
BIZTONSÁGPOLITIKA

2008 õszén a TIT Hadtudományi és Biz-
tonságpolitikai Közhasznú Egyesület – a
Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. tá-
mogatásával, a Szonda Ipsos Média-, Vé-
lemény- és Piackutató Intézettel együttmû-
ködve – megismételte azt a kilenc évvel
korábban végzett felmérést, melynek so-
rán a magyar lakosság biztonságról alko-
tott fogalomvilágát, a biztonsághoz való vi-
szonyulását, hozzá kapcsolódó attitûdjeit
és alapvetõ értékpreferenciáit vizsgálta.

Az elõzõ kutatás során a kérdõívek lekér-
dezését 1999. április 7–18. között végeztük,
azután tehát, hogy a NATO március 24-el
megkezdte Jugoszlávia bombázását.

Mindkét kutatás nemre, életkorra, iskolai
végzettségre és a lakóhely településtípu-
sára nézve reprezentálta a magyarországi
felnõtt lakosságot, másodjára viszont a
minta nagysága az elõzõ 1000 fõvel szem-
ben 3000 fõ volt.

Módszertanilag a két kutatás statisztikai
adatainak összehasonlíthatósága azon
alapul, hogy mindkét esetben szó szerint
ugyanazokat a kérdéseket tettük fel,
ugyanazon válaszvariációkkal és ugyan-
azokkal a dimenziókkal dolgoztunk. Az in-
terjúk a kérdezettek otthonában történõ
személyes megkérdezéssel, standard kér-
dõívekkel készültek.

A megoszlásokat az összes megkérde-
zett arányában adjuk meg, tehát minden-
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A magyar lakosság biztonságfelfogása
és értékpreferenciái, 1999–2008

Jelen írás két nagy szociológiai vizsgálat alapján azt mutatja be, ho-
gyan változott a magyar társadalom biztonságfelfogása és a bizton-
sághoz kapcsolódó értékpreferenciái Magyarország NATO-tagsága
óta. Lapunk – amely rendszeresen foglalkozik a NATO-val és a magyar
biztonság kérdéseivel – ilyen rendhagyó módon kíván megemlékezni
csatlakozásunk tízéves évfordulójáról.

A mminta öösszetétele 

A kérdezett neme szerint
férfi 47%
nõ 53%
Életkora szerint
18–29 év 22%
30–39 év 18%
40–49 év 16%
50–59 év 17%
59 év felett 27%
Iskolai végzettsége szerint
legfeljebb 8 általános 30%
szakmunkásképzõ 27%
középiskola 29%
fõiskola, egyetem 14%
Településtípus szerint
Budapest 18%
megyeszékhely 18%
város 32%
község 32%
Pártpreferencia
MSZP 20%
Fidesz–MPSZ 32%
SZDSZ 1%
MDF 1%
Egyéb párt 3%
Nem tudja 15%
Nem mondja meg 8%
Nem menne el szavazni 19%
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hol feltüntetjük a „nem tudom”-mal vála-
szolók, illetve az egyéb okból elmaradó
válaszok gyakoriságát is.

A kerekítés miatt a százalékok összege
eltérhet a száztól. Ha egy válaszlehetõsé-
get senki sem választott, az adat helyén a
„–” jel szerepel. Ha viszont kevesebb, mint
fél százalék élt egy adott válaszlehetõség-
gel, ennek gyakoriságát „0”-val jelöltük.

A biztonság fogalma és 
a biztonsághoz kapcsolódó 
asszociációk

A magyar társadalom számára a bizton-
ság fenntartása kulcsfontosságú kérdés.
A kutatás során részletesebben is meg-
vizsgáltuk a biztonsággal kapcsolatos atti-
tûdöket. Ennek legegyszerûbb módszere-
ként a megkérdezetteknek egy ún. nyitott
kérdés segítségével kellett megválaszolni-

uk, hogy mi jut eszükbe a biztonság szó-
ról. Mint ahogyan korábban, a válaszok
ezúttal is arra mutatnak, hogy a magyar la-
kosság körében a biztonság egyértelmû-
en személyes érintettségû, fogalmilag el-
sõsorban a közvetlen személyes szférá-
ban helyezik el, s csak ezt követõen említik
a társas környezet tágabb – intézmények-
hez (rendõrség, hadsereg), az országhoz,
a hazához köthetõ – tartományait, megje-
lenési formáit.

A megkérdezetteknek nem kínáltunk fel
elõre válaszlehetõségeket, hanem spon-
tán módon válaszoltak a kérdésre. Egy vá-
laszadó több dolgot is említhetett, ezért a
százalékok összege meghaladja a százat. 

A két vizsgálat adatait áttekintve az aláb-
bi megállapításokat tehetjük.
1. A mai magyar társadalomban az embe-

rek tudatában a biztonság elsõsorban a
létbiztonságot, az anyagi jólétet és a
biztos megélhetést jelenti. Az emberek
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Önnek mi jut eszébe arról a szóról, hogy biztonság? 
Mit jelent ez Önnek? 

2008 1999
Válaszkategóriák Említette (%) Válaszkategóriák Említette (%)
anyagi jólét, megélhetés, létbiztonság 28 közbiztonság 32
közbiztonság 16 anyagi biztonság 23
nyugalom, nyugodt élet 12 nyugalom 22
család, otthon biztonsága 11 létbiztonság 19
félelem nélkül élni 11 katonai biztonság 13
béke 9 nincs biztonság 6
élet biztonsága, személyes védelem 5 jogbiztonság 2
rendõrség, hadsereg munkája, 
a lakosság védelme 4 egészség 2
biztonság általában 3 nem kell félni a jövõtõl 2
a haza, az ország biztonsága 3 rendõrség 2
az, ami nincs 3 személyi biztonság 2
jó közérzet, kellemes lét 3 NATO 1
védelem, zárt ajtók 3 testi (fizikai) biztonság 1
egyéb válasz 8 egyéb 5
nem tudja, válaszhiány 17 nem tudja, válaszhiány 11
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akkor érzik magukat biztonságban, ha
anyagi helyzetüket biztosítva látják, van
mit enniük, felvenniük, van hol aludniuk,
nem kell aggódniuk mindennapi megél-
hetésük, háztartásuk fenntartása miatt.
A 2008-as vizsgálatban a megkérdezet-
tek legnagyobb hányada – közel egy-
harmada (28 százaléka) – említette ezt
a dimenziót, mint számára a biztonság
szóval összekapcsolódó tényezõt. A ko-
rábbi, 1999-es vizsgálatban az anyagi
biztonság 23 százalékkal csak a máso-
dik helyen szerepel, de itt az anyagi biz-
tonságot és a létbiztonságot külön-kü-
lön kategóriába kódoltuk, ha viszont
összevonjuk õket, akkor 23+19=42 szá-
zalékkal ugyancsak ez a kategória ke-
rülne az elsõ helyre.

2. A 2008-as vizsgálatban jelentõsen le-
szakadva, 16 százalékkal a második he-
lyen szerepel a közbiztonság, és ezt kö-
veti 12 százalékkal a nyugalom, a nyu-
godt élet. Az 1999-es vizsgálatban az el-
sõ helyen jelent meg a közbiztonság 32
százalékkal, ami arányait tekintve éppen
kétszer akkora hányadot képviselt, mint
napjainkban (16 százalék), és a nyuga-
lomra voksolók is közel kétszer annyian
voltak 1999-ben (22 százalék), mint
2008-ban (12 százalék). Ennek magya-
rázata feltehetõleg abban rejlik, hogy a
rendszerváltást követõ években minden
korábbi idõszakot felülmúlt a közbizton-
ság hirtelen romlása, a köztörvényes bû-
nözés, a rablások, lopások, lakásfeltöré-
sek, gépkocsilopások számának növe-
kedése, amivel akkor sem a lakosság,
sem a rendõrség – felkészületlenségbõl
eredõen – nem tudott mit kezdeni, s ez
rendkívüli módon nyugtalanította az em-
bereket, veszélyeztetve látták a nyugal-
mukat, biztonságukat. 1987-tõl 1996-ig
az ismertté vált bûncselekmények szá-
ma 188 ezerrõl 466 ezerre emelkedett, a

rablások száma közel megkétszerezõ-
dött, háromszorosára emelkedett a betö-
réses lopások és hatszorosára a gépjár-
mûlopások száma. 1999 és 2008 között
506 ezerrõl 408 ezerre csökkent az is-
mertté vált bûncselekmények száma,
összességében stagnált a rablások, 36
százalékkal csökkent a betöréses lopá-
sok, 50 százalékkal pedig a gépjármûlo-
pások száma. 

3. A biztonság fogalmát a lakosság
ugyancsak számottevõ hányada (11
százalék) a család, az otthon biztonsá-
gával, és ugyanilyen hányad a félelem
nélküli élettel azonosítja. A magyar tár-
sadalom alapvetõen családcentrikus, a
mindennapi biztonságnak szerves ré-
sze a család biztonsága, megélhetése,
az otthon nyugalma.

4. A lista 6. helyén található kilencszázalé-
kos említettséggel a béke, ami már ösz-
szefüggésbe hozható a tágabb társa-
dalmi környezettel, a nemzetközi hely-
zettel, külpolitikai, illetve biztonságpoliti-
kai kérdésekkel.

5. A lakosság védelme, ami lényegében a
rendõrség, illetve a hadsereg feladatkö-
re, csak a 8., illetve a haza, az ország
biztonsága csak a 10. helyen szerepel
(négy, illetve három százalék) a 2008-as
listán. Az elõzõ, 1999-es kutatás során
ez 13 százalékkal a jóval elõkelõbb 5.
helyre került, amit tovább erõsít két szá-
zalékkal a rendõrség, illetve egy száza-
lékkal a NATO említettsége. Az arányait
tekintve magasabb gyakoriság minden
bizonnyal összefüggésbe hozható a
NATO-légierõ jugoszláviai tevékenysé-
gével, a lakosság félelemérzetével, a
magasabb szintû és direkt jellegû kato-
nai kockázatokkal. A preferenciák kö-
zötti szakadék arra utal, hogy az ország
közvéleménye szerint napjainkban
nincs közvetlen katonai fenyegetettség,
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az emberek tehát nem tartanak külsõ tá-
madásoktól.

6. A kutatási adatok alapján a különbözõ
társadalmi–demográfiai csoportba tar-
tozók válaszai között a biztonság asszo-
ciációinak tekintetében nem találtunk je-
lentõs különbséget.

A biztonság dimenziói

A biztonsági dimenziók fontosságának
tesztelése

A „biztonság” kifejezést zárt kérdés segít-
ségével teszteltük. A válaszadóknak a biz-
tonság fogalmának öt különbözõ dimenzi-
óját kellett rangsorolniuk fontosságuk sze-
rint.

A kérdés így hangzott: „Kérem, rangso-
rolja a biztonság különbözõ értelmezéseit
fontosságuk szerint! Elsõ helyre az Ön ál-
tal legfontosabbnak tartott biztonsági té-
nyezõt tegye, az utolsó helyre pedig azt,
amelyet a legkevésbé tart fontosnak.” Eb-
bõl a szempontból lényegében hasonló
eredményeket kaptunk, mint amikor a fo-
galom tartalmára kérdeztünk rá. 

Az elsõ helyre (legalacsonyabb rangsor-
átlag) a létbiztonságot tették a megkérde-
zettek, ami azt mutatja, hogy számukra a
biztonság különbözõ dimenziói közül a lét-

biztonság a legfontosabb. A második leg-
fontosabb az emberek életében a közbiz-
tonság, ezután következik a katonai biz-
tonság, majd a környezetbiztonság, végül
pedig a jogbiztonság.

Ezt követõen összehasonlítottuk, hogy
találunk-e eltéréseket – és ha igen, milyen
vonatkozásban – a két vizsgálat eredmé-
nyei között.

A két kutatás statisztikai adatai szinte ti-
zednyi pontossággal fedik egymást. A
megkérdezettek, mint ahogy 1999-ben,
úgy 2008-ban is a létbiztonságot tartják a
legfontosabbnak, amit jól mutat, hogy kö-
zel tíz év után is változatlanok a skálaátla-
gok (1,7).

A fontossági rangsorban 2,4, illetve 2,5
tizedes skálaátlaggal változatlanul a má-
sodik legfontosabb a közbiztonság. A na-
gyon kicsi, egytizednyi eltérés mégis arra
utal, hogy 1999-ben az emberek – az is-
mert okoknál fogva – egy kevéssel na-
gyobb jelentõséget tulajdonítottak a köz-
biztonságnak.

A katonai biztonság vonatkozásában a
0,3 tizednyi eltérésre alapozva nagyobb
nyomatékkal állíthatjuk, hogy 1999-ben a
fegyveres konfliktus veszélye miatt az em-
berek nagyobb fontosságot tulajdonítottak
a katonai dimenziónak, mint 2008-ban,
amikor a katonai konfliktus veszélye régi-
ónkban szinte elhanyagolható. 

A környezet- és jogbiztonság – leg-
alábbis a felsorolt tényezõkhöz viszonyítva
– változatlanul kevésbé fontos tényezõje a
biztonságfogalomnak, napjainkban azon-
ban a skálaátlagok tanúsága szerint mind
a környezetbiztonságot, mind a jogbizton-
ságot valamivel fontosabbnak tartják, mint
1999-ben.

A 2008-as vizsgálat biztonsági dimenzi-
óinak finomabb elemzése megmutatja,
hogy a megkérdezettek hány százaléka
sorolta elsõ, második, harmadik, negye-
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A biztonság különbözõ 
értelmezéseinek rangsorolása

2008 1999
Létbiztonság 1,7 1,7
Közbiztonság 2,5 2,4
Katonai biztonság 3,5 3,2
Környezetbiztonság 3,6 3,7
Jogbiztonság 3,7 3,9

Az érdemben válaszolók átlagai 1–5 között: az
alacsonyabb átlag nagyobb biztonságot jelöl.
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dik, illetve ötödik helyre az egyes tényezõ-
ket, s milyen következtetéseket vonhatunk
le ezekbõl.

A válaszadók abszolút többsége, 61
százaléka úgy tartja, hogy biztonsága
szempontjából az élet alapvetõ feltételei-
nek (lakás, munkahely, ennivaló) biztosítá-
sa az elsõdleges. A biztonság fogalmának
többi aspektusát már lényegesen keve-
sebben rangsorolták az elsõ helyre. Ösz-
szességében a megkérdezettek háromne-
gyede (61+16=77 százaléka) sorolta az
elsõ két legjelentõsebb szempont közé a
létbiztonság dimenzióját, s a legkisebb
hányad szavazott arra (három százalék),
hogy a biztonságnak ez a legkevésbé fon-
tos összetevõje.

A második legfontosabb az emberek
életében a vizsgált tényezõk közül a köz-
biztonság. A megkérdezettek több mint fe-
le az elsõ (13 százalék) vagy a második
helyre (42 százalék) sorolta ezt a tényezõt,
s ugyancsak a legkevesebben (csupán öt

százalék) sorolta a legkevésbé fontos té-
nyezõk közé. Egy adott település lakóinak
nyugalma, a bûnözõktõl való védettsége
az utcákon, otthonaikban szintén szorosan
kötõdik tehát a biztonság fogalmához.
Összességében azt mondhatjuk, hogy ma
Magyarországon a biztonság elsõsorban
a lét- és közbiztonságot jelenti az emberek
számára. 

A rangsor harmadik helyén a katonai
biztonság áll. Az adatok azt tükrözik, hogy
e dimenziónak a legellentmondásosabb a
megítélése. Míg a válaszadók 15 százalé-
ka (a második legnagyobb csoport) a ka-
tonai biztonságot tekinti a biztonság leg-
meghatározóbb elemének, addig a meg-
kérdezettek 36 százaléka (azaz legna-
gyobb csoportja) rangsorolta ugyanezt a
dimenziót az utolsó helyre, mint legkevés-
bé jelentõset.

A környezet- és a jogbiztonság kevésbé
fontos tényezõje – legalábbis a felsorolt té-
nyezõkhöz viszonyítva – a biztonságfoga-
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lomnak. A környezetbiztonság dimenzióját
a megkérdezettek legnagyobb hányada
(33 százalék) a negyedik helyre rangsorol-
ta, míg a jogbiztonság dimenziójában 29
százalékkal azok vannak a legtöbben, akik
azt az ötödik (legkevésbé fontos) helyre
sorolták. Mind a környezet-, mind a jogbiz-
tonság vonatkozásában azt látjuk, hogy a
legkevésbé fontosnak tartók aránya igen
magas a legfontosabbnak tartókhoz ké-
pest (29:2, illetve 22:4).

Az 1999-es vizsgálat során a szociode-
mográfiai csoportok között az alábbi jel-
legzetességek adódtak:

– a fontossági rangsorban a létbiztonság
hangsúlyosabb volt a fiatalabb korosztá-
lyoknál, a falusi lakosság és a munkanél-
küliek körében;

– a közbiztonság kiemeltebb helyre ke-
rült a 65 év felettieknél, a budapestieknél
és a nyugdíjas korosztálynál;

– elõkelõ helyen szerepelt a katonai biz-
tonság az idõsebb korosztályoknál és az
alacsonyabb végzettségûeknél;

– a jogbiztonságot a vezetõ beosztású
és beosztott szellemi foglalkozásúak, az
egyetemet és fõiskolát végzettek, a buda-
pestiek és a fiatalabb korosztályok hang-
súlyozták erõsebben;

– a környezetbiztonság jelentõs szerepet
játszott a munkanélküliek, a tanulók, a gye-
sen lévõk és a városiak értékítéleteiben.

A 2008-as vizsgálat a különbözõ bizton-
ságkifejezések fontosságának értékelésé-

ben az eltérõ szociodemográfiai csoport-
ba tartozók válaszai között nem mutatott
szignifikáns különbségeket.

A biztonsággal való elégedettség 
vizsgálata

Az ötféle biztonságkifejezést másfélekép-
pen is teszteltük. A kérdés az volt, hogy
mennyire érzik magukat biztonságban a
megkérdezettek a különbözõ dimenziók
szempontjából: „Kérem, most újra rangso-
rolja a biztonság dimenzióit aszerint, hogy
e tényezõk szempontjából Ön mennyire
érzi magát biztonságban!

Adatainkból e vonatkozásban érdekes
megállapítások adódnak.

1. 1999-ben a magyar társadalom sokkal
inkább a létviszonyok, mint a katonai viszo-
nyok tekintetében érezte biztonságosabb-
nak az életet. (1999-ben a létbiztonság
2,6-os skálaátlaggal az elsõ helyen van, a
katonai biztonság a 3. helyen szerepel.
2008-ra ez úgy változik, hogy elsõ helyre
kerül a katonai biztonság, és tõle nyolcti-
zeddel lemaradva a 4. helyre csúszik visz-
sza a létviszonyokkal való elégedettség.)

2. 2008-ban a magyar lakosság katona-
biztonsági szempontból érzi magát a leg-
nagyobb biztonságban. Ebben nyilvánva-
ló szerepe van annak, hogy a lakosság
tisztában van az ország NATO-tagságá-
nak, a szövetségi rendszerhez való tarto-
zásnak a tartalmával.
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Ön mennyire érzi magát biztonságban?

2008 1999
Katonai biztonság 2,4 Létbiztonság 2,6
Jogbiztonság 3,0 Jogbiztonság 2,9
Közbiztonság 3,1 Katonai biztonság 3,0
Létbiztonság 3,2 Közbiztonság 3,1
Környezetbiztonság 3,4 Környezetbiztonság 3,4

Az érdemben válaszolók átlagai 1–5 között: az alacsonyabb átlag nagyobb biztonságot jelöl.
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3. A jogbiztonság szempontjából mind-
két kutatás megerõsíti, hogy a magyar tár-
sadalom elégedett a jogviszonyokkal.

4. A 2008-as rangsorban a közbiztonság
elõbbre lépett az 1999-es 4. helyrõl a 3.
helyre, a skálaátlagok viszont nem változ-
tak, a skálaérték mindkét kutatásban 3,1.

5. A környezetbiztonság 1999-ben és
2008-ban is 3,4-es skálaátlaggal a legutol-
só helyen szerepel, ami azt jelenti, hogy az
öt dimenzió egymáshoz viszonyított rang-
sorában ezzel a legkevésbé elégedettek.

A 2008-as adatok megerõsítik a Magyar
Honvédség korábbi kutatásokban mért
kedvezõ megítélését: a magyar társada-
lom éppen katonabiztonsági szempontból
érzi magát a legnagyobb biztonságban. A
megkérdezettek több mint fele elsõ (41
százalék) vagy második (13 százalék)
helyre rangsorolta a katonai biztonságot
saját biztonságérzete szempontjából. 

A jog- és közbiztonsággal való elége-
dettség szinte holtversenyben került a

második és harmadik helyre. A válasz-
adók egyharmada biztonságban érzi ma-
gát e két szempontból, egyötödük-egy-
negyedük középre rangsorolta azokat,
míg a többi megkérdezettnek még ala-
csonyabb a biztonságérzete ezen a két
téren (vagy nem tudott állást foglalni). A
fontosság szempontjából a katonai biz-
tonság, a biztonságérzettel kapcsolatban
a létbiztonság volt a legellentmondáso-
sabb dimenzió. Míg a válaszadók egyötö-
de (19 százaléka, azaz második legna-
gyobb csoportja) a létbiztonság szem-
pontjából biztonságban érzi magát, ad-
dig a megkérdezettek 30 százaléka (azaz
legnagyobb csoportja) kifejezetten ve-
szélyeztetve érzi magát – leginkább kör-
nyezetük biztonságát (a víz, a talaj, a le-
vegõ tisztaságát) illetõen. 

Szociodemográfiai szempontból kevés
szignifikáns eltéréssel találkozhatunk e
kérdésben is. A munkanélküli válaszadók
– természetes módon – a létbiztonság te-
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kintetében érzik magukat legkevésbé biz-
tonságban.

A biztonsági dimenziók fontossága 
és a velük kapcsolatos elégedettség 
összevetése

A két kérdésfeltevés együttes vizsgálatát
az a mindennapi tapasztalat indokolja,
miszerint lehetünk valamivel elégedettek
úgy is, hogy az különösebben nem fontos
a számunkra, ellenben feszültséget kelt
bennünk, és sokkal inkább érezzük ma-
gunkat elégedetlennek, ha valamit nagyon
fontosnak tartunk és az messze elmarad a
várakozásunktól.

Ha a két kérdést együtt vizsgáljuk – azaz
mennyire tartanak fontosnak egy-egy dimen-
ziót a megkérdezettek, és mennyire látják
úgy, hogy ez az életükben meg is valósul –
jelentõs különbségekkel találkozhatunk.

A legszembetûnõbb eltérés az „elvárt,
vágyott”, valamint az „elért, biztosított” di-
menziók között a létbiztonság tekintetében

mutatható ki. E tényezõ messze a legfon-
tosabb az emberek számára (83 pont),
ugyanakkor sokkal kevésbé érzik úgy,
hogy meg is valósul (44 pont). Itt tehát az
igények és a valóság között igen nagy (-39
pontos) az eltérés. 

A megkérdezettek számára a második
legfontosabb szempont, a közbiztonság
tekintetében is negatív mérleget kaptunk.
A megélt biztonságérzet 14 ponttal marad
alatta annak a szintnek, amit az emberek
szeretnének elérni. 

A többi dimenzió esetében kisebb az in-
konzisztencia, a pozitív mérlegek azt jel-
zik, hogy e tényezõk jelenleg a „helyükön”
vannak. A legpozitívabb megítélést (+29
pontos mérleggel) a katonai biztonság
kapta, azaz az állampolgárok megfelelõ-
nek érzik az ország katonai védelmét. A
jogbiztonság értékelése is pozitív (+19
pontos mérleg), ami azt jelzi, hogy az em-
berek alapvetõen megfelelõnek tartják a
demokratikus jogok szabad gyakorlásá-
nak lehetõségét. 
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A környezetbiztonság mind a fontossága,
mind a vele kapcsolatos biztonságérzet
szempontjából a rangsor legvégén kapott
helyet, és enyhén pozitív mérleggel zárt.

Az 1999-es vizsgálat adataival való 
összehasonlítás

A felnõtt magyar lakosság biztonságérze-
tében a lét- és a közbiztonság terén voltak
észlelhetõk a legnagyobb mérvû feszültsé-
gek. Ebben a két kategóriában tapasztal-
hattuk a legnagyobb eltéréseket az elvárá-
sok és kielégítettségük, vagy másként fogal-
mazva a vágyak és a valóság között.

A várakozások és a valóság közötti
összhang leginkább a jog-, a katonai és a
környezetbiztonság terén volt tapasztalha-
tó. Mindhárom kategória esetén a nekik tu-
lajdonított fontosság és annak tényleges
kielégítettsége közel állt egymásoz, a leg-
pozitívabb mérleget pedig a jogbiztonság
vonatkozásában kaptuk. A 2008-as és az
1999-es vizsgálat adatait összevetve tehát
megállapíthatjuk, hogy a magyar társada-
lom biztonságérzetének a létbiztonság és
a közbiztonság a neuralgikus pontja, az
emberek változatlanul e két területen érez-

nek leginkább feszültséget. Az „elvárt, vá-
gyott”, valamint az „elért, biztosított” di-
menziók közötti összhang legpozitívabb
értéke 2008-ban a katonai biztonság,
1999-ben pedig a jogbiztonság terén volt
tapasztalható.

A döntés joga

Mindkét kutatás során feltettük azt a kér-
dést, hogy milyen fórumoknak kellene dön-
teniük olyan horderejû ügyekben, amelyek
az ország biztonságát érintik. A megkérde-
zettek az alábbi válaszlehetõségek közül
választhattak (csak egyet jelölhettek meg):

– a kormány;
– a parlament;
– a parlament honvédelmi bizottsága;
– a köztársasági elnök;
– népszavazás;
– egyéb válasz.
Az ország biztonságát érintõ kérdések-

ben a megkérdezettek relatív többségének
(30 százalékának) véleménye szerint az Or-
szággyûlésnek kellene döntenie. A parla-
ment szerepét erõsíti az is, hogy további 18
százalékuk a parlament honvédelmi bizott-
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ságára bízná a döntést, együtt tehát a vála-
szok majdnem felét érte el a Magyar Köz-
társaság törvényhozó intézménye. A kor-
mány kompetenciáját a megkérdezettek 23
százaléka jelezte, míg tíz százalék alatti
említést kapott a népszavazás intézménye
és a köztársasági elnök. A lakosság 11 szá-
zaléka nem tudott a kérdésre választ adni.

A 2008-as vizsgálat során az átlagosnál
többen (48 százalék) tartották a parlamen-
tet kompetensnek e kérdésben a szakkép-
zetlen fizikai dolgozók (56 százalék), vala-
mint a szellemi munkát végzõ beosztottak
és vezetõk (64 és 60 százalék).

Az 1999-es vizsgálat idején a kérdésre
adott válaszok megoszlásában erõs diffe-
renciáló tényezõnek bizonyult az iskolai
végzettség és a lakóhely. A fõiskolát,
egyetemet végzettek 66, a középiskolát
végzettek 43 százaléka biztonsági ügyek-
ben a döntés jogát a parlamentre, míg a 8
általános alattiak a parlament helyett in-
kább a kormányra ruháznák.

Lakóhely szerint a megyeszékhelyeken la-
kók (49 százalék) és a fõvárosiak (40 száza-
lék) bizalmát élvezte erõsebben a parlament.

A 2008-as és az 1999-es vizsgálat adatai-
nak összehasonlítása a döntés jogának
kérdésében

Az ország biztonságát érintõ ügyekben a
magyar társadalom legnagyobb hányada

mindkét vizsgálat során a parlamentre
voksolt.

A 2008-as vizsgálat során azt tapasztal-
tuk, hogy a magyar társadalom relatív
többsége (30+18=48 százaléka) az or-
szág biztonsági ügyeinek intézését legin-
kább a törvényhozás intézményeire – a
parlamentre és a parlament honvédelmi
bizottságára – ruházná. Az 1999-es idõ-
szakban a lakosság jelentõs hányada –
több mint ötöde (22 százaléka) – a nép-
szavazás intézményére voksolt. A kor-
mány kompetenciájára 1999-ben 19, nap-
jainkban viszont 23 százalék szavazott.

1999-ben a parlament honvédelmi bi-
zottságát, 2008-ban pedig a népszava-
zást tartották kevésbé kompetensnek.

A köztársasági elnököt sem korábban,
sem most nem tartják olyan súlyúnak,
hogy személyében egyedül dönthetne az
ország biztonságát érintõ kérdésekben. 

Értékpreferenciák

A vizsgálatok során megkértük a válasz-
adókat, hogy az emberek, az emberiség
számára fontos 23 érték közül válasszák ki
a maguk szempontjából legfontosabbnak
tartott öt értéket.

Mindkét kutatásból arra az eredményre
jutottunk, hogy a magyar társadalom ér-
tékpreferenciái a biztonság körül konver-
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Ön szerint kinek kellene döntenie 
az ország biztonságát érintõ kérdésekben?

2008 1999
A parlamentnek 30% A parlamentnek 36%
A kormánynak 23% Népszavazásnak 22%
A parlament honvédelmi bizottságának 18% A kormánynak 19%
10% alatti szavazatot kapott: 10% alatti szavazatot kapott
Népszavazás A parlament honvédelmi bizottsága
Köztársasági elnök Köztársasági elnök
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gálnak. Már az elõzõ kérdéseknél is egy-
értelmûvé vált a létbiztonság prioritása,
valamint a béke fontossága, amely az ér-
tékpreferencia kérdésénél is megerõsítést
nyert. A válaszolók számára e két érték a
legfontosabb, messze megelõzve az ösz-
szes többi értéket. A 80–85 százalékos
választottság azt jelzi, hogy majdnem
mindenki felsorolta õket az öt preferált ér-
ték között. 

A harmadik helyen a személyes szabad-
ság áll 43 százalékkal. Ezt követi egy három
értékbõl álló blokk, amelyek mindegyikének
kb. egyharmados az említettsége. Ezek
egyébként azonos irányultságú értékek, így
a demokrácia, az esélyegyenlõség, vala-
mint a jogok kiterjedtsége a modern polgá-
ri demokráciák sajátosságai. A negyedik
csoportba 20 százalék körüli említéssel ke-
rültek értékek. Ebben a csoportban van az
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Válasszák ki a maguk szempontjából 
legfontosabbnak tartott öt értéket (a válaszok %-ban)!

2008 1999
Értékek % Értékek %

1. Béke 85 1. Béke 85
2. Létbiztonság 80 2. Létbiztonság 72
3. A személyes szabadság 43 3. A személyes szabadság 36
4. Mindenkire egyenlõen érvényes 4. Mindenkire egyenlõen érvényes 

törvények, jogszabályok 35 törvények, jogszabályok 33
5. Esélyegyenlõség 32 5. Az ország katonai biztonsága 31
6. Demokrácia 30 6. Demokrácia 31
7. Segítségnyújtás a rászorulóknak 23 7. Segítségnyújtás a rászorulóknak 26
8. Hazaszeretet 22 8. Hazaszeretet 25
9. Az igazságszolgáltatás függetlensége 21 9. Esélyegyenlõség 22

10. Az ország katonai biztonsága 20 10. Országhatárok tiszteletben tartása 18
11. Az egyén sérthetetlensége 15 11. Nemzetek közötti együttmûködés 16
12. Nemzeti hagyományok, 12. Az egyén sérthetetlensége 15

kulturális értékek védelme 11
13. Hûség az ember választott elveihez 10 13. Az igazságszolgáltatás függetlensége 15
14. A megszerzett egyéni tudás 10 14. Ragaszkodás a szülõfaluhoz, 

városhoz, szûkebb környezethez 12
15. Az emberi civilizáció fejlõdése során 

felhalmozott ismeretek, a tudás 8 15. A megszerzett egyéni tudás 10
16. A másság tisztelete, elfogadása 7 16. Kulturális civilizációs értékek védelme 7
17. Ragaszkodás a szülõfaluhoz, 17. Nemzeti hagyományok, kulturális

városhoz, szûkebb környezethez 7 értékek védelme 7
18. Nemzetek közötti együttmûködés 6 18. Hûség az ember választott elveihez 6
19. Országhatárok tiszteletben tartása 6 19. Az emberi civilizáció fejlõdése során 

felhalmozott ismeretek, a tudás 6
20. Kulturális, civilizációs értékek védelme 5 20. A másság tisztelete, elfogadása 6
21. Nemzeti önrendelkezés 5 21. Nemzeti önrendelkezés 3
22. Készség az új dolgok befogadására 3 22. Készség az új dolgok befogadására 3
23. Szolidaritás, áldozatvállalás 23. Szolidaritás, áldozatvállalás

más nemzetekért 2 más nemzetekért 1
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ország katonai biztonsága, tehát ez a té-
nyezõ az értékpreferenciák kevéssé fontos,
de még mérhetõ dimenziójába tartozik. Itt
szerepel még a rászorulók segítése, a ha-
zaszeretet és az igazságszolgáltatás füg-
getlensége is. Ezen értékek alatt már csak
olyanok szerepelnek, amelyek választottsá-
ga alacsonyabb 20 százaléknál.

A felsorolt 23 közül a legalacsonyabban
preferált értékek:

– a szolidaritás, áldozatvállalás más nem-
zetekért a legkevésbé fontos (két százalék);

– készség az új dolgok befogadására
(három százalék);

– nemzeti önrendelkezés (öt százalék).
Hasonló, illetve alig valamivel maga-

sabb az értékrangsorban a kulturális, civi-
lizációs értékek védelme (öt százalék), a
nemzetek közötti együttmûködés (hat szá-
zalék); illetve a másság tisztelete és elfo-
gadása (hét százalék). 

A magyar társadalom értékpreferenciái
az elmúlt közel tíz év során szinte semmit
nem változtak, továbbra is a biztonság ki-
fejezés körül konvergálnak.

Az elsõ négy értékmezõt szinte száza-
léknyi pontossággal ugyanazok az értékek
– a béke, a létbiztonság, a személyes sza-
badság és a mindenkire egyenlõen érvé-
nyes törvények – uralják. A felnõtt magyar
társadalom abszolút módon a békét és az
anyagi biztonságot preferálja, s helyzettõl
függõ fontosságot tulajdonít az ország ka-
tonai biztonságának.

A lakosság biztonságfelfogásához hason-
lóan az értékpreferenciák vizsgálata is meg-
erõsítette, hogy 1999-ben – feltehetõen a há-
borús helyzet miatti félelmek miatt – a kato-
nai biztonság kiemeltebb helyen szerepelt
(5. a rangsorban), mint 2008-ban (10. hely),
amikor a helyzet már konszolidálódott.

Társadalmi szinten igen pozitív dolog-
nak tarthatjuk, hogy a felnõtt magyar társa-
dalomban megszilárdulni látszanak a de-

mokratikus értékek. Tíz év távlatában is
ugyanazon magas helyen (3., 4. és 6. he-
lyen) konvergálnak a rangsorban a „sze-
mélyes szabadság”, a „mindenkire egyen-
lõen érvényes törvények, jogszabályok” és
a „demokrácia”, melyeket közel azonos,
30 százalék feletti arányban tartották fon-
tosnak a megkérdezettek mind 1999-ben,
mind 2008-ban.

A magyar lakosság értékrendjében ki-
emelt helyen szerepel a hazaszeretet és a
„rászorulóknak való segítségnyújtás”:
mindkét vizsgálatban az elõkelõ 7. és 8.
helyet foglalják el, 20 százalék feletti nagy-
ságrendekkel.

Úgy tûnik, hogy az elmúlt idõszakban le-
zajlott társadalmi változások, mobilitások,
mozgásfolyamatok felerõsítették a köz-
megítélésben az esélyegyenlõség értékét.
Megítélésünk szerint a társadalom egyfaj-
ta igazságérzetének megnyilvánulása fe-
jezõdik ki abban, hogy a korábbi 9. helyrõl
az 5. helyre került a ranglistán az esély-
egyenlõség, és ugyancsak jelentõs mér-
tékben elõretört – a 13-ról a 9. helyre – az
igazságszolgáltatás függetlensége, mint a
demokrácia egyik alapértéke.

Sajnálatos módon azonban szembesül-
nünk kell azzal is, hogy az utolsó három ér-
tékmezõben ugyancsak változatlanul – szin-
te százaléknyi pontossággal – a „szolidari-
tás, áldozatvállalás más nemzetekért”, az
„új dolgok befogadására való készség” és a
„nemzeti önrendelkezés” értékei állnak.

Konstatálhatjuk továbbá azt is, hogy a
nemzetek közötti együttmûködés – amely
1999-ben még 16 százalékkal a 11. helyen
szerepelt az értékrangsorban – 2008-ra
hat százalékos választással a 18. helyre
csúszott vissza.

Egy igen friss – 2009 januárjában vég-
zett, s a HVG 2009. február 7. számában
publikált – vizsgálat, amely a középiskolás
diákok demokráciaképét kutatta, ugyan-
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csak azt mutatta ki, hogy „a demokratikus
értékek rangsorában visszaesett a társa-
dalmi különbségek csökkentése, s ami
akár aggasztó is lehet, több hellyel is
csökkent az értéke a rászorulókkal való
szolidaritásnak”.

A rászorulókkal való szolidaritás tehát az
egyik legkevésbé vallott demokratikus ér-
ték a középiskolás diákok között, ami „akár
arra is utalhat, hogy a diákok pontosan ér-
zik, mi megy végbe a társadalomban, s re-
agálnak az egyre nyilvánvalóbb antiszoli-
daritásra” – fogalmazzák a kutatók.

A mi vizsgálatunkban a rászorulóknak va-
ló segítségnyújtás a 23 értéket tartalmazó
skála elsõ harmadában, a 7. helyen szere-
pel (és itt foglal helyet a 2008-ban megis-
mételt vizsgálatban is), ami arra utal, hogy
a felnõtt magyar társadalomban magasabb
szinten szerepel, mint a diákok körében.

Elgondolkodtatónak tartjuk azt is, hogy míg
a felnõtt társadalomban a legmagasabb
szintû értékek között szerepel az esélyegyen-
lõség (mint a leghagyományosabb polgári
értékek egyike), a fiatalok körében a társadal-
mi különbségek csökkentése visszaesett a
demokratikus értékek rangsorában.

Ezzel csengenek össze azok a diákok
körében végzett korábbi – 2005-ös – vizs-
gálatból származó ugyancsak meglepõ
következtetések, hogy a demokratikus ele-
meket fontosnak tartó, legtájékozottabb
diákok voltak azok, akik leginkább elfo-
gadták azt az antidemokratikus véle-
ményt, hogy „Magyarországon nem annyi-
ra törvényekre, mint olyan vezetõre van
szükség, akiben a nép megbízik”. Ugyan-
ezek a diákok a demokráciában az aktív
részvételt is sokra értékelték.

Visszatérve saját kutatásunkra, megálla-
pítható, hogy tízéves idõtávon felértékelõ-
dött a nemzeti hagyományok védelme és
az elvhûség (a korábbi 17. helyrõl a 12.
helyre jött fel a nemzeti hagyományok és a

kulturális értékek védelme, továbbá az
ember választott elveihez való hûség (a
18. helyrõl a 13. helyre).

Százalékarányát tekintve kisebb lépté-
kû, mégis pozitív irányú elmozdulás követ-
kezett be az emberi civilizáció fejlõdése
során felhalmozott ismeretek, a tudás mint
érték terén (a 19. helyrõl a 15. helyre ke-
rült) és ugyancsak négy hellyel került
elõbbre (a 20.-ról a 16. helyre) a másság
tisztelete, elfogadása is.

Az 1999-es értékbesoroláshoz képest je-
lentõs elmozdulás következett be az or-
szághatárok védelmének fontosságát illetõ-
en. Kilenc hellyel értékelte alacsonyabbra a
lakosság 2008-ban az országhatárok tiszte-
letben tartását (a 10. helyrõl a 19. helyre ke-
rült), amire annak idején minden bizonnyal
a délszláv háború, napjainkra pedig a kon-
szolidált helyzet adhat magyarázatot.

Alacsonyabb besorolást kapott a szülõ-
faluhoz és -városhoz, a szûkebb környe-
zethez való ragaszkodás értéke (a koráb-
bi 14. helyrõl a 17. helyre csúszott vissza),
és alacsonyabb szintre került (a 16. helyrõl
a 20. helyre) a kulturális civilizációs érté-
kek védelme is.

Összegzett következtetések

A magyar társadalom értékrendjében kö-
zel tízéves idõhorizonton központi helyet
foglal el a biztonság, vezetõ értéket képvi-
sel a béke és az anyagi biztonság.

Társadalmunkban meggyökeresedtek a
demokratikus értékek, tízéves idõtávon
változatlanul a második legfontosabb ér-
tékmezõben szerepel a személyes sza-
badság, a mindenkire egyenlõen érvényes
törvények, és a demokrácia értéke. Fon-
tosnak tarjuk megállapítani azt is, hogy a
magyar lakosságból nem halt ki sem a se-
gítõkészség, sem a hazaszeretet (mindkét
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vizsgálatban az elõkelõ 7. és 8. helyen
szerepelnek). A vezetõ értékek között az
elmúlt tíz évben két érték vonatkozásában
következett be érzékelhetõ változás: 

– felerõsödött a társadalom értékrendjé-
ben az esélyegyenlõség (a 9. helyrõl az 5.
helyre került) és az igazságszolgáltatás
függetlenségének értéke (a 13. helyrõl a 9.
helyre lépett elõ) – ami arra utal, hogy a
magyar lakosság nehezen tûri a társadal-
mi különbségeket, és nehezen viseli az
igazságtalanságokat;

– alacsonyabb szintû besorolást kapott
2008-ban az ország katonai biztonsága
(az 5. helyrõl a 10. helyre került), ami egy-
értelmûen a délszláv háborúval, illetve Ma-
gyarország NATO-tagságával hozható

összefüggésbe, vagyis arra utal, hogy a
magyar lakosság stabilnak, biztonságos-
nak tartja az ország katonai helyzetét.

Szomorúan kell megállapítanunk vége-
zetül azt, hogy a magyar társadalom érték-
rendjében meglehetõsen alacsony szinten
áll a más nemzetekkel való szolidaritás és
a nemzetek közötti együttmûködés. Ez an-
nál is inkább elgondolkodtató, minthogy
Magyarország épp ez évben ünnepli 
NATO-tagságának tizedik, EU-tagságának
pedig ötödik évfordulóját, és ezek mind-
egyike olyan szervezet, amelyben kiemel-
ten fontos értékként kezelik a más nemze-
tekkel való szolidaritást, a nemzetek közöt-
ti együttmûködést és a kölcsönös segít-
ségnyújtást.                                           
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