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A kutatás eredeti kérdései 2009-bıl:
- Hol helyezkedik el a magyar társadalom a világ értéktérképén?
- Milyen, a gazdasági együttmőködés szempontjából lényeges sajátosságai vannak a 
magyar értékszerkezetnek?

A jelenlegi vizsgálat kérdései:
- Hol helyezkedünk el MOST az értéktérképen?
- Mi változott a bizalom, normazavarok, igazságtalanság-érzet és paternalizmus 
témáiban/területén? 
- Milyen tényezıket érdemes újra vizsgálni visszamenılegesen is (pl. demokrácia-
értékelés)?

Eszközök:
-1000 fı, 2013 júliusi omnibusz vizsgálat - a World Values Survey 5. hullám 
-és „A piacgazdaság normatív keretei (gazdasági kultúra)” legfontosabb kérdéseinek új 
vizsgálata : „Gazdasági kultúra 2.” vizsgálat



A magyar társadalom

• értékszerkezete zárt, magába forduló társadalom képét mutatja

• erısen bizalomhiányos, különösen a közintézmények iránti bizalom 
tekintetében

• felemás viszonyban van a korrupt magatartás megítélését illetıen
(elsısorban másokat tart korruptnak és normaszegınek); 

• nagyon kevéssé fogadja el az egyenlıtlenségeket, igazságtalannak
tartja a társadalmi mőködést, nulla összegő játszmának fogja fel a 
gazdaságot;

•paternalizmus és infantilizmus jellemzi (magas elvárásokat fogalmaz 
meg az állammal szemben, alulértékeli az állami szolgáltatások 
adóárát)

A 2009-es elemzés tapasztalatai összefoglalva (1)



• Mi változott 2009 óta?
• Mi lehet a háttérben?

Háttértanulmány: 

Keller Tamás: Értékek 2013. október (Bizalom, normakövetés, az állam 
szerepérıl és a demokráciáról alkotott vélemények alakulása 
Magyarországon. „A gazdasági növekedés társadalmi/kulturális 
feltételei” c. kutatás 2013. évi hullámának elemzése)

Letölthetı a Tárki honlapról: 
http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/index.html

Az elıadás kérdései



• A magyar társadalom értékszerkezete a fıbb jellemzıket illetıen nem 
változott.

• Továbbra is alacsony általános bizalom, de valamelyest növekvı
intézményi bizalom

• Kisebb elvárások az állam egyenlıtlenség-kiegyenlítı szerepével 
kapcsolatban, de növekvı bizalom abban, hogy az állam egyéb jóléti 
szerepeket jobban tud ellátni, mint a piac

• A véleményeket nagyban polarizálja a politikai identitás (bal-jobb 
azonosulás) …

• … ez az intézményi bizalmat relativizálja, a normákat 
instrumentalizálja

A 2013-es elemzés tapasztalatai összefoglalva



Értékszerkezet
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Az értéktérkép dimenziói (1)



Zárt gondolkodás / nyitott gondolkodás

Az értéktérkép dimenziói (2)



A 2009-es sokk-
mondat:
„Magyarország a  
nyugati kultúra 
magjától távol, az 
ortodox kultúra 
reprezentánsai 
mellett 
helyezkedik el: 
szekularizáltabb

annál, ami a 
fejlettségébıl 
következne és 
zártabb, mint a 
nyugati kultúra 
középértéke. 
Szomszédok: 
Bulgária, 
Moldova, 
Oroszország”



* A változás 
mértéke kicsi, 
de a szekulari-
záltabb irányba 
mutat 

*nyitottság/
zártság 
tekintetében 
nincs lényegi 
változás 



Bizalom



Bizalom (2009)

• Mások iránti bizalom: Európában alsó-közepes

• A civil szervezetek aktív tagsága: nyolcada a finn és a svéd adatnak

• Aktív segítségnyújtás másoknak: a legalacsonyabb szinten Európában

• Intézményi bizalom: Európában a legrosszabbak között

• Közbizalom: legkevésbé a politikai szereplık iránt (összefüggve a 
korrupciós percepciókkal)



(Továbbra is) jobban bízunk
•… az idısebbekben, mint a fiatalokban (életkorunktól függetlenül),
•… a szegényekben, mint a gazdagokban (igaz, a gazdagabbak kevésbé),
•… a hívıkben, mint a nem hívıkben (különösen a templomba járók),
(Továbbra sem) bízunk jobban az iskolázottabbakban, drámaian nem bízunk: a parlamenti képviselıkben 
(bár bennük kicsit nıtt a bizalom), a bankárokban és az újságírókban

Sem a sorrend, sem az 
egyes kategóriák 
bizalom- értékelése 
nem változott 2009-
2013 között

100 emberbıl általában átlagosan hány megbízható? (2009-2013) 



• otthagyná a földön 

• leadná a rendırségen, az 
önkormányzatnál, vagy más 
közeli helyen

• visszajuttatná közvetlenül a 
tulajdonosának

• felvenné és megtartaná

A talált pénztárca esete: 
Mit tenne Ön, ha találna egyet a földön

…és mit tennének a többiek?



Mit tenne Ön és Ön szerint a többség, ha találnának egy pénztárcát az utcán?
(2009 és 2013) (százalékos megoszlások)

A kérdezett szerint a többség

Eltenné Nem 
tenné el

Összesen

A
kérdezett

Eltenné

15 10 0 1 15 11
Nem 
tenné el 65 57 20  32 85 89
Összesen 80 67 20 33 100

Forrás: Tárki Gazdasági kultúra vizsgálat 2009 és 2013

Megjegyzés: a „nem tenné el” opció alesetei: otthagyná, visszajuttatná, leadná a rendırségen vagy önkormányzatnál vagy más 
közeli helyen

2009

2013



• otthagyná a földön 
• leadná a rendırségen, az 

önkormányzatnál, vagy más 
közeli helyen

• visszajuttatná közvetlenül a 
tulajdonosának

• felvenné és megtartaná

Tisztességes

Tisztességtelen

Mit tenne, ha találna egy pénztárcát a földön

…és mit tennének a többiek?



2009

2013

20%

25%

30%

35%

M
ás

ok
 ti

sz
te

ss
ég

es
en

 v
is

el
ke

dn
én

ek

82% 84% 86% 88% 90% 92%
Én tisztességesen viselkednék

Tisztességes magatartás: otthagyná a földön; leadná a rendõrségen; visszajuttatná a tulajdonosnak

A talált pénztárca esete

A talált pénztárca esete

• 2013-ban a magyar 
lakosság mind 
önmagát, mind a 
többieket valamivel 
tisztességesebbnek 
látja.

• Utóbbi növekménye 
(12%) szignifikáns.



Normakövetés



• Normaszegı viselkedések megítélése: enyhén megengedıbb attitőd, lényegesen intenzívebb 
percepció mint másutt

• A nagyobb ügyek megítélése Mo-on is súlyosabb. A kisebb normaszegési ügyekkel vagyunk 
elnézıbbek.

• Szigorúbb értékelések: 

•Idısebbek a fiatalokhoz képest
•A politikai bal-jobb szélei a középhez képest
•Konzervatívok a liberálisokhoz képest (de csak a kisebb normaszegések esetében)
•Vallásgyakorlók a nem vallásgyakorlókhoz képest

• A saját megítélés és a másokra vonatkozó percepció éles szétválása
• A nagyobb ügyek (céges és adócsalás) valamivel hevesebb ellenállásba ütköznek a lakossági 
megítélésben, mint a kisebb tételek (bliccelés, közüzemi számlák be nem fizetése).
• A kisebb normaszegési ügyekkel elnézıbbek vagyunk

Normakövetés és normaszegés megítélése (2009)



Normakövetés - az egyes állítások elfogadottsága a magyar lakosság körében 
(változások 2009 és 2013 között) (%)

… az eloszlások eléggé stabilak, bár a normaszegések szigorúbb 
elítélését 2013-ban kevesebben választják, mint 2009-ben ..



Általánosított bizalom és intézményi bizalom az európai országokban
2009-ben

Forrás: European Values Survey alapján Schaik 2002 adatai, valamint EVS és WVS alapján 
saját számítások, összevont WVS4-WVS5 adatok.

Intézményi bizalom
(politikai pártok, parlament, kormány, hadsereg, rendırség, bíróság, 

köztisztviselık, szakszervezetek, sajtó, televízió)
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Általánosított bizalom:

Az európai országok négy 
csoportjában Magyarország az 
alsó-közép csoportba tartozik.
Négybıl egy magyar:
„A legtöbb emberben meg lehet 
bízni”
Négybıl három magyar:  
„az ember sohasem lehet elég 
óvatos”.

Intézményi bizalom:

Európában a legrosszabbak 
között



Intézmények és közszereplık iránti bizalom (2009-ben és 2013-ban)
(0-10 skálán, ahol a magasabb érték a nagyobb fokú bizalmat jelöli) 

• Csak az MTA indexe van a 
közepes bizalmi szint (5.5 érték) 
fölött

• A fiktív intézmény iránt is 
bizalmatlanok vagyunk (bár itt a 
legnagyobb a bizonytalanság is)

• Magyarországon a megkérdezettek 
a legkevésbé a politikai szereplık 
iránt vannak bizalommal …

• … de 2013-ra intézményi bizalom 
általában növekedett, 

• … különösen a kormány, az 
országgyőlés és a politikusok iránt 

• Nıtt a rendırségbe vetett bizalom 
is



Kitekintés: bizalom a kormányzatban, OECD, 2012

Note: Data refer to percentage of “yes” answers to the question: “In this country, do you have confidence in each of the following, or 
not? How about national government?” Data for Chile, Germany and the United Kingdom are for 2011 rather than 2012. Data for 
Iceland and Luxembourg are for 2008 rather than 2007. Data forAustria, Finland, Ireland, Norway, Portugal, the Slovak Republic, 
Slovenia, Switzerland are for 2006 rather than 2007.
Source: GallupWorld Poll. Source: OECD Government at a glance 2013



Bizalom, további 
Kitekintések
(OECD, 2012):

Kormányzat és …

pénzügyi intézmények

Kormányzat és …

média

Source: OECD Government at a glance, 2013



Kitekintés: bizalom a kormányzatban és a parlamentben, OECD, 2013

Source: OECD Government at a glance, 2013, based on Eurobarometer



Mennyire érinti ma 
Magyarországon a korrupció az 

alábbiakat? 
(átlagpontok ötfokú skálán, ahol a 
magasabb érték magasabb szintő

korrupciót jelent, 2013)

- Minden általunk itt felsorolt 
intézményt valamelyest korruptnak tart a 
lakosság

- A leginkább korruptnak az üzleti életet, a 
politikai szereplıket és a médiát tartják 
(irántuk a legalacsonyabb a bizalom is), a 
legkevésbé pedig a  bíróságot (amely iránt 
a bizalom is nagyobb).

- A korrupciós percepciónak csökkenı
trendje van

- Különösen a központi kormányzat 
esetében (de a politikai pártok esetében 
is)



Kitekintés: kormányzati korrupció és bizalom a kormányzatban, OECD, 2013

Note: Data for confidence in national government refer to the percentage of “yes” answers to the question: “In this country, do you have 
confidence in each of the following, or not? How about national government?” Data for perception of government corruption represent % 
of “yes” answers to the question: “Is corruption widespread throughout the government, or not?” Data for Chile, Germany and the United 
Kingdom are for 2011 instead of 2012.
Source: GallupWorld Poll, OECD Government at a glance, 2013



teljesen 
igaz

Inkább 
igaz

inkább 
nem igaz

egyáltalán 
nem igaz

Magyarországon 
mindenkinek egyenlı esélye 
van az érvényesülésre

4 3 2 1

Aki keményen dolgozik, az 
biztos lehet abban, hogy 
elıbb-utóbb eléri, amit akar

4 3 2 1

Aki vinni akarja valamire, 
rákényszerül arra, hogy 
egyes szabályokat áthágjon 

4 3 2 1

Ebben az országban 
becsületesen nem lehet 
meggazdagodni

4 3 2 1Gazdagodás

Esélyegyenlıség

Kemény munka

Szabályszegés

Érvényesüléssel kapcsolatos vélemények



Jellemzı attitődök az érvényesülés feltételeivel kapcsolatos 
szkepszis témakörébıl (2009)

• Magyarországon nagyon sokan vallják azt, az érvényesüléshez szükség van a normák és a 
szabályok áthágására.

• A magyarok négyötöde szerint ebben az országban becsületesen nem lehet 
meggazdagodni.

• Háromnegyedük szerint pedig aki vinni akarja valamire, annak egyes szabályokat át kell 
hágnia.

• Csak minden második magyar szerint érhetjük el kemény munkával azt, amit akarunk, és 
csak minden ötödik ember véli úgy, hogy Magyarországon mindenkinek egyenlı esélye van 
az érvényesülésre.

• Ugyanakkor: az Európai Unió országai között Magyarországon a legalacsonyabb azoknak 
az aránya, akik szerint a végzettség fontos, miközben a legmagasabb azoké, akik szerint az 
érvényesülés titka az, ha az ember jó családba születik.



Pozitív értelmû kijelentés Negatív értelmû kijelentés
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a teljesen igaz  kijelentéssel egyetértõk aránya a 4-fokú skálán

GazdagodásEsélyesélyegyenlıség Kemény munka Szabályszegés

Érvényesüléssel kapcsolatos vélemények

Pozitív értelmû kijelentés Negatív értelmû kijelentés
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a teljesen igaz  kijelentéssel egyetértõk aránya a 4-fokú skálán

GazdagodásEsélyegyenlıség Kemény munka Szabályszegés

A teljesen igaz kijelentéssel egyetértık aránya

Az „ebben az országban 
becsületesen nem lehet 

meggazdagodni”

kijelentéssel 

2013-ban kevesebben 
értenek egyet, mint 

2009-ben



Az anyagi siker illetve az elszegényedés legfıbb oka a magyar lakosság szerint 
(az egyes okokat legfontosabbként megjelölık %-os aránya)

• 2013-ban kevesebben kötik a szegénységet a  dologtalansághoz

• Megnıtt viszont azok száma, akik szerint az érvényesülés titka a jó kapcsolatokkal rendelkezés



Az állam szerepe



Teljesen 
egyet-
értek

Inkább
egyet-
értek

Egyet is 
értek 
meg 

nem is

Inkább 
nem 
értek 
egyet

Egyálta-
lán nem 

értek 
egyet

Ma Magyarországon túl nagyok az 
emberek közötti jövedelmi 
egyenlıtlenségek.

5 4 3 2 1

Az állam feladata, hogy csökkentse a 
magas- és az alacsony jövedelmőek 
közötti jövedelmi különbséget.

5 4 3 2 1

Az államnak biztosítania kell a 
munkanélküliek számára a 
létfenntartáshoz szükséges 
jövedelmet.

5 4 3 2 1

Az államnak csökkentenie kéne a 
szegényeknek adott juttatásokat. 5 4 3 2 1

Az állam szerepe



Az állam
szerepének
csökkentése

Az állam szerepének növelése
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Az állam szerepe

Valamelyest csökkent azok 
aránya, akik szerint „az 
állam kötelessége” a 
munkanélküliek támogatása, 
illetve a 
jövedelemkülönbségek 
csökkentése….



Állami vagy piaci megoldások

Állami 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Piaci

Munkahelyteremtés

Lakásügy

Mezıgazdaság

Jóléti kiadások

Oktatás

Az állam kötelessége, hogy 

munkát biztosítson a 

munkanélkülieknek

A foglalkoztatással kapcsolatos 

problémák megoldását a piaci 

viszonyokra kell bízni

A tanulás is befektetés és csakis 

a tandíjbefizetések által 

biztosítható az egyetemek 

színvonalas mőködése.

Az államnak kötelessége, 

hogy tandíj nélkül is biztosítsa 

a fiatalok felsıfokú képzését.

.

.

.
.
.

.



A skála elvi középértéke
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2009 2013

Állami vagy piaci megoldások

1 = piaci megoldás /10= állami megoldás

…. viszont, ha a piaci és 
az állami megoldások 
közötti választás a tét: az 
állami megoldások 
támogatottsága nıtt a két 
felvétel között…



Demokrácia



2009

2013

4.7

4.8

4.9

5

5.1

5.2

M
en

ny
ir

e 
de

m
ok

ra
tik

us
 M

ag
ya

ro
rs

zá
g 

ko
rm

án
yz

ás
a

8 8.2 8.4 8.6 8.8
Mennyire fontos, hogy demokratikus országban lakjon

Vélemények a demokráciáról

1: Ma átlagosan 
kevésbé tartjuk 
fontosnak a 
demokráciát, mint 
2009-ben, és …

2:  … ma többen 
gondolják az országot 
demokratikusnak, mint 
korábban

Kérdés: hogy lehet egyszerre igaz (1) és (2)?



Polarizáltság



A rendszerváltással történt politikai változások megítélése politikai 
önazonosítás alapján, 2013



A rendszerváltással történt politikai változások megítélése politikai 
önazonosítás alapján, 2013



A rendszerváltással történt politikai változások megítélése politikai 
önazonosítás alapján, 2013



• A baloldali szavazók átlaga – jobboldali szavazók átlaga
• Ha a különbség pozitív, akkor a baloldali szavazók körében 

magasabb az index értéke
• Ha a különbség negatív, akkor a jobboldali szavazók körében 

magasabb az index értéke
• Hogyan változtak ezek a különbségek 2009 es 2013 között

A polarizáltság mérése
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Polarizáltság és intézményi bizalom
Az intézményi 
bizalom erısen 
összefügg a  politikai 
azonosulással 
(általában is, de a 
kormánnyal 
evidensen)

2009-ben a 
baloldaliak bíztak 
jobban az 
intézményekben, ma 
inkább a jobboldaliak

Figyelem: nem csak 
a kormányban, 
hanem minden 
intézményben!



Mennyire bízik Ön a következı intézményekben? 
(regressziós együtthatók) 

Ország-
győlés

Politiku-
sok kormány ellenzék

Rendır-
ség MNB ÁSZ MTA jogrend sajtó

Szakszer-
vezetek NKH

Bal 2009 0.332 0.254 1.145*** -0.821*** 0.420 0.223 -0.010 -0.012 -0.062 -0.299 0.133 0.491

Bal 2013 -1.226*** -0.777*** -1.557*** 0.910*** -0.261 0.006 -0.384 -0.238 -0.730*** -0.376 0.053 -0.424

Jobb 2009 -0.838*** -0.437** -1.036*** 0.796*** -0.701*** -0.521** -0.419* -0.020 -1.042*** -0.432** -0.324 -0.602**

Jobb 2013 0.941*** 0.807*** 1.313*** -0.733*** 0.346* 0.502** 0.485** 0.184 0.693*** 0.503** 0.063 0.580**

Magyarázandó: intézményi bizalom, 2009-ben és 2013-ban, 0-10 értékő tízfokú skálán 

bal, jobb= politikai identitás, 1-10 skálán, bal: 1,2,3, jobb: 8,9,10 kontroll változók: életkor, iskolai végzettség, 
munkaerı-piaci kategória

Szerepelt még a modellben bal*év és jobb* év, mint interakciós tagok



A bizalom-regressziók tanulságai: 

�a hatalmon levıkhöz köthetı szavazótábor mindig jobban bízik a kormányban (ez 
természetes) 

�az ellenzékhez köthetı szavazótábor mindig jobban bízik az ellenzékben 

�2009-ben a jobboldali szavazó nem bízott senkiben, max. az ellenzékben 

�2013-ban a baloldali szavazó nem bízik senkiben, max. az ellenzékben 

�az MTA és a szakszervezetek megítélése nem tér el jelentısen a politikai oldalak 
között, kormánytól függetlenül 

�a rendırség, az MNB, az ÁSZ, (az NKH) és a sajtó megítélésében a jobboldal 
szignifikánsan eltér a politikai középtıl - 2009-ben és 2013-ban egyaránt (mindkét 
alkalommal a kormányoldalhoz köti ezeket a szervezeteket). 

�ugyanezen intézmények esetében a baloldal megítélése nem tér el a középétıl 
sem 2009-ben, sem 2013-ban 



Az intézményi korrupció esetében tapasztalt összetételi 
változások politikai önbesorolás alapján (2009-2013)

2009-ben inkább a 
„jobb”, 2013-ban a 
„bal” oldal látja 
korruptabbnak az 
intézményeket



Polarizáltság és állam vs. piac
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Lakás ügy Oktatás Mezõgazdaság Szociális juttatások Munkahelyteremtés

2009 2013

Állami vagy piaci megoldás* az alábbi területeken...

2013-ban a magukat 
baloldalinak definiálók 
is inkább támogatják 
az állami 
megoldásokat, mint 
tették azt 2009-ben



Polarizáltság és érvényesülés
Pozitív értelmû kijelentés Negatív értelmû kijelentés
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esélyegyenlõség kemény munka elõrejutás gazdagodás

2009 2013

GazdagodásEsélyegyenlıség Kemény munka Szabályszegés

Magyarországon 
mindenkinek
egyenlı esélye van az 

érvényesülésre

Aki keményen dolgozik, 
az biztos lehet abban, 
hogy elıbb-utóbb 
eléri, amit akar

Aki vinni akarja valamire, 
rákényszerül arra, hogy 
egyes szabályokat áthágjon 

Ebben az országban 
becsületesen
nem lehet meggazdagodni



A normakövetés esetében tapasztalt összetételi változások (2009-2013) 
politikai önbesorolás alapján 

• Az adóhatóság elıl 
eltitkolt jövedelem, 
a valótlan 
jövedelemi adat 
közlése vagy a 
rokkantnyugdíj 
jogosulatlan 
igénylése: erıs 
politikai ciklushatás

• 2009-ben a 
baloldali szavazók 
gondolták nagyobb 
mértékben úgy, 
hogy ezek a 
cselekedetek 
elfogadhatatlanok, 
2013-ra a 
jobboldaliak 
vélekedtek ilyen 
módon.



• Továbbra is alacsony általános bizalom…
• … de valamelyest növekedett az intézményi bizalom
• Kisebb elvárások az állam egyenlıtlenség 

kiegyenlítı szerepével kapcsolatban …
• … de növekvı bizalom abban, hogy az állam egyéb jóléti     

szerepeket jobban tud ellátni, mint a piac
• A véleményeket nagyban polarizálja a politikai 

identitás (bal-jobb azonosulás) …
• … ez az intézményi bizalmat relativizálja, a normákat       

instrumentalizálja

Néhány következetés
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