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Vezetői összefoglaló
•

A magyar emberek büszkén vállalják magyarságukat: 10-ből 8 válaszadóra igaz
ez. Leginkább a nagycsaládosok (88%) és a kiskorú gyermeket nevelők (89%), valamint
az idősebbek éreznek így. A válaszadók 63%-a rendkívül büszke arra, hogy magyar:
ők az 1-től 10-ig terjedő skála legmagasabb értékét jelölték meg válaszként.

•

A magyarok a hazai tudományos és sporteredményekre a legbüszkébbek: a
megkérdezettek 85% és 79%-ára igaz ez. Míg a nemzeti büszkeségtudat az idősebb
válaszadókat

jobban

jellemzi,

addig

Magyarország

tudományos

és

sporteredményeire a fiatal korosztály a legbüszkébb. A 18-29 évesek 82 százaléka
büszke a magyar sportolók által elért eredményekre, amiben bizonyára komoly
szerepe van a magyarok világversenyeken elért sikereinek, így a magyar csapat
2020-as sikeres olimpiai szereplése is nagy hatással lehet a fiatalokra.
•

Az embereket büszkeséggel tölti el országunk történelme is, több mint
háromnegyedük (77%) érez így. A válaszadók az ország kulturális sikereit is
nagyra becsülik: 76% büszke ezekre az eredményekre.

•

Összességében az látható, hogy a magyar emberek erős nemzeti identitással
rendelkeznek, a válaszadók 85%-át ez jellemzi.

•

A válaszadók több mint fele (62%) büszke arra is, hogy országunk tagja az
Európai Uniónak. Azonban 11%-ukról ez egyáltalán nem mondható el, ötödük (21%)
inkább bizonytalan a kérdésben, 6% pedig egyáltalán nem foglalt állást (nem tudja/nincs
válasz).

•

A válaszadók 21%-a egyáltalán nem büszke az Európai Unió működésére és
eredményeire. Az emberek 42%-a elégedett, további 28% pedig közepes mértékben
az, míg közel minden tizedik válaszadó nem nyilatkozott ebben a kérdésben.

•

Összességében azt látjuk, hogy a magyar emberek erős nemzeti identitással
rendelkeznek és büszkék arra, hogy magyarnak születtek. Nagyra értékelik és
megbecsülik országunk történelmét és sikereit. A magyar emberek többsége (62%)
büszke arra is, hogy országunk tagja az uniónak, de nemzeti eredményeinkre jóval
büszkébbek, mint az EU teljesítményére, uniós identitásuk másodlagos.
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A módszertan és a minta jellemzője
2021 júliusában a KINCS havonta ismétlődő kutatásának keretein belül megvizsgáltuk, milyen
a magyar emberek nemzeti identitása, mennyire büszkék a magyarságukra. 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.
A kutatás adatfelvétele 2021. július 14-16 között zajlott. A minta 47%-a férfiakból, 53%-a pedig
nőkből állt. A válaszadók több mint egyharmada (36%) 30-49 év közötti, 27%-a 50-65 év
közötti, 21%-a 65 év feletti, és 16%-a pedig a 18-29 év közötti volt.
Az iskolai végzettséget vizsgálva azt láthatjuk, hogy a válaszadók 45%-a alapfokú iskolai
végzettséggel, további 34% középfokú, valamint 21% felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
A mintában a házasságban élők voltak a legnagyobb arányban (42%). 22% volt az egyedülállók,
17% az élettársi kapcsolatban élők, 11% az özvegyek, és 8% az elváltak aránya.
A válaszadók 18%-a Budapesten, 20%-a megyeszékhelyen vagy megyei jogú városban, 33%a egyéb városban, 29%-a pedig községben vagy faluban él.
Az adatfelvétel során a válaszadók közel háromnegyede, 73%-a mondta azt, hogy van
gyermeke. 28% volt az egy gyermeket, 48% a két gyermeket, további 24% a három vagy több
gyermeket nevelők aránya. A válaszadók 38%-ának volt 18 év alatti gyermeke az adatfelvétel
idején.
A mintában az egyedül élők aránya 22%. A több fős háztartásban élők 42%-a él házastársával,
40%-a gyermekével/gyermekeivel, további 17% élettársával, valamint 13%-ra tehető azok
aránya, akik szüleikkel élnek. Testvérével a válaszadók 5%-a él egy háztartásban, nagyszüleivel
pedig 1%. A legtöbben kétfős háztartásban élnek (33%), őket követik a négy vagy több fős
(27%), majd az egyfős (22%) háztartások.
A válaszadók 52%-a dolgozik, 31%-a nyugdíjas, 5%-a munkanélküli, 6% CSED-en, GYES-en,
GYED-en, GYET-en van, további 3% pedig a tanul.
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Az anyagi helyzetet illetően a válaszadók 41%-a nyilatkozta azt, hogy beosztással jól kijön
jövedelméből. 33% éppen, hogy kijön a havi jövedelméből, és 13% azok aránya, akik gondok
nélkül élnek. A hónapról hónapra anyagi gondokkal küzdők 10%-os arányban voltak, a
nélkülözések között élők pedig 3%-ban. A válaszadók 76%-a arról számolt be, hogy jövedelme
nem változott az elmúlt egy hónapban, 10%-nak csökkent, továbbá 14%-nak pedig nőtt.

Nemzeti identitás
A nemzeti azonosság a társadalom alappillére, kutatásunkban arra voltunk kíváncsiak, milyen
mértékben büszkék magyarságukra 18 év feletti honfitársaink.
1-től 10-ig terjedő skálán mértük, mennyire erős a nemzeti identitásuk az embereknek és
mennyire büszkék a nemzeti eredményekre. A 7 és 10 közötti értéket adók erős nemzeti
identitással rendelkeznek, míg az 1 és 4 közötti értéket jelölők egyáltalán nem büszkék
országunkra.
1. ábra:
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Az adatok azt mutatják, hogy a magyar emberek erős nemzeti öntudattal rendelkeznek,
hiszen 10-ből 8-an büszkén vállalják magyarságukat. A válaszadók 85%-a a lehető
legbüszkébben tekint magyarságára, ők a skála legmagasabb értékét jelölték meg. A 30-
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49 évesek között a legalacsonyabb ez az érték (81%), a 65 év felettiek körében pedig a
legmagasabb, 90%-ukról mondható el az erős magyarságtudat, de minden korosztályban 80%
feletti értékeket kapunk. A nagycsaládosok büszkébbek magyarságukra, mint az egy vagy
két gyermeket nevelők (88% és 84-86%). A kiskorú gyermeket nevelők között is nagyobb
arányban vannak azok, akik erős nemzeti öntudattal rendelkeznek, mint azok között,
akiknek nincs 18 év alatti gyermekük (89% és 82%).
A megkérdezettek 85%-a büszke a magyar tudományos eredményekre. Demográfiai
bontásban számottevő különbség nem látható. Leginkább a diplomásokat (90%) és a házasokat
(89%) töltik el büszkeséggel az ország tudományos eredményei.
A válaszadók többsége (79%-a) a magyar sportolók eredményeire is büszke. A diplomások
nagyobb arányban éreznek így (83%), mint az alapfokú végzettségűek (74%). Korcsoportos
bontásban nézve Magyarország tudományos és sporteredményeire a fiatal korosztály a
legbüszkébb (85% és 82%).

2. ábra: Ön mennyire büszke a magyar tudományos eredményekre?
(N = 1000)
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3.ábra: Ön mennyire büszke a magyar sportolók által elért eredményekre?
(N = 1000)
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A 18-29 évesek 82 százaléka büszke a magyar sportolók által elért eredményekre (a
tanulók körében ez 94 százalék), amiben bizonyára komoly szerepe van a magyarok
világversenyeken elért sikereinek, így a magyar csapat 2020-as sikeres olimpiai szereplése is
nagy hatással lehet a fiatalokra.
A magyarok országunk történelmére ugyancsak büszkén tekintenek, több mint
háromnegyedük (77%) tiszteli múltunkat. Az adatokból azt látjuk, hogy a nagycsaládosok
és az egy gyermeket nevelőket jobban értékelik országunk történelmét, mint a két
gyermeket nevelők (három, vagy több gyermekesek: 80%-a, két gyermekesek: 75%-a, egy
gyermekesek: 80%-a büszke a múltunkra). A stabilabb kapcsolatban élők büszkébbek
Magyarország történelmi örökségére. A házasok 81%-a, az élettársi kapcsolatban élők 80%a, az egyedülállók pedig 73%-a érzi magát büszkének.
A válaszokból jól látható az is, hogy az emberek az ország kulturális sikereit is nagyra
értékelik: 76% büszke ezekre az eredményekre. A hölgyek nagyobb arányban értékelik
ezeket az eredményeket, mint a férfiak (79% és 72%). A diplomások büszkébbek hazánk
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kulturális eredményeire, mint az alacsonyabb végzettségűek. A felsőfokú végzettséggel
rendelkezők 82%-a van ezen a véleményen, míg az alapfokú végzettségűek 69%-a.

Uniós identitás
A nemzeti önazonosságon kívül arra is kíváncsiak voltunk, hogy az emberek hogyan
viszonyulnak az Európai Unióhoz, illetve az uniós tagságunkhoz.

4. ábra: Ön mennyire büszke…%,
(N = 1000)
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A válaszadók 62%-a pozitívan viszonyul az uniós tagságunkhoz, azonban 11%-uk
egyáltalán nem büszke arra, hogy hazánk tagja az EU-nak, ötödük pedig csak közepes
mértékben az (6% egyáltalán nem foglalt állást a kérdésben).
A válaszadóktól azt is megkérdeztük, hogy büszkék-e az EU működésére és eredményeire. Ez
a kérdés jobban megosztotta az embereket. A válaszadók 21%-a egyáltalán nem büszke az
Európai Unió eredményeire. Az emberek 42%-a elégedett, további 27% pedig közepes
mértékben gondolja magát büszkének. (Közel minden tizedik válaszadó egyáltalán nem
foglalt állást a kérdésben.) A 18-29 éves, alapfokú végzettséggel rendelkezők (58%) a
legbüszkébbek.
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Összességében azt látjuk, hogy a magyar emberek erős nemzeti identitással rendelkeznek
és büszkék arra, hogy magyarnak születtek. Nagyra értékelik és megbecsülik országunk
történelmét és sikereit. A magyar emberek többsége büszke arra is, hogy országunk tagja
az Európai Uniónak, de nemzeti eredményeinkre jóval büszkébbek mint az EU
teljesítményére.

Összegzés
Egy nemzethez való tartozás érzése erősebbé és büszkévé teszi az embert, azt érzékelteti, hogy
a sikerekben és a kudarcokban sem vagyunk egyedül. Ha pedig egy ország lakói büszkék a
történelmükre, a kulturális és sporteredményekre, akkor abban az országban képzelik el
jövőjüket és ott fognak családot alapítani. A KINCS ezért fontosnak érezte megvizsgálni, hogy
a 18 év feletti lakosság mennyire büszke magyarságára.
A KINCS felméréséből kiderült, hogy 10-ből 8 magyar büszkén vállalja magyarságát.
Leginkább a nagycsaládosokra (88%) és a kiskorú gyermeket nevelőkre (89%) jellemző ez a
tulajdonság. A válaszadók 63%-a pedig kifejezetten büszke arra, hogy magyar: ezek a
megkérdezettek az 1-től 10-ig terjedő skála legmagasabb értékét jelölték meg. A magyarok a
tudományos és a sporteredményekre kifejezetten büszkék: 85% és 79%-uk van ezen a
véleményen. Korcsoportos bontásban Magyarország tudományos és sporteredményeire a fiatal
korosztály a legbüszkébb. Kutatásunk rávilágított arra is, hogy az emberek országuk
történelmét is megbecsülik: több mint háromnegyedük (77%) tiszteli hazánk múltját. A magyar
emberek tehát erős nemzeti identitással rendelkeznek, ami átlagosan a válaszadók 85%-át
jellemzi.
A magyarok elsősorban országunk sikereire büszkék és kisebb mértékben gondolják sikeresnek
az Európai Unió működését és eredményeit. A válaszadók 21%-a egyáltalán nem büszke az
Európai Unió eredményeire és csupán az emberek 42%-a elégedett vele. Nagyobb arányban
(62%) nyilatkoztak pozitívan arról, hogy büszkék arra, hogy Magyarország tagja az Európai
Uniónak. Összességében azt látjuk, hogy a magyar emberek büszkék arra, hogy magyarnak
születtek, és büszkék országunk eredményeire is. Az Európai Unió teljesítménye már jobban
megosztja az embereket. Az adatok azt mutatják, hogy a magyarokban a nemzeti önazonosság
dominál, és az európai identitás másodlagos.
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