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„Magyarország értéktérképe 2022” a város-vidék eltávolodását 

mutatja 

 

Jelen voltunk a Policy Solutions “Magyarország értéktérképe 2022” című 

kiadványának (94 oldal) bemutatóján 2022. október 21-én. 

Szerzők: Bíró-Nagy András - Szászi Áron - Varga Attila. Kutatásukban, mely a 

Friedrich Ebert Stiftung támogatásával készült, egy 28 kérdésből álló „politikai 

iránytűvel” mérték fel a különböző világnézetek társadalmi bázisait. Nemcsak azt 

vizsgálták, hogy a 2022-es választások után miként vélekednek a magyarok a 

legkülönfélébb kérdésekről, a szegénységtől az adórendszeren át az abortuszig, 

hanem azt is, hogy mi változott az elmúlt parlamenti ciklus alatt.  

A legtöbb válasz a város-vidék kulturális eltávolodását mutatja. A fővárosiak kb. fele 

progresszív gondolkodású, a falvak viszont 75%-ban konzervatív értékrendűek. A 

nemek eloszlásában a nők bizonyultak kissé progresszívebbnek a férfiaknál. A 

fiatalok 40%-a progresszív, viszont ők jóval anyagiasabb gondolkodásúak, mint a 

nyugat-európai kortársaik.  

Meglepő, hogy noha azt tapasztalják a legtöbben, hogy nem működik az állam, a 

megkérdezettek 2/3-a mégsem menne ki tüntetni. Az etatizmus még mindig nagyon 

erős, az államtól várunk „mindent” – azaz az állam feladata a gazdasági segítség. 

(Ez mintha a szoc-reál mentalitás továbbélése lenne.) Pozitív, hogy nem vagyunk 

korlátlan tekintélytisztelők. „Minden tekintély megkérdőjelezhető” – vallották 70-80%-

ban. A vidékiek az EU-ból való kilépést nagyobb arányban támogatják, mint a 

fővárosiak. A legkonzervatívabb változás, azaz jobbra elmozdulás a családi 

hierarchia felé volt: „Akkor jó a világ, ha a férfi a család feje.” 

A még mindig domináns gazdaságpolitikai baloldaliság némi csökkenésével 

egyidejűleg drámai változás állt be az empátia és a szolidaritás csökkenésében 

(16%) főleg a kistelepüléseken (10 ezer fő lakos alatt) és a falvakban. „Aki szegény, 

az maga tehet róla.”  
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Konzervatívan szigorúak vagyunk: a halálbüntetés jogosságát még mindig 

többségünk elfogadja és a gyermeknevelés célját is a fegyelmezésben látjuk. A 

romák integrálásában még mindig nem hiszünk. 

A nők szabad döntését az abortuszban viszont 70-80 %-ban elfogadják. 

A politikai döntéshozásban a gyorsaságot fontosabbnak tarjuk, mint a 

hosszadalmasabb konszenzusra törekvést. 

Anyagias gondolkodású, magányos, szolidaritás- és empátia-hiányos, 

félelemvezérelt társadalom lettünk. Nincs élő közbeszéd, a demokráciadeficit 

egyértelmű. 

A kutatás jól mutatja, amit rég tudunk, hogy a társadalmi változások csak igen lassan 

követik a politikai és gazdasági változásokat. Érzékeljük, hogy kíméletlen 

kapitalizmus szakadt ránk, de még mindig az államtól várjuk a megoldást, az 

együttműködő önvédelmi szerveződés, a társadalmi szolidaritás nem, vagy csak alig 

indult el. 

Balos értékdominancia csökkenő szolidaritással? 

Értékrendünk zavart, eklektikus, mint most a világ… 

A teljes tanulmány itt olvasható: 

https://www.policysolutions.hu/userfiles/Policy_Solutions_Magyarorszag_Ertekterkep

e_2022.pdf 

 

Balogh Judit Anikó 

Bp., 2022. 11. 06. 
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