
Nemzeti konzultáció – Kérdések az új alkotmányról (2011) 

 

1. Vannak, akik szerint az új magyar alkotmánynak csak az állampolgárok jogait kellene 

deklarálnia, kötelezettségeket nem. Mások szerint a jogok biztosítása mellett a 

legfontosabb, a közösség iránti felelősségünket kifejező állampolgári kötelezettségeknek 

(munka, tanulás, honvédelem, környezetünk védelme) is helyt kell adni a dokumentumban. 

Ön mit gondol? 

 

 Az új magyar alkotmánynak csak az állampolgári jogokat kellene deklarálnia. (A) 

 Az új magyar alkotmánynak a jogok mellett az állampolgári kötelezettségekre is ki 

kell terjednie. (B) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

7%  91%  2% 

 

2. Vannak, akik azt javasolják, hogy az új magyar alkotmánynak korlátoznia kell az állam 

mindenkori eladósodásának mértékét, ezzel is felelősséget vállalva a jövő nemzedékekért. 

Mások szerint az alkotmánynak nem szükséges ilyen garanciát tartalmaznia. Ön mit 

gondol? 

 

 Az új magyar alkotmány határozzon meg egy maximális szintet, amely fölé az 

államadósság nem emelkedhet, azaz ezt a korlátot minden eljövendő kormánynak, 

minden körülmények között tiszteletben kell tartania. (A) 

 Az új magyar alkotmány határozzon meg egy maximális szintet, amely fölé az 

államadósság nem emelkedhet, azonban engedélyezzen kivételt gazdasági 

krízishelyzet esetén a mindenkori kormányok számára. (B) 

 Az új magyar alkotmány ne tartalmazzon az államadósságra vonatkozó korlátot. (C) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (D) 

A B C D 

53%  39%  6%  2% 

 

3. Vannak, akik azt javasolják, hogy az új magyar alkotmány olyan közös értékeket is vegyen 

védelem alá, mint a család, a rend, az otthon, a munka, az egészség. Mások szerint ez nem 

szükséges. Ön mit gondol? 

 

 Az új magyar alkotmány az emberi jogok védelme mellett törekedjen a közösen 

elfogadott társadalmi értékek (munka, otthon, család, rend, egészség) védelmére. (A) 

 Az új magyar alkotmányban nem szükséges külön védeni az említett közös értékeket. 

Elegendő az emberi jogok védelme. (B) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 



 

A B C 

91%  8%  1% 

 

4. Vannak, akik azt javasolják, hogy azok a szülők, akik kiskorú gyermeket nevelnek, az új 

magyar alkotmány értelmében valamilyen módon gyakorolhassák gyermekük szavazati 

jogát. Ön mit gondol? 

 

 Az új magyar alkotmány szerint a kiskorú gyermeket nevelő szülők további szavazati 

jogot gyakorolhassanak a gyermekeik számának megfelelően. (A) 

 Az új magyar alkotmány szerint a kiskorú gyermeket nevelő szülők további egy 

szavazati jogot kapjanak, függetlenül attól, hogy hány gyermek van a családban.(B) 

 Az új magyar alkotmány szerint ne gyakorolhassanak további szavazati jogot a 

kiskorú gyermeket nevelő szülők vagy családok. (C) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (D) 

A B C D 

8%  15%  74%  3% 

 

5. Vannak, akik azt javasolják, hogy az új magyar alkotmány ne engedélyezze a mindenkori 

kormányok számára, hogy megadóztathassák a gyermeknevelés költségeit (azaz, a 

gyermeknevelés költségeit ismerje el a mindenkori adórendszer). Mások szerint erre nincs 

szükség, a mindenkori kormányok számára meg kell hagyni e költségek megadóztatásának 

jogát is. Ön mit gondol? 

 

 Az új magyar alkotmány ne engedélyezze a mindenkori kormányok számára, hogy 

megadóztathassák a gyermeknevelés költségeit. (A) 

 Az új magyar alkotmány csak a gyermeknevelés elismerésének irányelvét fogalmazza 

meg, de ne tiltsa meg a mindenkori kormánynak a gyermeknevelés költségeinek 

megadóztatását. (B) 

 Az új magyar alkotmánynak nem szükséges kitérnie a gyermeknevelés költségeinek 

elismerésére. (C) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (D) 

A B C D 

72%  11%  9%  4% 

 

6. Vannak, akik azt javasolják, hogy az új magyar alkotmány vállaljon kötelezettséget a jövő 

nemzedékek iránt. Mások szerint nem szükséges az ilyen kötelezettségvállalás. Ön mit 

gondol? 

 

 Az új magyar alkotmány tartalmazzon kötelezettségvállalást a jövő nemzedékek iránt. 

(A) 



 Nem tartom szükségesnek az ilyen kötelezettségvállalást. (B) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

86%  10%  4% 

 

7. Vannak, akik azt javasolják, hogy az új magyar alkotmány közbeszerzésben való 

részvételt, illetve, állami támogatást csak olyan gazdasági társaság számára tegyen 

lehetővé, amelynek tulajdonosi szerkezete átlátható. Ön mit gondol? 

 

 Az új magyar alkotmány csak olyan gazdasági társaságok számára biztosítsa állami 

támogatás lehetőségét, illetőleg a közbeszerzési lehetőségeket, amelyek tulajdonosi 

szerkezete teljességében feltárható, illetve valamennyi tulajdonos egyértelműen, 

kétséget kizárható módon azonosítható. (A) 

 Az új magyar alkotmányban nem szükséges korlátozó feltételeket megállapítani a 

gazdasági társaságok állami támogatásához, illetve a közbeszerzéshez. (B) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

92%  5%  3% 

 

8. Vannak, akik azt javasolják, hogy Magyarország új alkotmánya fejezze ki a határon túl élő 

magyarsággal való nemzeti összetartozás értékét, mások szerint erre nincs szükség. Ön mit 

gondol? 

 

 Az új magyar alkotmány fejezze ki a határon túl élő magyarokkal való nemzeti 

összetartozás értékét és kötelezze a mindenkori kormányt ezen érték védelmére. (A) 

 Az új magyar alkotmány fejezze ki a határon túl élő magyarokkal való nemzeti 

összetartozás értékét, de nem szükséges, hogy kötelezettségeket is megfogalmazzon a 

mindenkori kormányok számára. (B) 

 Nincs szükség a határon túl élő magyarokkal való nemzeti összetartozás értékének 

alkotmányos megfogalmazására. (C) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (D) 

A B C D 

61%  28%  9%  2% 

 

9. Vannak, akik azt javasolják, hogy Magyarország új alkotmánya védje a Kárpát-medence 

természeti sokféleségét, a csak itt honos állat- és növényfajokat, a hungarikumokat. Ön mit 

gondol? 

 

 Az új magyar alkotmány helyezze védelem alá mind a természeti környezetben, mind 

a hagyományos állat- és növénytermesztésben fennmaradt fajokat. (A) 



 Az új magyar alkotmány helyezze védelem alá a magyar hagyományos állat- és 

növénytermesztésben fennmaradt fajokat. (B) 

 Az új magyar alkotmány ne védje a biológiai sokféleséget. (C) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (D) 

A B C D 

78%  14%  3%  2% 

 

10. Vannak, akik azt gondolják, hogy az új alkotmánynak védenie kell a nemzeti vagyont, 

különös tekintettel a termőföldet és a vízkészletet. Mások ezt nem tartják fontosnak. Ön 

mit gondol? 

 

 Az új magyar alkotmány helyezze védelem alá a nemzeti vagyont. (A) 

 Az új magyar alkotmány ne helyezze védelem alá a nemzeti vagyont. (B) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

97%  2%  1% 

 

11. Vannak, akik azt javasolják, hogy Magyarország új alkotmánya tegye lehetővé a 

bíróságok számára a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés kiszabását a kiemelt 

súlyosságú bűncselekmények esetében. Ön mit gondol? 

 

 Az új magyar alkotmány tegye lehetővé a bíróságok számára a tényleges 

életfogytiglani szabadságvesztés kiszabását a kiemelt súlyosságú bűncselekmények 

esetében. (A)  

 Az új magyar alkotmány ne tegye lehetővé a bíróságok számára a tényleges 

életfogytiglani szabadságvesztés ítélet kiszabását a kiemelt súlyosságú 

bűncselekmények esetében. (B) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C)  

 

A B C 

94%  3%  4% 

 

12. Vannak, akik azt javasolják, hogy Magyarország új alkotmánya büntetés terhe mellett 

tegye kötelezővé a megjelenést annak, akinek az Országgyűlés valamelyik 

vizsgálóbizottsága meghallgatásra idézést küld. Ön mit gondol? 

 

 Az új magyar alkotmány büntetés terhe mellett tegye kötelezővé a megjelenést annak, 

akinek az Országgyűlés valamelyik vizsgálóbizottsága meghallgatásra idézést küld. 

(A) 

 Az új magyar alkotmány büntetési lehetőség nélkül tegye kötelezővé a parlamenti 

bizottság előtti megjelenést. (B) 



 Az új magyar alkotmány ne tegye kötelezővé a megjelenést annak, akinek az 

Országgyűlés valamelyik vizsgálóbizottsága meghallgatásra idézést küld. (C) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (D) 

 

A B C D 

83%  9%  4%  4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szociális konzultáció (2011) 

 

1. Vannak, akik szerint be kellene vezetni Magyarországon a védett kor intézményét, 

mert aki 55 éves elmúlt és elveszíti a munkáját, annak most alig van esélye újra 

elhelyezkedni. Mások azt mondják, nincs szükség a védett kor bevezetésére. Ön mit 

gondol? 

 

 Be kell vezetni a védett kor intézményét, ami azt jelenti, hogy 55 éves kortól senkit 

sem lehet alapos fegyelmi indok nélkül elbocsátani. (A)  

 Nincs szükség a védett kor intézményének bevezetésére. (B)  

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

91,2% 6,4% 2,4% 

 

2. Vannak, akik azt javasolják, hogy az állam szorítsa korlátok közé a közműszolgáltatók 

(víz, szemét, csatorna, gáz, villany, távfűtés) magánérdekeit: ne engedje, hogy extraprofitot 

szedjenek be és emiatt megfizethetetlenné váljanak a rezsiköltségek. Mások szerint az 

államnak nem szabad beavatkozni a közműszolgáltató magánvállalatok árképzésébe. 

Megint mások azt mondják, csak azokat védje az állam a közműdíjak emelkedésétől, akik 

erre rászorulnak. Ön mit gondol? 

 

 Az állam szorítsa korlátok közé a közműszolgáltatók (víz, szemét, csatorna, gáz, 

villany, távfűtés) magánérdekeit: ne engedje, hogy extraprofitot szedjenek be és emiatt 

megfizethetetlenné váljanak a rezsiköltségek. (A) 

 Az állam csak a kisfogyasztók és a rászorulók esetében korlátozza a 

közműszolgáltatások díját. (B) 

 Az állam ne avatkozzon be a közműszolgáltatók árképzésébe. (C) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (D) 

A B C D 

86,1% 12,6% 0,7% 0,6% 

3. Vannak, akik azt javasolják, hogy az ország segély helyett inkább munkalehetőséggel 

segítse a munkanélkülieket. Mások szerint a segélyezés a megoldás a munkanélküliség 

problémájára. Ön mit gondol? 

 

 Az országnak segély helyett inkább munkalehetőséggel kellene segítenie a 

munkanélkülieket. (A) 

 A segélyezés a megoldás a munkanélküliség problémájára. (B) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

 



A B C 

96,9% 2,2% 0,9% 

 

4. Vannak, akik azt javasolják, hogy több nyugdíjat kapjanak azok, akik gyermeket vállaltak 

és neveltek föl, mert az is teljes értékű munkavégzés. Mások szerint éppen elég az, hogy a 

gyermekvállalás költségeit mostantól nem lehet megadóztatni. Ön mit gondol? 

 

 Több nyugdíjat kapjanak azok, akik gyermeket vállaltak és neveltek föl, mert az is 

teljes értékű munkavégzés. (A) 

 Csak azok kapjanak a gyermeknevelés elismeréseként több nyugdíjat, akik emellett 

megfelelő időtartamú munkaviszonnyal is rendelkeznek. (B) 

 A nyugdíjban nem kell honorálni a gyermekek nevelését. (C) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (D) 

A B C D 

25,3% 55,4% 17,5% 1,8% 

 

5. Vannak, akik azt javasolják, hogy az állam a szociális segélyt a rászorulóknak ne pénzben, 

hanem alapvető szükségleti cikkekben (pl. élelmiszer) adja. Mások szerint a szociális 

segélyt továbbra is pénzben kell folyósítani a rászorulók számára. Ön mit gondol? 

 

 Az állam a szociális segélyt a rászorulóknak ne pénzben, hanem alapvető szükségleti 

cikkekben (pl. élelmiszer) adja. (A) 

 A szociális segély egy részét pénzben, egy részét szükségleti cikkekben adják a 

rászorulóknak. (B) 

 A szociális segélyt pénzben kell folyósítani a rászorulóknak. (C) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (D)  

A B C D 

33,9%  49,7%  14,8%  1,6% 

 

6. Vannak, akik szerint a deviza alapú lakáshitellel rendelkezőknek állami segítséget kell 

nyújtani, hogy ne kerüljenek az utcára. Mások szerint az államnak nem kell segítséget 

nyújtani senkinek, aki nem tudja fizetni az adósságát. Ön mit gondol? 

 

 A deviza alapú lakáshitellel rendelkezőknek állami segítséget kell nyújtani, hogy ne 

kerüljenek az utcára. (A)  

 Az államnak nem kell segítséget nyújtani senkinek, aki nem tudja fizetni az adósságát. 

(B)  

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

 



A B C 

66,9% 19,5%  13,6% 

 

7. Vannak, akik azt javasolják, hogy ismét lehessen fölvenni deviza alapú lakáshitelt, mert az 

elmúlt évek történései alapján mindenki tisztában van a kockázatokkal. Mások szerint 

veszélyes lenne feloldani a deviza alapú lakáshitelek tilalmát, mert újra ugyanaz történne, 

ami korábban. Ön mit gondol? 

 

 A tiltás elérte célját, most már lehetővé kell tenni, hogy a korábbinál sokkal szigorúbb 

feltételek mellett ismét lehessen fölvenni deviza alapú lakáshitelt. (A)  

 Nem szabad megengedni a deviza alapú lakáshitelt. (B) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

33,8%  54,4%  11,8% 

 

8. Vannak, akik szerint a gyógyszergyárak lobbiját meg kell törni, mert sok milliárdot 

vesznek ki az emberek zsebéből. Vannak, akik szerint a drágább gyógyszereket erőltetik rá 

a betegekre saját extraprofitjuk érdekében. Mások szerint nincs szükség arra, hogy a 

gyógyszergyártókkal szemben az állam föllépjen. Ön mit gondol? 

 

 A gyógyszergyárak lobbiját meg kell törni, nem szabad hagyni, hogy a drágább 

gyógyszereket erőltessék rá a betegekre saját extraprofitjuk érdekében. (A) 

 Nincs szükség arra, hogy a betegek érdekeinek védelmében az állam föllépjen a 

gyógyszergyártó lobbival szemben. (B) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

94,0%  2,8%  3,2% 

 

9. Vannak, akik szerint az egyéni számla alapján kiszámolt nyugdíj megállapításánál 

elsősorban a munkával eltöltött éveket kell figyelembe venni. Mások inkább a jövedelem 

arányában állapítanák meg a nyugdíjat. Ön mit gondol? 

 

 Az egyéni számla alapján kiszámolt nyugdíj megállapításánál elsősorban a munkával 

eltöltött éveket kell figyelembe venni. (A) 

 Elsősorban a jövedelem arányában kell megállapítani a nyugdíjat. (B) 

 A munkával eltöltött éveket és a jövedelem nagyságát is azonos módon kell 

figyelembe venni a nyugdíj megállapításánál. (C) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (D)  

 



A B C D 

31,7%  3,5%  62,7%  2,1% 

 

10. Vannak, akik szerint az oktatási rendszert úgy kell átszervezni, hogy az állam 

közpénzből azokat a képzéseket támogassa elsősorban, amelyekkel valóban el is lehet 

helyezkedni. Mások szerint az oktatást nem kell a valós gazdasági igényekhez igazítani. 

Ön mit gondol? 

 

 Az állam közpénzből azokat a képzéseket támogassa elsősorban, amelyekkel valóban 

el is lehet helyezkedni. (A) 

 Az oktatást nem kell a valós gazdasági igényekhez igazítani. (B)  

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

89,7% 7,2% 3,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gazdasági konzultáció (2012) 

1. Vannak, akik azt javasolják, hogy a 20 főnél kevesebb embert foglalkoztató magyar 

vállalkozásoknak biztosítani kell az átalányadózás lehetőségét, mert így jobb eséllyel 

tarthatják meg alkalmazottaikat a válság közepette. Mások szerint nincs szükség a kis 

cégek ilyen módon történő megvédésére. Ön mit gondol? 

 

 A kisvállalkozások sok ember megélhetését biztosítják, ezért lehetővé kell tenni, hogy 

átalányadózással a válság közepette is működni tudjanak. (A) 

 A kisvállalkozásokat nem kell az átalányadózás bevezetésével segíteni, mert a 

gazdasági életben egyenlő esélyeket kell teremteni. (B) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

82,9%  9,6%  7,5% 

 

2. Vannak, akik szerint adó- és járulékmentessé kellene tenni a bérét azoknak, akik már 

nyugdíjba mehetnének, de tovább dolgoznak. Mások azt mondják, nem kell segíteni a 

nyugdíjas korúakat, hogy a munka világában maradjanak. Ön mit gondol? 

 

 Aki a nyugdíj helyett tovább dolgozik egy magáncég alkalmazottjaként, annak a 

fizetése után ne kelljen adót és járulékot fizetni. (A) 

 Nem szükséges támogatni, hogy a nyugdíjas korúak tovább dolgozzanak. (B)  

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

33,2%  61,8%  5,1% 

 

3. Vannak, akik szerint a gyermekes családok szocpol támogatását ki kellene terjeszteni új 

személyautó vásárlására is. Ön mit gondol? 

 

 A gyermekvállalást minden lehetséges eszközzel támogatni kell, ezért a 

szociálpolitikai támogatást ki kell terjeszteni családi személyautó vásárlására is. (A) 

 A magyar családok támogatásának nem ez a megfelelő formája. (B) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

34,8%  62,7%  2,4% 

 

4. Vannak, akik szerint továbbra is méltányos tehermegosztásra van szükség az állam, a 

nagyvállalatok, illetve a bankok és az emberek között akkor is, ha ez ellentétes az EU 

elvárásaival. Mások szerint a bankoknak és nagyvállalatoknak kisebb részt kell vállalni a 



válság terheiből, mert így tudják eredményessé tenni a gazdálkodásukat és segíteni a 

gazdaságot. Ön mit gondol? 

 

 Továbbra is szükséges a méltányos tehermegosztás, amíg a válság véget nem ér. (A) 

 A bankok és nagyvállalatok vállaljanak kisebb részt a válság terheiből. (B)  

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

89,7%  6,7%  3,6% 

 

5. Vannak, akik szerint a magyar kormánynak kiemelten támogatnia kellene a nők, különösen 

a kisgyermekes anyukák munkába állását. Mások szerint erre nincs szükség, a 

kisgyermekes anyuka inkább maradjon otthon a gyermekével. Ön mit gondol? 

 

 Az államnak ösztönöznie kell a vállalatokat a rugalmas foglalkoztatási formák 

elterjesztésére, továbbá arra, hogy a munkát vállaló anyák számára lehetőséget 

nyújtsanak a gyermekek napközbeni felügyeletére. (A) 

 Nem szükséges a kisgyermekes anyukák munkába való visszatérésének támogatása, 

inkább maradjanak otthon a gyermekükkel. (B) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

79,3%  18,1%  2,5% 

 

6. Vannak, akik szerint szükséges a minimálbér folyamatos emelése a magyar emberek 

biztonságos megélhetése érdekében. Mások szerint nincs szükség a minimálbér emelésére, 

mert az rontja a cégek versenyképességét. Ön mit gondol? 

 

 Az államnak folyamatosan növelnie kell a minimálbért. (A) 

 Nem szükséges emelni a minimálbért. (B) 

 A minimálbért csökkenteni kell a cégek versenyképessége érdekében. (C) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (D) 

A B C D 

83,3%  9,2%  1,8%  5,7% 

 

7. Vannak, akik szerint adókedvezményt kellene kapniuk azoknak a cégeknek, amelyek új 

munkahelyeket hoznak létre. Mások szerint az adókedvezmény nem ösztönöz 

munkahelyteremtésre. Ön mit gondol? 

 

 Kapjanak adókedvezményt azok a vállalkozások, amelyek új munkahelyeket 

teremtenek, mégpedig a foglalkoztatás bővülésének arányában. (A) 

 Nincs szükség adókedvezményre az új munkahelyek teremtéséhez. (B) 



 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

86,1%  10,6%  3,3% 

 

8. Vannak, akik szerint az államnak több eszközzel, jobban kellene segítenie a fiatalokat az 

elhelyezkedésben. Mások szerint a fiatalok elég segítséget kapnak az államtól. Ön mit 

gondol? 

 

 Az állam további eszközökkel is segítse a fiatalokat abban, hogy munkát találjanak. 

(A) 

 Nincs szükség további segítségre a fiatalok munkába állásához. (B) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

92,7%  5,1%  2,2% 

 

9. Vannak, akik szerint a munkanélküliség által leginkább sújtott területeken 

szabadvállalkozási zónák kialakítására lenne szükség. Külföldi példák bizonyítják, hogy az 

ilyen zónákban, ahol az új vállalkozások komoly adókedvezményt kapnak, gyorsan tudnak 

nagyszámú munkahelyet teremteni a helybelieknek. Mások szerint nem kell 

szabadvállalkozási zónákkal ösztönözni a munkahelyteremtést. Ön mit gondol? 

 

 Kellenek szabadvállalkozási zónák az ország azon részein, ahol a legnagyobb a 

munkanélküliség. (A) 

 Nincs szükség szabadvállalkozási zónákra. (B) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

84,6%  6,6%  8,9% 

 

10. Vannak, akik úgy gondolják, az államnak vissza kell szorítania a monopolhelyzetben 

lévő nagyvállalatokat. Mások szerint nem kell föllépni a monopóliumok ellen; rendjén van, 

hogy a nagyhal megeszi a kishalat. Ön mit gondol? 

 

 Az állam tegyen lépéseket a monopóliumok visszaszorítására, hogy a kisebb 

vállalkozásoknak is legyen esélyük. (A) 

 Nem kell beavatkozni a piac működésébe. (B)  

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

86,9%  8,7%  4,5% 



11. Vannak, akik szerint nem szabad megengedni, hogy a létfenntartáshoz szükséges 

szolgáltatásokat (víz, villany, gáz, szemétszállítás, távfűtés) biztosító cégek üzleti haszonra 

törekedjenek, ezért köztulajdonban kell tartani őket. Mások szerint helyes, hogy ezek a 

vállalatok profitérdekeltek. Ön mit gondol? 

 

 A létfenntartáshoz szükséges szolgáltatásokat biztosító cégek legyenek köztulajdonban 

és ne törekedjenek üzleti profitra. (A) 

 Nem kell, hogy ezek a cégek köztulajdonban legyenek. (B) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

93,4%  4,3%  2,3% 

 

12. Vannak, akik szerint az ország legnehezebb sorsú településein támogatni kell olyan 

szociális szövetkezetek működését, amelyek hasznos pénzkeresetet biztosítanának 

azoknak, akik korábban csak segélyekből ilyen megoldások. Ön mit gondol? 

 

 Lehessen alakítani szociális szövetkezeteket, amelyeket ésszerű mértékben támogat az 

állam. (A)  

 Nincs szükség szociális szövetkezetekre. (B) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

 

A B C 

89,2%  6,1%  4,8% 

 

13. Magyarország sokat tett eddig a bajba jutott devizahitelesek megmentéséért a 

kilakoltatási moratórium bevezetésével, a kedvezményes végtörlesztés és az árfolyamgát 

rendszerével, de vannak, akik szerint ez nem elég, további lépések szükségesek. Mások 

szerint nem kell többet tenni a devizahitelesekért. Ön mit gondol? 

 

 Többet kell tenni a bajba jutott devizahitelesekért. (A) 

 Elegendő az eddigi segítség, nincs szükség többre. (B) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

50,2%  38,3%  11,5% 

 

14. Vannak, akik úgy vélik, méltányos lenne a válság idején, ha az alacsonyabb 

jövedelműek a cafeteriát készpénzben kapnák. Mások szerint a cafeteria-rendszeren nem 

kell változtatni, mert a bérkompenzáció elegendő segítség a kisebb keresetűeknek. Ön mit 

gondol? 

 



 Az alacsonyabb jövedelműek a cafeteria-rendszer helyett választhassák a készpénzt. 

(A) 

 Az alacsony keresetűek támogatására a bérkompenzáció elegendő segítség, nincs 

szükség a cafeteria-rendszer megváltoztatására. (B) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

52,5%  33,6%  13,9% 

 

15. Vannak, akik szerint az lenne méltányos, ha az általános forgalmi adó érzékenyebb 

lenne, vagyis a létfenntartáshoz szükséges cikkek után alacsonyabb, a luxuscikkek után 

viszont magasabb áfát kellene fizetni. Mások szerint erre nincs szükség. Ön mit gondol? 

 

 A szükségleti cikkek áfáját csökkenteni, a luxustermékek áfáját pedig növelni kell, ez 

így méltányos. (A) 

 Az állam ne tegyen különbséget napi fogyasztási cikk és luxustermék között. (B) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

91,1%  7,3%  1,6% 

 

16. Vannak, akik szerint a kormánynak a válság idején is meg kell védenie a nyugdíjak 

vásárlóértékét. Mások szerint erre nincs lehetőség. Ön mit gondol? 

 

 A kormány továbbra is védje meg a nyugdíjak vásárlóértékét. (A) 

 Válság idején nincs lehetőség megvédeni a nyugdíjak vásárlóértékét. (B) 

 Nem tudom megítélni a kérdést. (C) 

A B C 

90,7%  6,7%  2,6% 

 


