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Vezetői összefoglaló
•

2021 év végén több kormányzati intézkedéssel kapcsolatos attitűdöt vizsgáltunk.
Jellemzően az emberek döntő többsége jó dolognak tartja ezeket, különösen a
családi adóvisszatérítést (88%) és a 13. havi nyugdíjat (86%) támogatják
legnagyobb arányban.

•

Az emberek egyetértenek a minimálbér emelésével, valamint az illegális migráció
megfékezésével: mindkét esetben a magyarok 85%-a támogatja az intézkedéseket.

•

A

25

év

alatti

fiatalok

személyi

jövedelemadó-mentessége

nagyfokú

népszerűségnek örvend: az emberek 84%-a támogatja. Nemcsak a fiatalok a
helyeslik az intézkedést, a többi vizsgált demográfiai csoport is kifejezte egyetértését a
témával kapcsolatban.
•

A családok támogatása, valamint a gyermekek és a családok védelme is
meghatározó és fontos az emberek számára: az előbbit a megkérdezettek 83%-a,
az utóbbit 82%-a támogatja. A háromgyermekesek átlagosan 88%-a, az
egygyermekesek 81%-a ért egyet az állításokkal.

•

A rezsicsökkentés népszerűsége töretlen: a magyarok 78%-a jó dolognak tartja. A
benzinár befagyasztása is hasonlóan támogatott intézkedés, 10-ből 8-an így
gondolják.

A kutatás bemutatása
A közelmúltban az ellenzék részéről számos kritikus hangot lehetett hallani több meghatározó
jelentőségű kormányzati intézkedéssel kapcsolatban. A KINCS havonta ismétlődő omnibusz
kutatásának keretein belül megvizsgáltuk, hogy a magyarok mit gondolnak ezekről, ezért kilenc
intézkedés kapcsán megkérdezték őket arról, hogy azok szerintük a magyar emberek, és
általában Magyarország szempontjából inkább jónak vagy inkább rossznak tekinthetők. Az
országos adatfelvétel telefonos kérdőíves (CATI) módszerrel, 1000 fő megkérdezésével történt.
A minta reprezentatív a 18 évnél idősebb magyar lakosságra nem, életkor, településtípus,
valamint iskolai végzettség szerint.
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A minta jellemzői
A kutatás adatfelvétele 2022. január 5-13. között zajlott. A 18 éves és idősebb népesség körében
készült 1000 fős reprezentatív minta 47%-át tették ki a férfiak, 53%-át a nők. A válaszadók
közel egyharmada (32%) 60 évnél idősebb, 17%-uk 18-29 éves, 17%-uk 30-39 év közötti és
19%-uk pedig a 40-49 év közötti korcsoportba tartozik. Legkevesebben az 50-59 év közöttiek
voltak (15%).
A válaszadók 45%-a alapfokú iskolai végzettséggel, további 34%-a középfokú, valamint 21%a felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Családi állapot szerint a házasságban élők 47%, az
egyedülállók 20%, az élettársi kapcsolatban élők 17%, az elváltak 9%-ban, az özvegyek pedig
8%-ban és voltak jelen.
A válaszadók 18%-a Budapesten, 20%-a megyeszékhelyen vagy megyei jogú városban, 33%a egyéb városban, 29%-a pedig községben vagy faluban élt. Az adatfelvétel során a válaszadók
közel háromnegyede, 74%-a mondta azt, hogy van gyermeke. 25% volt az egy gyermeket, 44%
a két gyermeket, s további 30% a három vagy több gyermeket nevelők részaránya. A válaszadók
37%-ának volt 18 év alatti gyermeke az adatfelvétel idején.
A mintában az egyedül élők aránya 19%. A több fős háztartásban élők 46%-a házastársával,
40%-a gyermekével/gyermekeivel, további 17% élettársával, valamint 12%-ra tehető azok
részaránya, akik szüleikkel élnek. Testvérével a válaszadók 6%-a, nagyszüleivel pedig 1%-a él
egy háztartásban. A legtöbben kétfős háztartásban élnek (33%), őket követik a négy vagy több
fős (30%), majd a háromfős (17%) háztartások.
Foglalkoztatás tekintetében azt láthatjuk, hogy a válaszadók 54%-a dolgozik, 29%-a nyugdíjas,
6%-a munkanélküli, 5% csed-en, gyes-en, gyed-en, gyet-en lévők és tanulók aránya.
Az anyagi helyzetüket illetően a válaszadók 45%-a nyilatkozta azt, hogy beosztással jól kijön
a jövedelméből, 28%-uknak éppen elég a havi jövedelme, és 17% azok aránya, akik gondok
nélkül élnek. A hónapról hónapra anyagi gondokkal küzdők aránya 8%, a nélkülözések között
élőké pedig 1%. A kutatásban részt vevők 68%-ának a jövedelme nem változott az elmúlt egy
hónapban, 7%-uknak csökkent, további 24%-uknak pedig nőtt.
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Az egyes kormányzati intézkedéssel való egyetértés
A kormány az elmúlt néhány hónap alatt számos új intézkedést vezetett be, ami a gyermekes
családok védelme mellett a fiatalokat, nyugdíjasokat is támogatja. A kutatásból kiderült, hogy
a magyar emberek elsöprő többsége támogatja a mindennapi életüket befolyásoló
legfontosabb kormányzati intézkedéseket. A felmérés adataiból azt látjuk, hogy a vizsgált
kormányzati intézkedéseket az emberek döntő többsége jó dolognak tartja, különösen a
családi adóvisszatérítést (88%) és a 13. havi nyugdíjat (86%).
1. ábra:
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A vizsgált intézkedések közül a válaszadók leginkább a családosok adóvisszatérítésével
értenek egyet: 10-ből 9 honfitársunk inkább méltányolja. A diplomások és az alapfokú
végzettséggel rendelkezők között látható némi különbség, miszerint a diplomások kevésbé
értenek egyet az intézkedéssel, mint az alapfokú végzettséggel rendelkezők. Az előbbiek
háromnegyede, míg az utóbbiak 92%-a támogatja a családosok adóvisszatérítését. Azonban
alapvetően nincs véleménykülönbség abban, hogy az emberek különböző élethelyzettől
függetlenül támogatják a gyermekes családok SZJA-visszatérítését.
Hasonlóan népszerű intézkedés a 13. havi nyugdíj visszavezetése; – ami megteremti a
kiszámítható és biztonságos öregkort – az emberek többsége (86%-a) támogatja. A 65 év
felettiek, valamint a nyugdíjas válaszadók még jobban egyetértenek az intézkedéssel: az
előbbiek 92%-a, az utóbbiak 93%-a. A legfiatalabb korosztály (18-29 évesek) 81%-a is
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egyetértését fejezte ki az intézkedéssel kapcsolatban, azaz a legfiatalabb és legidősebb
korosztály között nincs véleménykülönbség abban, hogy alapvetően hasznosnak
gondolják a 13. havi nyugdíjat. Legkevésbé az ellenzéki érzelmű válaszadók gondolják jónak
a 13. havi nyugdíjat, azonban még így is közel háromnegyedük (73%-a) egyetértését fejezte ki.
Az emberek számára hasonló mértékben fontos a minimálbér emelése, valamint az
illegális migráció megfékezése: mindkét esetben a magyarok többsége egyétért az
intézkedésekkel, és 85%-os a támogatottságról beszélhetünk. Az emberek a minimálbér
bruttó 200 000 Ft-ra emelését élethelyzettől függetlenül támogatják, vagyis az intézkedés
hatására nem látható társadalmi feszültség, ellentét. Az ellenzékkel szimpatizálók valamivel
kisebb arányban támogatják az intézkedést, azonban még így is közel háromnegyedük (73%-a)
jónak gondolja a minimálbér emelést. Az illegális migráció megfékezését a fiatalok és az idősek
is egyaránt támogatják. A téma megosztóbbnak bizonyult településtípus szerint. A kisebb
településen élők nagyobb arányban értenek egyet az illegális migráció megfékezésével,
mint a városokban élők, azonban a budapestiek is 79%-a jónak gondolja a kormány ezen
intézkedését. A községekben élők 88%-a szerint szükséges megfékezni az illegális migrációt.
Az iskolázottság növekedésével kissé csökken azok aránya, akik egyetértenek ezzel a
kijelentéssel. Míg az alapfokú végzettségűek 90%-a vélekedik így, addig a felsőfokú
végzettséggel rendelkezők 76%-a. Politikai orientáció mentén látjuk a legnagyobb eltérést. A
kormánypártot támogatók körében szinte mindenki támogatja a kormány fellépését az illegális
migrációval szemben. Azonban az ellenzékkel szimpatizálók kétharmada is egyetért az illegális
migráció megfékezésével.
A 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó-mentessége nagyfokú népszerűségnek
örvend: az emberek 84%-a támogatja. Nemcsak a fiatalok üdvözlik az intézkedést, a többi
vizsgált demográfiai csoport is kifejezte egyetértését a témával kapcsolatban. Legnagyobb
arányban a tanulók (94%), az alapfokú végzettséggel rendelkezők (88%), a nagycsaládosok
(88%) és a kormánnyal szimpatizálók (94%) értenek egyet a 25 év alattiak SZJAmentességével.
A családok támogatása, valamint a gyermekek és a családok védelme is meghatározó és
fontos az emberek számára: az előbbit a megkérdezettek 83%-a, az utóbbit 82%-a
támogatja. A politika orientáció némileg befolyásolja a kérdésekre adott válaszokat.
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A kormánykritikusoknak átlagosan 62%-a tudott azonosulni a kérdésekkel, míg a kormánypárti
oldallal szimpatizálók 95%-a. A nagycsaládosok számára fontosabb a családok támogatása
és a gyermekek és családok védelme, mint az egy vagy kétgyermekes szülők számára. A
háromgyermekesek átlagosan 88%-a, az egygyermekesek 81%-a ért egyet az állításokkal. A
gyermekek és családok védelme kérdésnél az iskolai végzettség is szignifikánsan befolyásolja
a válaszokat. Az iskolai végzettség emelkedésével a válaszadók között kissé csökken a
kevésbé egyetértők aránya a gyermekek és családok védelmével kapcsolatban: az alapfokú
végzettségűek 90%-a, a középfokú végzettségűek 83%-a, a diplomások 70%-a vélekedik így.
A magyarok a benzinár befagyasztásával (79%) és a rezsicsökkentéssel (78%) ért egyet Az
iskolai végzettség emelkedésével valamivel csökken az intézkedésekkel azonosulók száma. Az
adatok egybeesnek azokkal a tendenciákkal, melyek szerint a magasabb iskolázottságból
kifolyólag kedvezőbbek a munkaerőpiaci kilátások, az egyén valószínűleg magasabb fizetéssel
rendelkezik. Így az alapfokú végzettségűek – alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők –
számára nagyobb segítséget jelent a rezsicsökkentés és a benzinár befagyasztása. A kormány
ezekkel az intézkedésekkel legjobban őket támogatja. Az alapfokú végzettségűek 82%-a
támogatja a rezsicsökkentést, 86%-a pedig a benzinár befagyasztást. A diplomások 73%-a,
valamint kétharmada vélekedik így. A településtípus alapján megfigyelhető, hogy a kisebb
településen élők jobbnak gondolják ezeket az intézkedéseket, mint a fővárosban élők.
Átlagosan 10-ből 7 budapesti támogatja a rezsicsökkentést és a benzinár befagyasztását, a
községekben élők 82%-a. Az ellenzéki oldallal szimpatizálók átlagosan 57%-a, a
kormánypártot támogatók 92%-a ért egyet az intézkedésekkel.
Összességében azt látjuk, hogy az emberek támogatják és egyetértenek a vizsgált
kormányzati intézkedésekkel. Legnagyobb mértékben az alap és középfokú végzettséggel
rendelkezők, a kormánypárttal szimpatizálók, a nagycsaládosok és a községekben élők fejezték
ki egyetértésüket. Az iskolai végzettség növekedésével és a lakóhelyül szolgáló település
méretének növekedésével kissé nő a kétkedők száma, de még az ő esetükben is kiemelkedően
nagy, 75-80 % körüli támogatás figyelhető meg.
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Összegzés
A kormány az elmúlt néhány hónap alatt számos új intézkedést vezetett be, ami a gyermekes
családok védelme mellett a fiatalokat, nyugdíjasokat is támogatja. Össztársadalmi elfogadást
élvez a családok támogatása, a rezsicsökkentés, az illegális migráció visszaszorítása és a
gyermekvédelem is. A legtöbb magyar szerint hazánk és a magyar emberek szempontjából
inkább jó, mint rossz a családok adóvisszatérítése (88%), a 13. havi nyugdíj (86%), a
minimálbéremelés (85%) és a fiatalok személyi jövedelemadó mentessége (84%) Az emberek
különböző élethelyzettől függetlenül támogatják a gyermekes családok SZJA-visszatérítését és
a 13. havi nyugdíjat. A legfiatalabb és legidősebb korosztály között sincs véleménykülönbség,
alapvetően hasznosnak gondolják a 13. havi nyugdíjat.
Az emberek egyetértenek a jövedelem különbségek csökkentése érdekében bevezetett
minimálbér emeléssel – 85% –. Honfitársaink az illegális migráció megfékezését is támogatják,
ebben az esetben is 85%-os az egyetértés. Az illegális migráció megfékezését a fiatalok és az
idősek is egyaránt helyeslik. A 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó-mentessége is
népszerű és támogatott intézkedés: az emberek 84%-a így gondolja. Nem meglepő módon a
legnagyobb arányban a tanulók (94%) támogatják a 25 év alattiak SZJA-mentességét.
Általában a családok támogatása, valamint a gyermekek és a családok védelme is meghatározó
és fontos az emberek számára: az előbbit a megkérdezettek 83%-a, az utóbbit 82%-a támogatja.
A nagycsaládosok számára valamivel fontosabb a családok támogatása és a gyermekek és
családok védelme, mint az egy vagy kétgyermekes szülők számára.
Magyarországon már 10 éve sikeresen működök a rezsicsökkentés, amit az energiaválság
hatásásainak tompítása érdekében vezetett be a kormány. Az emberek méltányolják az
intézkedést: 10-ből 8 magyar kifejezte egyetértését. Hasonló arányban népszerű a benzinár
befagyasztás is. Az alapfokú végzettségűek 82%-a támogatja a rezsicsökkentést, 86%-a pedig
a benzinár befagyasztást. A diplomások 73%-a, valamint kétharmada vélekedik így.
Külön érdekessége a felmérésnek, hogy a magukat kormánykritikus válaszadóknak tartók
között is háromszor, négyszer többen vannak a kormányzati intézkedésekkel egyetértők, mint
az azokat elutasítók. A gyermekek és a családok védelmével például még a kormánykritikusok
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kétharmada is egyetért és csak ötödük nem, hatoduk pedig bizonytalan a kérdést illetően. A
kormányt kritizálók leginkább a családi adóvisszatérítéssel (75%), és legkevésbé a
rezsicsökkentéssel tudnak azonosulni (55%), bár így is több köztük a támogató, miközben
viszonylag magas, 15 százalék körüli közöttük a bizonytalanok aránya.
A KINCS kutatásból az látszik, hogy a magyar emberek nagymértékben egyetértők és
támogatók a kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban, ezen intézkedések mögött
kétségtelenül széles társadalmi támogatottság áll.

9

