, hogy a jövedelem növekedésével csökken a szolidaritás 
mértéke. A legmarkánsabban a vélemények szintjén különböznek a medián 50%-a alatt élők 
az összes többi csoporttól.  

Öngondoskodás esetében a jövedelem növekedésével növekszik az öngondoskodás 
mértéke. A legélesebb különbségek a cselekvési szándék szintjén figyelhetőek meg. Ebben 
az esetben a két legalsó jövedelmi kategória alkot egy csoportot, ezen kívül azonban minden 
jövedelmi csoport statisztikai értelemben homogénnek tekinthető, és különbözik egymástól. 

 

III. Értéktípusok és társadalmi jellemzık 

Az előző elemzési részekben az értékeket külön-külön vizsgáltuk. Az értékek ugyanakkor 
egymáshoz is kapcsolódnak, ezáltal értéktípusokat alkotva. Az értékek csoportosításánál a 
cél kevés, egymástól jól elkülönülő, értelmezhető klaszterstruktúra kialakítása volt. A 
csoportosítást egy olyan klaszterelemző eljárással végeztük el, amely egymástól – a 
felhasznált változók mentén – szignifikánsan különböző csoportokat alakít ki.5 

Több tipológiát megvizsgálva végül egy négy csoportból álló struktúrát fogadtunk el. A négy 
csoport két-két párba rendeződik, amely párok értékrend szempontjából egymásnak 
ellentétei. 

Az első csoportba egy kétpólusú értékrendet soroltunk, amelynek pozitív pólusán a 
normakövetés és szolidaritás értékei találhatóak, a negatívon pedig az egyéni teljesítmény 
és az öngondoskodás. Ezt az értéktípust alkalmazkodó értékrendnek neveztük, mivel a 
társadalmi normákhoz és a más emberekhez való igazodás pozitív irányú, és ezzel 
párhuzamosan az egyén saját érdekeinek érvényesítése (teljesítmény, öngondoskodás) 
negatív előjelű. Az alkalmazkodó értékrend ellentéte az érvényesülő típus, amely szintén 
kétpólusú, de pozitív oldalán az öngondoskodás és egyéni teljesítmény értékei, a negatívon 
pedig a normakövetés és szolidaritás értékei vannak.  

A harmadik és negyedik értékrendi csoportban közös, hogy egypólusúak. Az elutasító 
értékrend az értékek nagy többségével átlag fölötti negatív kapcsolatban van, míg a 
megerősítő értékrend esetében átlag fölötti pozitív kapcsolatot találunk az értékek jelentős 
részével.  

A két értékrendi pár nagyjából két egyenlő nagyságú csoportra tagolja a mintában szereplő 
válaszadókat. 

                                                      
5 A klaszrelemzés egy olyan dimenziócsökkentő eljárás, ahol a dimenziókat azok a változók (a jelen esetben a 12 értékindex) 
képzik, amely mentén csoportosítani szeretnénk a megfigyeléséket. Az eljárás célja olyan csoportok (klaszterek) létrehozása, 
amelyekben a megfigyelések minden változó mentén közel vannak egymástól, és szignifikánsan különböznek az összes többi 
kialakított csoporttól. A csoportok elnevezése a klaszterek „tipikus”, középső, egyede alapján lehetséges. Mielőtt 
csoportosítottuk volna a változókat standarizáltuk azokat, hogy azonos szórású és átlagú változókkal dolgozhassunk. A 
csoportosításnál a változók közötti távolságot euklideszi távolságban mértük, és az SPSS programcsomag Quick Cluster 
programját használtuk.  
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2. ábra Az értéktípusok megoszlása a mintában2. ábra Az értéktípusok megoszlása a mintában2. ábra Az értéktípusok megoszlása a mintában2. ábra Az értéktípusok megoszlása a mintában    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyes értékterületek nemcsak statisztikailag, hanem az emberek fejében is 
összekapcsolódtak. A normakövetés az öngondoskodás értékével alkotott ellentétpárt, míg 
az egyéni teljesítmény a szolidaritás ellenpólusaként jelent meg a fókuszcsoportos 
beszélgetések során. Mindez azt jelenti, hogy az emberek vagy betartanak különböző 
törvényeket (normakövetés), vagy megszegik azokat, és ezáltal önmagukról gondoskodnak, 
illetve vagy önmagukra koncentrálnak, és mintegy küzdenek a túlélésért (egyéni 
teljesítmény), vagy segítik a körülöttük lévő embereket (szolidaritás). Az értéktípusok 
értelmezése szempontjából mindez kulcsfontosságú. Az alkalmazkodó értéktípus esetében 
ugyanis a normakövetés és szolidaritás értéke magasabb az átlagosnál, míg az érvényesülő 
típus esetében az egyéni teljesítmény és öngondoskodás értéke hangsúlyos.  

 

Az 1. táblázatban azt összegeztük, hogy az értéktípusok mintabeli átlagához képest 
mekkorák az értékrendi különbségek az emberek társadalmi jellemzői szerint. Abból 
indultunk ki, hogy ha valamelyik társadalmi jellemző szerint az értéktípusok a mintabeli 
megoszlással azonosak (+/- 5%), akkor az adott társadalmi jellemző szerint csupán a 
természetes – azaz a mintában lévő – különbségeket tapasztaljuk. A szignifikáns 
különbségeket ettől az 5%-os küszöbtől számítva határoztuk meg, pozitív és negatív 
irányban, három szintet elkülönítve. Az első szint az átlagtól való 5-10%-os eltérést 
jelentette, a második a 10-15%-ost, a harmadik szint küszöbértékéül pedig a 15% feletti 
eltérést határoztuk meg.  

Értéktípusok
 N=2059

32,5%

12,1%18,6%

36,8%

Alkalmazkodó Érvényesülı Elutasító Megerısítı
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1. táblázat Értéktípusok társadalmi jellemzők szerint1. táblázat Értéktípusok társadalmi jellemzők szerint1. táblázat Értéktípusok társadalmi jellemzők szerint1. táblázat Értéktípusok társadalmi jellemzők szerint    

 

Nemek szerint Életkor szerint Településtípus szerint 
Értéktípusok Átlag 

férfi               férfi               férfi               férfi               nő                  nő                  nő                  nő                  18181818----25252525    26262626----40404040    41414141----55555555    56565656----    BudapestBudapestBudapestBudapest    VárosVárosVárosVáros     Község Község Község Község    

Alkalmazkodó 32,5% - + - - - 0 ++ - - 0 0 

Érvényesülő 12,1% 0 0 + 0 0 - + 0 0 

Elutasító 18,6% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 

Megerősítő 36,8% 0 0 + 0 0 - 0 0 0 

Iskolai végzettség szerint Jövedelem szerint 

Értéktípusok Átlag 8 8 8 8 

általánosáltalánosáltalánosáltalános    

SzakSzakSzakSzak----

munkásmunkásmunkásmunkás    
ÉrettségiÉrettségiÉrettségiÉrettségi    FelsőfokúFelsőfokúFelsőfokúFelsőfokú    <50%<50%<50%<50%    50505050----80%80%80%80%    80808080----111120%20%20%20%    

120120120120----

200%200%200%200%    
>200%>200%>200%>200%    

Alkalmazkodó 32,5% ++ 0 - - ++ ++ 0 - - - - - 

Érvényesülő 12,1% 0 0 0 0 0 - 0 0 0 

Elutasító 18,6% 0 0 0 - 0 0 0 0 - 

Megerősítő 36,8% - - 0 + + - - 0 + +++ 

Gazdasági aktivitás szerint         

Értéktípusok Átlag AlkalmaAlkalmaAlkalmaAlkalma----

zottzottzottzott    

Aktív Aktív Aktív Aktív 

korú korú korú korú 

inaktívinaktívinaktívinaktív    

MunkaMunkaMunkaMunka----

nélkülinélkülinélkülinélküli    
TanulóTanulóTanulóTanuló    

NyugdíNyugdíNyugdíNyugdí----

jasjasjasjas    
        

Alkalmazkodó 32,5% - 0 0 - - +++         

Érvényesülő 12,1% 0 - 0 ++ -         

Elutasító 18,6% 0 0 0 - 0         

Megerősítő 36,8% + 0 0 + - -         

-/+ 5-10 %-os eltérés; - -/++ 10-15%-os eltérés; - - -/+++ 15% feletti eltérés, az átlaghoz képest 

 

Nemek szerint a négy értéktípus közül háromban nem találunk jelentős különbséget, azt 
viszont el lehet mondani, hogy a férfiakra kevésbé jellemző az alkalmazkodó értékrend, mint 
a nőkre.  

Életkor szerint a legfiatalabb és legidősebb korosztály értékrendje szinte teljesen egymás 
ellentéte. A 18-25 éves korosztály kevésbé alkalmazkodó, és inkább érvényesülő 
értéktípusba tartozik, ugyanakkor inkább megerősítő, semmint elutasító értékeket vall. Az 56 
év feletti emberek általában jobban alkalmazkodók, mint érvényesülők, és kevésbé jellemző 
rájuk a megerősítő értékrend.  

A településtípus alapján a Budapesten élőket lehet az átlagtól eltérően jellemezni. A 
fővárosban élők ugyanis kevésbé az alkalmazkodó, és inkább az érvényesülő értékeket 
vallják.  

Iskolai végzettség szempontjából az éles törés a legfeljebb 8 általánost végzettek és a 
legalább érettségivel rendelkezők között van. Érettségi felett az emberek kevésbé 
alkalmazkodók, míg átlag felett jellemző rájuk a megerősítő értéktípus. A legfeljebb 8 
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általánost végzettek ugyanakkor inkább alkalmazkodó értékekkel jellemezhetők, és kevésbé 
tartoznak a megerősítő értéktípusba.  

Jövedelem szerint gyakorlatilag a mediánjövedelem képezi a választóvonalat. A medián 
jövedelem alatt élők inkább alkalmazkodó és kevésbé megerősítő, míg a medián jövedelem 
felett az emberek kevésbé alkalmazkodó és inkább megerősítő értékeket vallanak. Minél 
gazdagabb valaki, annál inkább jellemző rá a megerősítő értéktípus és annál kevésbé 
valószínű, hogy alkalmazkodó értéktípusba tartozik. Fontos észrevenni, hogy az 
iskolázottság és a jövedelem növekedése ugyanazokat az értékrendi változásokat okozza.  

Gazdasági aktivitás szerint a tanulókra az érvényesülő és megerősítő értékrend jellemző, és 
kevésbé vallják az elutasító és alkalmazkodó értékeket. A nyugdíjasokról elmondható, hogy 
nagyon alkalmazkodóak, és kevéssé jellemző rájuk a megerősítő értékrend, és valamennyire 
az érvényesülő értéktípus hiánya is észrevehető esetükben. Az alkalmazottak kevésbé 
jellemezhetők az alkalmazkodó értékekkel, ugyanakkor esetükben az átlag feletti a 
megerősítő értékrend elterjedtsége.  

A következőkben a kereszttábla elemzés eredményeit kontrollváltozók bevonásával is 
ellenőrizzük. A becsléshez multinomiális logit modellt használtunk. Mivel arra voltunk 
kíváncsiak, hogy az egyes értékrendi csoportokba tartozást milyen társadalmi tényezők 
határozzák meg, a marginális hatásokat vettük figyelembe (Bartus: 2003; Bartus: 2005). A 
marginális hatáson azt értjük, hogy az adott magyarázó változó kategóriájában történt 
változás hány százalékponttal növeli a függő változó meghatározott kategóriájába tartozás 
esélyét, vagyis az egyes társadalmi jellemzők miképpen növelik annak esélyét, hogy a 
megkérdezett melyik értéktípusba tartozik.  

 



T Á R K I   1 7  

 

2. táblázat Az értéktípusok magyarázó modellje (multinomiális logit)2. táblázat Az értéktípusok magyarázó modellje (multinomiális logit)2. táblázat Az értéktípusok magyarázó modellje (multinomiális logit)2. táblázat Az értéktípusok magyarázó modellje (multinomiális logit)    

 

Alkalmazkodó Érvényesülő Elutasító Megerősítő 

  
Együtt-

ható 

Standard 

hiba 

Együtt-

ható 

Standard 

hiba 

Együtt-

ható 

Standard 

hiba 

Együtt-

ható 

Standard 

hiba 

Férfi ----0,060,060,060,06    0,020,020,020,02    0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 

Budapest ----0,090,090,090,09    0,030,030,030,03    0,02 0,02 0,100,100,100,10    0,030,030,030,03    -0,02 0,03 

Város 0,02 0,02 -0,02 0,02 -0,02 0,02 0,02 0,03 

18-25 év ----0,160,160,160,16    0,060,060,060,06    0,150,150,150,15    0,060,060,060,06    -0,05 0,04 0,06 0,06 

26-40 év ----0,100,100,100,10    0,040,040,040,04    0,060,060,060,06    0,030,030,030,03    0,02 0,04 0,03 0,04 

41-55 év -0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,03 0,02 0,04 

Szakmunkás -0,05 0,03 -0,02 0,01 -0,02 0,03 0,100,100,100,10    0,030,030,030,03    

Érettségi ----0,080,080,080,08    0,040,040,040,04    -0,02 0,02 -0,03 0,02 0,130,130,130,13    0,030,030,030,03    

Felsőfokú -0,02 0,04 0,00 0,02 ----0,100,100,100,10    0,020,020,020,02    0,120,120,120,12    0,040,040,040,04    

Med.jöv. 50-80% ----0,100,100,100,10    0,050,050,050,05    0,01 0,02 0,05 0,05 0,04 0,04 

Med.jöv. 80-120% ----0,120,120,120,12    0,050,050,050,05    0,05 0,03 -0,01 0,04 0,08 0,04 

Med.jöv 120-200% ----0,190,190,190,19    0,050,050,050,05    0,09 0,05 0,02 0,05 0,08 0,05 

Med.jöv 200+ ----0,300,300,300,30    0,060,060,060,06    0,08 0,06 -0,01 0,06 0,230,230,230,23    0,080,080,080,08    

Aktív ----0,070,070,070,07    0,030,030,030,03    0,01 0,01 -0,03 0,04 0,090,090,090,09    0,040,040,040,04    

Inaktív ----0,210,210,210,21    0,080,080,080,08    ----0,040,040,040,04    0,020,020,020,02    0,02 0,07 0,230,230,230,23    0,090,090,090,09    

Munkanélküli ----0,120,120,120,12    0,060,060,060,06    0,04 0,04 -0,01 0,05 0,09 0,06 

Tanuló -0,03 0,13 0,11 0,09 ----0,140,140,140,14    0,070,070,070,07    0,06 0,12 

Referenciakategóriák: nő, község, 56 év feletti, 8 általános, a medián jövedelem 50%-a alatt 
élő, nyugdíjas. N = 1758, LR chi2 = 274,05, Prob chi2 = 0, Pseudo R2 = 0,06. A szürke 
cellákban lévő együtthatók 5%-nál nagyobb mértékben térnek el a nullától. 

 

A regresszióelemzés eredményei megerősítik azt a képet, ami már kirajzolódott a 
kereszttábla elemzésből.  

Az alkalmazkodó értékrend esélye nagyobb a nők, az idősek és a szegényebbek között. 
Ceteris paribus a jövedelem nagysága befolyásolja a legerősebben az alkalmazkodó 
értékrend előfordulásának esélyét. A többi változó hatását kontroll alatt tartva, önmagában 
az, hogy valaki a medián jövedelem kétszeresét keresi, 30 százalékponttal csökkenti az 
alkalmazkodó értékrendbe való tartozás esélyét azokhoz képest, akiknek keresete 
kevesebb, mint a medián jövedelem fele. 

Az érvényesülő értékrendet befolyásoló tényezők közül elsősorban életkori hatásokat sikerült 
kimutatni. A többi változóra kontrollálva csupán az, ha valaki 18-25 év közötti, 15 
százalékponttal növeli az érvényesülő értékrend esélyét, amennyiben a referencia kategória 
az 56 év felettiek. 

Az elutasító értékrend a budapesti lakosok esetében valószínűbb (ha őket a vidéken élőkhöz 
hasonlítjuk). A felsőfokú végzettség, a 8 általános iskolai végzettséghez képest, csökkenti az 
elutasító értékrendbe tartozás esélyét. Önmagában az, ha valaki tanuló, 14 százalékponttal 
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csökkenti az ebbe az értékrendi csoportba való sorolódást akkor, ha a tanulókat a 
nyugdíjasokhoz viszonyítjuk. 

A megerősítő értékrend elsősorban az iskolázottságra vezethető vissza. A legfeljebb 8 
általánost végzettekhez képest minden iskolai végzettség megszerzése növeli a megerősítő 
értékrend valószínűségét.   

Összegzésként elmondhatjuk, hogy értéktípusok társadalmi jellemzők alapján jelentősen 
különböznek egymástól. Próbaképpen – és az adatbázis által biztosított lehetőségekhez 
alkalmazkodva – megnéztük azt is, hogy a kialakított értéktípusok más változók esetében is 
eltérnek-e egymástól. Az alkalmazkodó értékrendbe tartozók például szignifikánsan 
gyakrabban járnak istentiszteletre, mint a többi értéktípusba tartozók. A megerősítő és 
érvényesülő értékrendet valló emberek bizakodóbbak a jövőt illetően, mint az elutasító és 
alkalmazkodó értékeket vallók, még akkor is, ha bizonyos társadalmi tényezőket (jövedelem, 
iskolai végzettség) kontroll alatt tartunk.  

 

A fókuszcsoportos beszélgetés egyik visszatérő momentuma az állami gondoskodás 
megítélése volt. Az alkalmazottakat kivéve szinte minden csoport elvárta valamilyen 
formában az állami segítségnyújtást. Az állami újraelosztás iránti igény magyarázatában a 
jövőbeli kilátásokat, a kockázatvállalási hajlandóságot, a redisztribúcióból származó 
nyereséget (TÁRKI, 2007) szokás magyarázó mechanizmusokként említeni. Ebben az 
elemzésben nem volt lehetőség ilyen jellegű komplex magyarázómodell felállítására. Az 
azonban kiderült, hogy arra a kérdésre, hogy az államnak feladata-e az állampolgárairól való 
gondoskodás, értéktípusok alapján nincsenek különbségek. Minden értéktípusban 
egységesen magas az állami újraelosztás iránti igény.  

 

IV. Értéktípusok és társadalmi csoportok 

 
A társadalmi csoportok létrehozásakor olyan csoportstruktúra kialakítására törekedtünk, 
amely alapján az értékek jól elkülönülnek. Az embereket jövedelmük és iskolázottságuk 
szerint csoportosítottuk. Azok, akik jövedelmük és iskolai végzettségük alapján is átlag 
alattiak voltak, az alsó csoportba kerültek. Itt a település szerinti differenciálás is 
szükségesnek látszott: így két alsó csoportot kaptunk: városi és községi alsó csoportok. A 
felső csoportba azok kerültek, akik jövedelmük és iskolázottságuk szerint is átlag felettiek. 
Kaptunk két olyan csoportot, amelyekben nem felelt meg egymásnak az iskolázottság és a 
jövedelem: mivel a magas jövedelemhez alacsony iskolai végzettség társult, az alacsony 
jövedelem pedig magas iskolai végzettséggel kapcsolódott össze. A 3. ábrán a kialakított 
társadalmi csoportok mintabeli nagyságát ábrázoltuk.  
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3. ábra A társadalmi csoportok megoszlása a mintában3. ábra A társadalmi csoportok megoszlása a mintában3. ábra A társadalmi csoportok megoszlása a mintában3. ábra A társadalmi csoportok megoszlása a mintában    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A társadalmi csoportok kialakítása után megvizsgáltuk, hogy azokra milyen értéktípusok 
jellemzőek (4. ábra). A viszonyítás alapját ebben az esetben is az átlag képezte.6  

A magas iskolázottságú, magas jövedelmű emberekre az átlagosnál jobban jellemző a 
megerősítő értéktípus, ugyanakkor az alkalmazkodó értékrend elterjedtsége az átlagosnál 
alacsonyabb.  A másik két értéktípus esetében lényegében átlagos értékeket figyelünk meg 
(azok ugyanis viszonylag közel esnek az értéktípusok mintabeli átlagához). A felső 
társadalmi csoportban az átlaghoz képest felül vannak reprezentálva a budapesti lakosok, 
valamint a 26-40, illetve 41-55 évesek. Gazdasági aktivitás szerint 79%-uk alkalmazott, 20%-
-uk pedig nyugdíjas. Foglalkozásuk szerint többségében szellemi munkát végeznek. Az 
összes felső vezető több mint fele, az alsó- és közép vezetőknek pedig több, mint 80%-a a 
felső társadalmi csoportba tartozik. A csoport tagjai között az átlaghoz képest a vállalkozók is 
felül vannak reprezentálva.  

A két alsó társadalmi csoportban közös az, hogy az alkalmazkodó értékrend elterjedtsége 
átlag feletti, a megerősítő és az elutasító értéktípusok pedig az átlaghoz képest 
alulreprezentáltak. A csoportok között különbség az érvényesülő értékrend területén van, az 
ugyanis az átlagosnál gyakoribb a községi alsó réteg esetében, míg a városi alsó csoport 
esetében átlagosnak mondható.  

Gazdasági aktivitás szerint a két alsó társadalmi csoportokba tartozik az összes aktív korú 
inaktív háromnegyede, az alkalmazottak ugyanakkor lényegesen alul vannak reprezentálva. 
A községi alsó csoportban az átlaghoz képest kétszer akkora az elterjedtsége a 
munkanélkülieknek, de a városi alsó réteg esetében is magasan átlag feletti a 
munkanélküliek aránya. Mindkét társadalmi csoportban az átlagosnál gyakoribb a 
nyugdíjasok előfordulása. Ha az alsó társadalmi csoportok foglalkozást vizsgáljuk kiderül, 
hogy túlnyomó többségük betanított vagy segédmunkás. Az összes mezgazdaságban 
dolgozó közel 60%-a községi alsó rétegbe tartozik. A két társadalmi csoportban együttvéve 
egyetlen felsővezetőt sem találunk.  
                                                      
6 Az értéktípusok átlagai a 4. ábrán mások, mint a 2. ábrán. Ennek oka, hogy a két ábra esetében más volt a vonatkoztatási 
csoport. A 4. ábrán csak azok szerepelnek, akik érvényes jövedelemadattal rendelkeztek. A jövedelem esetében a nettó 
jövedelmet vettük figyelembe, amibe beleszámítottuk a munkahelyi nettó keresetet, a nyugdíjat valamint a szociális segélyeket 
is.    

Társadalmi csoportok (N=1758)

17%

20%

13%22%

28%

Községi alsó Városi alsó

Közép (alacsony jöv. magas isk) Közép (magas jöv. alacsony isk.)

Felsı
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A magas jövedelmű, alacsony iskolázottságúak között átlag alatti az alkalmazkodó értékrend 
elterjedtsége, ugyanakkor, ugyanakkor az elutasító értékek támogatottsága valamivel átlag 
feletti. Az ebbe a csoportba tartozók 65%-a férfi. Körükben jelentősen felül vannak 
reprezentálva az alkalmazottak, azon belül is a betanított vagy segédmunkások.  

Az alacsony jövedelmű, de magas iskolázottágúak között értékrend szempontjából 
figyelemre méltó az érvényesülő értékrend alul reprezentáltsága. Ebben a társadalmi 
csoportban közel 80% nők aránya. Életkor szerint felül vannak reprezentálva a 18 és 25 év 
közöttiek, míg az 56 év felettiek elterjedtsége átlag alattinak mondható. Az átlaghoz képest a 
munkanélküliek és a tanulók előfordulása gyakoribb a csoport tagjai között. A csoport 
tagjainak közel fele szellemi foglalkozású, és nem találunk közöttük olyat, aki a 
mezőgazdaságban dolgozik.  

 

4. ábra Az értéktípusok elterjedtsége a társadalmi csoportokban4. ábra Az értéktípusok elterjedtsége a társadalmi csoportokban4. ábra Az értéktípusok elterjedtsége a társadalmi csoportokban4. ábra Az értéktípusok elterjedtsége a társadalmi csoportokban    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értéktípusok társadalmi csoportonként (N=1758)
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V. Médiahasználat 

 
Az elemzés során kettő tipológiát alakítottunk ki: értéktípusokat és társadalmi csoportokat. A 
következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy ezekbe a típusokba tartozó emberek milyen 
médiahasználati szokásokkal rendelkeznek. Érdeklődésünk elsősorban arra irányult, hogy az 
említett csoportok milyen médiumok csatornáin érhetőek el. Azt gondoltuk, hogy ha valaki 
hetente többször fogyaszt egy médiumot, és egyúttal átlag felett tartja hitelesnek az ott 
megjelent hirdetéseket, akkor ez az ember az adott médium csatornáin valamilyen szinten 
megközelíthető.  

A 3. táblázatban az eddigiekhez hasonló logika alapján azt vizsgáltuk, hogy a különféle 
médiumokkal az emberek hány százaléka közelíthető meg. Vizsgálatunk a médiumok 
típusára terjedt ki, azon belüli részletes specifikáció nem történt. Azt feltételeztük, hogy ha 
egy bizonyos csoport az átlaghoz képest 5%-os eltérést mutat, ez már elég jelentős ahhoz, 
hogy az illető csoportot az átlagtól pozitív vagy negatív irányban különbözőnek tekinthessük. 
Mivel az 5%-os küszöbérték önkényes, még másik két küszöbérték mellett is megnéztük az 
egyes típusok átlagtól való eltérését.  

A táblázatból az olvasható ki, hogy az emberek inkább társadalmi jellemzőik miatt 
közelíthetőek meg bizonyos médiumokkal, és nem azért, mert valamilyen értékrendet 
vallanak. Kevesebb satírozott cella van ugyanis akkor a táblázatban, amikor az értéktípusok 
médiumokkal való megközelítését mutatjuk be.  

Internet által az érvényesülő értékrendűek közelíthetőek meg az átlagosnál jobban. A 
televízió segítségével pedig az elutasító értéktípus jobban, az alkalmazkodó pedig az 
átlagosnál kevésbé érhető el.   

A községi alsó réteg az átlagosnál kevésbé közelíthető meg napilapokkal és az Internet 
segítségével, ugyanakkor valószínűsíthető a televízióval történő elérés. Abban, hogy 
Interneten keresztül az átlagosnál 10%-kal kevésbé érhető el a községi alsóközép réteg, 
minden bizonnyal az alkalmazkodó értékrend is közrejátszik. A községi alsóközép rétegben 
ugyanis valószínűbb az alkalmazkodó értékrend, az alkalmazkodóak pedig kevésbé 
érhetőek el az Interneten.  

A városi alsó réteg az átlagosnál jobban érhető el tévén keresztül, a világhálón és az 
ismerőseik által azonban kevésbé.  

Az alacsony iskolázottságú, de magas jövedelműek kevésbé közelíthetőek meg rádió és 
tévé által, míg a magas jövedelmű, ám alacsony iskolázottságúak inkább a rádió 
hullámhosszain érhetők el.   

Azok, akiknél a magas iskolázottság egyúttal magas jövedelemmel is párosul az Interneten 
és az ismerősökön történő megközelíthetőség a gyakoribb. Ez a csoport kevésbé érhető el a 
tévén keresztül.  
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3. táblázat A különféle típusokba sorolt emberek elérhetősége médiumok útján3. táblázat A különféle típusokba sorolt emberek elérhetősége médiumok útján3. táblázat A különféle típusokba sorolt emberek elérhetősége médiumok útján3. táblázat A különféle típusokba sorolt emberek elérhetősége médiumok útján    

 

Az értéktípusok megközelíthetısége a különbözı médiumokkal (N=2059) 

  
A napilapok által 

megközelíthetı 

A hetilapok 

által 

megközelíthetı 

A rádió által 

megközelíthetı 

A tévé által 

megközelíthetı 

Az Internet által 

megközelíthetı 

A plakátok által 

megközelíthetı 

A szórólapok által 

megközelíthetı 

Ismerısök által 

közelíthetı meg 

Alkalmazkodó 0 0 0 - - 0 0 0 

Elutasító 0 0 0 + 0 0 0 0 

Megerısítı 0 0 0 0 0 0 0 0 

Érvényesülı 0 0 0 0 ++ 0 0 0 

Átlag 21,6% 12,4% 36,2% 40,2% 14,2% 8,0% 11,6% 49,5% 

 A társadalmi csoportok megközelíthetısége különbözı médiumokkal (N=1758) 

  
A napilapok által 

megközelíthetı 

A hetilapok 

által 

megközelíthetı 

A rádió által 

megközelíthetı 

A tévé által 

megközelíthetı 

Az Internet által 

megközelíthetı 

A plakátok által 

megközelíthetı 

A szórólapok által 

megközelíthetı 

Ismerısök által 

közelíthetı meg 

Községi alsó - 0 0 + - - 0 0 0 

Városi alsó 0 0 0 + - 0 0 - 

Alacsony jöv. 

magas isk. 
0 0 - - 0 0 0 0 

Magas jöv. 

alacsony isk. 
0 0 + 0 0 0 0 0 

Felsı 0 0 0 - ++ 0 0 + 

Átlag 20,9 12,0 35,8 39,7 11,9 7,4 11,6 48,4 

-/+ 5-10 %-os eltérés; - -/++ 10-15%-os eltérés; - - -/+++ 15% feletti eltérés, az átlaghoz képest. Annak oka, hogy az értékrendi- és társadalmi csoportokban a az 
egyes médiumok esetében az átlag különböző az eltérő elemszámban keresendő (lásd a 4. lábjegyzetet). 
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MellékletMellékletMellékletMelléklet7777    

Általános értékek 

Mennyire hasonlít Önre az az ember, akinek fontos ....  

 

Normakövetés 

  
egyáltalán nem 

hasonlít 
nem hasonlít        

inkább nem 

hasonlít  
inkább hasonlít     hasonlít            

teljesen 

hasonlít   
nem tudja           Összesen 

10101010    50505050    92929292    374374374374    914914914914    615615615615    5555    2060206020602060    … az embereknek mindig be kell … az embereknek mindig be kell … az embereknek mindig be kell … az embereknek mindig be kell 

tartaniuk a szabályokattartaniuk a szabályokattartaniuk a szabályokattartaniuk a szabályokat    0,48%0,48%0,48%0,48%    2,44%2,44%2,44%2,44%    4,48%4,48%4,48%4,48%    18,15%18,15%18,15%18,15%    44,37%44,37%44,37%44,37%    29,84%29,84%29,84%29,84%    0,23%0,23%0,23%0,23%    100,00%100,00%100,00%100,00%    
14141414    39393939    95959595    394394394394    886886886886    626626626626    5555    2060206020602060    … mindig … mindig … mindig … mindig megfelelően kell megfelelően kell megfelelően kell megfelelően kell 

viselkedniviselkedniviselkedniviselkedni    0,69%0,69%0,69%0,69%    1,87%1,87%1,87%1,87%    4,64%4,64%4,64%4,64%    19,13%19,13%19,13%19,13%    43,03%43,03%43,03%43,03%    30,40%30,40%30,40%30,40%    0,25%0,25%0,25%0,25%    100,00%100,00%100,00%100,00%    
20202020    68686868    161161161161    491491491491    778778778778    535535535535    7777    2060206020602060    ...akinek fontos, hogy szerény és ...akinek fontos, hogy szerény és ...akinek fontos, hogy szerény és ...akinek fontos, hogy szerény és 

visszafogott legyenvisszafogott legyenvisszafogott legyenvisszafogott legyen    0,95%0,95%0,95%0,95%    3,29%3,29%3,29%3,29%    7,82%7,82%7,82%7,82%    23,85%23,85%23,85%23,85%    37,78%37,78%37,78%37,78%    25,97%25,97%25,97%25,97%    0,34%0,34%0,34%0,34%    100,00%100,00%100,00%100,00%    
47474747    89898989    204204204204    481481481481    716716716716    515515515515    7777    2058205820582058    

… aki… aki… aki… akinek fontosak a hagyományoknek fontosak a hagyományoknek fontosak a hagyományoknek fontosak a hagyományok    
2,29%2,29%2,29%2,29%    4,31%4,31%4,31%4,31%    9,90%9,90%9,90%9,90%    23,37%23,37%23,37%23,37%    34,77%34,77%34,77%34,77%    25,02%25,02%25,02%25,02%    0,34%0,34%0,34%0,34%    100,00%100,00%100,00%100,00%    

 

                                                      
7 A táblázatban a vastagon szedett kérdések bekerültek az adott területen létrehozott indexbe, a többi kérdés pedig nem lett felhasználva az indexképzéshez.  
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Egyéni teljesítmény 

  
egyáltalán nem 

hasonlít 
nem hasonlít        

inkább nem 

hasonlít  
inkább hasonlít     hasonlít            

teljesen 

hasonlít   
nem tudja           Összesen 

48484848    111111111111    277277277277    617617617617    721721721721    280280280280    6666    2060206020602060    
…ameddig csak lehet tanuljon…ameddig csak lehet tanuljon…ameddig csak lehet tanuljon…ameddig csak lehet tanuljon    

2,33%2,33%2,33%2,33%    5,38%5,38%5,38%5,38%    13,44%13,44%13,44%13,44%    29,96%29,96%29,96%29,96%    35,02%35,02%35,02%35,02%    13,58%13,58%13,58%13,58%    0,29%0,29%0,29%0,29%    100,00%100,00%100,00%100,00%    
71717171    149149149149    451451451451    634634634634    552552552552    195195195195    9999    2060206020602060    

… családon kívül is megbecsüljék… családon kívül is megbecsüljék… családon kívül is megbecsüljék… családon kívül is megbecsüljék    
3,43%3,43%3,43%3,43%    7,21%7,21%7,21%7,21%    21,90%21,90%21,90%21,90%    30,76%30,76%30,76%30,76%    26,80%26,80%26,80%26,80%    9,47%9,47%9,47%9,47%    0,43%0,43%0,43%0,43%    100,00%100,00%100,00%100,00%    

179179179179    343343343343    641641641641    506506506506    263263263263    119119119119    8888    2059205920592059    
… megvalósíthassa önmagát… megvalósíthassa önmagát… megvalósíthassa önmagát… megvalósíthassa önmagát    

8,71%8,71%8,71%8,71%    16,66%16,66%16,66%16,66%    31,14%31,14%31,14%31,14%    24,57%24,57%24,57%24,57%    12,75%12,75%12,75%12,75%    5,77%5,77%5,77%5,77%    0,41%0,41%0,41%0,41%    100,00%100,00%100,00%100,00%    
106106106106    173173173173    424424424424    644644644644    507507507507    191191191191    12121212    2057205720572057    

... saját előrejutásával törődjön... saját előrejutásával törődjön... saját előrejutásával törődjön... saját előrejutásával törődjön    
5,14%5,14%5,14%5,14%    8,39%8,39%8,39%8,39%    20,63%20,63%20,63%20,63%    31,30%31,30%31,30%31,30%    24,66%24,66%24,66%24,66%    9,28%9,28%9,28%9,28%    0,60%0,60%0,60%0,60%    100,00%100,00%100,00%100,00%    

 

Szolidaritás 

  
egyáltalán nem 

hasonlít 
nem hasonlít        

inkább nem 

hasonlít  
inkább hasonlít     hasonlít            

teljesen 

hasonlít   
nem tudja           Összesen 

9999    29292929    101101101101    517517517517    908908908908    491491491491    5555    2060206020602060    …segítsen a körülötte élő …segítsen a körülötte élő …segítsen a körülötte élő …segítsen a körülötte élő 

embereknekembereknekembereknekembereknek    0,42%0,42%0,42%0,42%    1,40%1,40%1,40%1,40%    4,93%4,93%4,93%4,93%    25,09%25,09%25,09%25,09%    44,10%44,10%44,10%44,10%    23,83%23,83%23,83%23,83%    0,24%0,24%0,24%0,24%    100,00%100,00%100,00%100,00%    
3333    10101010    41414141    380380380380    887887887887    738738738738    3333    2060206020602060    

… barátai számíthassanak rá… barátai számíthassanak rá… barátai számíthassanak rá… barátai számíthassanak rá    
0,13%0,13%0,13%0,13%    0,48%0,48%0,48%0,48%    1,99%1,99%1,99%1,99%    18,42%18,42%18,42%18,42%    43,06%43,06%43,06%43,06%    35,81%35,81%35,81%35,81%    0,12%0,12%0,12%0,12%    100,00%100,00%100,00%100,00%    

10101010    43434343    141141141141    491491491491    789789789789    571571571571    15151515    2060206020602060    … minden ember egyenlő … minden ember egyenlő … minden ember egyenlő … minden ember egyenlő 

bánásmódban részesüljönbánásmódban részesüljönbánásmódban részesüljönbánásmódban részesüljön    0,47%0,47%0,47%0,47%    2,09%2,09%2,09%2,09%    6,86%6,86%6,86%6,86%    23,8123,8123,8123,81%%%%    38,31%38,31%38,31%38,31%    27,70%27,70%27,70%27,70%    0,75%0,75%0,75%0,75%    100,00%100,00%100,00%100,00%    
5555    54545454    154154154154    595595595595    827827827827    416416416416    8888    2059205920592059    … meghallgassa azokat, akik … meghallgassa azokat, akik … meghallgassa azokat, akik … meghallgassa azokat, akik 

másmilyenek, mint őmásmilyenek, mint őmásmilyenek, mint őmásmilyenek, mint ő    0,26%0,26%0,26%0,26%    2,64%2,64%2,64%2,64%    7,48%7,48%7,48%7,48%    28,88%28,88%28,88%28,88%    40,15%40,15%40,15%40,15%    20,18%20,18%20,18%20,18%    0,40%0,40%0,40%0,40%    100,00%100,00%100,00%100,00%    
5 12 48 323 777 891 4 2060 

…a környezet védelme 
0,25% 0,60% 2,31% 15,66% 37,74% 43,24% 0,20% 100,00% 
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Öngondoskodás 

  
egyáltalán nem 

hasonlít 
nem hasonlít        

inkább nem 

hasonlít  
inkább hasonlít     hasonlít            

teljesen 

hasonlít   
nem tudja           Összesen 

15151515    32323232    103103103103    480480480480    790790790790    635635635635    4444    2060206020602060    
… ne függjön másoktól… ne függjön másoktól… ne függjön másoktól… ne függjön másoktól    

0,74%0,74%0,74%0,74%    1,56%1,56%1,56%1,56%    5,5,5,5,01%01%01%01%    23,31%23,31%23,31%23,31%    38,35%38,35%38,35%38,35%    30,83%30,83%30,83%30,83%    0,19%0,19%0,19%0,19%    100,00%100,00%100,00%100,00%    
5555    22222222    86868686    403403403403    783783783783    755755755755    5555    2058205820582058    

… saját maga intézhesse dolgait… saját maga intézhesse dolgait… saját maga intézhesse dolgait… saját maga intézhesse dolgait    
0,22%0,22%0,22%0,22%    1,08%1,08%1,08%1,08%    4,16%4,16%4,16%4,16%    19,59%19,59%19,59%19,59%    38,04%38,04%38,04%38,04%    36,68%36,68%36,68%36,68%    0,23%0,23%0,23%0,23%    100,00%100,00%100,00%100,00%    

 

Vélemények 

Milyen mértékben tartja elfogadhatónak (ha valaki) …  

 

Normakövetés 

  
teljesen 

elfogadhatatlan 
elfogadhatatlan     

inkább 

elfogadhatatlan 

inkább 

elfogadható   
elfogadható         

teljesen 

elfogadható 
nem tudja           Összesen 

672672672672    690690690690    389389389389    171171171171    93939393    36363636    6666    2058205820582058    … jegy vagy bérlet nélkül … jegy vagy bérlet nélkül … jegy vagy bérlet nélkül … jegy vagy bérlet nélkül 

utazik a villamosonutazik a villamosonutazik a villamosonutazik a villamoson    32,66%32,66%32,66%32,66%    33,55%33,55%33,55%33,55%    18,92%18,92%18,92%18,92%    8,33%8,33%8,33%8,33%    4,52%4,52%4,52%4,52%    1111,73%,73%,73%,73%    0,29%0,29%0,29%0,29%    100,00%100,00%100,00%100,00%    

840840840840    732732732732    302302302302    105105105105    52525252    23232323    7777    2060206020602060    ………… valótlan adatokat közöl  valótlan adatokat közöl  valótlan adatokat közöl  valótlan adatokat közöl 

jövedelmi helyzetérőljövedelmi helyzetérőljövedelmi helyzetérőljövedelmi helyzetéről    40,76%40,76%40,76%40,76%    35,53%35,53%35,53%35,53%    14,65%14,65%14,65%14,65%    5,10%5,10%5,10%5,10%    2,55%2,55%2,55%2,55%    1,10%1,10%1,10%1,10%    0,32%0,32%0,32%0,32%    100,00%100,00%100,00%100,00%    

694694694694    680680680680    398398398398    165165165165    65656565    33333333    25252525    2059205920592059    … úgy megy el … úgy megy el … úgy megy el … úgy megy el 

rokkantnyugdíjba, hogy még rokkantnyugdíjba, hogy még rokkantnyugdíjba, hogy még rokkantnyugdíjba, hogy még 

képes lenne dolgozniképes lenne dolgozniképes lenne dolgozniképes lenne dolgozni    
33,70%33,70%33,70%33,70%    33,02%33,02%33,02%33,02%    19,31%19,31%19,31%19,31%    8,01%8,01%8,01%8,01%    3,13,13,13,16%6%6%6%    1,58%1,58%1,58%1,58%    1,22%1,22%1,22%1,22%    100,00%100,00%100,00%100,00%    

984984984984    644644644644    273273273273    71717171    45454545    21212121    22222222    2060206020602060    
… valótlan adatokat közöl az … valótlan adatokat közöl az … valótlan adatokat közöl az … valótlan adatokat közöl az 

általa képviselt cégrőláltala képviselt cégrőláltala képviselt cégrőláltala képviselt cégről    47,75%47,75%47,75%47,75%    31,27%31,27%31,27%31,27%    13,23%13,23%13,23%13,23%    3,47%3,47%3,47%3,47%    2,20%2,20%2,20%2,20%    1,01%1,01%1,01%1,01%    1,06%1,06%1,06%1,06%    100,00%100,00%100,00%100,00%    
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Egyéni teljesítmény 

  
teljesen 

elfogadhatatlan 
elfogadhatatlan     

inkább 

elfogadhatatlan 

inkább 

elfogadható   
elfogadható         

teljesen 

elfogadható 
nem tudja           Összesen 

8888    8888    49494949    316316316316    720720720720    952952952952    8888    2060206020602060    … addig tanul, ameddig csak … addig tanul, ameddig csak … addig tanul, ameddig csak … addig tanul, ameddig csak 

lehetlehetlehetlehet    0,37%0,37%0,37%0,37%    0,41%0,41%0,41%0,41%    2,36%2,36%2,36%2,36%    15,32%15,32%15,32%15,32%    34,93%34,93%34,93%34,93%    46,22%46,22%46,22%46,22%    0,39%0,39%0,39%0,39%    100,00%100,00%100,00%100,00%    

3333    16161616    59595959    453453453453    932932932932    585858588888    7777    2058205820582058    
… törekszik a megbecsülésre… törekszik a megbecsülésre… törekszik a megbecsülésre… törekszik a megbecsülésre    

0,15%0,15%0,15%0,15%    0,78%0,78%0,78%0,78%    2,89%2,89%2,89%2,89%    22,01%22,01%22,01%22,01%    45,27%45,27%45,27%45,27%    28,54%28,54%28,54%28,54%    0,36%0,36%0,36%0,36%    100,00%100,00%100,00%100,00%    
5555    11111111    45454545    397397397397    896896896896    695695695695    11111111    2060206020602060    

… megvalósítja önmagát… megvalósítja önmagát… megvalósítja önmagát… megvalósítja önmagát    
0,27%0,27%0,27%0,27%    0,52%0,52%0,52%0,52%    2,20%2,20%2,20%2,20%    19,25%19,25%19,25%19,25%    43,50%43,50%43,50%43,50%    33,73%33,73%33,73%33,73%    0,53%0,53%0,53%0,53%    100,00%100,00%100,00%100,00%    

149 316 629 566 261 125 14 2060 
… saját előrejutásával törődik 

7,23% 15,36% 30,53% 27,48% 12,67% 6,08% 0,66% 100,00% 
 

Szolidaritás 

  
teljesen 

elfogadhatatlan 
elfogadhatatlan     

inkább 

elfogadhatatlan 

inkább 

elfogadható   
elfogadható         

teljesen 

elfogadható 
nem tudja           Összesen 

986986986986    640640640640    252252252252    61616161    89898989    30303030    2222    2060206020602060    
… mások kárán ér el sikereket… mások kárán ér el sikereket… mások kárán ér el sikereket… mások kárán ér el sikereket    

47,89%47,89%47,89%47,89%    31,07%31,07%31,07%31,07%    12,23%12,23%12,23%12,23%    2,94%2,94%2,94%2,94%    4,33%4,33%4,33%4,33%    1,44%1,44%1,44%1,44%    0,09%0,09%0,09%0,09%    100,00%100,00%100,00%100,00%    
34343434    81818181    176176176176    635635635635    755755755755    363363363363    13131313    2056205620562056    … az állam támogatja a … az állam támogatja a … az állam támogatja a … az állam támogatja a 

hátrányos társadalmi hátrányos társadalmi hátrányos társadalmi hátrányos társadalmi 

csoportokatcsoportokatcsoportokatcsoportokat    
1,66%1,66%1,66%1,66%    3,933,933,933,93%%%%    8,58%8,58%8,58%8,58%    30,87%30,87%30,87%30,87%    36,70%36,70%36,70%36,70%    17,64%17,64%17,64%17,64%    0,62%0,62%0,62%0,62%    100,00%100,00%100,00%100,00%    

13131313    19191919    35353535    354354354354    977977977977    651651651651    8888    2057205720572057    
… áldozatot hoz barátaiért… áldozatot hoz barátaiért… áldozatot hoz barátaiért… áldozatot hoz barátaiért    

0,65%0,65%0,65%0,65%    0,91%0,91%0,91%0,91%    1,72%1,72%1,72%1,72%    17,20%17,20%17,20%17,20%    47,49%47,49%47,49%47,49%    31,64%31,64%31,64%31,64%    0,39%0,39%0,39%0,39%    100,00%100,00%100,00%100,00%    
14141414    21212121    68686868    484484484484    964964964964    502502502502    7777    2059205920592059    … rendszeresen támogatja a … rendszeresen támogatja a … rendszeresen támogatja a … rendszeresen támogatja a 

rászorulókatrászorulókatrászorulókatrászorulókat    0,69%0,69%0,69%0,69%    1,01%1,01%1,01%1,01%    3,31%3,31%3,31%3,31%    23,48%23,48%23,48%23,48%    46,80%46,80%46,80%46,80%    24,36%24,36%24,36%24,36%    0,34%0,34%0,34%0,34%    100,00%100,00%100,00%100,00%    
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Öngondoskodás 

  
teljesen 

elfogadhatatlan 
elfogadhatatlan     

inkább 

elfogadhatatlan 

inkább 

elfogadható   
elfogadható         

teljesen 

elfogadható 
nem tudja           Összesen 

12121212    25252525    111102020202    491491491491    834834834834    588588588588    5555    2058205820582058    … az ember maga felelős … az ember maga felelős … az ember maga felelős … az ember maga felelős 

sorsa alakulásáértsorsa alakulásáértsorsa alakulásáértsorsa alakulásáért    0,59%0,59%0,59%0,59%    1,23%1,23%1,23%1,23%    4,95%4,95%4,95%4,95%    23,86%23,86%23,86%23,86%    40,52%40,52%40,52%40,52%    28,59%28,59%28,59%28,59%    0,26%0,26%0,26%0,26%    100,00%100,00%100,00%100,00%    

1111    8888    68686868    433433433433    925925925925    613613613613    10101010    2057205720572057    … ha valaki önállóan … ha valaki önállóan … ha valaki önállóan … ha valaki önállóan 

cselekszik, hogy elérjen cselekszik, hogy elérjen cselekszik, hogy elérjen cselekszik, hogy elérjen 

valamitvalamitvalamitvalamit    
0,06%0,06%0,06%0,06%    0,40%0,40%0,40%0,40%    3,29%3,29%3,29%3,29%    21,03%21,03%21,03%21,03%    44,94%44,94%44,94%44,94%    29,79%29,79%29,79%29,79%    0,48%0,48%0,48%0,48%    100,00%100,00%100,00%100,00%    

7777    30303030    92929292    536536536536    845845845845    539539539539    8888    2058205820582058    … kockázatokat vállal a siker … kockázatokat vállal a siker … kockázatokat vállal a siker … kockázatokat vállal a siker 

érdekébenérdekébenérdekébenérdekében    0,32%0,32%0,32%0,32%    1,48%1,48%1,48%1,48%    4,46%4,46%4,46%4,46%    26,06%26,06%26,06%26,06%    41,08%41,08%41,08%41,08%    26,21%26,21%26,21%26,21%    0,39%0,39%0,39%0,39%    100,00%100,00%100,00%100,00%    

36 88 270 684 589 369 19 2055 … az állam feladat, hogy 

gondoskodjon az 

állampolgárokról 
1,76% 4,26% 13,12% 33,28% 28,66% 17,97% 0,94% 100,00% 
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Cselekvési szándék 

 

  

Normakövetés 
        1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010            ÖsszesenÖsszesenÖsszesenÖsszesen    

1171117111711171    199199199199    181181181181    139139139139    181181181181    66666666    28282828    21212121    14141414    10101010    2010201020102010    Az adózási Az adózási Az adózási Az adózási 

jogszabályokat mindig, jogszabályokat mindig, jogszabályokat mindig, jogszabályokat mindig, 

minden körülmények minden körülmények minden körülmények minden körülmények 

között betartjaközött betartjaközött betartjaközött betartja    
58,27%58,27%58,27%58,27%    9,92%9,92%9,92%9,92%    8,99%8,99%8,99%8,99%    6,92%6,92%6,92%6,92%    8,99%8,99%8,99%8,99%    3,29%3,29%3,29%3,29%    1,38%1,38%1,38%1,38%    1,06%1,06%1,06%1,06%    0,68%0,68%0,68%0,68%    0,49%0,49%0,49%0,49%    

Mérlegeli, hogy mekkora Mérlegeli, hogy mekkora Mérlegeli, hogy mekkora Mérlegeli, hogy mekkora 

a lebukás kockázata, a lebukás kockázata, a lebukás kockázata, a lebukás kockázata, 

attól függően tartja be attól függően tartja be attól függően tartja be attól függően tartja be 

adószabályokatadószabályokatadószabályokatadószabályokat    
100,00%100,00%100,00%100,00%    

1104110411041104    294294294294    229229229229    143143143143    130130130130    59595959    37373737    19191919    10101010    30303030    2055205520552055    
A szóban kötött A szóban kötött A szóban kötött A szóban kötött 

megállapodásokat is megállapodásokat is megállapodásokat is megállapodásokat is 

maximálisan betartja.maximálisan betartja.maximálisan betartja.maximálisan betartja.    
53,72%53,72%53,72%53,72%    14,32%14,32%14,32%14,32%    11,13%11,13%11,13%11,13%    6,96%6,96%6,96%6,96%    6,34%6,34%6,34%6,34%    2,2,2,2,85%85%85%85%    1,79%1,79%1,79%1,79%    0,92%0,92%0,92%0,92%    0,51%0,51%0,51%0,51%    1,46%1,46%1,46%1,46%    

Az írásos Az írásos Az írásos Az írásos 

megállapodásokat is megállapodásokat is megállapodásokat is megállapodásokat is 

csak addig a mértékig csak addig a mértékig csak addig a mértékig csak addig a mértékig 

tartja betartja betartja betartja be    
100,00%100,00%100,00%100,00%    

1184118411841184    255255255255    185185185185    138138138138    162162162162    41414141    33333333    22222222    10101010    11111111    2041204120412041    
A közüzemi számlákat, A közüzemi számlákat, A közüzemi számlákat, A közüzemi számlákat, 

és tartozásokat mindig és tartozásokat mindig és tartozásokat mindig és tartozásokat mindig 

befizetibefizetibefizetibefizeti    
58,03%58,03%58,03%58,03%    12,51%12,51%12,51%12,51%    9,05%9,05%9,05%9,05%    6,78%6,78%6,78%6,78%    7,7,7,7,92%92%92%92%    2,00%2,00%2,00%2,00%    1,63%1,63%1,63%1,63%    1,06%1,06%1,06%1,06%    0,51%0,51%0,51%0,51%    0,52%0,52%0,52%0,52%    

A közüzemi számlákat A közüzemi számlákat A közüzemi számlákat A közüzemi számlákat 

és tartozásokat csak és tartozásokat csak és tartozásokat csak és tartozásokat csak 

akkor fizeti be, ha nem akkor fizeti be, ha nem akkor fizeti be, ha nem akkor fizeti be, ha nem 

kell visszafogni kiadásaitkell visszafogni kiadásaitkell visszafogni kiadásaitkell visszafogni kiadásait    
100,00%100,00%100,00%100,00%    

1076107610761076    214214214214    171171171171    146146146146    193193193193    72727272    39393939    17171717    11111111    33333333    1971197119711971    A teljes jövedelme után A teljes jövedelme után A teljes jövedelme után A teljes jövedelme után 

befizeti a befizeti a befizeti a befizeti a 

jogszabályokban előírt jogszabályokban előírt jogszabályokban előírt jogszabályokban előírt 

adókatadókatadókatadókat    
54,58%54,58%54,58%54,58%    10,85%10,85%10,85%10,85%    8,68%8,68%8,68%8,68%    7,41%7,41%7,41%7,41%    9,82%9,82%9,82%9,82%    3,65%3,65%3,65%3,65%    1,97%1,97%1,97%1,97%    0,85%0,85%0,85%0,85%    0,53%0,53%0,53%0,53%    1,65%1,65%1,65%1,65%    

Egyáltalán nem fizet Egyáltalán nem fizet Egyáltalán nem fizet Egyáltalán nem fizet 

adókat és járulékokat a adókat és járulékokat a adókat és járulékokat a adókat és járulékokat a 

jövedelmei utánjövedelmei utánjövedelmei utánjövedelmei után    
100,00%100,00%100,00%100,00%    
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Egyéni teljesítmény 
        1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010            ÖsszesenÖsszesenÖsszesenÖsszesen    

645645645645    348348348348    369369369369    251251251251    242242242242    84848484    37373737    29292929    18181818    32323232    2054205420542054    Arra törekszik, hogy Arra törekszik, hogy Arra törekszik, hogy Arra törekszik, hogy 

elégedett legyen a saját elégedett legyen a saját elégedett legyen a saját elégedett legyen a saját 

teljesítményévelteljesítményévelteljesítményévelteljesítményével    
31,39%31,39%31,39%31,39%    16,92%16,92%16,92%16,92%    17,96%17,96%17,96%17,96%    12,22%12,22%12,22%12,22%    11,79%11,79%11,79%11,79%    4,09%4,09%4,09%4,09%    1,79%1,79%1,79%1,79%    1,40%1,40%1,40%1,40%    0,87%0,87%0,87%0,87%    1,57%1,57%1,57%1,57%    

Igyekszik csak annyit Igyekszik csak annyit Igyekszik csak annyit Igyekszik csak annyit 

teljesíteni, amennyit teljesíteni, amennyit teljesíteni, amennyit teljesíteni, amennyit 

feltétlenül elvárnakfeltétlenül elvárnakfeltétlenül elvárnakfeltétlenül elvárnak    
100,00%100,00%100,00%100,00%    

459459459459    240240240240    270270270270    222222222222    286286286286    178178178178    101101101101    91919191    75757575    127127127127    2050205020502050    Nem fél a nehéz Nem fél a nehéz Nem fél a nehéz Nem fél a nehéz 

feladatoktólfeladatoktólfeladatoktólfeladatoktól    22,38%22,38%22,38%22,38%    11,72%11,72%11,72%11,72%    13,19%13,19%13,19%13,19%    10,83%10,83%10,83%10,83%    13,94%13,94%13,94%13,94%    8,68%8,68%8,68%8,68%    4,95%4,95%4,95%4,95%    4,45%4,45%4,45%4,45%    3,67%3,67%3,67%3,67%    6,20%6,20%6,20%6,20%    
Kerüli a nehéz Kerüli a nehéz Kerüli a nehéz Kerüli a nehéz 

feladatokatfeladatokatfeladatokatfeladatokat    100,00%100,00%100,00%100,00%    

23232323    45454545    45454545    94949494    109109109109    180180180180    154154154154    228228228228    261261261261    913913913913    2051205120512051    DráDráDráDrága és értékes ga és értékes ga és értékes ga és értékes 

dolgokkal hívja fel dolgokkal hívja fel dolgokkal hívja fel dolgokkal hívja fel 

magára a figyelmetmagára a figyelmetmagára a figyelmetmagára a figyelmet    
1,11%1,11%1,11%1,11%    2,19%2,19%2,19%2,19%    2,17%2,17%2,17%2,17%    4,56%4,56%4,56%4,56%    5,32%5,32%5,32%5,32%    8,75%8,75%8,75%8,75%    7,51%7,51%7,51%7,51%    11,10%11,10%11,10%11,10%    12,75%12,75%12,75%12,75%    44,53%44,53%44,53%44,53%    

Kerüli a hivalkodástKerüli a hivalkodástKerüli a hivalkodástKerüli a hivalkodást    
100,00%100,00%100,00%100,00%    

795 318 264 214 202 102 50 41 15 55 2055 
Arra törekszik, hogy 

minél jobban végezze el 

a feladatait 
38,67% 15,47% 12,84% 10,42% 9,83% 4,98% 2,41% 2,01% 0,72% 2,66% 

Csak annyi energiát 

fektet feladatai 

ellátásába, amennyit 

muszáj 
100,00% 
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Szolidaritás 
        1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010            ÖsszesenÖsszesenÖsszesenÖsszesen    

814 268 296 205 256 102 36 27 16 28 2048 Arra törekszik, hogy a 

megszülető 

megállapodás mindkét 

félnek előnyös legyen 
39,74% 13,08% 14,45% 10,03% 12,51% 4,99% 1,77% 1,32% 0,76% 1,35% 

Saját érdekeit igyekszik 

érvényesíteni 

mindenáron 
100,00% 

358 226 303 223 318 138 55 63 52 309 2045 Ha teheti, ad néhány 

forintot az utcán 

koldulóknak 
17,51% 11,06% 14,81% 10,92% 15,53% 6,75% 2,69% 3,07% 2,54% 15,12% 

Nem ad a koldusoknak 

pénzt 100,00% 

756756756756    457457457457    354354354354    211211211211    206206206206    29292929    22222222    13131313    4444    2222    2054205420542054    
Mindig segít a Mindig segít a Mindig segít a Mindig segít a 

barátainakbarátainakbarátainakbarátainak    36,82%36,82%36,82%36,82%    22,23%22,23%22,23%22,23%    17,24%17,24%17,24%17,24%    10,27%10,27%10,27%10,27%    10,03%10,03%10,03%10,03%    1,40%1,40%1,40%1,40%    1,09%1,09%1,09%1,09%    0,64%0,64%0,64%0,64%    0,19%0,19%0,19%0,19%    0,08%0,08%0,08%0,08%    

Sosem segít a Sosem segít a Sosem segít a Sosem segít a 

barátainak, még akkor barátainak, még akkor barátainak, még akkor barátainak, még akkor 

sem,sem,sem,sem, ha éppen ráérne ha éppen ráérne ha éppen ráérne ha éppen ráérne    
100,00%100,00%100,00%100,00%    

863863863863    356356356356    289289289289    214214214214    198198198198    59595959    27272727    25252525    5555    8888    2044204420442044    
Sosem ártana Sosem ártana Sosem ártana Sosem ártana 

másoknak, még akkor másoknak, még akkor másoknak, még akkor másoknak, még akkor 

sem, ha hátrány érisem, ha hátrány érisem, ha hátrány érisem, ha hátrány éri    
42,23%42,23%42,23%42,23%    17,43%17,43%17,43%17,43%    14,16%14,16%14,16%14,16%    10,48%10,48%10,48%10,48%    9,70%9,70%9,70%9,70%    2,87%2,87%2,87%2,87%    1,33%1,33%1,33%1,33%    1,21%1,21%1,21%1,21%    0,22%0,22%0,22%0,22%    0,38%0,38%0,38%0,38%    

Ha anyagilag vagy Ha anyagilag vagy Ha anyagilag vagy Ha anyagilag vagy 

erkölcsileg előnyhöz erkölcsileg előnyhöz erkölcsileg előnyhöz erkölcsileg előnyhöz 

juthat, nem törődik a juthat, nem törődik a juthat, nem törődik a juthat, nem törődik a 

másik emberrelmásik emberrelmásik emberrelmásik emberrel    
100,00%100,00%100,00%100,00%    
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Öngondoskodás 
        1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010            ÖsszesenÖsszesenÖsszesenÖsszesen    

408408408408    152152152152    216216216216    162162162162    300300300300    137137137137    80808080    91919191    62626262    391391391391    1999199919991999    A nyugdíjas éveire A nyugdíjas éveire A nyugdíjas éveire A nyugdíjas éveire 

valamilyen formában valamilyen formában valamilyen formában valamilyen formában 

előre telőre telőre telőre takarékoskodikakarékoskodikakarékoskodikakarékoskodik    
20,41%20,41%20,41%20,41%    7,62%7,62%7,62%7,62%    10,82%10,82%10,82%10,82%    8,11%8,11%8,11%8,11%    14,99%14,99%14,99%14,99%    6,83%6,83%6,83%6,83%    4,00%4,00%4,00%4,00%    4,55%4,55%4,55%4,55%    3,12%3,12%3,12%3,12%    19,55%19,55%19,55%19,55%    

Nem takarékoskodik Nem takarékoskodik Nem takarékoskodik Nem takarékoskodik 

sehogyan sem nyugdíjas sehogyan sem nyugdíjas sehogyan sem nyugdíjas sehogyan sem nyugdíjas 

korára.korára.korára.korára.    
100,00%100,00%100,00%100,00%    

188188188188    99999999    199199199199    164164164164    287287287287    222272727272    146146146146    189189189189    111111111111    356356356356    2011201120112011    Ha nagyobb Ha nagyobb Ha nagyobb Ha nagyobb 

pénzösszeghez jut, pénzösszeghez jut, pénzösszeghez jut, pénzösszeghez jut, 

akkor befekteti        akkor befekteti        akkor befekteti        akkor befekteti        
9,35%9,35%9,35%9,35%    4,92%4,92%4,92%4,92%    9,90%9,90%9,90%9,90%    8,16%8,16%8,16%8,16%    14,26%14,26%14,26%14,26%    13,53%13,53%13,53%13,53%    7,24%7,24%7,24%7,24%    9,40%9,40%9,40%9,40%    5,53%5,53%5,53%5,53%    17,70%17,70%17,70%17,70%    

Ha nagyobb Ha nagyobb Ha nagyobb Ha nagyobb 

pénzösszeghez jut, pénzösszeghez jut, pénzösszeghez jut, pénzösszeghez jut, 

fogyasztásra fordítjafogyasztásra fordítjafogyasztásra fordítjafogyasztásra fordítja    
100,00%100,00%100,00%100,00%    

71717171    69696969    84848484    86868686    183183183183    282282282282    186186186186    192192192192    159159159159    661661661661    1972197219721972    Megtakarításait Megtakarításait Megtakarításait Megtakarításait 

részvényekbe fektetirészvényekbe fektetirészvényekbe fektetirészvényekbe fekteti    3,58%3,58%3,58%3,58%    3,52%3,52%3,52%3,52%    4,28%4,28%4,28%4,28%    4,35%4,35%4,35%4,35%    9,29%9,29%9,29%9,29%    14,28%14,28%14,28%14,28%    9,41%9,41%9,41%9,41%    9,71%9,71%9,71%9,71%    8,08%8,08%8,08%8,08%    33,51%33,51%33,51%33,51%    
Megtakarításait nem Megtakarításait nem Megtakarításait nem Megtakarításait nem 

fektei részvfektei részvfektei részvfektei részvényekbeényekbeényekbeényekbe    100,00%100,00%100,00%100,00%    

307307307307    95959595    105105105105    123123123123    209209209209    177177177177    79797979    100100100100    93939393    687687687687    1976197619761976    
Tagja valamelyik Tagja valamelyik Tagja valamelyik Tagja valamelyik 

egészségpénztárnakegészségpénztárnakegészségpénztárnakegészségpénztárnak    15,53%15,53%15,53%15,53%    4,82%4,82%4,82%4,82%    5,31%5,31%5,31%5,31%    6,23%6,23%6,23%6,23%    10,60%10,60%10,60%10,60%    8,94%8,94%8,94%8,94%    4,00%4,00%4,00%4,00%    5,08%5,08%5,08%5,08%    4,72%4,72%4,72%4,72%    34,76%34,76%34,76%34,76%    
Nem lép be egyik Nem lép be egyik Nem lép be egyik Nem lép be egyik 

egészségpénztárba semegészségpénztárba semegészségpénztárba semegészségpénztárba sem    100,00%100,00%100,00%100,00%    
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Kérdőív 

 

NNNNORMAKÖVETÉSORMAKÖVETÉSORMAKÖVETÉSORMAKÖVETÉS    
 

Általános értékek 

 

Embereket jellemzünk röviden a következőkben. Kérem, hogy a  +X. VÁLASZLAP+ segítségével 

mondja meg, hogy mennyire hasonlít Önre ez az ember. 

Tehát mennyire hasonlít Önre, egy olyan ember, ... 

 

    

teljese

n 

hason-

lít 

Hason-

lít 

inkább 

hason-

lít 

inkább 

nem 

hason-

lít 

nem 

hason-

lít 

egyáltalán 

nem 

hasonlít 

N

T 
 

a. aki azt gondolja, hogy az 

embereknek mindig be kell 

tartaniuk a szabályokat, akkor is, 

amikor senki sem figyeli őket. 

6 5 4 3 2 1 9 X 

b. akinek fontos, hogy mindig 

megfelelően viselkedjen. El akarja 

kerülni, hogy olyat tegyen, ami 

más ember szemében helytelen. 

6 5 4 3 2 1 9 X 

c. akinek fontos, hogy szerény és 

visszafogott legyen. Megpróbál 

úgy élni, hogy ne vonja magára 

mások figyelmét. 

6 5 4 3 2 1 9 X 

d. akinek fontosak a hagyományok. 

Megpróbálja követni a vallási 

szokásokat, vagy a családi 

hagyományokat. 

6 5 4 3 2 1 9 X 
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Vélemények 

 

Kérem, hogy a +X. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg a következő cselekedetekről, hogy 

milyen mértékben tartja azokat elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak.  

Tehát milyen mértékben tartja elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak azt, ... 

 

 teljesen 

elfogad-

hatatlan 

elfogad

hatatla

n 

inkább 

elfogad-

hatatlan 

inkább 

elfogad

ható 

elfoga

dható 

teljesen 

elfogad

ható 

NT  

a. ha valaki jegy vagy bérlet nélkül 

utazik a villamoson? 
1 2 3 4 5 6 9 X 

b. ha valaki valótlan adatokat közöl 

a jövedelmi helyzetéről, azért 

hogy segélyt vagy támogatást 

kapjon az önkormányzattól? 

1 2 3 4 5 6 9 X 

c. ha valaki úgy megy el rokkant 

nyugdíjba, hogy közben még 

képes lenne a rendszeres 

munkára? 

1 2 3 4 5 6 9 X 

d. ha valaki valótlan adatokat közöl 

az általa képviselt cégről, hogy 

az állami támogatáshoz 

juthasson? 

1 2 3 4 5 6 9 X 

A normakövetés esetében minden kérdésnél fordított skálával dolgoztam



T Á R K I   3 5  

 

Cselekvés 

 

Vannak emberek, akik mindig, minden körülmények között betartják a szabályokat, mások meg csak 

ritkán. A +X. VÁLASZLAP+ -on egymással ellentétesen cselekvő emberek leírásait láthatja. Például 

adófizetés esetén az Ön cselekedete melyik emberéhez állna közelebb? Az 1-es azt jelenti, hogy 

ugyanúgy cselekedne, mint az A jelű személy, a 10-es, hogy ugyanúgy cselekedne, mint a B jelű 

személy. A többi fokozattal azt tudja érzékeltetni, hogy az Ön cselekvése a kettő között lenne, de 

valamelyikhez közelebb állna. 

 

    

A. személy:A. személy:A. személy:A. személy:    

Az adózási jogszabályokat mindig, minden 

körülmények között betartja.    

B. személy:B. személy:B. személy:B. személy:    

Mérlegeli, hogy mekkora a lebukás kockázata, és 

attól függően tartja be az adószabályokat.    

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

 

A. személy:A. személy:A. személy:A. személy:    

A szóban kötött megállapodásokat is maximálisan 

betartja.    

B. személy:B. személy:B. személy:B. személy:    

Az írásos megállapodásokat is csak addig a 

mértékig tartja be, ameddig az jogilag 

számonkérhető.    

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

 

A. személy:A. személy:A. személy:A. személy:    

A    közüzemi számlákat, és tartozásokat akkor is 

pontosan befizeti, ha emiatt esetleg az adott 

hónapban a család más kiadásait vissza kell fognia.    

B. személy:B. személy:B. személy:B. személy:    

. A közüzemi számlákat és tartozásokat csak akkor 

fizeti be, ha emiatt nem kell a család kiadásait 

visszafognia.    

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
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A. személy:A. személy:A. személy:A. személy:    

A teljes jövedelme után befizeti a jogszabályokban 

előírt adókat és járulékokat, beleértve a fusiban 

végzett munkát és a borravalót is.    

B. személy:B. személy:B. személy:B. személy:    

Egyáltalán nem fizet adókat és járulékokat a 

jövedelmei után, vagy csak annyit fizet, amennyit 

nagyon muszáj.     

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

A cselekvési blokkban egységesen miA cselekvési blokkban egységesen miA cselekvési blokkban egységesen miA cselekvési blokkban egységesen minden esetben fordított skálával dolgoztamnden esetben fordított skálával dolgoztamnden esetben fordított skálával dolgoztamnden esetben fordított skálával dolgoztam 
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EEEEGYÉNI TELJESÍTMÉNYGYÉNI TELJESÍTMÉNYGYÉNI TELJESÍTMÉNYGYÉNI TELJESÍTMÉNY    
    

Most ismét embereket jellemzünk. Ezek az emberek mennyire hasonlítanak Önre? Ismét a +X. 

VÁLASZLAP segítségével válaszoljon. 

Tehát mennyire hasonlít Önre, egy olyan ember, .. 

 

Általános értékek 

 

    

Telje-

sen 

hason-

lít 

Hason-

lít 

inkább 

hason-

lít 

inkább 

nem 

hasonlít 

nem 

hason-

lít 

Egyálta-

lán nem 

hasonlít 

NT  

a. aki számára fontos, hogy megmu-

tassa képességeit. Azt akarja, 

hogy az emberek nagyra 

becsüljék azért, amit tesz. 

6 5 4 3 2 1 9 X 

b. aki számára fontos, hogy nagyon 

sikeres legyen. Reméli, hogy az 

emberek elismerik teljesítményeit. 

6 5 4 3 2 1 9 X 

c. aki számára fontos, hogy gazdag 

legyen. Azt akarja, hogy sok 

pénze és drága dolgai legyenek.. 

6 5 4 3 2 1 9 X 

d. aki számára fontos, hogy mások 

tiszteljék. Azt akarja, hogy az 

emberek azt csinálják, amit mond 

B. Vélemény 

6 5 4 3 2 1 9 X 
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Vélemények 

 

Kérem, hogy a +X. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg, hogy milyen mértékben tartja 

elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak a következőket. 

 

 Telje-

sen 

elfogad

ható 

elfogad

ható 

inkább 

elfogad

ható 

inkább 

elfogad-

hatatlan 

elfogad

hatat-

lan 

teljesen 

elfogad-

hatatlan 

NT  

a. Ameddig csak lehet tanuljon az 

ember, hiszen a tanulás is 

befektetés, ami később megtérül.  

6 5 4 3 2 1 9 X 

b. Az ember törekedjen arra, hogy a 

családján kívül is nagyra 

becsüljék. 

6 5 4 3 2 1 9 X 

c. Az ember végezzen olyan 

tevékenységeket, amelyekben 

megvalósíthatja önmagát. 

6 5 4 3 2 1 9 X 

d. Az ember csak saját előrejutásával 

törődjön. 
6 5 4 3 2 1 9 X 
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Cselekvés 
 

Vannak emberek, akik nagyon nagyra értékelik az egyéni teljesítményt, másoknak pedig ez kevésbé 

fontos. A +X. VÁLASZLAP+ -on ellentétes cselevési módok szerepelnek. Az Ön cselekedete melyik 

emberéhez állna közelebb? Az 1-es azt jelenti, hogy ugyanúgy cselekedne, mint az A jelű személy, a 

10-es, hogy ugyanúgy cselekedne, mint a B jelű személy. A többi fokozattal azt tudja érzékeltetni, 

hogy az Ön cselekvése a kettő között lenne, de valamelyikhez közelebb állna. 

 

 

A. személy:A. személy:A. személy:A. személy:    

Arra törekszik, hogy elégedett legyen a saját 

teljesítményével, még akkor is, ha így többet vár el 

önmagától, mint amit a többiek elvárnának tőle.     

B. személy:B. személy:B. személy:B. személy:    

Igyekszik csak annyit teljesíteni, amennyit 

feltétlenül elvárnak tőle.    

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

 

A. személy:A. személy:A. személy:A. személy:    

Nem fél a nehéz feladatoktól. Jelmondata: „Aki mer, 

az nyer.”    

B. személy:B. személy:B. személy:B. személy:    

Kerüli a nehéz feladatokat. Jelmondata: „Járt utat a 

járatlanért el ne hagyj.”    

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

 

A. személy:A. személy:A. személy:A. személy:    

Drága és értékes dolgokkal hívja fel magára a 

figyelmet, hogy a többiek lássák, mit ért el.    

B. személB. személB. személB. személy:y:y:y:    

Kerüli a hivalkodást.     

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
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A. személy:A. személy:A. személy:A. személy:    

 Arra törekszik, hogy minél jobban végezze el a 

feladatait.    

B. személy:B. személy:B. személy:B. személy:    

Csak annyi energiát fektet feladatai ellátásába, 

amennyit feltétlenül muszáj.    

 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

    

A cselekvési blokkban egységesen minden esetben fordított skálával dolgoztunkA cselekvési blokkban egységesen minden esetben fordított skálával dolgoztunkA cselekvési blokkban egységesen minden esetben fordított skálával dolgoztunkA cselekvési blokkban egységesen minden esetben fordított skálával dolgoztunk 
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SSSSZOLIDARITÁSZOLIDARITÁSZOLIDARITÁSZOLIDARITÁS    
 

Most ismét embereket jellemzünk. Kérem, hogy a  +X. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg, hogy 

mennyire hasonlít Önre ez az ember. 

Tehát mennyire hasonlít Önre, egy olyan ember, ... 

 

Általános értékek 
 

    

Telje-

sen 

hason-

lít 

Hason-

lít 

inkább 

hason-

lít 

inkább 

nem 

hasonlít 

nem 

hason-

lít 

Egyálta-

lán nem 

hasonlít 

NT  

a. akinek nagyon fontos, hogy 

segítsen a körülötte élő 

embereknek. Törődik mások 

jólétével. 

6 5 4 3 2 1 9 X 

b. akinek fontos, hogy a barátai 

számíthassanak rá. Szívén viseli 

a hozzá közelálló emberek 

igényeit. 

6 5 4 3 2 1 9 X 

c. aki fontosnak tartja, hogy minden 

ember egyforma bánásmódban 

részesüljön. Azt gondolja, hogy 

mindenkinek egyenlő 

lehetőséggel kellene 

rendelkeznie az életben. 

6 5 4 3 2 1 9 X 

d. aki számára fontos, hogy 

meghallgassa azokat, akik 

másmilyenek, mint ő. Még akkor 

is, ha nem ért egyet velük, meg 

akarja érteni őket. 

6 5 4 3 2 1 9 X 

e. akinek meggyőződése, hogy az 

embereknek óvniuk kell 

környezetüket. Fontos számára, 

hogy vigyázzon a környezetére.... 

6 5 4 3 2 1 9 X 
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Kérem, hogy a +X. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg a következő cselekedetekről, hogy 

milyen mértékben tartja azokat elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak.  

Tehát milyen mértékben tartja elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak azt, ... 

 

Vélemények 

 

 teljesen 

elfogad

ható 

elfogad

ható 

inkább 

elfogad

ható 

inkább 

elfogad-

hatatlan 

elfogad

hatat-

lan 

teljesen 

elfogad-

hatatlan 

NT  

a. ha valaki mások kárán ér el 

sikereket? 
6 5 4 3 2 1 9 X 

b. ha az állam támogatja a hátrányos 

társadalmi csoportokat? 
6 5 4 3 2 1 9 X 

c. ha valaki áldozatot hoz a 

barátaiért? 
6 5 4 3 2 1 9 X 

d. ha valaki rendszeresen támogatja a 

rossz anyagi körülmények között 

élő embereket? 

6 5 4 3 2 1 9 X 
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Cselekvés 

 

Vannak emberek, akik komolyan tekintettel vannak a többi emberre is, mások pedig mindennél 

fontosabbnak tartják a saját boldogulásukat. A +X. VÁLASZLAP+ -on ellentétes cselevési módok 

szerepelnek. Például egy vitás ügy esetén az Ön cselekedete melyik emberéhez állna közelebb? Az 

1-es azt jelenti, hogy ugyanúgy cselekedne, mint az A jelű személy, a 10-es, hogy ugyanúgy 

cselekedne, mint a B jelű személy. A többi fokozattal azt tudja érzékeltetni, hogy az Ön cselekvése a 

kettő között lenne, de valamelyikhez közelebb állna. 

 

 

 

 

A. személy:A. személy:A. személy:A. személy:    

Vitás ügyekben arra törekszik, hogy a megszülető 

megállapodás mindkét fél számára előnyös legyen.     

B. személy:B. személy:B. személy:B. személy:    

Vitás ügyekben a saját érdekeit igyekszik  

érvényesíteni mindenáron.     

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

 

A. személy:A. személy:A. személy:A. személy:    

Ha teheti, ad néhány forintot az utcán koldulóknak.    

B. személy:B. személy:B. személy:B. személy:    

Nem ad a koldusoknak pénzt.    

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

 

 

A. személy:A. személy:A. személy:A. személy:    

Mindig segít a barátainak, még akkor is, ha éppen 

nagyon elfoglalt.    

B. személy:B. személy:B. személy:B. személy:    

Sosem segít a barátainak, még akkor sem, ha 

éppen ráérne.    

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
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A. személy:A. személy:A. személy:A. személy:    

Sosem ártana másoknak, még akkor sem, ha így 

anyagi vagy erkölcsi hátrány éri.    

B. személy:B. személy:B. személy:B. személy:    

Ha anyagilag vagy erkölcsileg előnyhöz juthat, 

akkor nem érdekli hogy ezzel árt-e másnak.    

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

A cselekvési blokkban egységesen minden esetben fordított skálával dolgoztunkA cselekvési blokkban egységesen minden esetben fordított skálával dolgoztunkA cselekvési blokkban egységesen minden esetben fordított skálával dolgoztunkA cselekvési blokkban egységesen minden esetben fordított skálával dolgoztunk 

 

 

ÖÖÖÖNGONDOSKODÁSNGONDOSKODÁSNGONDOSKODÁSNGONDOSKODÁS    
 

És ezek az emberek mennyire hasonlítanak Önre? Most is a +X. VÁLASZLAP segítségével 

válaszoljon. 

Tehát mennyire hasonlít Önre, egy olyan ember, ... 

 

Általános értékek  

 

    

teljesen 

hason-

lít 

Hason-

lít 

inkább 

hason-

lít 

inkább 

nem 

hasonlít 

nem 

hason-

lít 

Egyálta-

lán nem 

hasonlít 

NT  

a. aki számára fontos, hogy saját 

maga döntsön arról, hogy mit 

csinál. Szeret szabad lenni és nem 

szereti ha másoktól függ. 

6 5 4 3 2 1 9 X 

b. aki szereti a dolgokat saját maga 

intézni. 
6 5 4 3 2 1 9 X 
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Kérem, hogy a +X. VÁLASZLAP+ segítségével mondja meg, hogy milyen mértékben tartja 

elfogadhatónak vagy elfogadhatatlannak a következőket. 

 

 Telje-

sen 

elfogad

ható 

elfogad

ható 

inkább 

elfogad

ható 

inkább 

elfogad-

hatatlan 

elfogad

hatat-

lan 

teljesen 

elfogad-

hatatlan 

NT  

a. Az ember saját maga felelős a 

sorsa alakulásáért. 
6 5 4 3 2 1 9 X 

b. Az ember ha valamit el akar érni, 

akkor cselekedjen önállóan. 
6 5 4 3 2 1 9 X 

c. A siker érdekében a kockázatokat 

is  vállalni kell. 
6 5 4 3 2 1 9 X 

d. Az állam feladata, hogy 

gondoskodjon az állampolgárok 

jólétéről. 

6 5 4 3 2 1 9 X 
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Cselekvés 

 

Vannak emberek, akik szeretnek önmagukról gondoskodni, mások pedig akkor érzik jól magukat, ha 

azt érzik, mások gondoskodnak róluk. A +X. VÁLASZLAP+ -on ellentétes cselevési módok 

szerepelnek. Az Ön cselekedete melyik emberéhez állna közelebb? Az 1-es azt jelenti, hogy 

ugyanúgy cselekedne, mint az A jelű személy, a 10-es, hogy ugyanúgy cselekedne, mint a B jelű 

személy. A többi fokozattal azt tudja érzékeltetni, hogy az Ön cselekvése a kettő között lenne, de 

valamelyikhez közelebb állna.  

 

 

A. személy:A. személy:A. személy:A. személy:    

A nyugdíjas éveire valamilyen formában előre 

takarékoskodik.    

B. személy:B. személy:B. személy:B. személy:    

Nem takarékoskodik sehogyan sem nyugdíjas 

korára.    

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

 

A. személy:A. személy:A. személy:A. személy:    

Ha nagyobb pénzösszeghez jut, akkor azt befekteti.    

B. személy:B. személy:B. személy:B. személy:    

Ha nagyobb pénzösszeghez jut, akkor azt 

fogyasztása, életszínvonala emelésére fordítja.    

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

  

 

A. személy:A. személy:A. személy:A. személy:    

A megtakarításait részvényekbe fektetni. Ez ugyan 

kockázatot jelent, de a hozam is magasabb.     

B. személy:B. személy:B. személy:B. személy:    

A megtakarításait nem fekteti részvényekbe, mert 

fél, hogy elveszíti a pénzét.    

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
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A. személy:A. személy:A. személy:A. személy:    

A jobb egészségügyi ellátás érdekében tagja 

valamelyik egészségpénztárnak.    

B. személy:B. személy:B. személy:B. személy:    

Nem lép be egyik egészségpénztárba sem.    

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 

A cselekvésA cselekvésA cselekvésA cselekvési blokkban egységesen minden esetben fordított skálával dolgoztunki blokkban egységesen minden esetben fordított skálával dolgoztunki blokkban egységesen minden esetben fordított skálával dolgoztunki blokkban egységesen minden esetben fordított skálával dolgoztunk 

 

Kérem, mondja meg, milyen gyakran olvassa, hallgatja, nézi, figyeli a következő információforrásokat 

 

 minden 

nap 

hetente 

többször 

ennél 

ritkábban 

soha NT 
 

a. Napilapok 4 3 2 1 9 X 

b. Hetilapok 4 3 2 1 9 X 

c. Rádió 4 3 2 1 9 X 

d. Televízió 4 3 2 1 9 X 

e. Internet 4 3 2 1 9 X 

f. Reklámplakátok 4 3 2 1 9 X 

g. Szórólapok 4 3 2 1 9 X 

h. Ismerősök vagy barátok 4 3 2 1 9 X 
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Mennyire tartja megbízhatónak azokat a reklámokat, amelyekkel egy napilapban találkozik?  Az iskolai 

osztályzatoknak megfelelően az 5-ös jelentse azt, hogy általában  megbízhatónak tartja a napilapban 

megjelenő reklámokat, az 1-es jelentse azt, hogy általában megbízhatatlannak tartja a napilapokban 

megjelenő reklámokat. Természetesen a közbülső osztályzatokat is használhatja. 

 

 Általában 

megbízható 

 Általában 

megbízhatatlan 

NT 
 

a. Napilapok 5 4 3 2 1 9 X 

b. Hetilapok 5 4 3 2 1 9 X 

c. Rádió 5 4 3 2 1 9 X 

d. Televízió 5 4 3 2 1 9 X 

e. Internet 5 4 3 2 1 9 X 

f. Reklámplakátok 5 4 3 2 1 9 X 

g. Szórólapok 5 4 3 2 1 9 X 

h. Ismerősök vagy barátok 5 4 3 2 1 9 X 

 

 
 

        

    


