
Igazságosabb, egyén központú válságkezelést! 

A Szociális Demokráciáért Intézet május hónapban is közvélemény-kutatást végzett a 

koronavírus járvány politikai közhangulatra gyakorolt hatásairól. Az adatfelvételt a 

Závecz Research végezte.  

A vizsgálat alapján összeségében megállapítható, hogy a jelenlegi válságban, annak 

elhárításában erős az állami beavatkozás iránti igény a magyar lakosságban. Sürgetik 

a kimagasló jövedelemmel rendelkezők anyagi hozzájárulását a nehézségek 

leküzdéséhez. Kevésnek érzékelik, illetve növelni szeretnék a nehéz helyzetbe került 

munkavállalók közvetlen támogatását. Az ellenzék által javasolt gazdasági, szociális 

elképzelésekkel a kormánypárti szavazók jelentős része is egyetért. A társadalom több 

mint háromnegyede a közmunkát nem tarja elegendőnek a kialakult munkanélküliség 

kezelésére. A mintába kerültek markánsan érzékelik az egészségügy problémáit, 

többek között a 40 ezer kórházi ágy felesleges, életeket veszélyeztető kiürítését, 

valamint az önálló egészségügyi minisztérium hiányát. A trianoni tragédiáért a relatív 

többség az akkori miniszterelnököt, Tisza Istvánt teszi felelőssé. 

 

Egységes 13. havi nyugdíjat mindenkinek!  

A konkrét javaslatok támogatottságát tekintve megállapítható, hogy a 13. havi 

nyugdíjra vonatkozóan a teljes mintában (54%) és a Fidesz–KDNP szavazók között is 

a többség a minden nyugdíjas számára azonos összeg kifizetését preferálja, az 

ellenzék támogatóinak 59%-a és még a kormánypártiak 52%-a is. Kb. egyharmad 

pedig minden nyugdíjasnak a saját nyugdíjának megfelelő összeget juttatná. Az első 

heti juttatást a lakosság közel kétharmada a válság miatt már az idén nyáron megadná 

a nyugdíjasoknak. A kormánypárti támogatók közel fele is szembe megy a kormányfő 

által bejelentett jövő évi, 2021. februári időponttal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bizonyára értesült róla, a nyugdíjasok ismét kapnak majd 13. havi nyugdíjat.  

Hogyan kellene ezt megkapniuk? 

 
Több szolidaritást! 

A felnőtt lakosságot reprezentáló minta kétharmada szükségesnek tartja a 

kiemelkedően magas jövedelemmel rendelkező magánszemélyek és vállalkozások 

vegyenek részt a válság terheinek viselésében. A megkérdezettek 66–67%-a 

támogatja magánszemélyek esetében a bruttó 7 millió forintos éves jövedelem felett, 

a vállalkozások esetében pedig az adózás utáni 10 millió forintos jövedelem felett az 

5%-os szolidaritási adó bevezetését. Ezen a téren a kormánypárti és az ellenzéki 

szavazók között csak a javaslat támogatásának mértékében van némi különbség, 

ugyanis még a Fidesz–KDNP támogatóinak mintegy kétharmada is szükségesnek 

tarja a magas jövedelműek hozzájárulását a gazdasági nehézségek enyhítéséhez.  

Nagyon magas, több mint 80 százalékos annak a javaslatnak a támogatottsága, amely 

szerint a létminimum összegéig – azaz havi 125 ezer forintig – az állam egészítse ki a 

jövedelmeket. Az ellenzéki szavazók 92%-a, a kormánypárti szavazók 71%-a 

preferálja a kiegészítést. Hasonlóan gondolkodnak erről a pártpreferenciájukban 

bizonytalanok és válaszukat titkolók is.   

Pártszimpátiától függetlenül szintén elsöprő (92%) elfogadottsága van annak a 

felvetésnek, hogy akinek munkaszerződése van, de kereset nélkül maradt, az kapjon 

állami támogatást a minimálbér összegéig, a Fidesz-KDNP szavazók 86 százaléka is 

támogatja ezt.  
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A magyar lakosság háromnegyede szerint a közmunkakeret bővítése nem lesz 

elegendő és megfelelő a kialakult munkanélküliség kezelésére. Ezen a téren a 

pártpreferencia jobban szórja a válaszokat, de a kormánypártiak mintegy hattizede is 

ezen a véleményen van, az ismeretlen preferenciájúak 80, az ellenzékiek 95 százaléka 

úgy véli, hogy a közmunkaprogram felfuttatása (és a katonaság bővítése) nem 

elegendő a válság következtében kialakult munkanélküliség kezelésére.  

Összeségében a kormány válságkezelését egy egytől ötig terjedő skálán közepesnél 

valamivel jobbnak - 3,19 - értékelték, jobbnak, mint az ellenzék bármelyik pártjának a 

javaslatait, de ez természetes a szavazótáborok nagysága miatt. A válaszadók 

összessége az MSZP-t értékelte legmagasabbra – 15% - az ellenzéki pártok közül, 

amelynek a járvány alatt tett javaslataiból elfogadott a kormány. A többség (57%) 

nyilatkozott úgy, hogy ismeri az MSZP javaslatait. Az ellenzéki szavazók 35%-a 

érzékelte úgy, hogy az MSZP javaslatait befogadta a kormány. Őt követi 25%-al a 

Jobbik.    

Az egészségügy a kormány gyenge pontja 

Az emberek közel kétharmada nem hiszi el a kormánynak, hogy indokolt volt a 40 ezer 

kórházi ágy kiürítése. A pártpolitikai megosztottság élesen látszik a kormány döntését 

illetően. A kormánypártiak 36 százaléka úgy véli, hogy ez rossz döntés volt, mert 

indokolatlanul veszélyeztette sok súlyos beteg ellátását, ugyanakkor 53 százalékuk jó 

döntésnek tartja a kórházi ágyak kiürítését. Az ellenzék (92%) és a bizonytalanok 

(72%) körében viszont egyértelmű a vélemény, a kormány nagyot hibázott, 

veszélyeztette az ellátásra szoruló betegek ellátását.   

 

 

 

 

 

 

 

 



A kormány 40 ezer kórházi ágyat ürített ki a vírus fertőzöttek kórházi 

kezelésére.  

Ön szerint 

 

A megkérdezettek elemi elvárása, hogy az egészügy problémáit már rég önálló 

egészségügyi minisztériumban kellene kezelni. Még a kormánypárti szavazók 68%-a 

is azt a véleményt képviseli, hogy rossz döntés volt, hogy 2010 óta nincs önálló 

Egészségügyi Minisztérium. Az ismeretlen preferenciájúaknál 80, az ellenzékieknél 90 

százalék feletti az önálló minisztérium szükségességét felvetők aránya.  

Ki a felelős a trianoni tragédiáért? 

Június 4-én volt 100 éve, hogy a franciaországi Trianonban meghozták az első 

világháborút lezáró békeszerződések Magyarországra vonatkozó döntéseit. A 

döntéssorozat máig a magyar történelmi emlékezet sarokköve. A kutatás adatai szerint 

a trianoni békeszerződés következményeiért Tisza István egykori miniszterelnök 

tehető felelőssé, aki felelőtlenül bevitte Magyarországot az első világháborúba. Így 

vélekedik a kérdezettek relatív többsége, 37 százaléka. 22 százalék az első 

világháborút követő őszirózsás forradalmat, majd a tanácsköztársaságot hibáztatja, 34 

százalék pedig nem tudott vagy nem akart a kérdésre válaszolni. A kormánypártiak 

véleménye teljesen polarizált: 34 százalék Tiszát, 31 százalék a forradalmakat 

hibáztatja, 35 százalékuk pedig nem tud, nem akar válaszolni. Az ellenzékiek 53 

százaléka egyértelműen Tisza felelősségét veti fel, körükben a forradalmak 
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hibáztatása 19 százalék. A pártpreferenciájukat titkolók vagy bizonytalanok több mint 

a fele nem tud nyilatkozni Trianonhoz vezető okokat illetően. 

Egy történelmi témáról szeretném kérdezni. A napokban lesz az első 

világháborút követő trianoni békeszerződés 100. évfordulója. Ki a felelős a 

magyar területek elszakításáért? 

 

 

A kutatás módszertana. Az adatfelvétel telefonos megkereséssel, operátorok 
által végzett kérdezéssel történt. A minta elemszáma 500 fő, amely nem, életkor, 
településtípus és iskolai végzettség szerint reprezentatív a teljes magyarországi 
felnőtt népességre. Az adatfelvétel 2020. május 18-a és május 21-e között volt. 
A statisztikai hibahatár a teljes minta vonatkozásában ±4,2 százalékpont, kisebb 
részcsoportok esetében ennél nagyobb. 
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Tisza István akkori miniszterelnök, aki belevitte az országot a háborúba vagy

az első világháborút követő őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság?
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