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Bevezetés 

A rendszerváltás óta számos hazai és nemzetközi összehasonlító kutatás megállapította, 

hogy egyre erősödik a magyar társadalom kapitalizmus-ellenessége. A magyarok többsége 

csalódott a rendszerváltás után megvalósult piacgazdaságban, annak csak a hátrányait látja, 

alapvetően versenyellenes, ezért annak ellenére is igényli az erős állami beavatkozást a 

gazdasági és társadalmi folyamatokba, hogy nem bízik az állami intézményekben sem.  

Ezekre a sokszor ellentmondásos társadalmi elvárásokra leghatékonyabban a jobboldal 

épített politikát Magyarországon. Ez a politika nyíltan antiliberális alapon áll, jobboldali 

kollektivista, hiszen az egyénnel szemben a nemzeti közösség elsődlegességét vallja, és 

annak nevében fellépve, a gazdaságba való erős állami beavatkozással a társadalom radikális 

átalakítását hirdeti. Ennek alapján a magyarországi jobboldal egésze antikapitalistának 

nevezhető, amennyiben abból indulunk ki, hogy a kapitalizmus olyan átfogó éték- és 

eszmerendszer1, amely a kollektivizmus helyett az individualizmust, az állami helyett az 

egyéni felelősségvállalást, a bürokratikus rend helyett pedig a szabadságot részesíti 

előnyben.  

Jelen tanulmány azonban nem vizsgálja részletesen a magyarországi jobboldal egészének 

kapitalizmushoz fűződő viszonyát. Az alábbiakban a szélsőjobboldal – azon belül is főként a 

Jobbik – antikapitalizmusára fókuszálunk, tekintettel arra, hogy hazánkban a kapitalizmus 

elutasítása – releváns szélsőbaloldal hiányában – a szélsőjobboldali eszmékben jelenik meg a 

legtisztább formában, és valójában a jelenleg kormányzó Fidesz-KDNP ideológiájának, 

retorikájának és intézkedéseinek számos eleme is ezekben az eszmékben gyökerezik. 

Vizsgálódásunk abból a szempontból is korlátozott, hogy a címben jelzett nemzetközi 

összehasonlítás értelemszerűen nem lehet teljes körű. Ahogy a kapitalizmusnak is számos 

válfaja létezik, úgy az európai szélsőjobboldal is rendkívül sokszínű. Éppen ezért nem is 

törekszünk arra, hogy általánosan érvényes törvényszerűségeket mondjunk ki a kapitalizmus 

és a szélsőjobboldaliság viszonyáról. Ehelyett inkább csak két eszmerendszer alapvető 

értékeire koncentrálunk, valamint példákkal illusztráljuk e viszony bonyolultságát és ezekhez 

képest írjuk le a hazai helyzet sajátosságait.  

                                                           
1
 Lásd: Tom G. Palmer (szerk.): Az erkölcsös kapitalizmus – amit az iskolában nem tanítanak. Ad Librum, 2013. 
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Vezetői összefoglaló 

A magyar társadalom értékstruktúráját tekintve nem kínál jó feltételeket a kapitalista 

társadalmi berendezkedés értékeinek érvényesüléséhez, ugyanakkor csak látszólag 

támogatja az egyenlősítő törekvéseket. A többség elvenné ugyanis a gazdagoktól magasabb 

jövedelmüket, de a szegényektől is az állami juttatásokat. Az egyéni felelősség és a 

szolidaritás igénye helyett inkább a társadalmi irigység, a versenyellenesség és az 

atomizáltság mintázatai tükröződnek a kutatásokból. Az, hogy a magyarok az államra bíznák 

a gondoskodás feladatát, inkább fakad a felelősség áthárításából, mint az állam 

intézményeibe vetett bizalomból. Sőt, a sajátos magyarországi paternalizmus leginkább 

éppen a bizalmatlanság terméke: a magyar társadalom tagjai azért igényelnék az állam 

atyáskodó szerepvállalását, mert nem bíznak másokban. 

A keresleti oldalt tekintve maguk a szélsőjobboldali szavazók mind Magyarországon, mind 

más országokban sokféleképpen viszonyulnak a szabadpiaci kapitalizmus alapértékeihez. A 

tanulmányunkban részletesen vizsgált öt ország esetében például legalább három 

különböző viszonyulási módot lehet leírni.  

• Az egyik szerint a szélsőjobboldali szavazók attitűdjeiket tekintve antikapitalisták és 

ebben a vonatkozásban nem különböznek szignifikánsan a szélsőbaloldal 

támogatóitól. (pl. Belgium, Franciaország) 

• A másik viszonyulási mód, hogy a szélsőjobboldali szavazók világosan elkülönülve a 

szélsőbaloldaltól elkötelezettek egyes kapitalistának tekintett értékek irányába. (pl. 

Hollandia, Norvégia) 

• A harmadik mód körébe pedig azokat a példákat soroltuk, amikor a kapitalizmushoz 

kapcsolódó attitűdök nem képeznek valódi különbséget az egyes pártpreferencia-

csoportok között, azaz amikor a szélsőjobboldali szavazóknak nem megkülönböztető 

jegye a kapitalizmus értékeihez való viszony. (pl. Magyarország) 

A kínálati oldalt tekintve nemzetközi összehasonlításban találhatunk arra példát, hogy a 

szélsőjobboldal ideológiai kavalkádjába időnként belefér a kapitalizmus elfogadása. 

Magyarország esetében ez azonban aligha mondható el. A hazai szélsőjobboldal ugyanis 

hagyományosan antikapitalista eszméket vall.  
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• A 19. század utolsó harmadától kibontakozó modern antiszemitizmus 

Magyarországon is szorosan összefüggött a kapitalizmus elutasításával, a gazdasági 

és a társadalmi átalakulás nyomán jelentkező bűnbakképzéssel és összeesküvés-

elméleti gondolkodással. A zsidókat – akik Magyarországon különösen fontos 

szerepet játszottak a polgárosodásban – a káros társadalmi fejlődésként felfogott 

kapitalizmus legfőbb hordozóinak tekintették. Ez a felfogás jellemezte a két 

világháború között egyre erősebbé váló magyar szélsőjobboldalt is, majd – más 

európai országoktól eltérően – a rendszerváltás után újjáéledő mai magyar 

szélsőjobboldalnak szintén ez a nézet vált egyik legfőbb meghatározójává. A zsidókat 

a modernizáció és kapitalizmus minden hátrányáért felelőssé tevő narratíva a kínálati 

oldalról ma is folyamatosan megerősítést nyer.  

• Ugyanakkor a magyar szélsőjobboldal kapitalizmus-ellenessége nem pusztán a 

komplex világmagyarázattá emelt antiszemitizmusban érhető tetten, hanem 

gazdaság- és társadalompolitikai elképzeléseiben is. Eszméikben és írott politikai 

programjaikban egyaránt megjelenik a társadalom átalakításának radikális terve, 

amelyhez az erős, a folyamatokba beavatkozni képes állam óhajtása, a 

központosított tervgazdaság megvalósításának vágya és a jobboldali értelemben vett 

kollektivista szemlélet társul. Mindez legtisztábban a két világháború közötti magyar 

szélsőjobboldalra volt jellemző, de burkoltabb, önellentmondásosabb formában 

egyes elemek jelen vannak napjaink szélsőjobboldali eszmében, így a Jobbik 

politikájában is. 

Európai összevetésben az egyes szélsőjobboldali pártok politikája közötti eltérések nem 

elsősorban értékrendbeli különbségekben, hanem a politikai kontextus különbözőségében 

gyökereznek. A szélsőjobboldal politikáját döntően mindenhol az etnocentrikus, bezárkózó 

világkép határozza meg, ennek a politikának az egyes elemei azonban adaptív módon 

jelennek meg a pártok térségspecifikus társadalmi kérdésekre és igényekre adott 

válaszaiban. A magyarországi szélsőjobboldal antikapitalizmusának jellege sem kizárólag 

saját eszméiben és történelmi hagyományaiban gyökerezik, hanem pragmatikus 

megfontolásokon is alapul. A politikájában ezért vannak jelen – a társadalmi keresletre 

reagálva – egymásnak sokszor ellentmondó elemek a kapitalizmushoz való viszonyt illetően 

is.
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Antikapitalista attitűdök a magyar társadalomban 
 
A társadalom kapitalizmushoz való viszonyát részletesen bemutató specifikus kutatás nem 

készült még Magyarországon. Ugyanakkor számos különböző adatfelvétel volt, amelyben 

szerepeltek olyan tételek, amelyek alkalmasak arra, hogy képet kaphassunk ezekről az 

attitűdökről. Mivel itt jellemzően nagyon lassan változó beállítódásokról és értékekről van 

szó, a több éves kutatásokat is relevánsnak tekintjük. A következőkben a témánk 

szempontjából legérdekesebb jellemzőket tekintjük át.  

 

Paranoid individualizmus 
 
Az European Values Study (EVS) longitudinális nemzetközi adatfelvétel arról, hogyan 

gondolkodnak az európaiak a családról, munkáról, vallásról, politikáról és társadalomról, 

miképpen alakulnak az előbbiekhez kapcsolódó értékfelfogások országokon belül és 

országok között. A kutatások négy hulláma zajlott le 1981 és 2008 között összesen 49 

országot fedve le. Az EVS 2008 47 országban végzett összehasonlító értékkutatást, 

reprezentatív rétegzett háztartásokban élő 18 évesnél idősebb egyének véletlen 

mintavételére alapozva. A 2008-as adatfelvétel az élet általános területeiről vallott 

felfogásokat (pl. mennyire fontos valakinek az életében a munka, barátok, vallás, különféle 

szervezetekhez tartozás stb.), a munka világát (pl. mennyire fontos a megfelelő jövedelem, 

munkahelyi biztonság stb.), a vallás és az általános morál területét (pl. vallási, egyházi 

felekezethez tartozás, vallási összejöveteleken való részvétel, adó-elkerülés, eutanázia 

elfogadása stb.), a családi viszonyokat (pl. házasság különféle értékei, házasságon kívüli 

partnerkapcsolatok szerepe stb.), a nemzeti identitást (pl. nemzeti hovatartozásra való 

büszkeség, nemzeti identitás elvesztésétől való félelem az EU-ban stb.), környezetvédelem 

és végül a politikum és a társadalom viszonyrendszerét vizsgálta. Utóbbi keretében többek 

között a gazdasági-társadalmi egyenlőtlenségekkel, intézményekbe vetett bizalommal, 

politikai aktivitással foglalkozó értékeket mérték fel, rákérdezve az állampolgárok piaci, 

illetve állami orientációjára is. 
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Az EVS alapján a szabad piacgazdasági berendezkedéssel kapcsolatos attitűdök öt fő kérdés 

mentén ragadhatók meg az általános társadalmi egyenlőtlenségre, az egyénekről való állami 

gondoskodásra, a piaci versenyre, a piaci szereplők állami kontrolljára és tulajdonlására 

vonatkozóan. A kérdések tízfokú skálán mérték a válaszadók ellentétes attitűdjeit, a skálán a 

végpontok tehát az antagonisztikus, extrém beállítódásokat megjelenítik.  

 

Mivel a fentiekben a kapitalizmus egyik legfontosabb alapjának az individualista felfogás 

széles körű érvényesülését neveztük, elsőként ezt a kérdéskört vizsgáljuk az egyéni 

szabadságra és felelősségre vonatkozó kérdések nyomán. 

 

A személyes szabadság vagy egyenlőség kérdés a válaszadókat az egalitárius-individualista 

spektrum mentén helyezte el. Az adatok alapján látható, hogy a magyar társadalmat élesen 

megosztja a kérdés, a szabadság és az egyenlőség közötti választás szinte szimmetrikusan 

kettéosztja a populációt. A megkérdezettek valamivel több mint 47 százaléka a személyes 

szabadságot tartja fontosabbnak, míg 50 százaléka az egyenlőséget preferálja a 

szabadsággal szemben.  

 
1. táblázat: Személyes szabadság versus társadalmi egyenlőtlenségek (%, 2008) 

Úgy gondolom, mind a szabadság, mind az egyenlőség fontos 
dolog. De ha választanom kell a kettő közül, a személyes 
szabadságot tartanám fontosabbnak, vagyis hogy az ember 
szabadon élhessen és ne korlátozzák fejlődését 

47,1 

Persze hogy fontos mind a szabadság, mind az egyenlőség. De ha 
választanom kell a kettő közül, az egyenlőséget fontosabbnak 
tartom, vagyis hogy ne legyenek hátrányos helyzetű emberek, és a 
társadalmi osztálykülönbségek ne legyenek túl nagyok 

50,0 

Egyik sem/nem tudja/nem válaszol 2,9 

(Forrás: EVS 2008) 

 
Az egyénekről való gondoskodás felelősére vonatkozó kérdésre (az egyéneknek maguknak 

vagy az államnak kell viselnie ezt a felelősséget) adott válaszok eloszlása kiegyensúlyozott, 

kissé individualizmus-párti társadalmat mutatnak, hiszen a válaszadók többsége a skála 1-5-

ig terjedő „individualista” térfelén található. Ugyanakkor az állami felelősségvállalásban 

extrém mértékben hívők aránya meghaladja az egyéni felelősséget extrém mértékben 

hangsúlyozók arányát. 
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1. ábra: Öngondoskodás versus állami gondoskodás - 2008 

 
(A válaszok százalékos megoszlása az 1: Az egyéneknek nagyobb mértékben kellene felelősséget 
vállalniuk a saját magukról való gondoskodásban – 10: Az államnak nagyobb mértékben kellene 
felelősséget vállalnia az emberekről való gondoskodásban skálán. Forrás: EVS 2008) 

 
Az adatokat érdemes szemügyre venni a politikai hovatartozás fényében is. A politikai 

identitást „független változóként” tekintve, vajon mennyiben határozzák meg a politikai 

értékbeállítódások az állami gondoskodás iránti igényt? Ennek a kérdésnek a 

megválaszolásához az aktív szavazók 8 fokú arányskáláját használjuk, amely ha minimálisan 

is, de mérhetővé teszi a szélsőjobboldali szavazókat is (1513 válaszolóból 16 Jobbikos és 9 

MIÉP-es található). A bal-jobb kontinuumon a válaszadók többsége a felelősségvállalást 

tekintve középre összpontosul, azaz a politikai irányultság nem függ markánsan össze a 

magán- vagy állami gondoskodással. Mindezt azzal lehet finomítani, hogy a baloldali skála 

végén lévők közül is a többség mérsékelten individualista. További érdekesség, hogy a 

magasabb egyéni és állami felelősségvállalás egyaránt a jobboldali térfélhez köthető, a 

legmagasabb állami szerepvállalást a jobbszélen elhelyezkedő csoportban láthatjuk 16%-kal, 

ugyanebben a csoportban a magán-felelősségvállalás kizárólagosságát 12% támogatja.  

 

Az EVS – és más kutatások – adataiból ugyanakkor az is látszik, hogy a magyar társadalom 

egyszerre szeretne nagyfokú önállóságot és erős állami felelősségvállalást, ami 
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nyilvánvalóan ellentmondásos hozzáállás. Ahogy a tanulmányunk további részeiben 

bemutatjuk, a kormányzat felelősségét több területen (munkahelyek, megfelelő 

egészségügyi ellátás, jóléti kiadások) is firtató kérdésekre adott válaszok esetében azt 

tapasztaljuk, hogy nincs statisztikailag szignifikáns különbség a válaszok között. A nagyfokú 

önállóság hívei gyakran tehát ugyanannyira várják el az államtól különböző feladatoknak az 

ellátását, mint azok, akik nem tartják fontosnak az egyéni felelősséget.  

 

Az államhoz való ellentmondásos viszonyulás egyik lehetséges kiváltója lehet az 

állampolgárok egymással szembeni bizalmatlanságának magas szintje, amelyet ugyancsak 

számos kutatás mutatott már ki. Mivel az egyének rendkívül rossz véleménnyel vannak a 

körülöttük lévő emberekről általában, sorsuk jobbra fordítását az államtól várják. A kelet-

európai országokban a több évtizedig tartó államszocializmus időszaka a hivatalos 

kollektivista ideológia ellenére nem eredményezett nagyobb társadalmi összetartást; ezeket 

az országokat Nyugat-Európával összevetve inkább a társadalmi kohézió és a bizalom 

alacsonyabb szintje, egyfajta gyanakváson alapuló, „paranoid” individualizmus, illetve az 

abból fakadó bezárkózás jellemzi. A kelet-európai, így a magyar választók többsége az 

állammal szemben is bizalmatlan, de más emberekkel szemben még erősebben gyanakvó, 

ez teszi őket „paternalistává”. 
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Paternalizmus 
 
A paternalizmust a Stanford Filozófiai Enciklopédiája úgy definiálja, mint az állam 

beavatkozását az egyén életébe abból a célból, hogy az érintettet megóvja a lehetséges 

ártalmaktól, illetve javítsa körülményeit. Az állami szerepvállalás mindazonáltal az egyén 

autonómiájának, szabadságának valamilyen mértékű korlátozásával jár. A lágy (szoft) 

paternalizmus nézete szerint az állami atyáskodás akkor igazolható, ha az egyén tudatosan 

és önként vállalja a nagyobb jóléttel, biztonsággal járó korlátokat is. Egy korábbi 

tanulmányunkban2 ez utóbbi nézőpontból, tehát az állampolgárok oldaláról közelítette meg 

a témát.  

 

Paternalistának ebből a nézőpontból tehát az egyén akkor nevezhető, ha elvárja az 

intenzívebb állami szerepvállalást, szabályozást, ugyanakkor tisztában van azzal, hogy ez 

számára korlátozásokkal, áldozatokkal jár, és ezeket elfogadja az állami beavatkozás 

jótékony hatásáért cserébe. Ez persze a paternalizmusnak egyfajta idealizált 

megközelítésmódja, az állammal szembeni elvárások ennél többnyire – különösen 

Magyarországon – jóval ellentmondásosabban jelentkeznek: az egyén az állami 

szerepvállalás előnyeit (pl. nagyobb biztonság, kisebb társadalmi különbségek) igényli, 

ugyanakkor nem fogadja el, hogy ez egyéni szinten is áldozatokat igényel (például a 

magasabb szintű adók, az egyéni autonómia szűkülése révén). Az állam szerepével 

kapcsolatos közgondolkodás és a paternalista attitűdök ellentmondásosságára korábbi 

kutatások3 is rámutattak. Az általános felelősségvállalás szempontjából a több individualista 

vonást mutató országok mutattak erősebb konzisztenciát, míg a paternalista 

társadalmakban alig tapasztalható következetes mintázat – sem az országok között, sem 

azokon belül. 

 

                                                           
2
 Molnár Csaba–Krekó Péter: Államfetisiszták-e a magyarok? in Magyarország Politikai Évkönyve 2010-ről 

(2010) 
3
 Albert Fruzsina, Dávid Beáta 2009. Állami szerepvállalás – egyéni felelősség. 

http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/ gazdkult_albert_david.pdf 
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A továbbiakban a magyar társadalom államhoz való viszonyát és az ellentmondásos 

elvárások jellemző mintázatait a European Social Survey (ESS) közvéleménykutatás-sorozat 

adatbázisán végzett számítások alapján vizsgáljuk. A jelenség megragadásában három 

aspektust különböztetünk meg: az állami szerepvállalást kívánatosnak tartó paternalizmust, 

a szociális juttatásoknak kedvező társadalmi szerepet tulajdonító segélypártiságot és a 

nagyobb elvonást, továbbá az állami szolgáltatások kiterjesztését igénylő újraelosztást.  

 

A „mindenható éjjeliőrállam” 
 

Az ESS-kutatás 6 kérdés mentén mérte az élet különböző területein elvárt állami 

gondoskodást, ezekből a kérdésekből egy paternalizmus főkomponens került kialakításra, 

melynek alapján látható, hogy a mintában szereplő 28 ország közül a szovjet utódállamok és 

a déli országok, illetve egyes északi országok (Finnország, Norvégia) jellemezhetőek inkább 

paternalista attitűddel. Hazánkban a régiós társaknál magasabb az állami szerepvállalás 

iránti igény.  

 

Ezzel együtt a hazai válaszadók a hazai válaszadók háromnegyede inkább egyetértett azzal a 

kijelentéssel, mely szerint „az állam túlságosan beavatkozik az életünkbe”, 31 százalék pedig 

teljesen egyetértett vele a 2009 őszén felvett Standard Eurobarometer 72 kutatás adatai 

alapján. Az eredmény mintegy kétszerese a másik három visegrádi országban mért 

aránynak. Mikor pontosan meghatározott feladatokban játszott állami felelősség a kérdés, 

akkor azokat a válaszadók határozottan az államtól várják el. Általánosságban azonban 

inkább tehernek érzik annak beavatkozását. Az állami beavatkozás „általános” és „konkrét” 

szintjein mutatkozó ezen konfliktust korábbi kutatások is kimutatták4. 

                                                           
4
 Gábos András, Keller Tamás, Medgyesi Márton, Tóth István György 2007. Adótudatosság, fiskális illúziók és az 

állami új-raelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon. http://www.tarki.hu/adatbank-
h/kutjel/pdf/b190.pdf 
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2. ábra: Országok rangsora a paternalizmus főkomponens értékei alapján 

 
 
A paternalizmus magyarázatához érdemes szemügyre venni az egyéni függetlenségi iránti 

igényt, illetve az állampolgárok – már említett - egymással szembeni bizalmatlanságát. Az 

individualista és a paternalista attitűdök bizarr keveredését tapasztalhatjuk az ESS negyedik 

hullámának egyéni függetlenségre és az erős államra vonatkozó két kérdésére adott 

válaszokban egyaránt. Az egyéni függetlenségre adott válaszok alapján képzett alcsoportok 

között ugyanis nincs statisztikailag szignifikáns különbség a válaszadók magas paternalizmus 

iránti igényszintjében. Ahogy korábban jeleztük, a bizalmatlanságot tekintve a 

posztkommunista országokat Nyugat-Európával összevetve inkább a társadalmi kohézió és a 

bizalom alacsonyabb szintje, egyfajta gyanakváson alapuló individualizmus, illetve az abból 

fakadó bezárkózás jellemzi. A kelet-európai választók többsége az állammal szemben is 

bizalmatlan, de más emberekkel szemben még erősebben gyanakvó. Az ESS-kutatás 

emberek közötti „horizontális bizalmat” vizsgáló három kérdéséből egy „társadalmi tőke” 

faktort képezve megerősítést nyert, hogy az egymással szembeni bizalmatlanság elsősorban 

a volt szocialista országok, valamint jellemzően a déli országok társadalmaira jellemző. 

Ennek szintje az adatfelvételek 2003-as és 2009-es hulláma között nem változott 

szignifikánsan Magyarországon.  
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2. táblázat A társadalmi bizalom összetevőinek átlagai a magyar mintában (átlagok a 0–10 skálán) 

 ESS1 ESS4 

A legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy nem 

lehetünk elég óvatosak az emberi kapcsolatokban? 
4,08 4,09 

A legtöbb ember megpróbálná kihasználni Önt, ha 

alkalma nyílna rá, vagy igyekeznének tisztességesek 

lenni? 

4,64 4,58 

Az emberek inkább csak magukkal törődnek, vagy 

általában segítőkészek? 
4,16 4,28 

 

A hazai mintán belül vizsgálva az átlagnál magasabb és alacsonyabb horizontális bizalommal 

rendelkezők két csoportját, látható, hogy az alacsony horizontális bizalommal rendelkező 

csoportban lényegesen magasabb a gondoskodó állam iránti igény, mint az emberekben 

átlagosnál jobban bízó csoportban. (Az eltérés a két csoport között szignifikáns, t = 4,111 p < 

0,01.) Tehát a szociális tőke hiánya megszilárdítja az erős és gondoskodó állam iránti vágyat.  

 
3. táblázat: A paternalizmus főkomponens-átlaga az egymás iránti bizalom függvényében 

 Paternalizmus főkomponens-átlag 

Bizalmatlanok körében (737 fő) 0,10 

Bízók körében (734 fő) –0,12 

 
A társadalmi tőke és paternalizmus főkomponensek által kifeszített térben elhelyezett 

országok sajátos képet mutatnak. Egyrészt egyértelműen ellentétes korreláció áll fenn a két 

főkomponens között (a korrelációs együttható értéke –0,35), tehát azokban az országokban, 

ahol alacsonyabb az emberek egymás iránti bizalmi szintje, ott erősebbek az állam szerepére 

vonatkozó elvárások. Másrészt a skandináv államok és Dánia elkülönült „szigetet” alkotnak 

az átlagtól jóval magasabb társadalmi tőkével és az átlagos államfetisizmussal. 

Magyarország beleillik a paternalizmussal és bizalomhiánnyal jellemezhető csoportba, 

egyedül az individualizmus alacsonyabb szintjében üt el a régiós társaitól.  
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3. ábra Az országok elhelyezkedése a társadalmi tőke és a paternalizmus főkomponensek által 
kifeszített síkon 

 

 

Az állam gondoskodjon, de segélyek nélkül 
 

A szociális juttatásoknak, különösen a segélyezésnek elvben nagy szerepe van abban, hogy a 

rászorulók életminősége javuljon, ezáltal csökkenjenek a társadalmi különbségek. A 

segélyezésnek tulajdonított negatív és pozitív társadalmi hatásokat öt változóból képzett 

„segélypártiság”-főkomponens ragadta meg, melynek magasabb értékei a segélyekkel 

kapcsolatos kedvezőbb véleményeket tükrözi. Az eredmények azt mutatják, hogy a 

kutatásban részt vett 28 ország közül hazánkban vélekednek a választók a 

legkedvezőtlenebbül az állami segélyekről. Ebben a vonatkozásban Nagy-Britannia a hozzánk 

legközelebb eső ország. Ebből a szempontból a posztkommunista országok egyáltalán nem 

alkotnak egy blokkot, Oroszországban, Ukrajnában, Litvániában kifejezetten jó véleménnyel 

vannak az állami juttatásokról a polgárok, míg Magyarországon és például Szlovákiában 

egyáltalán nem.  
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4. ábra Országrangsor a segélypártiság főkomponens értékei alapján 

 
 
A szociális juttatásoknak a magyar válaszadók szerint inkább a gazdasági folyamatokra (a 

vállalkozások adóterhei és általában a gazdaság) van negatív hatása, de az emberek 

motivációját is negatívan befolyásolja.  

 

A paternalista és segélypártiság főkomponensek kétdimenziós terében azonnal szembetűnik 

Magyarország „különutassága”. A segélypárti országokra inkább a paternalizmus a jellemző, 

míg a segélyellenesek között többnyire individualistákat is, de a magyar társadalom úgy 

paternalista, hogy közben rendkívüli mértékben ellenzi a segélyeket.  
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5. ábra Az országok elhelyezkedése a segélypártiság és a paternalizmus főkomponensek 

által kifeszített síkon 

 
 
 

Nagyobb társadalmi egyenlőség, adóztatás nélkül 
 

Az állami újraelosztás támogatását egyetlen változó képezte le, melynek egyik végpontja az 

alacsony adók – alacsony segélyek, másik végpontja pedig a magas adók- magas segélyek 

párosokat jelölte. A segélyezés főkomponens esetén kapott szélsőséges vélekedés alapján 

azt várhatjuk, hogy a magyarok ismét inkább az adók és azzal együtt a szociális ellátások 

csökkentése mellett állnak majd ki, és az eredmények valóban ezt is tükrözik. A hazai 

társadalom inkább lemondana a segélyekről az adócsökkentés érdekében. Hasonló 

eredményre jutottak a Tárki munkatársai is a 2007-es Állam és polgárai kutatás5 során is. 

Mindezek alapján a szolidaritás iránti igény igen alacsony szinten van a magyar 

társadalomban.  

                                                           
5
 Gábos András, Keller Tamás, Medgyesi Márton, Tóth István György 2007. Adótudatosság, fiskális illúziók és az 

állami új-raelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon. http://www.tarki.hu/adatbank-
h/kutjel/pdf/b190.pdf 
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Az újraelosztás és adóztatás kérdését különösen aktuálissá tette az elsősorban a magasabb 

jövedelműeknek kedvező, 2010-ben elfogadott egykulcsos adórendszer. Az intézkedéssel 

ellentétes, a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentése iránti erős igényt jeleznek a 2009-es 

adatfelvétel eredményei, a hazai társadalom fele erősen egyetértett a 

jövedelemkülönbségek kormány általi csökkentésében – ezzel az Európai Unió országai 

rangsorában a második legmagasabb helyet elfoglalva Görögország után. Hasonlóképpen, 

közel a válaszadók fele támogatta a magasabb jövedelműek magasabb adóztatását, azaz a 

progresszív adórendszert.  

 
6. ábra: A kormány csökkentse a jövedelemkülönbségeket (a teljesen egyetértők aránya) 
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Sőt, a jövedelemkülönbségek még akkor sem fogadhatók el, ha azzal a tehetséget és a 

szorgalmat ismerik el. Meritokratizmus vonatkozásban tehát óriási a hazai közgondolkodás 

leszakadása a többi országétól. A jövedelemkülönbségek és újraelosztás összefüggésében 

pedig egyenesen zavarodottság tapasztalható, hiszen Magyarország „külön-utassága” azt 

jelenti, hogy a válaszadók az adócsökkentésekkel párhuzamosan várnák el a jövedelmi 

különbségek állami eszközökkel történő mérséklését.  
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7. ábra Országok elhelyezkedése a jövedelemkülönbségek és az újraelosztás változók által 
kifeszített síkon 

 
 
 

Szociális juttatás: sok is, kevés is 
 

A segélyezésre vonatkozó negatív vélemények rendkívül sokrétűek. A válaszadók 18,6 

százaléka a segélyezés túl nagy gazdasági terhével, 37,4%-a a segélyek jogosulatlan 

igénybevételével, 21%-a pedig a segélyek embereket „lustává tévő” hatásával értett teljesen 

egyet. Nem meglepő módon a vizsgált országok mindegyikében ennél alacsonyabb értékek 

szerepelnek. Tehát a válaszadók jelentős része nem csak a gazdagokat, hanem a szegény, 

segélyezésben részesülő rétegeket is „büntetné” annak érdekében, hogy a saját abszolút és 

relatív hasznát maximálhassa. Itt is találhatunk azonban ambivalenciát, amennyiben 

társadalom 62%-a például egyetért azzal az állítással, hogy a szociális támogatások túl 

alacsonyak ahhoz, hogy segítsék a valóban rászorulókat.   
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Összegzés 

 

Az ESS adatainak vizsgálata az állampolgárok államhoz való viszonyában négy paradox 

vélekedést tár fel: 

 

1. Az állam vállaljon nagyobb felelősséget az egyéneket érintő jólét biztosításában és a 

társadalom irányításában – de ez ne menjen az egyéni szabadság, függetlenség 

rovására, az állam ne avatkozzon be az életünkbe (a mindenható éjjeliőrállam).  

2. Az állam elégítse ki polgárainak szükségleteit, de csökkentse a szociális juttatásokat, 

segélyeket. 

3. Az állam csökkentse a jövedelmek közti különbségeket, de mérsékelje az adókat és a 

szociális kiadásokat.  

4. Az állami juttatások és segélyek szintje egyszerre túlzottan alacsony és túlzottan 

magas. 

 

Mindezek a paternalizmus vonatkozásában tehát nem igazolják vissza azt az általános 

vélekedést, amely szerint a magyar választók minden körülmények között az állami 

szerepvállalás növelését szorgalmaznák. A kép ennél jóval összetettebb – és bizonyos 

szempontból ijesztőbb is. A magyar paternalizmus teljességgel nélkülözi a társadalmi 

szolidaritás minden elemét. 

 

A magyar társadalom nem kínál jó feltételeket a kapitalista társadalmi berendezkedés 

érvényesüléséhez, de csak látszólag támogatja az egyenlősítő törekvéseket. Elvenné ugyanis 

a gazdagoktól magasabb jövedelmüket – de a szegényektől is az állami juttatásokat. Az 

általános gondoskodás igénye helyett inkább a társadalmi irigység és az atomizáltság 

mintázatai tükröződnek vissza benne. Az, hogy a magyarok az államra bíznák a gondoskodás 

feladatát, inkább fakad a felelősség áthárításából, mint szolidaritásból és az állam 

intézményeibe vetett bizalomból. Sőt, a sajátos magyarországi paternalizmus leginkább 

éppen a bizalmatlanság terméke: a magyar társadalom tagjai azért igényelnék az állam 

atyáskodó szerepvállalását, mert nem bíznak másokban.  
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A társadalom bizonyos szempontból nézve kollektivistának, egaliternek és etatistának tűnik 

– más perspektívából viszont individualista, redisztribúcióellenes és neoliberális. Ezek 

azonban nem megalapozott nézetek, hanem inkább ellentmondásos vélekedések, melyek 

egyes pontokon össze-egyeztethetőek, másrészről viszont az adatok az állam szerepével 

kapcsolatos ismerethiány magas szintjét mutatják, ami szükségszerűen vezet 

ellentmondásos válaszokhoz – ezért nem érdemes a válaszok mögött mindenáron a 

koherens gondolkodási mintázatokat keresni. Mindez legfeljebb a rövid távú önérdek felől 

közelítve értelmezhető, ami azonban nem felel meg a kapitalizmus ideológiájában 

megfogalmazott racionális önérdek-érvényesítésnek eszméjének.  
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Versenyellenesség 

Az Európai Bizottság a tagállamok mindegyikében lekérdezett Eurobarometer közvélemény-

kutatásaiban a piachoz és kapitalizmushoz fűződő viszonyról két fontos kérdést tesz fel 

időről időre: „túlságosan beavatkozik-e az állam az életünkbe?”, illetve „a szabad verseny a 

gazdasági prosperitás legfőbb záloga” kérdésekkel. Nyilvánvalóan az első kérdésre tagadó 

választ adók magasabb állami szerepvállalással értenek egyet, a szabad versenyt elutasítók 

pedig gazdasági létüket inkább a nagy szociális ellátórendszerekhez, közvetve az államhoz 

kötik.  

Az Eurobarometer felmérései lehetővé teszik a gazdasági világválságot megelőző, a 

világválság kitörésekor adott és a világválság „lecsengésének”, enyhülésének folyamatában 

formált vélemények összevetését. A válság nagyfokú gazdasági és társadalmi anómiával járó 

helyzetében, a pénzügyi közvetítőrendszer tényleges és bizalmi megroppanásával az 

emberekben joggal merülhetnek fel kétségek a szabadpiac normális, számukra kedvező 

működésével kapcsolatban, és ezzel párhuzamosan növekedhet a támaszkodásuk az állami-

közösségi kollektív struktúrákra, amely egyben szociálpszichológiai biztonságot is nyújthat 

számukra. Az összevetésben különösen figyelemreméltó a magyar adatok alakulása, hiszen a 

kelet-közép-európai térség a társadalmi-politikai-gazdasági rendszerváltozások sokkját 

követően csak rövid ideig ismerkedhetett a szabadpiaci körülményekkel, annak a többség 

számára előnyöket nyújtó gazdaságilag prosperáló szakaszával. Tehát a kelet-közép-európai 

államok szabadpiachoz és államhoz fűződő paternalista viszonyát a hosszútávú érték-

tendenciák alakulásában csak kevésbé tükrözik a kapitalista viszonyok rövid időszakát, annál 

inkább a több évtizedes irányított és „biztonságosnak” tűnő tervgazdálkodási munkaerőpiac 

körülményeit és generációs tapasztalatait, melyekhez képest a szabadpiac, főként 

diszfunkcionális válságok időszakában, hátránnyal indul.  

A válságot megelőző 2006 őszi adatfelvételre támaszkodó Eurobarometer 66 felmérése 

ideális állapotokat tükröz. Az EU magját jelentő EU15 ország-csoportban pontosan 

ugyanolyan magas, 63%-os arányban tartják túlzottnak az állami beavatkozást, mint a 

kibővített EU25 csoportban. A magyarországi válaszadók még ezen is túlszárnyalva 73%-ban 

utasították el a paternalizmust. A szabad verseny támogatása szintén hasonló szinteken volt, 
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az EU15 62, az EU15 még ennél is magasabb 64%-kal. Egyedül Magyarország bizonyult ebből 

a szempontból pesszimistábbnak a maga 55%-os támogatási arányával.  

 
4. táblázat: A szabad verseny a legjobb módja a gazdasági jólét biztosításának (%, 2006. 

szeptember) 

  
teljes 

mértékben 
egyetért 

inkább 
egyet ért 

inkább 
nem ért 

egyet 

egyáltalán 
nem ért 

egyet 
NT/NV 

Magyarország 17 38 22 8 15 

EU15 19 43 20 6 12 

EU25 20 44 19 5 12 

(Forrás: Standard Eurobarometer 66, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf) 

 

Az adatok mindenképpen arról tanúskodnak, hogy az újonnan csatlakozó poszt-kommunista 

országok nem rontották, adott esetben még növelték is a szabad verseny mellett 

elkötelezettek európai táborát, a kelet-nyugati életszínvonalbeli különbségekre tekintettel 

egyértelműen a gazdasági realitásokon túlmutató „hitet” tükrözött az új társadalmi 

berendezkedésben. 

 
5. táblázat: Az állam túlzott mértékben beavatkozik az életünkbe (%, 2006. szeptember) 

  
teljes 

mértékben 
egyetért 

inkább 
egyet ért 

inkább 
nem ért 

egyet 

egyáltalán 
nem ért 

egyet 
NT/NV 

Magyarország 37 36 18 5 4 

EU15 24 39 26 6 5 

EU25 24 39 27 6 5 

(Forrás: Standard Eurobarometer 66, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_en.pdf) 

 

 
A válság kirobbanásának évében készült Eurobarometer 69 felmérésben az állami 

intervenciót elutasítók aránya az EU27 átlagra rendelkezésre álló adatok szerint 63%-ról 

58%-ra csökkent. Kisebb mértékű, de egyező irányú változás figyelhető meg a szabad 

verseny támogatása esetében is, amely 64%-ról 61%-ra csökkent.  

 

Magyarország ugyanakkor kétféleképpen is kilóg a sorból. Egyrészt a „béke időkhöz” képest 

a magyarok paternalizmus ellenessége – ha minimálisan is, de - nőtt 75%-ra, másrészt a 

szabad piac eleve alacsonyabb támogatása megdöbbentően jelentősen csökkent, 55-ről 
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46%-ra. Az ellentétes helyzetre egyfajta magyarázatot kínálhat a 90-es rendszerváltozás 

sokkpolitikája, amely egyértelműen demonstrálta a korábban biztosnak hitt gazdasági 

struktúrák összeomlásával a paternalizmus működésképtelenségét, megbízhatatlanságát, 

ugyanakkor az új kapitalista intézmények és munkaerőpiac még hosszú évekig nem volt 

képes ellensúlyozni az előzőek összeomlásából származó sokkot, gazdasági és társadalmi 

egzisztenciális válságot. A posztkommunista tapasztalatok fényében tehát a kettős 

bizalmatlanság érthető.  

 
6. táblázat: A szabad verseny a legjobb módja a gazdasági jólét biztosításának (%, 2008. március-
április, zárójelben az előző méréshez viszonyítot változás látható) 

  
teljes 

mértékben 
egyetért 

inkább 
egyet ért 

inkább 
nem ért 

egyet 

egyáltalán 
nem ért 

egyet 
NT/NV 

Magyarország 12 (-5) 34 (-4) 27 (+5) 12 (+4) 15 (0) 

EU27 18 (-2) 43 (-1) 19 (0) 6 (+1) 14 (+2) 

(Forrás: Standard Eurobarometer 
69,http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb69_annexes.pdf ) 

 

 
 

7. táblázat: Az állam túlzott mértékben beavatkozik az életünkbe (%, 2008. március-április, 
zárójelben az előző méréshez viszonyított változás látható) 

  
teljes 

mértékben 
egyetért 

inkább 
egyet ért 

inkább 
nem ért 

egyet 

egyáltalán 
nem ért 

egyet 
NT/NV 

Magyarország 36 (-1) 39 (+3) 18 (0) 4 (-1) 3 (-1) 

EU27 21 (-2) 37 (-2) 29 (+2) 8 (+2) 5 (0) 

(Forrás: Standard Eurobarometer 
69,http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb69/eb69_annexes.pdf ) 

 

 
A válság „lecsengését” vagy w-alakú válság kissé felfelé ívelő szárát diagnosztizáló 2009 végi 

Eurobarometer 72 kutatás a válság előtti bizalmi szintekre való visszakapaszkodással 

jellemezhető. Az állami beavatkozást túlzónak tartók aránya az EU27 szintjén 61%-kal 

majdnem elérte a válság előtti szintet, a magyarországi elutasítottság pedig rögzült a 

korábbi magas 75%-os szinten, bár a vélemények kevésbé markánsak. Sőt a piaci verseny 

támogatása az EU27 tekintetében a válság előtti adatot meghaladó 66%-os szintet ért el, 

míg a magyarországi adat pontosan megegyezik a 2006-os 55%-kal, ugyanakkor a 

piacgazdaságot teljesen elutasítók aránya 8%-ról 9%-ra nőtt 2009 végére.  
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8. táblázat: A szabad verseny a legjobb módja a gazdasági jólét biztosításának (%, 2009. október-
november, zárójelben az előző méréshez viszonyított változás látható) 

  
teljes 

mértékben 
egyetért 

inkább 
egyet ért 

inkább 
nem ért 

egyet 

egyáltalán 
nem ért 

egyet 
NT/NV 

Magyarország 13 (+1) 42 (+8) 27 (0) 9 (-3) 9 (-6) 

EU27 17 (-1) 49 (+6) 20 (+1) 4 (-2) 10 (-4) 

(Forrás: Standard Eurobarometer 72, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72/eb72_anx_vol2.pdf) 

 
9. táblázat: Az állam túlzott mértékben beavatkozik az életünkbe (%, 2009. október-november, 

zárójelben az előző méréshez viszonyított változás látható) 

  
teljes 

mértékben 
egyetért 

inkább 
egyet ért 

inkább 
nem ért 

egyet 

egyáltalán 
nem ért 

egyet 
NT/NV 

Magyarország 31 (-5) 44 (+5) 18 (-9) 5 (+1) 2 (-1) 

EU27 20 (-1) 41 (+4) 29 (0) 6 (-2) 4 (-1) 

(Forrás: Standard Eurobarometer 72,  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72/eb72_anx_vol2.pdf ) 

 
 
A 2009-es év gazdasági stabilizációja után 2012 már egyértelműen a gazdasági válságból 

való kilábalás időszaka mint a nyugat-európai gazdasági mutatókat, mind a 

társadalomlélektani helyzetet illetően. Az EU27 és Magyarország azonban egymástól elváló 

utat kezd járni. Az EU szintjén mindkét aspektusból stabilizálódni látszik a paternalizmus 

ellenesség 64%-os, a piacpártiság 65%-os értékekkel, melyek a 2006-os időszak 

nyugodtságáról és optimizmusáról árulkodnak. A magyarországi helyzet azonban tovább 

növekvő állammal szemben tanúsított bizalmatlanságot hozott a csúcsot döntő 79%-os 

aránnyal, míg a paternalizmussal teljesen egyetértők aránya a szinte hibahatárhoz közelítő, 

mérhetetlen 3%-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan a piacgazdaságba vetett piaci bizalom sem 

volt képes stabilizálódni, 55-ról 54%-ra csökkent. Következésképpen az EU és a 

magyarországi adatok divergálása hűen tükrözi a gazdasági fejlődésben és perspektívában 

egyre nyíló ollót Magyarország és közvetlen környezete, továbbá Nyugat-Európa között.  
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10. táblázat A szabad verseny a legjobb módja a gazdasági jólét biztosításának (%, 2012. május, 
zárójelben az előző méréshez viszonyított változás látható) 

  
teljes 

mértékben 
egyetért 

inkább 
egyet ért 

inkább 
nem ért 

egyet 

egyáltalán 
nem ért 

egyet 
NT/NV 

Magyarország 14 (+1) 40 (-2) 25 (-2) 9 (0) 12 (+3) 

EU27 19 (+2) 46 (-3) 19 (-1) 6 (+2) 10 (0) 

(Forrás: Standard Eurobarometer 77, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_anx_en.pdf) 

 
11. táblázat Az állam túlzott mértékben beavatkozik az életünkbe (%,2012. május, zárójelben az 
előző méréshez viszonyított változás látható) 

  
teljes 

mértékben 
egyetért 

inkább 
egyet ért 

inkább 
nem ért 

egyet 

egyáltalán 
nem ért 

egyet 
NT/NV 

Magyarország 38 (+7) 41 (-3) 15 (-3) 3 -2) 3 (+1) 

EU27 24 (+4) 40 (-1) 27 (-2) 5 (-1) 4 (0) 

(Forrás: Standard Eurobarometer 
77,http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_anx_en.pdf ) 

 

 
Az EVS felmérés 2008-as adataihoz képest az Eurobarometer szisztematikusan „alulméri” a 

piaci verseny támogatottságát, ugyanakkor a romló tendenciák az EVS-ben megjelenő piaci 

vállalatok alacsony szintű támogatásával együtt borús képet fest a magyarországi piaci 

folyamatokat illetően, hiszen a szabad piacgazdaságban ugyanolyan fontos a piaci szereplők 

„bizalmi tőkéje” a fejlődést illetően, mint a gazdaság egyéb materiális feltételei. (Az állami 

beavatkozás vonatkozásában az EVS felmérés a vállalatok potenciális állami kontrolljára is 

rákérdezett. A politika irányultságot tekintve bár a szélsőbaloldal skála-csoportjában a 

legmagasabb 66,7% az állami kontroll kizárólagossága, azonban a maximális állami kontrollt 

legegyenletesebben a 6-10-ig terjedő jobboldali csoportokban vallják csoportonként 30% 

körüli értékekkel.) 

 

Az EVS és az Eurobarometer felmérései is rávilágítanak tehát a magyarországi paternalizmus 

azon sajátosságára, hogy a „privát-paternalizmust”, azaz az egyéni életbe való állami 

beavatkozást egyre fokozódó mértékben utasítják el főként válság ciklusok idején az 

emberek. A „köz-paternalizmust” viszont, amely a vállalatok és a piac közvetett irányítási-

felügyeleti vagy közvetlen tulajdonlási kontrolljában nyilvánul meg, nagymértékben 
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támogatják. A bizalmi társadalmi viszonyulási pontok következésképpen egymásnak teljesen 

ellentmondó üzeneteket, viszonyokat jelentenek: sokak számára az állam csak azért 

megbízható, mivel a még megbízhatatlanabb piaci szereplőket kell „féken tartsa”, a piaci 

szereplők pedig annak ellenére bizalomra méltatlanok, hogy a piaci versenyt a többség a 

társadalom működtetésének alapvető kereteként fogadja el.  

 
8. ábra: A szabad verseny a legjobb módja a gazdasági jólét biztosításának (a magyar válaszok 

százalékos megoszlása, 2006-2012) 

 

 
Mint a fentiekből látható volt, az erős és ellentmondásos magyarországi paternalizmus 

mögött nem közösségelvű és szolidáris, nem is jó értelemben vett individualista felfogás áll, 

hanem egy alapvetően bizalomhiányos és önző mentalitás. Az állami újraelosztás addig 

fontos sokak számára, amíg a saját jólétüket biztosítja, ugyanakkor az egyéni 

érdekérvényesítésnek a többség szerint nem megfelelő útja a verseny sem. A legtöbb 

magyar ráadásul úgy gondolja, hogy az elért eredmények alapvetően nem a teljesítménytől 

függnek, hanem az előrejutáshoz elsősorban kapcsolatok szükségesek, e szempont mögött 

pedig minden más háttérbe szorul. 

 

A jövőt illetően különösen aggasztó adat, hogy Magyarországon a fiatalok 40 százaléka 

tekinthető versenyellenesnek. Ők azok, akik az Eurobarometer 2012-es felmérése szerint 

nem értettek egyet azzal a kijelentéssel, hogy a szabad verseny a legjobb módja a gazdasági 
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jólét biztosításának. Ez az arány mind az EU27 átlagnál (27%), mind a 12 új tagállam 

átlagánál (20%) lényeges nagyobb. 

A verseny és az együttműködés kérdéskörét sok éve vizsgáló Fülöp Márta középiskolás és 

egyetemista fiatalok körében végzett kutatásai szerint a magyar fiatalok háromnegyede 

ugyan azt mondja, hogy a siker eléréséhez fontos, hogy versengeni tudjunk és versengők 

legyünk, vagy helyt tudjunk állni versenyhelyzetekben, mégis gyakrabban tartja negatív, 

mint pozitív dolognak a sikert magát. Ez paradox viszonynak tekinthető, ami a 

vizsgálatokban szereplő más nemzetek fiataljaira kevésbé jellemző. Ezek kutatások emellett 

azt is kimutatták, hogy a magyar fiatalok szerint a sikerhez jellemzően nem a kiváló 

képességek, a versenyképes egyéni tulajdonságok, hanem az agresszív és immorális 

eszközök vezetnek. A magyar fiatalok tehát egyfelől fontosnak tartják a sikert, és sikeresek 

akarnak lenni, másfelől azonban nagyon ambivalensen tekintenek a sikerre és ahhoz vezető 

útra.6 

Jellemző példa, hogy egy középiskolások körében készített kutatás egyik kérdésében a 

válaszadóknak 20 lehetőség közül sorrendbe állítva kellett megjelölniük az üzleti siker 

legfontosabb feltételének tartott hat tényezőt. Az első hat helyre a következők kerültek: 

pénz (68%), céltudatosság (59%), kitartás (54%), jó kapcsolatok (54%), kockázatvállalás 

(40%), jó megjelenés (33%). A listát tehát a pénz vezeti, amely nem az egyén 

tulajdonságaihoz és érdemeihez kötődő eredményt jelent a fiatalok felfogásában, hanem 

külső feltételt. A tudást, amelyhez az iskola közvetlenül hozzájárulhat, a válaszadóknak csak 

24%-a jelölte.7 

Fülöp Márta arra is felhívja a figyelmet8, hogy a versenyképességet leginkább az olyan 

versengés növeli, amely az egyén, a csoport és a társadalom fejlődését és együttműködését 

szolgálja. Ahol a versengő felek nem ellenségként, hanem ellenfélként vagy az önfejlődést 

szolgáló partnerként tekintenek egymásra, a megérdemelt győzelmet pedig mind a győztes, 

mind a környezete el tudja ismerni, és a vesztésből a vesztes talpra tud állni. Ehhez képest a 

magyarok a sikeresen versengő egyéneket rosszindulatú emberként jellemzik, a 

                                                           
6
 Fülöp, M. (2007): Az egyén versenyképességének lehetőségei. 

7
 Uo. 

8
 Fülöp Márta (2001): A versengés szerepe. 
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versenytársakat ellenségként írják le, a versengést magát pedig szelekciónak látják, amely 

kiválasztja, hogy ki az okos, a buta, az erős, a gyenge.9 

 

Mindebből jól látható, hogy a magyar fiatalok rossz kényszerként értelmezik a versengést, 

félnek és frusztráltak tőle, a sikeres embereket pedig egyszerre irigylik és megvetik. 

Ugyanígy viszonyul a versengéshez a környezetük is. A verseny helyes, közösséget is segítő 

felfogását így vélhetően nincs módjuk megtanulni sem otthon, sem az iskolában. Ezek után 

nem meglepő, hogy a fiatalok nem tekintenek jó szemmel a demokratikus politikai 

versengésre sem. Sőt, a politikával kapcsolatos előítéleteik, ismereteik és tapasztalataik 

alapján a kompetitív politikai rendszerről még rosszabb véleménnyel vannak, mint a 

gazdasági versenyről. 

 

Elvtelen politikai polarizáció 
 

A Tárki 2013 őszén publikálta Értékek 2013 című tanulmányát10, amely “A gazdasági 

növekedés társadalmi, kulturális feltételei” című kutatás 2013. évi hullámának eredményeit 

mutatja be. Ebben a tanulmányban a kutatók négy területen (bizalom, normakövetés, az 

állam szerepének és a demokráciának megítélése) vizsgálják a lakossági vélemények 

alakulását. Elemzésükben elsősorban időbeli összehasonlításokat tesznek, a 2013-as 

állapotot hasonlítják össze a négy évvel korábbi, 2009-es állapottal. Az alábbiakban ennek a 

tanulmánynak az állam szerepére vonatkozó megállapításait mutatjuk be. 

 

Az állami vagy piaci megoldások igénylése 

A válaszadóknál 10 fokú skálán az állami vagy piaci megoldások preferálására kérdeztek rá, 

olyan területeken, mint a munkahelyteremtés, oktatás, lakásügy, mezőgazdaság, illetve a 

jóléti kiadások (beleértve az egészségügyet, az oktatást és a szociális juttatásokat). A 2013-

as válaszok átlaga mind a skála középértéke (5,5) felett található, 2009-2013 között a 

mezőgazdaság és oktatás kivételével az állami megoldások felé mozdult el a lakosság 

                                                           
9
 Fülöp, M. (2007): Az egyén versenyképességének lehetőségei. 

10
 Tárki: Értékek 2013 (2013. október), 

http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/2013/2013_zarotanulmany_gazd_kultura.pdf 
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véleménye, legnagyobb mértékben a lakásügy és a jólét kiadások, közel a skála 

egyharmadával11. 

 
9. ábra: Az állami vagy piaci alternatívák támogatottságának alakulása, 2009-2013 

 
(Átlagok a 10-fokú skálán, ahol 1=piaci megoldás, 10=állami megoldás. Az itemek a vízszintes tengelyen a 
2009-es átlagok alapján vannak nagyság szerint növekvő sorrendbe helyezve. Forrás: Tárki: Értékek 2013) 

 
Politikai önbesorolás szerinti bontásban az látható, hogy a bal- és jobboldal véleménye nem 

konzekvens az állami és piaci alternatívák igénylése esetében. Hagyományosan a baloldali 

érzelműek támogatnák az állami, míg a jobboldaliak a piaci megoldásokat. A politikai 

táborok által adott válaszok átlagainak különbség-változását 2009-2013 között jól mutatja az 

alábbi ábra. 2009-ben a baloldaliak a tanulás piacosítását, a tandíjat támogatták, a 

jobboldaliak ezt állami feladatnak tartották, mindez 2013-ra megfordult. Emellett a baloldal 

a mezőgazdaság, szociális juttatások és a munkahelyteremtés területén is markánsan 

elmozdultak a piaci megoldások felé, azaz a két tábor  közötti különbség csökken, a lakás ügy 

kivételével. Mindebből arra a következtetésre jutottak a szerzők, hogy az emberek 

piaci/állami megoldásokról alkotott véleményét meglehetősen erősen vezetik a napi 

politikai események. A jobboldali vezetés ugyanis (korábbi, például 2008-as, 

megnyilvánulásaival ellentétben) éppen a tandíj bevezetése mellett köteleződött el az 

                                                           
11

 Tárki: Értékek 2013, 39. o. 
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elmúlt években12. Korábbi kutatások eredményei is igazolják, hogy a választók nem tudják 

egyértelműen beazonosítani azt, hogy az egyes gazdaság- vagy társadalompolitikai 

intézkedések jobb vagy baloldalhoz köthetőek-e. 

 

10. ábra: Az állami vagy piaci alternatívák esetében tapasztalt összetételi változások politikai 
önbesorolás alapján 

 
(Átlagok a 10-fokú skálán, ahol 1=piaci megoldás, 10=állami megoldás. Baloldali szavazó=10-es skálán 1,2,3. 

Jobboldali szavazó=10-es skálán 8,9,10. Az itemek a vízszintes tengelyen a jobboldali szavazók 2013-as átlagai 
alapján vannak nagyság szerint növekvő sorrendbe helyezve. Forrás: Tárki: Értékek 2013) 

 
A gazdagok és szegények bontásban a gazdagok 2009-hez képest továbbra is a 

mezőgazdaság, a szociális juttatások és a munkahelyteremtés piaci megoldását támogatják, 

azonban a szegények is jelentősen elmozdultak a piac felé. Az oktatásügy itt is rendhagyóan 

viselkedik, a csoportok közötti markáns különbség gyakorlatilag megszűnt 2013-ra, illetve a 

gazdagok véleménye egy hajszálnyival az állami megoldás preferálása irányába mozdult el 

(legalábbis a szegényekhez képest). A lakásügyet tekintve fordított irányú az elmozdulás, a 

szegények jobban pártolják az állami beavatkozást, segítséget 2009-hez képest13. 

 
Egyenlőtlenségek és állami szerepvállalás 
Az állami szerepvállalás igénylése (az állam biztosítson munkát, csökkentse a jövedelmi 

különbségeket) némileg csökkent az elmúlt négy esztendőben. Szintén csökkent a jövedelmi 

                                                           
12

 Tárki: Értékek 2013, 40. o. 
13

 Tárki: Értékek 2013, 41. o. 
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egyenlőtlenségek nagyságának megítélése – a túlzott jövedelmi különbségek észlelése 

szintén maga után vonhatja az állami beavatkozások igénylését. A csökkenések nagysága 

jelentős (nagyságrendileg 10 százalékpont), és statisztikai értelemben szignifikáns is14. 

 
11. ábra: Az állam szerepéről és az egyenlőtlenségekről alkotott vélemények alakulása, 2009-2013 

 
(A teljesen egyetértek és az inkább egyetértek választ adók aránya az 5-fokú skálán. Az itemek a vízszintes 

tengelyen a 2009-es átlagok alapján vannak nagyság szerint növekvő sorrendbe helyezve. Kisebb kiadások=az 
állam csökkentse a szegények juttatásait; munkanélküliek jöv.=az állam biztosítson a munkanélkülieknek 
jövedelmet; jöv. kül. csökkentése=az állam csökkentse a jövedelmi különbségeket; túl. nagy. jöv. kül.=túl 

nagyok a jövedelmi különbségek. Forrás: Tárki: Értékek 2013) 
 

Társadalmi tényezők szerinti bontásban a bal- és jobboldali szimpatizánsok 

összehasonlítását adathiány akadályozta. A gazdagok (a szegényekhez képest) 2013-ban is 

kevésbé igénylik, hogy az állam csökkentse a jövedelmek közötti különbséget, de ez a 

különbség kisebb, mint négy évvel korábban volt jellemző15. 2013-ban az iskolázottak (az 

iskolázatlanokhoz képest) nagyobb mértékben preferálják, hogy az állam csökkentse a 

szegényeknek szánt juttatásokat és kisebb mértékben vélik úgy, hogy túl nagyok a jövedelmi 

különbségek16. 

 

Összességben hasonlóan 2009-hez, 2013-ban is nagymértékű az állami gondoskodás iránti 

igény Magyarországon. Akár olyan formában, hogy az emberek a piaci megoldások helyett 

jobban preferálják az államiakat, akár abban az értelemben, hogy az államnak milyen 

                                                           
14

 Tárki: Értékek 2013, 44. o. 
15

 Tárki: Értékek 2013, 45. o. 
16

 Tárki: Értékek 2013, 46. o. 
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szerepet szánnak a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentésében. A négy évvel korábbi 

állapothoz képest azonban csökkent az állam szerepének igénylése a jövedelmi 

egyenlőtlenségek kezelését illetően. Más területeken azonban (munkanélküliség kezelése, 

lakásügy, jóléti juttatások, stb.) az állami megoldások piaciakkal szembeni előnyben 

részesítése fokozódott. A társadalmi különbségek nagyjából egységesen csökkentek ezekben 

a kérdésekben. Egyedüli kivétel az oktatásügy területe. Minden esetben az látszik, hogy nem 

egy adott politikai gondolkodásmód következetes alkalmazása alakítja a véleményeket, 

hanem azok sokkal inkább a felülről jövő politikai akarat súlya alatt változnak meg. A magyar 

társadalom értékszerkezetének változását tehát elsősorban a politikai polarizáció 

befolyásolja, és következetesen vallott elvek csak keveseknél játszanak szerepet. 
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Kapitalizmussal kapcsolatos attitűdök a szélsőjobboldali 
szimpatizánsok körében  
 

A továbbiakban is a kapitalizmussal kapcsolatban álló értékek és attitűdök vizsgálatával 

folytatjuk, a European Social Survey és a European Values Study adatbázisaira alapozva, de 

mindennek immár a politikai orientációval és a pártpreferenciával való kapcsolatát is 

elemezzük, különös tekintettel a szélsőjobboldali pártok táborára. Az elemzésbe bevont 

országok jellemzően a következők: Magyarország, Norvégia, Hollandia, Belgium, 

Franciaország. 

 

Elsőként az egyéni, illetve az állami felelősség határaival kapcsolatos attitűdöket és 

álláspontokat ismertetjük, következőnek a versennyel és egyéni erőfeszítéssel kapcsolatos 

véleményeket, majd ezt követően a kapitalizmus hátterében álló absztraktabb 

értékdimenziók vizsgálatával folytatjuk.  

 

Egyén és állam  
 

A European Social Survey (ESS) legfrissebb, 2012-2013 során felvett kutatása arról is kérdezi 

az embereket, hogy mennyire érzik hasonlónak magukat különbözőképpen jellemzett 

személyekhez. Két ilyen tétel kapcsolódik jelen tanulmány témájához. Az egyik az egyéni 

függetlenség fontosságát méri: Mennyire hasonlít Önre az az ember, aki számára fontos, 

hogy saját maga döntsön arról, hogy mit csinál? Szeret szabad lenni és nem függni másoktól. 

A másik kérdés pedig az állam által garantált biztonság iránti igényt mérte: Fontos számára, 

hogy a kormány biztosítsa biztonságát mindenfajta fenyegetéssel szemben. Mennyire 

hasonlít Önre az az ember, aki számára fontos, hogy az állam erős legyen, hogy meg tudja 

védeni polgárait. Mivel a mintegy 30 országban végzett kutatás a megkérdezettek 

pártszimpátiáját is mérte, így lehetőség van arra, hogy a szélsőjobboldali pártok 

szavazótáborainak álláspontját összehasonlítsuk a teljes mintán kapott értékekkel.  

 

A magyar kutatásban a megkérdezettek 30 százalék érezte úgy, hogy nagyon hasonlít rá az a 

személy, aki számára fontos, hogy saját maga döntsön arról, hogy mit csinál. Szeret szabad 
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lenni és nem függni másoktól. További 39 százalék pedig a “hasonlít rám” álláspontot 

képviselte. Azaz a társadalom döntő részének fontos az egyéni függetlenség. Ezt jelzi az 6-os 

skálán17 kapott átlag értéke is: 2,09. A Jobbik szimpatizánsai számára még ennél is fontosabb 

a függetlenség, a csoportjukban kapott válaszátlag 1,70. 84 százalékuk választotta a nagyon 

hasonlít rám, iletve a hasonlít rám alternatíva valamelyikét. A szélsőjobboldali választók 

erősebb szabadság iránti igénye nem egyedi magyar jelenség. A bolgár, belga, holland, svájci 

és norvég adatok is ugyanezt mutatják. Ezekben az országokban is hasonló eltérés figyelhető 

meg a szélsőséges pártok szimpatizánsainak és a társadalom véleménye között. 

 

Ugyanakkor 2012 végén, 2013 elején tízből négy magyar nyilatkozott úgy, hogy nagyon 

fontos számára, hogy a kormány biztosítsa biztonságát mindenfajta fenyegetéssel szemben. 

Azt akarja, hogy az állam erős legyen, hogy meg tudja védeni polgárait. További 35 százalék 

fontosnak érezte ezt. Azaz miközben az egyéni függetlenség iránt nagyon erős igény 

jelentkezik, ugyanennyire fontos az embereknek, hogy az állam biztosítsa számukra a 

biztonságérzetet. Ez még markánsabban jelentkezik a jobbikosok körében. Ott az 1,74-os 

skálaátlag18 még alacsonyabb, mint a teljes mintára kapott 1,97-os érték. Ezt tapasztaltuk a 

nemzetközi kitekintés során is. Tehát a szélsőjobboldallal szimpatizálókra az átlagnál 

jellemzőbb, hogy egyszerre igénylik a személyes függetlenséget és az állami védelmet is. 

 

Egyéni és állami felelősségvállalás 
 
Ami az EVS-t illeti, a 2008-as évben felvett kérdőív egyik alkalmazott tételében a 

válaszadóknak el kellett dönteniük egy skálán, hogy az egyes egyéneknek vagy az államnak 

kell-e nagyobb felelősséget vállalniuk az egyénekről való gondoskodásban, körülményeik 

biztosításában. 

 

Az alábbi táblázatban láthatjuk az országok közötti eltérésekre vonatkozó leíró statisztikákat, 

a tételre adott válaszok szignifikánsan különböznek az országok szerint [F(4, 7121)= 26,00, 

p<0,000] 

                                                           
17

 1: nagyon hasonlít rám – 6: egyáltalán nem hasonlít rám 
18

 Ugyanaz a skála, mint feljebb 
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12. táblázat: Egyéni vs. állami felelősség: leíró statisztika 

Ország N Minimum Maximum Átlag Szórás 

Belgium 1502 1 10 5,04 2,387 

Franciaország 1490 1 10 4,61 2,454 

Magyarország 1497 1 10 5,44 2,617 

Hollandia 1548 1 10 4,79 2,121 

Norvégia 1088 1 10 4,88 2,235 

Az egyes országok átlagai az egyéni vagy állami felelősség hangsúlya; az alacsonyabb átlagérték az egyéni 

hangsúly, a magasabb átlagérték az állami hangsúly nagyobb fontosságát jelzi 

 

Mint látható, az egyéni felelősséget leginkább a francia válaszadók hangsúlyozzák, ezt 

sorban a hollandok, a norvégok és a belgák követik, az állam felelősségét pedig leginkább a 

magyarok tartják lényegesnek, összhangban a már fentebb ismertett eredményekkel. 

Fontos megjegyezni azonban, hogy míg az első négy felsorolt ország esetében több ponton 

is csupán tendenciaszintű eltérések tapasztalhatók, addig a post hoc elemzés eredménye 

alapján Magyarország átlagértéke (ld. táblázat) mind a négy többi országtól szignifikánsan 

különbözik a kérdésben, tehát itt tapasztalható valódi ’ugrás’ az átlagértékben. 

 

Ennél érdekesebb országok közötti eltérésekre mutat rá azonban, ha az elemzésbe bevonjuk 

a bal-jobb skálára vetített pártpreferencia változót is. A próba tanúsága szerint az ország 

főhatása [F(4, 5326)=8,705; p<0,000] mellett mind a pártpreferencia főhatását [F(4, 

5326)=14,985; p=0,22], mind a kettő interakcióját [F(16, 5326)=43,984; p<0,000] 

megfigyelhetjük.  

 

A könnyebb áttekinthetőség érdekében a tízfokú skálát öt szakaszra bontottuk 

(szélsőbal=Bal, balközép=2, közép=3, jobbközép=4, szélsőjobb=Jobb, mely felosztás és 

címkézés a tanulmány egészére érvényes), így az alábbi ábra (1. ábra) jól bemutatja az 

említett jelenséget, tehát a pártpreferencia és az ország között fennálló interakciós hatást.  
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12. ábra: Az egyéni és állami felelősség a pártpreferencia viszonyában; az alacsonyabb értékek az 

egyéni felelősség hangsúlyát jelzik, a magasabb értékek az államiét 

 

 
 

Láthatjuk, hogy Franciaország és Hollandia esetében a grafikon lefutása ugyanaz: az álllami 

felelősségre való igény a legnagyobb a skála bal végpontjában és a legalacsonyabb a jobb 

végpontban, a két ország között csupán ennek az igénynek az általános szintjében van 

eltérés. Magyarország és Belgium esetében azonban a skálán a jobboldali pozíciók felé 

haladva az átlagérték növekedését figyelhetjük meg, sőt Belgiumban a skála jobb szélső 

pontjában tapasztaljuk a legnagyobb igényt az állam gondoskodására vonatkozóan. Az 

utóelemzések alapján Magyarország esetében egyébként csupán a balközép (M=4,75, 

SD=2,43) és a jobbközép (M=5,78, SD=2,66) csoport között van szignifikáns különbség, bár 

fontos megjegyezni, hogy a minta jelentős része ebben a két csoportban helyezkedik el (ami 

az adatfelvétel időpontját (2008) is számításba véve nem meglepő). 
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Most nézzünk további néhány részletet az országok egyéni jellegzetességeivel kapcsolatban. 

Norvégia esetében például ugyan Hollandiához és Franciaországhoz hasonlóan a skála 

jobboldalán magasabb az egyéni felelősségvállalás preferenciája, ugyanakkor itt a skála 

középső részei (balközép, közép, jobbközép) nem válnak el egymástól szignifikánsan, a 

szélsőbal (M=6,57, SD=1,8) és szélsőjobb (M=4,21, SD=2,2) válaszok között azonban éppen 

itt a legnagyobb a differencia.  

Külön figyelmet érdemel Belgium, hiszen a fent leírt növekedés az átlagértékekben a skála 

jobb szélén azt eredményezi, hogy az itteni válaszok a baloldali válaszokhoz közelítenek 

(szemben a jobbközép csoport álláspontjával, ahol az egyéni felelősségvállalás hangsúlya 

figyelhető meg). 

13. táblázat: Egyéni vs. állami felelősség (Belgium) 

 Subset 

 

Pártpr

ef-BJ N 1 2 

4,00 317 4,42  

1,00 54 4,98 4,98 

2,00 458  5,21 

3,00 318  5,30 

5,00 109  5,53 

Tukey HSDa,,b,,c 

Sig.  ,275 ,290 

Post hoc elemzés Belgium esetében, a pártpreferencia csoportok esetében az 1-es érték a szélsıbaloldalt, az 5-ös 

érték a szélsıjobboldalt jelenti 

 

Amennyiben a konkrét pártok esetében is ellenőrizzük az összefüggéseket, Franciaország 

esetében a szélsőjobboldali pártok támogatói (Front National, National Republicain 

Movement) tartják a legfontosabbnak az egyéni felelősségvállalást (M=3,44, SD=2,5), míg az 

állami felelősségvállalást leginkább a szélsőbaloldali pártok támogatói (Revolutionairy 

Communist League, Labour Class Combat, Workers Party; M=5,64, SD=2,75). 

Ezzel szemben Belgiumban az állami felelősségvállalást leginkább a Vlaams Belang szavazói 

hangsúlyozták (M=6,17, SD=2,44), ami megmagyarázza, hogy a bal-jobb skálára vetített 

pártpreferencia ábrán miért közelített a szélsőjobb álláspont a baloldali állásponthoz.  

Magyarországon a leíró statisztikák szerint a FIDESZ tábora pártolja leginkább az állami 

felelősségvállalást, azonban a pártok között kis eltérések mutatkoznak, az átlagtól alig 

különböznek (M=5,45, SD=2,6). 
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Hollandiában Franciaországhoz hasonló módon a PVV (Party for Freedom) támogatói inkább 

az egyéni felelősségvállalást hangsúlyozzák az államival szemben (M=4,12, SD=2,4) 

Norvégiában az állam gondoskodását leginkább a szélsőbaloldali Red Party (M=7,10, SD=2,1) 

támogatja, a leginkább egyéni felelősségvállalást sürgető párt a Conservative Party (M=3,85, 

SD=1,86), amit a Progress Party (M=4,51, SD=2,42) követ.  

 

Láthatjuk tehát, hogy a konkrét pártokat vizsgálva is megjelenik Belgiumban a korábban 

ismertetett összefüggés, hiszen a szélsőjobboldali Vlaams Belang támogatói tartották 

leginkább fontosnak az állam felelősségét. Ezzel szemben például Franciaországban épp 

ellenkezőleg, a Front National szimpatizánsai az egyéni felelősséget hangsúlyozták, ahogy a 

holland PVV tábora is és a norvég Progress Party tábora is.  

 

Egyenlőtlenségek és társadalmi különbségek 

 

A European Social Survey adatbázisának egyik állandó modulja a következő tételt 

tartalmazza: „A kormánynak lépéseket kell tennie a jövedelmi egyenlőtlenségek 

csökkentésére”. Ennek a tételnek a használatával lehetőségünk adódik rá, hogy további 

részleteket ismerjünk meg az egyes országok többségi álláspontjáról az állami beavatkozás 

szerepével kapcsolatban. 

 

Az ESS adatbázis esetében nem áll rendelkezésre a bal-jobb skálára vetített pártpreferencia 

változó, így itt az ideológiai önbesorolási skála valamint az egyes országokban külön-külön 

rendelkezésre álló pártpreferencia-kérdések vonatkozásában vizsgálható, hogy az említett 

értékek milyen kapcsolatban állnak.  

 

Az alábbi ábra szemlélteti az legfrissebb adatokon az említett tétel viszonyát a bal-jobb 

önbesorolási skálával, ahol az ország főhatása [F(2,5433)=28,160; p<0,000], az önbesorolása 

főhatása [F(10,5433)=43,723; p<0,000], illetve a kettő interakciója is szignifikáns 

[F(20,5433)=3,396; p<0,00].  
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13. ábra: Az ESS 2012-es adatai; az alacsonyabb értékek jelzik a tétellel való magasabb egyetértést 

 

 
 

Belgium esetében a 2008-as adatfelvétel során a válaszolók 69,8%-a ért egyet a fenti 

állítással, ami a 2010-es és a 2012-es hullámban is hasonló, 70% körüli értéket mutatott. 

Hasonlóan az ESS adatbázisában alkalmazott tételnél megmutatkozó jelenséghez, a 2008-as 

adatbázison a bal-jobb önbesorolási skála alkalmazásával láthatjuk, hogy a skála legszélső 

bal (M=1,81, SD=1) és legszélső jobb (M=1,85, SD=0,9) pontjában az átlagérték közel 

megegyező ezzel kapcsolatban. Itt fontosabbnak tartják a jövedelmi egyenlőtlenségek 

csökkentését, ez egyébként –a korábbiakkal összhangban- a legkevésbé a skála jobbközép 

szakaszán elhelyezkedők számára lényeges.  

2010-ben szintén magasabb a tétellel való egyetértés a skála jobb szélén, azonban kevésbé 

látványos, mint a korábbi adatok esetében. Ami a legfrissebb adatokat illeti, bár az 

átlagokban relatíve kis változatosság mutatkozott, változatlanul felismerhető a korábban 
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leírt összefüggés: a jobboldal szélső pontjában elhelyezkedők véleménye a baloldali 

válaszadók álláspontjához közelít.  

Ami a pártpreferenciát illeti, a pártok közül a leginkább a belga Front National ért egyet az 

említett tétellel, ez viszont mindössze nyolc főt jelent a mintából. Az átlagtól alig tér el a 

Vlaams Belang álláspontja a kérdésben.  

Franciaország esetében 78,1% értett egyet azzal, hogy a kormánynak csökkentenie kéne a 

jövedelemi egyenlőtlenségeket, ez 2010-re 80%-ra nőtt, a 2012-es adatfelvétel eredményeit 

pedig még nem publikálták. A politikai orientációval kapcsolatban érdekes összefüggés, hogy 

a post hoc elemzések szerint bal szélső pontban (M=1,42, SD=0,86) elhelyezkedők 

álláspontja szignifikánsan különbözik a skála közepén elhelyezkedőkétől (ahol alacsonyabb 

az egyetértés a tétellel), azonban a jobb széltől (M=1,85, SD=0,907) nem tér el ilyen 

mértékben.  

A pártok közül legkevésbé a jobboldali UMP támogatói értenek egyet azzal, hogy a 

kormánynak lépéseket kellene tennie a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentésére, őket a 

Front National bázisa követi. A post hoc tesztek figyelembevételével azonban látható, hogy 

csupán az UMP tér el szignifikánsan a többi csoporttól.  

Hollandia és Norvégia esetében a tétellel való egyetértés alacsonyabb, mint a többi 

országban. Hollandiában 54,8% 2008-ban és az érték mindössze 2%-kal változik (nő) 2012-

re. Norvégiában közel hatvan százalék ért egyet, ami 2012-ben 56%-ra esik vissza.  

Hollandia esetében a Franciaországban is tapasztalt módon a jobboldali pozíciók felé 

haladva csökken az egyetértés az egyenlőtlenségek csökkentésével, azonban a szélen 

visszaesik. A post hoc elemzések rámutatnak, hogy a visszaesés olyan mértékű, hogy a 

többszörös összehasonlítások során a baloldal és jobboldal legszélső pontja egy homogén 

alcsoportba kerül (mindkét szélső pontban a minta körülbelül 1,5%-a szerepel, tehát a minta 

igen kis része). Norvégia esetében ez a „fordulat” nem következik be az adatok terén, az 

átlagértékek folyamatosan csökkennek a jobboldal felé haladva.  

Pártok tekintetében Norvégiában legkevésbé a Conservative Party ért egyet a jövedelmi 

egyenlőtlenségek csökkentésének szükségességével, őket a Progress Party követi, leginkább 

a The Party Red és a Socialist Left Party ért egyet.  

Ami Magyarországot illeti, a korábbi adatoknak nem mond ellen az eredmény, miszerint a 

kormány jövedelmi egyenlőtlenségekbe való beavatkozására itt van a legnagyobb igény: 
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2008-ban 84,2%, 2010-ben ez tovább nő 87%-ra, 2012 őszén pedig megegyezik a négy évvel 

korábbi 84,2 százalékos értékkel.  

Ami a kérdésre adott válaszok átlagát illeti az egyes pártok támogatói esetében a 2012-es 

adatfelvétel során, legkevésbé az LMP támogatói értenek egyet a fenti tétellel (M=2,36, 

N=17) (amennyiben nem számítjuk azokat a pártokat, amelyekkel csak néhány fő 

szimpatizált). Őket követik a Fidesz támogatói (M=1,94, N=296), majd a Jobbik követői 

(M=1,63, N=66). Az MSZP és az Együtt 2014 szimpatizánsai körében közel azonos átlagot 

mérhetünk (MSZP: 1,57, 129; E14: 1,54, 31). Nem meglepő módon a mindössze 7 DK 

támogató értett egyet leginkább azzal, hogy a kormány tegyen lépéseket a 

jövedelemkülönbségek csökkentése érdekében (M=1,28, N=7). 

A 2008-as ESS egyik rotáló moduljában kapott helyett a következő tétel: A jövedelemben 

megmutatkozó nagy különbségek elfogadhatóak, mert a tehetséget és erőfeszítést 

jutalmazzák. A következőkben az erre a tételre adott válaszokat ismertetjük országonként a 

politikai orientáció viszonyában.  

14. ábra: Az ESS 2008-as adatai; az alacsonyabb értékek a tétellel való nagyobb egyetértést jelzik 
(tehát az jövedelem-különbségek nagyobb elfogadását) 
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Belgium esetében a skála bal szélső részén elhelyezkedők válaszai szignifikánsan 

különböznek a jobb középső részen elhelyezkedőkétől (tehát kevésbé tartják 

elfogadhatónak a különbségeket), azonban a szélsőjobb szakasztól nem. Ezzel szemben 

norvég adatok teljesen ’klasszikus’ vonalat követnek, hiszen a jobboldali válaszadók felé 

haladva egy nagyobb a jövedelmi különbségek elfogadása az erőfeszítések és tehetség 

jutalma gyanánt.  

 

Franciaország és Hollandia esetében hasonló a grafikon lefutása (ld. 3. ábra), jobboldalon 

nagyobb az egyetértés a különbség elfogadhatóságával kapcsolatban, azonban míg a holland 

válaszadók esetében tapasztalható mintázat a korábban Belgiumban látható mintázathoz 

hasonlatos (szélsőjobb válaszok hasonlatossága a baloldaliakhoz), Franciaországban ez nem 

valósul meg, hiszen ott a baloldali válaszadók jelentősen kevésbé értenek egyet a nagy 

jövedelmi különbségek elfogadhatóságával. 

 

Magyarország esetében látható, hogy egyrészt itt fogadják el legkevésbé az 

egyenlőtlenségeket a többi országhoz képest, másrészt az önbesorolásoknak nincs 

szignifikáns hatása erre az attitűdre nézve, az egyes csoportok között minimális eltérések 

tapasztalhatók.  

 

Az egyes pártok támogatóinak véleményét illetően, Belgiumban a Vlaams Belang az átlagos 

érték körül mozog a kérdést illetően (M=2,53, SD=1,07), miszerint mennyire fogadhatóak el 

a nagy különbségek. Franciaországban a Front National támogatói az átlagnál jobban 

egyetértenek a tétellel (M=2,76, SD=1,38), azonban kevésbé értenek egyet az UMP és az 

MPF bázisánál.  

Norvégiában a Progress Party szimpatizánsai az átlagnál valamivel jobban elfogadják az  

egyenlőtlenségeket (M=2,43, SD=0,9), a Conservative Party támogatói azonban meghaladják 

ennek a mértékét (M=2,11, SD=0,8).  

Hollandiában a PVV az átlag körül mozog (M=2,57, SD=1,06), gyakorlatilag az egyenlőtlenség 

csökkentésének szükségességével leginkább egyetértő baloldali pártok és a legjobban 

egyetértő Party for Freedom and Democracy (M=1,94, SD=0,65) között helyezkedik el.  
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Magyarországon némileg más a helyzet, ugyanis ha nem számítjuk a mintában mindössze 1-

2 fő által támogatott pártokat, akkor a Jobbik ért egyet leginkább azzal (M=3,14), hogy a 

nagy különbségek elfogadhatóak az erőfeszítések jutalmaként. A FIDESZ kevésbé ért egyet 

(M=3,56), sőt, a nagy pártok közül legkevésbé tartja elfogadhatónak ezt, ami újdonságnak 

számít a többi országban tapasztaltakhoz képest. A Jobbik és a Fidesz között helyezkedik el 

többek között az MSZP (M=3,32). Érdemes azonban némileg kontextusba helyezni ezt az 

adatot: például Belgiumban az összesített átlag 2,61, míg Magyarországon 3,49, tehát az 

országonként változó alapszinteket itt is számításba kell vennünk.  

 

Paternalizmus és segélypártiság 

 

A European Social Survey 2008-as adatfelvételének egyik rotáló modulja szintén a kormány 

gondoskodására való igényt (a kormányzat felelőssége-e a munkahelyteremtés, az 

egészségügy, a nyugdíjasok ellátása, stb.), illetve a segélyekkel kapcsolatos attitűdöket 

vizsgálta. Mindkét kérdésblokkból egy főkomponenst hoztunk létre [ld. a tanulmányban 

korábban: Paternalizmus és Segélypártiság részletes leírása], hogy az országok közötti 

különbségeket feltárhassuk és a szélsőjobboldal támogatóinak véleményét vizsgálhassuk.  

 

A következőkben az említett két faktor baloldallal és jobboldallal való viszonyát mutatjuk be 

az egyes országokban.  

14. táblázat: Az ESS 2008-as adatai, az ideológiai önelhelyezések és a Segélypártiság illetve 
Paternalizmus faktorok kapcsolata az egyes országokban 

Ország 
Bal-jobb 

önbesorolás Segélypártiság Paternalizmus 

Bal-jobb önbesorolás 1 -,175** -,073** 

Segélypártiság -,175** 1 ,137** BE 

Paternalizmus -,073** ,137** 1 

Bal-jobb önbesorolás 1 -,390** -,216** 

Segélypártiság -,390** 1 ,197** FR 

Paternalizmus -,216** ,197** 1 

Bal-jobb önbesorolás 1 ,033 ,135** 

Segélypártiság ,033 1 -,029 HU 

Paternalizmus ,135** -,029 1 
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Bal-jobb önbesorolás 1 -,239** -,141** 

Segélypártiság -,239** 1 ,128** NL 

Paternalizmus -,141** ,128** 1 

Bal-jobb önbesorolás 1 -,272** -,157** 

Segélypártiság -,272** 1 ,146** NO 

Paternalizmus -,157** ,146** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Belgiumban, Franciaországban, Hollandában és Franciaországban is a Segélypártiság illetve a 

Paternalizmus jobboldal felé csökkenését figyelhetjük meg, amit a korrelációs mátrix negatív 

értékei is jeleznek. Az összefüggések erőssége azonban változó (többnyire gyenge), a 

Segélypártiság jellemzően jobban összefügg a bal-jobb önbesorolással, mint a 

Paternalizmus. Magyarország esetében csupán a Paternalizmus jár együtt a politikai 

orientációval és éppen fordított irányú az összefüggés, mint a több országban. 

A jobb szélen megfigyelhető ebben a fent leírt csökkenő tendenciában némi törés, ez nem 

szignifikáns, tehát a szélsőjobb pozícióban elhelyezkedők az önmagukat jobbközépre 

helyezőkkel megegyező módon kevésbé fontosnak látják az állam gondoskodó szerepét 

illetve kevésbé pozitív attitűdökkel rendelkeznek a segélyekkel és szociális juttatásokkal 

kapcsolatban.  

 

Az alábbi ábrán az egyes országok szélsőbaloldali és szélsőjobboldali csoportjainak 

faktorszkórjait vethetjük össze a két faktor mentén. (Jól látható, hogy míg Magyarországon 

alig van különbség a két csoport között, addig a többi ország esetében jóval markánsabb 

különbségek vannak a csoportok között).  
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15. ábra: Az önmagukat szélsőbaloldalra és szélsőjobboldalra helyezők faktorszkórjai a 

Segélypártiság és Paternalizmus faktor mentén, országonként 

 
 

Ami az állam szerepének hangsúlyát illeti, feltűnő eredmény, hogy például Belgium 

esetében a bal-jobb skálára vetített pártpreferencia közel U-alakú görbéje jelzi a 

szélsőjobboldal baloldalhoz közelítő pozícióját. Ez azt jelenti tehát, hogy a szélsőjobboldal 

támogatói az egyéni felelősségvállalás és boldogulás hagyományosan jobboldali értékeit 

nem feltétlenül fogadják el (vagy nem olyan mértékben, mint a konzervatív jobboldal).  

Bár a Belgiumban tapasztalható mintázat nem nyilvánul meg ilyen egyértelműen más 

országokban, azt azonban mégis láthatjuk, hogy a szélsőjobb álláspontja szinte kivétel nélkül 

távolabb áll az ’egyéni’ felelősség végponttól, mint a jobbközép csoportok álláspontja, s más 

tételek esetében is, már az egyes alcsoportok átlagait figyelembe véve is feltűnik, hogy a 

kapitalizmussal összefüggésbe hozható attitűdök mentén a szélsőjobboldali válaszadók nem 

(nem mindig, nem egyformán) simulnak bele a többi jobboldali válaszadónál tapasztalt 
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átlagokba. Ugyanerre a következtetésre juthatunk, ha az egyes pártok összehasonlítását 

tekintjük, például a holland PVV körülbelül félúton helyezkedik el a több jobboldali és 

baloldali párt táborához képest a társadalomban fennálló nagy különbségek 

elfogadhatóságát illetően.  

Azonban még az egyes országok közötti eltérések figyelembevételével együtt is merész 

lenne az az interpretáció, miszerint egyes régiókban a szélsőjobboldal a kapitalizmus 

vonatkozásában inkább hagyományos baloldali álláspontot képvisel. Feltűnő ugyanis, hogy 

miközben az állam felelősségének hangsúlyozása több ponton is markánsan megjelenik a 

válaszadók körében és gyakran eltérnek ebben a kérdésben a ’jobbközép’ állásponttól, 

mégis az egyenlőtlenségek elfogadásában már jóval ritkábban jelentenek kivételt, ami jól 

azonosíthatóvá teszi az egyes csoportok közötti eltéréseket.  

További figyelmet érdemel Magyarország. A tanulmány első felében már részletesen 

kitértünk a magyar válaszadók állami gondoskodáshoz fűződő viszonyához. A fent leírtak 

arról is tanúskodnak, hogy az egyenlőtlenségeket is itt fogadják el legkevésbé, sőt, ezek az 

attitűdök kevéssé függnek pártpreferenciától, általánosnak mondhatók.  

Az elemzésünk harmadik blokkja (Szabadság és egyenlőség) további részletekkel szolgál az 

egyes álláspontok hátterében meghúzódó értékekről, így az egyenlőség fontosságáról is a 

szélsőjobboldal támogatóira vonatkozóan.  

Verseny és egyéni erőfeszítések 
 

A következőkben a kapitalizmushoz kapcsolódó attitűdöket egy újabb irányból közelítjük 

meg és a verseny megítélését vizsgáljuk a politikai orientáció és az egyes országok közötti 

eltérések viszonyrendszerében. A verseny és az erőfeszítések megítélésével kapcsolatban 

szintén több különböző item állt a rendelkezésünkre.  

Az EVS adatbázisában egyrészt a verseny jóságát vagy ártalmasságát kellett megítélni egy 

tízfokú skálán („A verseny jó. Kemény munkára és jó ötletekre sarkallja az embereket.” VS. 

„A verseny ártalmas, a legrosszabbat hozza ki az emberekből”), másrészt pedig dönteni 

kellett arról, hogy a jövedelmek egyenlőbbé tétele vagy az egyéni erőfeszítésekre való 

ösztönzése-e a jobb. Utóbbi tétel ugyan csak részleg kapcsolódik ebbe a blokkba (tartalmilag 

az első pontunkhoz is köthető), mégis itt kap helyet, hiszen az egyéni erőfeszítésekkel 

kapcsolatos attitűdöket egy megfoghatóbb és konkrétabb megfogalmazásban kívánja 
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feltárni a másik tételhez képest, jó kontrasztot nyújtva az ott kapott eredmények 

értékeléséhez. 

 

15. táblázat: Az EVS adatai; az első adatsor a versennyel megítélésével kapcsolatos adatok 
szerepelnek, országonként (alacsonyabb értek: verseny pozitívabb megítélése), míg a második 

adatsor az egyenlőbb jövedelmek illetve az egyéni erőfeszítések hangsúlyának összevetését célozza 
(alacsonyabb érték: egyenlőbb jövedelmek pártolása) 

 Verseny jó vs. rossz Jövedelmek egyenlőbbé vs. erőfeszítések 

Ország Átlag Szórás Átlag Szórás 

Belgium 4,60 2,257 5,66 2,479 

Franciaország 4,97 2,411 5,23 2,761 

Magyarország 4,29 2,408 4,60 2,953 

Hollandia 4,52 1,839 5,86 2,120 

Norvégia 3,53 1,880 5,65 2,293 

 

Az öt elemzésbe bevont ország közül a versenyt a legpozitívabban a norvég válaszadók 

ítélték meg, a jövedelmek egyenlőbbé tétele mellett pedig a magyarok körében döntöttek a 

legtöbben. Érdekes, hogy a verseny pozitív megítélése terén Norvégiát Magyarország 

követte, miközben a másik kérdés mentén a többi országtól szignifikánsan eltérő módon itt 

a legalacsonyabb az átlagérték (tehát az egyéni erőfeszítések ösztönzését kevésbé pártolják 

a magyar válaszadók, mint az egyenlőbb jövedelmeket, bár az átlagérték (M=4,60, SD=2,95) 

a skála közepéhez közelít).  

 

Amennyiben az elemzés során a pártpreferenciát is bevonjuk, ennek szignifikáns főhatását 

tapasztaljuk [F(4,5303)=10,889; p<0,000], az ország főhatása mellett [F(4,5303)=23,179; 

p<0,000], a kettő interakciója szintén szignifikáns [F(16,5303)=10,242; p<0,00]. 

Ha a részleteket meg akarjuk ismerni, már a leíró statisztikák során kitűnik, hogy mennyire 

vegyes a kép az egyes országokban. Például Franciaország esetében a verseny megítélése 

összességében javul a skála jobb vége felé haladva, míg Magyarország esetében a versenyt 

legpozitívabban a balközép illetve középső pozíciókban kerültek ítélik meg.  

Belgium, Franciaország és Hollandia esetében is negatívabbak a versennyel kapcsolatos 

attitűdök a skála szélsőjobb szakaszán, mint a jobbközép szakaszon, míg Norvégia esetében 

éppen ellenkezőleg az jobb végpontban a legpozitívabb a verseny megítélése (nem csupán a 

norvég, hanem a többi ország válaszadóiból képzett alcsoportokhoz képest is).  



51 
 

 
16. táblázat: A verseny jó vagy ártalmas az embereknek (az EVS adatai, a versennyel kapcsolatos 

attitűdök az egyes pártpreferencia-csoportokban, országonként) 

 

 Pártpref-BJ Átlag Szórás N 

Bal 4,13 2,137 54 

2,00 5,08 2,339 456 

3,00 4,32 1,976 314 

4,00 4,04 2,123 318 

Belgium 

Jobb 4,80 2,552 109 

Bal 6,05 2,727 103 

2,00 5,62 2,295 410 

3,00 4,71 2,160 206 

4,00 3,93 2,212 270 

Franciaország 

Jobb 4,52 2,000 56 

Bal 4,67 ,577 3 

2,00 3,81 2,267 218 

3,00 3,83 2,382 35 

4,00 4,36 2,419 486 

Magyarország 

Jobb 4,40 2,814 25 

Bal 4,92 1,728 153 

2,00 4,81 1,795 307 

3,00 4,28 1,766 423 

4,00 4,18 1,764 296 

Hollandia 

Jobb 4,40 2,156 144 

Bal 4,60 1,818 82 

2,00 3,75 1,913 280 

3,00 3,90 1,697 136 

4,00 4,05 1,823 59 

Norvégia 

Jobb 2,86 1,690 385 

 

A másik tétel esetében ugyan szignifikáns az ország főhatása [F(4,5319)=12,699; p<0,000], a 

pártpreferenciáé [F(4,5319)=32,267; p<0,000], sőt, a kettő interakciójáé is 

[F(16,5319)=7,013; p<0,00], alaposan szemügyre véve az alábbi grafikont az országok 

gyakorlatilag együtt mozognak a bal-jobb skála mentén: az egyéni erőfeszítések hangsúlya 

az egyenlőbb tette jövedelmekkel szemben egységesen jelenik meg a jobboldali válaszadók 
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körében. Mint az alábbi ábrán is látható, csupán Magyarország esetében tér el a grafikon 

lefutása ettől, valójában azonban ez is látszólagos, hiszen a bal szélső csoport kiugró 

különbsége csupán egy három fős almintának köszönhető, külön nem értelmezhető. Ezzel 

együtt is itt preferálják a válaszadók leginkább a jövedelmek egyenlőbbé tételét. 

 

16. ábra: Jövedelmek egyenlőbbé tétele vs. egyéni erőfeszítések ösztönzése (Az EVS adatai; a 
pártpreferencia-csoportok eltérései a jövedelmek egyenlőbbé tétele vs. egyéni erőfeszítések tétel 

mentén az egyes országokban; az alacsonyabb érték a jövedelemek egyenlőbbé tételének 
preferenciáját jelzi) 

 
 

Most pedig ismerkedjünk meg az említett két tétel kapcsán az egyes országok részletes 

eredményeivel:  

Hollandia és Franciaország esetében az a tendencia érvényesül, ami az egyéni 

felelősségvállalás előnyben részesítése terén is megfigyelhető volt: a jobboldal felé haladva 

a verseny és az erőfeszítések megítélése egyre pozitívabb.  
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Norvégiánál azonban ennél jóval vegyesebb a kép: a legnegatívabb álláspont a bal szélső 

pontban, a legpozitívabb a jobb szélső pontban helyezkedik el ugyan (sőt, a kettő közötti 

különbség is igen nagy), azonban a skála középső részein a jobboldal felé haladva éppen 

hogy ártalmasabbnak ítélik meg a versenyzést, ami kiugró a többi országban tapasztalt 

adatokhoz képest.  

 

Belgium esetében a verseny pozitív megítélését illetően a szélsőjobboldal válaszai (M=4,80, 

SD=2,55) inkább a balközéphez közelítenek (M=5,08, SD=2,34), mintsem a jobbközéphez 

(M=4,04, SD=2,12). Ennek megfelelően az egyéni erőfeszítések megítélésében is a 

jobbközép jár élen és a szélsőjobb kevésbé ítéli ezeket fontosnak, tehát a skálán a jobboldali 

végpont felé haladva tapasztalható lineáris növekedés mintázata ez is esetben megtörik, 

ahogy az elemzés első blokkjában is észrevehettük.   

Magyarországon csupán a skála bal középső része tér el a jobb középsőtől szignifikánsan, 

azonban a ’klasszikusan’ várható felálláshoz képest a baloldaliak azok, akik pozitívabbnak 

ítélik meg a versenyt.  

 

Ami a szélsőjobb támogatóinak versennyel kapcsolatos attitűdjeit illeti, három ország 

esetében is azt tapasztaltuk, hogy a szélsőjobboldalon megtört a verseny pozitív 

megítélésének lineáris növekedése. Ez nem mond ellent az előző blokkban leírt jelenséggel, 

ahol szintén különbségeket tapasztalhattunk a skála középső (s egyben jobbközép) 

szakaszán elhelyezkedő személyek álláspontjához képest. A leírt jelenség azonban 

semmiképpen sem általános, hiszen például Norvégia kivételt jelent: itt nem csupán azt 

láthatjuk, hogy a norvég válaszadók körében a szélsőjobboldal támogatói látják 

legpozitívabbnak a versenyt, de az itteni átlagérték a további négy ország átlagértékeihez 

képest is kiugró. Ami a magyar adatokat illeti, az adatfelvétel időpontjában a minta 

túlnyomó többsége a balközép és jobbközép pozíciókba került, itt pedig éppen a baloldali 

pártok támogatói ítélték meg pozitívabban a versenyt.  

 

A leírtak azonban lényegesen kisebb súllyal vehetők számításba az értelmezésnél, mint az 

első blokkban észlelt különbségek, többek között a leíró statisztikákban megmutatkozó 

kisebb különbségek okán is.  
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Szemmel látható, hogy a kevésbé konkrét megfogalmazások (illetve kérdésfeltevések) ebben 

az esetben kevésbé tiszta összefüggésekhez is vezethetnek, ami valószínűleg azt is jelenti 

egyben, hogy a verseny jóságának megítélése nem feltétlenül politikai meghatározottságú, 

hanem sokkal inkább múlhat az egyén személyes beállítódásán is. Ezt támasztja alá az az 

adat is, miszerint a verseny megítélésének és bal-jobb politikai orientációnak a kapcsolata 

ugyan szignifikáns, ugyanakkor az együttható csak egy gyenge együttjárást jelez (r=-0,131, 

p<0,000). 

 

Az egyéni erőfeszítések ösztönzése és az egyenlőbb jövedelmek szembeállítása esetében azt 

várhattuk volna, hogy az eredmények hasonlatosak lesznek a „A jövedelem nagy 

különbségei elfogadhatóak, mert a tehetséget és erőfeszítést jutalmazzák” tétel 

eredményeihez, azonban ez csak részleg valósult meg. Ha az adatokat együttesen vizsgáljuk, 

a szélsőjobboldali csoport szignifikánsan eltér a többi csoport átlagától, itt ugyanis az egyéni 

erőfeszítéseket összességében jobban hangsúlyozzák (M=6,35), mint például a skála 

jobbközép részén elhelyezkedők esetében, ahol az átlag értéke: alacsonyabb (M=5,83). 

 

Szabadság és egyenlőség 
 

Mint a tanulmány egy korábbi szakaszában már részletesen ismertettük, a European Values 

Study egy ’vagy-vagy’ kérdéssel kívánta megvizsgálni, hogy az emberek a a szabadságot vagy 

az egyenlőséget tartják-e feljebbvalónak.  
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Országok közötti különbségek  

 
17. táblázat: Szabadság vagy egyenlőség? (Pártpref – BJ, az EVS adatai; a pártpreferencia-csoportok 

eltérései a jövedelmek egyenlőbbé tétele vs. egyéni erőfeszítések tétel mentén az egyes 
országokban; az alacsonyabb érték a jövedelmek egyenlőbbé tételének preferenciáját jelzi) 

 

  

Szabadság 
egyenlőség 

felett 
Egyenlőség 

felett 
Egyik 
sem 

Bal 46,60% 53,40% 0,00% 

2 35,50% 62,30% 2,20% 

3 38,80% 58,60% 2,60% 

4 56,50% 41,20% 2,30% 

Belgium 

Jobb 54,40% 44,70% 0,90% 

Bal 28,80% 67,30% 3,80% 

2 36,40% 61,60% 2,00% 

3 41,10% 57,40% 1,50% 

4 49,80% 48,60% 1,50% 

Franciaország 

Jobb 58,20% 41,80% 0,00% 

Bal 33,30% 66,70% 0,00% 

2 47,10% 52,40% 0,40% 

3 47,10% 52,90% 0,00% 

4 50,30% 49,00% 0,60% 

Magyarország 

Jobb 45,50% 50,00% 4,50% 

Bal 43,80% 55,60% 0,70% 

2 60,00% 39,30% 0,70% 

3 62,50% 36,70% 0,80% 

4 72,90% 25,40% 1,80% 

Hollandia 

Jobb 68,90% 31,10% 0,00% 

Bal 32,90% 64,60% 2,50% 

2 47,70% 50,00% 2,30% 

3 54,00% 42,90% 3,20% 

4 66,10% 30,40% 3,60% 

Norvégia 

Jobb 75,20% 22,60% 2,20% 
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A kereszttáblából látható, hogy a válaszok sok esetben az ötven-ötven százalékos 

megoszláshoz közelítenek az egyes bal-jobb skálára vetített pártpreferencia alcsoportokban, 

ami arra utal, hogy az említett kérdésre adott válasz legfeljebb részben politikai orientáció 

függvénye. Azonban mégsem vethetjük el ezeknek az értékeknek a jelentőséget teljesen, 

hiszen jól mutatják a „hagyományosnak” mondható alapszintet: a baloldaliak inkább az 

egyenlőséget, a jobboldaliak inkább a szabadságot preferálják. Úgy tűnik, hogy ebben a 

kérdésfeltevésben nem találkozhatunk azzal a jelenséggel, hogy a szélsőjobboldali 

válaszadók eltérnének a klasszikus jobboldali értékektől. 

 

Belgiumban csak a jobboldali csoportok tartották feljebbvalónak a szabadságot az 

egyenlőségnél és itt is kicsi az eltérés az 50-50%-os megoszlástól. Franciaországban már 

kizárólag a szélsőjobb csoport voksolt a szabadság mellett. Magyarországon csupán kis 

eltérést láthatunk a fele-fele megoszláshoz képest, Hollandiában azonban a szélsőbaloldal 

támogatóin kívül minden csoportban a szabadságot fontosabbnak tartók voltak többségben, 

a jobbközép és szélsőjobb csoportokban 70% körüli arányban. A norvég válaszadók körében 

a középső csoportnál billen át a többség a szabadság javára az egyenlőséghez képest. 

 

Szabadság, egyenlőség, erős kormány 

A European Social Survey állandó modulját képezi Schwartz értékskálája, melynek több 

tétele is kapcsolódik témánkhoz.  

Mi a továbbiakban a következő hármat fogjuk vizsgálni: Olyan ember vagyok, aki...  

- Fontos számára, hogy saját maga döntsön arról, hogy mit csinál. Szeret szabad lenni 

és nem függni másoktól.  

(továbbiakban: szabadság) 

- Fontosnak tartja, hogy minden ember egyforma bánásmódban részesüljön. Azt 

gondolja, hogy mindenkinek egyenlő lehetőséggel kellene rendelkeznie az életben.  

(továbbiakban: egyenlőség) 

- Fontos számára, hogy a kormány biztosítsa biztonságát mindenfajta fenyegetéssel 

szemben. Azt akarja, hogy az állam erős legyen, hogy meg tudja védeni polgárait. 
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(továbbiakban: erős állam) 

 

Országok közötti különbségek 

 

Az egyenlőséget 2008-ban a francia válaszadók ítélték a legfontosabbnak, míg a szabadság 

kapcsán a hollandok, belgák és magyarok kerültek az élre. Az erős és biztonságot biztosító 

állam igénye legerősebben szintén a magyarok körében jelent meg, összhangban az első 

blokkban kapott eredménnyel, miszerint az állami felelősségvállalás hangsúlya szintén 

Magyarország esetében a legnagyobb.  

 

18. táblázat: ESS 2012-es adatai, az egyes országok átlagértékei a Schwartz-féle értékskála három 
tétele mentén 

 

Ország Átlag Szórás 

Egyenlőség 2,00 ,850 

Szabadság 2,09 ,946 

Belgium 

Erős állam 2,42 1,011 

Egyenlőség 1,91 ,986 

Szabadság 2,09 ,994 

Magyarország 

Erős állam 1,97 1,051 

Egyenlőség 2,01 ,876 

Szabadság 2,04 ,936 

Hollandia 

Erős állam 2,56 1,009 

Egyenlőség 2,14 1,045 

Szabadság 2,38 1,102 

Norvégia 

Erős állam 2,69 1,182 

 

A legújabb, 2012-es adatok (melyben Franciaország adatai nem szerepelnek) esetében az 

egyenlőség vonatkozásában a magyarok kerültek az első helyre (bár az kérdések adott 

válaszok átlaga a két időpont között alig változott: M=1,91, illetve M=2,19). A szabadság 

kapcsán egyedül Norvégia különbözik szignifikánsan a többi országtól, ugyanis hozzájuk 

képest ezt kevésbé ítéli fontosnak. Ami az erős kormányzás igényét illeti, ebben nem hozott 
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változást a négy év különbség a magyar válaszadók számára, hiszen továbbra is ezt ítélik a 

legfontosabbnak. Magyarországot Belgium, Hollandia, majd Norvégia követi.  

Az ország főhatása szignifikáns az egyenlőségre nézve [F(3,7059)=3,380; p<0,017], a 

szabadságra nézve [F(3,7067)=16,086; p<0,000] illetve az erős államra nézve is 

[F(3,7039)=76,770; p<0,000]. 

 

 

A politikai orientáció és pártpreferencia szerepe az egyenlőség fontosságában 

Mint az alábbi ábrán is látható, a jobboldal felé haladva az egyenlőség fontossága 

jellemzően csökken az összes elemzésbe bevont országban (a pártpreferencia főhatása 

szignifikáns: [F(4,7059)=33,211; p<0,000], érdekes részlet azonban, hogy Hollandia 

kivételével minden esetben kissé megtörik a függvény linearitása a jobbközép és a 

szélsőjobb csoport között. Önmagában azonban megtévesztő ez lehetne, hiszen ezek az 

eltérések a páros összehasonlítások során nem bizonyulnak szignifikánsnak, tehát ez 

esetben (szemben az első és második pontban leírt különbségekkel) nem mondhatjuk, hogy 

a szélsőjobboldali pártok támogatói máshogy gondolkodnának a többi jobboldali párt 

támogatójától.  

 

Az ország és a pártpreferencia interakciója szintén szignifikánsnak bizonyul: 

[F(12,7059)=4,785; p<0,00] 
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17. ábra: Az ESS 2012-es adatai; az egyenlőség, mint érték az egyes országokban, az önbesorolási 

skálából képzett csoportok alapján 

 

A pontosabb eredmények érdekében az egyenlőség fontosságát a pártpreferencia változóval 

is ellenőriztük az egyes országokban (Franciaország esetében 2012-es adat helyett 2010-es 

állt csak rendelkezésre).  

 

Franciaországban legkevésbé a Front National számára fontos az egyenlőség, utána az UMP 

következik; Belgium esetében a szélsőjobboldali Vlaams Belang és a jobboldali N-VA értékeli 

legkevésbé fontosnak az egyenlő bánásmódot és lehetőségeket (míg leginkább fontosnak a 

mindössze nyolc fő által megjelölt Front National). Hollandiában legkevésbé a PVV-nek 

fontos az egyenlőség, Norvégiában pedig a Progress Party-nak, tehát ezt a kérdést illetően a 

szélsőjobboldali pártok egyértelműen koherensebb véleményt alkotnak (átlagértékeik 

jellemzően közel állnak a többi jobboldali pártnál tapasztaltéhoz). 



60 
 

Magyarország esetében a Jobbik szavazói ítélik legkevésbé fontosnak az egyenlőtlenséget, 

tehát a korábban leírtak a magyar válaszadók körében is érvényesülnek. 

Fontos észrevenni, hogy amennyiben a kérdésfeltevés a társadalmi egyenlőtlenségekre 

vonatkozik, sőt, ha a kormány erre vonatkozó lépéseinek szükségességére, akkor sokkal 

vegyesebb képet kapunk, mint így, jóval absztraktabb megfogalmazásban az „egyenlő 

bánásmód, egyenlő lehetőségek” tekintetében.  

A pártpreferencia hatása a szabadságra nézve csupán tendencia-szinten jelentkezik: 

[F(4,7057)=2,242; p<0,062] A szabadság megítélésében egyik ország esetében sem 

mutatkoznak meg feltűnő eltérések, az önbesorolási skálán az önmagukat jobboldalra 

helyezők jellemzően fontosabbnak ítélik meg a szabadságot és az önálló döntések 

meghozatalát, ám ez a leíró statisztikák kis eltéréseiben mutatkozik csak meg, a szabadság 

fontosságának vonatkozásában csak az országnak van főhatása, a politikai orientáció nem 

hat szignifikánsan erre.  

 

18. ábra: Az ESS 2012-es adatai; az szabadság, mint érték az egyes országokban, az önbesorolási 
skálából képzett csoportok alapján 
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Következőnek a szabadsághoz való viszonyt vizsgáltuk a pártpreferencia függvényében. A 

holland PVV támogatóinak válasza néhány századdal tér el csupán az átlagtól, a páros 

összehasonlítások alapján egyetlen párttól sem tér el szignifikánsan ebben a kérdésben. A 

belga Vlaams Belang esetében szintén nem találni szignifikáns különbséget a többi párthoz 

képest a szabadság fontosságát illetően, ahogy a norvég Progress Party szintén nem tér el a 

többi párttól ebben a kérdésben. Magyarország esetében szintén nem mutatkozik ezzel 

kapcsolatban eltérés, amit az magyaráz, hogy a pártpreferenciának a szabadság 

fontosságára nincs szignifikáns főhatása., ahogy Franciaországban sem.   

 

Az erős állam igényénél a pártpreferencia főhatás is szignifikáns [F(4,7039)=8,448; p<0,000], 

illetve az országgal való szignifikáns interakciója is megfigyelhető [F(12,7039)=3,100; 

p<0,00].  

 

A politikai orientáció kapcsán elvégzett post hoc páros összehasonlító elemzések tanúsága 

szerint a skála jobb és bal szélén elhelyezkedők egy homogén alcsoportba sorolhatók, 

egymástól nem különböznek szignifikánsan! A jelenséget országonként vizsgálva ennek 

leglátványosabb példája Belgium, ahol az ábrán (ld. 3. ábra) is jelölt módon a bal (M=1,94, 

SD=0,801) és jobb végpontban (M=2,11, SD=0,945) elhelyezkedők közel azonos mértékben 

igénylik az erős kormányzást.  

 

Ez összhangban áll az egyéni és állami felelősségvállalás kérdését boncolgató részben 

tapasztalt eredménnyel, ahol szintén Belgium tért el a többi ország tendenciáitól. 

Magyarország esetében – ugyan jóval laposabban fut a grafikon – hasonló mintázatot 

vehetünk észre.  
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19. ábra: Az ESS 2012-es adatai; az erős állam, mint érték az egyes országokban, az önbesorolási 

skálából képzett csoportok alapján 

 

 
A fenti változó pártpreferenciával való összefüggését is érdemes vizsgálni. Belgiumban az 

baloldali Ecolo, a jobboldali MR és a szélsőjobboldali Vlaams Belang tartja legfontosabbnak 

az erős kormányzást, ugyanakkor a pártpreferenciának itt nincs jelentős hatása, csupán egy-

egy párt között vannak nagyobb eltérések. Norvégiában szintén nem tapasztalhatók nagy 

eltérések e kérdésben az egyes pártok támogatói között, a legfontosabbnak a Labour Party 

és a Progress Party tartja az erős kormányzást, Hollandia esetében pedig a PVV, illetve a 

konzervatív Social Reformed Party (ugyanakkor itt sem tapasztalhatók nagy különbségek az 

átlagok között). Ami Magyarországot illeti, nincs szignifikáns eltérés az egyes pártok 

támogatói között ebben a kérdésben, a FIDESZ, MSZP és Jobbik-szavazók (2010) egyaránt 

fontosnak érzik az erős államot, ami biztonságot ad. 
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Összegzés 
 

A három vizsgált érték mentén érdemes az egyes országokat közelebbről is szemügyre 

venni. Belgiumban például a 2008-as adatok között még csupán az egyenlőség terén 

mutatható ki szignifikáns különbség, 2010-ben azonban már az erős kormány igénye is 

megjelenik, mint az egyes csoportok közötti választóvonal. 

 

A legerősebb igény erre vonatkozóan a jobb szélen elhelyezkedők körében jelenik meg, az 

elemzés első blokkjában az EVS tételén kimutatott hasonlóság a szélsőbaloldali és 

szélsőjobboldali válaszadók között itt is feltűnik, hiszen egy véleményen vannak azt illetően, 

miszerint erős kormányra van szükség, ami az embereknek biztonságot nyújt, megfelelő 

körülményeket biztosít számukra. Franciaország esetében szintén a szabadság az a változó, 

ami nem mutat jelentős eltérés az egyes csoportok között. Ellentétben a belga adatokkal a 

rendelkezésre álló 2008-as és 2010-es eredmények esetében is azt tapasztalhatjuk, hogy a 

jobboldal felé haladva az erős kormány és az egyenlőség igénye csökken. 

 

Hollandia Belgiumhoz hasonlóan vegyes képet mutat. Míg egyenlőség terén az igény a 

szélsőjobboldali válaszadók körében a legalacsonyabb, addig az erős kormány esetében a 

baloldali kiindulópont és a skála jobb végpontja egymáshoz hasonlatos, tehát mindkét 

szélen megjelenik az erős kormányzás igénye. Mindezt a pártpreferencia változóján 

vizsgálva láthatjuk, hogy valóban a PVV és a Pim Fortuyn támogatói érzik leginkább 

fontosnak az erős kormányt.  

 

Az értékskálában szereplő absztraktabb fogalmakhoz kötődő kérdésfeltevés további 

részleteket tisztáz témánkkal kapcsolatban. A bal-jobb önelhelyezés és a pártpreferencia-

változó alapján egyaránt koherens véleményt tapasztalhatunk az egyenlőséggel 

kapcsolatban: míg a baloldali szimpatizánsok egyöntetűen elkötelezettek az egyenlő 

bánásmód irányába, addig ez jellemzően nem mondható el a szélsőjobboldal támogatóiról.  

Az elemzés első blokkjában erről a kérdésről az állami beavatkozás igényével kapcsolatban 

vizsgálódtunk és látszik, hogy –talán éppen az állam szerepével kapcsolatos vegyesebb kép 

miatt- ott nem sikerült ennyire egyértelműen kimutatni a szélsőjobboldal esetében az 

egyenlőség kevésbé fontosnak értékelését. Ezzel összhangban az EVS szabadság vs. 
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egyenlőség kérdésfeltevése során a szélsőjobboldali pártpreferencia-csoport ötből négy 

ország esetében lényegesebbnek tartotta a szabadságot az egyenlőségnél. A szabadságot 

külön értékét vizsgálva azonban csupán tendenciaszintű összefüggést tapasztalunk a 

pártpreferenciával, szemben az egyenlőség és az erős állam igényénél tapasztalt megbízható 

összefüggésekkel. 

 

Ezzel térjünk is rá az erős állam kérdésére. Elemzésünk első blokkjában azt tapasztaltuk, 

hogy a szélsőjobboldali pártok szimpatizánsai esetenként feljebb értékelik az állami 

felelősségvállalást az egyéninél, a baloldali válaszadók attitűdjeihez hasonló módon. A 

jelenséget akkor részletesen ismertettük Belgium esetében, ahol a legegyértelműbben 

jelenik meg ez, s látható, hogy az ESS adatbázisában épp így megfigyelhető, hogy a két 

„szélen” nagyobb az erős kormányzás igénye, sőt, egyforma mértékű. Ez a mintázat azonban 

továbbra sem tekinthető általánosnak, hiszen a többi ország esetben legfeljebb nyomaiban 

tapasztalhatjuk az említett összefüggést.  

 

Komplex viszony a kapitalizmushoz 
 

Az eddigi elemzések tanúsága szerint releváns kérdés a szélsőjobboldal viszonyát 

fókuszáltan vizsgálni a kapitalizmushoz kapcsolódó értékekkel és attitűdökkel. Következő 

lépésként több ilyen attitűd együttesét szerettük volna a pártpreferencia viszonyában 

vizsgálni. Ezek az EVS következő tételei:  

Az egyéneknek nagyobb mértékben kellene 

felelősséget vállalniuk a saját magukról való 

gondoskodásban 

Az államnak nagyobb mértékben kellene 

felelősséget vállalnia az emberekről való 

gondoskodásban 

A verseny jó dolog. Keményebb munkára és új 

ötletekre ösztönzi az embereket 

A verseny káros dolog. A legrosszabbat hozza 

ki az emberekből 

A jövedelmeket egyenlőbbé kellene tenni Az egyéni erőfeszítéseket nagyobb mértékben 

kellene ösztönözni 

Az üzleti szférában és az iparban növelni 

kellene a magántulajdon arányát 

Az üzleti szférában és az iparban növelni 

kellene az állami tulajdon arányát 

 

A fordított tétel beforgatása után minden item-et három értékűvé kódoltunk át 

(határozottan az egyik végpont mellett döntők:1,2,3, középső értékeket választók: 4,5,6,7, 

határozottan a másik végpont mellett döntők: 8,9,10). Az így kapott változók összegéből egy 
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olyan skálát kaptunk, mely jól kifejezi az egyes válaszadók kapitalizmushoz fűződő viszonyát 

(alacsonyabb érték esetén inkább kapitalista attitűdök jellemzik) és közel normál eloszlást 

követ. 

Az említett tétel országok közötti különbségeit tekintve elmondhatjuk, hogy az öt elemzésbe 

vont ország közül a felsorolt kapitalizmushoz kapcsolódó attitűdökkel leginkább a norvég 

válaszadók értettek egyet (M=4,08), Hollandia következik a sorban (M=4,2), majd Belgium 

(M=4,33), majd Franciaország (4,53), legvégül Magyarország (M=5,00). Amennyiben az 

adatokat nem bontjuk szét almintánkra, azt tapasztaljuk, hogy az öt csoporttá átkódolt 

pártpreferencia skála sorrendben követi egymást: leginkábba szélsőjobboldali csoport ért 

egyet (M=3,586), ezt követi a jobbközép (M=4,20), majd a közép (M=4,26), kevésbé ért 

egyet a balközép csoport (M=4,8), legkevésbé pedig a szélsőbal (M=5,2).  

 

Ha azonban ezt az összefüggést országokra lebontva is ellenőrizzük, jó összefoglalóját 

szolgálja az eddigi elemzéseknek. Az eredmények könnyebb és látványosabb bemutatása 

érdekében az utóelemzések során kapott homogén alcsoportokat fogjuk közzétenni minden 

országban. Ezekben a táblázatokban az egy oszlopba kerülő csoportok nem különböznek 

egymástól (!) adott attitűd mentén, azonban a különböző oszlopban található csoportok 

átlagai szignifikánsan eltérnek egymástól. A táblázatokban az 1-es érték a szélsőbal, az 5-os 

érték a szélsőjobb csoportot jelenti. 

Belgium és Franciaország esetében a fő hasonlóságot az jelenti, hogy a jobbközép csoport 

szignifikánsan eltér a többitől, a leginkább kapitalista attitűdöt képviseli. Belgium esetében a 

szélsőjobboldal szimpatizánsai az átlagaikat tekintve legközelebb a szélsőbal 

szimpatizánsaihoz kerültek. Franciaországban szélsőjobb támogatói markánsan elválnak 

többi jobboldali, illetve baloldali válaszadótól is és a skála közepén elhelyezkedőkkel 

kerülnek egy alcsoportba.   
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19. táblázat: A pártpreferencia-csoportok utóelemzése az kapitalizmussal kapcsolatos attitűdök 

összegzett változója alapján, Belgium és Franciaország 

 

BELGIUM  FRANCIAORSZÁG  

  Subset    Subset 

  
Pártpref

-BJ N 1 2    
Pártpref-

BJ N 1 2 3 4 

4 315 3,6127    4 267 3,588       

1 54   4,2963  5 56   4,1071     

5 108   4,2963  3 204   4,2402     

3 307   4,443  2 408     5,0564   

2 445   4,7753  1 102       5,7059 

Tukey 
HSDa,,b,,

c 

Sig.   1 0,059  

Tukey 
HSDa,,b,,c 

Sig.   1 0,956 1 1 

 
Magyarország esetében nem ilyen alcsoportokat elkülöníteni, hiszen a páros 

összehasonlítások alapján kizárólag a kettes és a négyes csoport között van szignifikáns 

eltérés. 

20. táblázat: A pártpreferenciacsoportok utóelemzése, Magyarország 

 

MAGYARORSZÁG 

  Subset 

  
Pártpref-

BJ N 1 

3 35 4,4286 

2 216 4,6991 

5 25 4,84 

4 478 5,1967 

1 2 5,5 

Tukey 
HSDa,,b,,c 

Sig.   0,69 

 

Végül következzen Hollandia és Norvégia. Mindkét esetben azt tapasztaljuk, hogy a 

jobboldal csoportok jobban egyetértenek a kapitalista attitűdökkel. Norvégia esetében a 

szélsőjobboldali szimpatizánsok az összes többi csoporttól szignifikánsan eltérnek, a náluk 

tapasztalt átlagérték egyébként a legalacsonyabb a többi ország alcsoportja esetében 

láthatókhoz képest is. Szintén kitűnik a táblázatból, hogy a szélsőbaloldalt támogatók 

értenek egyet legkevésbé. Hollandia esetében csupán két kategóriára lehet felbontani az öt 

alcsoportot: az egyikben szerepelnek a skála szélsőjobb, jobbközép és közép szakaszán 

elhelyezkedők, a másikban pedig a kapitalizmus mentén tőlük szignifikánsan eltérő baloldali 

csoportok.   
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21. táblázat: A pártpreferencia-csoportok utóelemzése az kapitalizmussal kapcsolatos attitűdök 

összegzett változója alapján, Belgium és Magyarország 

 
 

HOLLANDIA   NORVÉGIA 

  Subset    Subset 

  
Pártpref-

BJ N 1 2    
Pártpref-

BJ N 1 2 3 

4 289 3,7301    5 385 3,1247     

5 141 3,8723    4 59   4,4407   

3 407 4,0516    3 136   4,4706   

2 296   4,625  2 272   4,7059   

1 151   4,9735  1 82     5,5976 

Tukey 
HSDa,,b,,c 

Sig.   0,127 0,079  

Tukey 
HSDa,,b,,c 

Sig.   1 0,593 1 

 

Összefoglalva a fentieket elmondhatjuk, hogy a szélsőjobboldali csoportok kapitalizmushoz 

fűződő viszonya egyrészt eltérő országonként illetve a többi csoporthoz viszonyítva is. 

Megfigyelhetünk azonban jellemző mintázatokat: így például az első két esetben a 

jobbközép pártok támogatóitól való jelentős eltérést, ami a belgák esetében egyben azt 

jelenti, hogy a szélsőjobboldal szimpatizánsai attitűdjeiket tekintve nem különböznek 

szignifikánsan a szélsőbaloldal támogatóitól. Láthatunk példát arra, hogy a kapitalizmushoz 

kapcsolódó attitűdök nem képeznek valódi különbséget az egyes pártpreferencia-csoportok 

között, illetve arra is, hogy a szélsőjobboldali csoport a további jobboldali csoporttal 

megegyező módon vagy még nagyobb mértékben elkötelezett ezen értékek irányába. 

 

A kapitalizmushoz fűződő viszony három útja 

Elemzésünk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a szélsőjobboldali pártok 

szimpatizánsai mennyire elkötelezettek a kapitalizmus értékei iránt, illetve arra, hogy ezek 

az attitűdök hogyan viszonyulnak a többi csoportéhoz az egyes országokban. Részletesen 

foglalkoztunk az állami felelősség kérdésével, a társadalmi egyenlőtlenségekbe való 

beavatkozás és a verseny megítélésével, illetve olyan általánosabb értékekkel, mint a 

szabadság vagy az egyenlő bánásmód igénye.  

Felidézve az elemzés során bemutatott legfontosabb eredményeket, az állam 

gondoskodásával kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy például a holland és francia 

válaszadók esetében a szélsőjobb pontban elhelyezkedők ítélik ezt legkevésbé fontosnak, 
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amit a pártpreferencia is alátámaszt, hiszen az itteni szélsőjobboldali pártok támogatói 

hangsúlyozták leginkább az egyén felelősségét, míg Belgiumban éppen fordítva, mind a bal-

jobb skála, mind a pártpreferencia tanúsága szerint a szélsőjobboldal támogatói inkább az 

állam felelősségét tartják fontosnak.  

Érdekes módon a jövedelmi egyenlőtlenségekbe való beavatkozás esetében a fenti 

összefüggést már nem tudtuk ennyire tisztán kimutatni. Lényeges azonban, hogy ugyan nem 

látjuk, hogy a szélsőjobboldali válaszadók ebben a kérdésben a baloldali állásponthoz 

közelítenének, ugyanakkor megfigyelhető a jobbközép pártok támogatóitól való szignifikáns 

eltérésük. A baloldaliak tehát elkötelezettebbek a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése 

irányában, ugyanakkor a szélsőjobboldalaik a többi jobboldalihoz viszonyítva kevésbé 

fogadják el ezeket az egyenlőtlenségeket. Az egyes pártokat is vizsgálva tapasztalhatjuk, 

hogy szinte kivétel nélkül a legnagyobb jobboldali, konzervatív párt támogatói képviselik 

legerőteljesebben azt az álláspontot, miszerint a nagy jövedelmi egyenlőtlenségek 

elfogadhatók, mint az egyéni erőfeszítés és tehetség jutalma. Izgalmas jelenség, hogy a 

schwartz-i értékskálában szereplő egyenlőség tétel esetében már más a felállás, itt ugyanis a 

szélsőjobboldali pártok támogatói mutatkoznak legkevésbé egyenlőség-pártinak. 

Feltehetőleg ennek az oka a kérdésfeltevés különbözőségében (jövedelmi egyenlőtlenségek 

vs. egyenlő bánásmód fontossága) is keresendő. A vizsgált attitűdök és értékek közül 

egyedül a szintén az értékskálában szereplő szabadság-tétel megítélésében nem találtunk 

szignifikáns hatást a pártpreferenciára nézve. 

Az eredményeket és a több ponton is tapasztalt két irányból érdemes megközelíteni: 

egyrészt az attitűd, másrészt az ország felől. Nagy általánosságban ugyanis elmondható, 

hogy vannak olyan attitűdök, amikben országtól függetlenül meglehetősen koherens 

véleményt tapasztalhatunk az egyes szélsőjobboldali csoportok esetében (például az 

egyenlő bánásmódot illetően), míg vannak olyan országok, ahol az egyes attitűdöktől 

függetlenül szinte kivétel nélkül ugyanazt a mintázatot tapasztaljuk (például Norvégia 

esetében).  

Mint elemzésünk legutolsó, az egyes attitűdöket összegezni vágyó blokkjában is sikerült 

bemutatni, már öt ország esetében is legalább három különböző lehetséges utat lehet leírni 

a szélsőjobboldali pártok számára, ami a kapitalizmushoz fűződő viszonyukat illeti.  
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Az első ilyen lehetséges út a mainstream jobboldal ideológiájától való részleges elválás, 

aminek mértéke különbözhet és akár a baloldali értékrendszer egyes elemeinek elfogadását 

is magába foglalhatja. Az eredmények tükrében erre lehet példa Belgium, ahol a 

szélsőjobboldali válaszadók álláspontja a baloldaliakéhoz közelített, például az állam 

szerepének hangsúlyozása terén. Franciaország esetében is több ponton jelentős eltérés 

mutatható ki a szélsőjobboldali és jobbközép pártok kapitalizmushoz fűződő attitűdjeit 

illetően (pl. a verseny vagy a társadalomban jelenlévő nagy különbségek terén), azonban itt 

a válaszok inkább a középérték felé tendálnak. 

A másik lehetséges út a kapitalizmus értékei iránti egyértelmű elköteleződés, csatlakozva a 

többi jobboldali párthoz. Legjobb példa erre Norvégia, ahol az egyes változók mentén a 

szélsőjobboldali csoport a többi jobboldali párt támogatójával megegyező vagy azt 

meghaladó mértékben értett egyet a kapitalizmushoz köthető attitűdökkel, úgy mint az 

egyéni boldogulással és erőfeszítések ösztönzésével, a verseny pozitív hatásaival. Hollandia 

esetében szintén sokszor látható a szélsőjobboldal támogatóinak álláspontja terén a többi 

jobboldali válaszához való hasonlóság. 

Fontos azonban észrevenni, hogy itt nem tiszta kategóriákról beszélhetünk, hanem egyfajta 

kontinuumról. Bár a kapitalizmushoz kapcsolódó értékek összegzésével lehetséges az egyes 

országok besorolása, egy-egy konkrét kérdés esetében már nehezebb a dolgunk, ugyanis 

míg Belgium és Norvégia esetében a részletek figyelembevételével is megmarad a leírt 

mintázat, addig Franciaország és Hollandia már kevésbé egyértelmű. 

Végül következzen a harmadik lehetséges út valójában inkább csak körülmény: ez az az út, 

amikor a kapitalizmushoz kötődő értékek nem tartoznak a politikai orientáció legfőbb 

meghatározói közé, például azért, mert egy ország közel egységesen vallott értékei közé 

tartozik az állam gondoskodására való igény. Az adatok ismeretében Magyarország 

leginkább ebbe a csoportba sorolható, hiszen a magyar válaszadók gyakorlatilag 

pártszimpátiától függetlenül fontosabbnak ítélték az állam szerepét, az erős államot és 

kevésbé fogadták el a társadalmi egyenlőtlenségeket az egyéni erőfeszítések 

gyümölcseként.  
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Az antiszemitizmus és a rasszizmus szerepe a szélsőjobboldali 
szimpatizánsok kapitalizmus-ellenességében 
 

Az antiszemitizmusról szóló politikai és zsurnalisztikai közbeszéd törvényszerűen 

leegyszerűsíti az antiszemitizmus jelenségét, egydimenziós előítéletként láttatva azt. A 

valóság ezzel szemben az, hogy nincs még egy olyan előítélet, ami pszichológiai élmény-

jellegét, hatását és kifejezésmódjait tekintve ennyire sokszínű és változatos lenne. 

Mindennek pedig fontos szerepe van kapitalizmus-ellenesség szempontjából is. 

Ahogy egy korábbi tanulmányunkban19 kifejtettük, bár a hazai szélsőjobboldali szavazók 

körében a cigányellenesség – különösen a cigányok bűnözési hajlamában való hit – 

kiemelkedően fontos, de nem egyedüli oka a szélsőjobb iránti politikai vonzódásnak. A 

Jobbik preferálására szignifikáns hatással van a nem (hiszen a Jobbik-szavazók kétharmada 

férfi), és az életkor (a 30 év alatti szavazóknak van a legnagyobb esélye szélsőjobboldali 

szimpatizánssá válni, melynek esélye a kor előrehaladtával folyamatosan csökken). Az 

attitűdök közül pedig főként a zsidókkal szembeni elutasítás, illetve a tömeges 

bevándorlásuktól való félelem növeli jelentősen a Jobbik-szavazóvá válás esélyét. A cigányok 

szomszédként való elutasítása érdekes módon nem növeli a Jobbik-szavazóvá válás esélyét, 

a „cigánybűnözés” feltételezése ugyanakkor igen. A politikai intézményrendszerrel szembeni 

bizalmatlanság hatása is jelentős: minél kevésbé bízik valaki az intézményrendszerben, 

annál nagyobb eséllyel lesz Jobbik-szavazó. Mindez azt mutatja, hogy az antiszemitizmust, a 

cigányellenességet, valamint a rendszer- és ‘establishment’-ellenességet összekapcsoló 

ideológia erősen képes hatni bizonyos társadalmi csoportokra – leginkább a legalább 

középfokú végzettségű, státusbizonytalanságban élő, fiatal férfiakra –, olyan eszmei 

mintázatot alkotva, amely leginkább a Jobbik társadalmi támogatottságát erősítheti. 

Eredményeink egyszerre tűnhetnek magától értetődőnek és meglepőnek. Magától értetődő, 

hogy a Jobbik generációs párt, amit vezetőinek életkora, a párt hagyományos pártkereteket 

szétfeszítő rendszerellenes beállítottsága, politikájának nyelvezete, stílusa, és radikális 

                                                           
19

 Bernát Anikó, Juhász Attila, Krekó Péter, Molnár Csaba (2013): A radikalizmus és cigányellenesség gyökerei a 
szélsőjobboldal szimpatizánsai körében. In: Kolosi Tamás and Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 
2012. Budapest: TÁRKI: 355–376 
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üzenetei egymással összefüggve magyarázhatnak. Nem meglepő eredmény az sem, hogy a 

cigányok veleszületett bűnöző hajlamát feltételező válaszadók nagyobb lelkesedést 

mutatnak a Jobbik politikája iránt, és az sem, hogy az intézményrendszerbe vetett 

bizalmatlanság is a Jobbik felé orientálhatja a választókat. A militáns vagy adott esetben akár 

militarista külsőségeket (pl. Magyar Gárda) el nem utasító és sokszor látványosan „az erő 

nyelvét” beszélő Jobbik esetében talán az sem meglepő eredmény, hogy szavazói körében 

erősen felülreprezentáltak a férfiak.  

Annak tükrében ugyanakkor, hogy még mindig élénken él a közgondolkodásban a Jobbik-

szavazókról kialakult – a 2009-es és 2010-es választási térkép alapján még megalapozottnak 

tűnő – sztereotípia, mely szerint a Jobbik szavazói a rendszerváltás abszolút vesztesei: az 

északkeleti falvakban élő, munkanélküli vagy alacsony jövedelmű, iskolázatlan emberek, 

néhány adat mégis meglepőnek hat. Rudas Tamás (2010)20 eredményeivel összhangban a 

Jobbik tipikus szavazója középosztálybeli, jól képzett férfi, akinek a rendszerváltással 

kapcsolatban közvetlenül átélt negatív politikai és gazdasági élményei nem lehetnek, így 

nem nevezhető a rendszerváltás vesztesének. Ezek a választók bizonyosan nem vélt vagy 

remélt anyagi előnyök érdekében csatlakoznak a Jobbikhoz, hanem szimbolikus és 

identitástényezők miatt. E szavazók előítéletessége nem abból fakad, hogy kedvezőtlen 

életkörülményeik miatti általános rossz közérzetüket differenciálatlanul rávetítik a 

kisebbségi csoportokra. A Jobbik-szavazók előítéletessége szelektív: leginkább a zsidókra és 

a cigányokra irányul, bevándorlókra illetve külföldiekre viszont jellemzően nem.  

Az adatok alapján ugyanakkor érdemes elméleti szinten is megvizsgálni: ha nem a 

„materiális” tényezők, akkor mi az, ami a szavazók széles csoportját a Jobbik felé 

orientálhatja? Rudas szerint az ideológiai természetű kötődés az „értékpluralizmus számukra 

nehezen elviselhető bizonytalanságából származik” és ez a Jobbik és szavazóinak erős 

liberalizmus-ellenességében valóban tetten érhető. Elképzelhető azonban, hogy ezen attitűd 

mögött mélyebb okok is meghúzódhatnak. Mi elsősorban a státus- és 

identitásfenyegetettség szerepét emelnénk ki21. A státusfenyegetettség a Jobbik 

                                                           
20

 Rudas T. 2010: A Jobbik törzsszavazóiról. In: Kolosi T. – Tóth I. Gy. szerk. 2010: Társadalmi riport 2010. 
Budapest: TÁRKI. 512–526. 
21

 Bár ezen, jelenleg még spekulatív magyarázatok érvényességének ellenőrzésére további vizsgálatok 
szükségesek, bizonyos adatok támogatni látszanak a státusfenyegetettség elméletét. Egy 2009 őszén készült 
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középosztálybeli szavazói körében azon élményhez kapcsolódhat, hogy relatíve kedvező 

társadalmi pozíciójukat egyszerre fenyegeti alulról a tehetősebbeket visszahúzó, „parazita”, 

segélyből élősködő réteg (melynek etnicizálódott szimbóluma a Cigány), és felülről egy zárt, 

liberális, kozmopolita elitcsoport (ennek megtestesítője gyakran a Zsidó), amely elfoglalja a 

vezető pozíciókat a gazdasági és pénzügyi világban, a kultúrában, a médiában, a politikában 

és lefelé „tolja” azokat, akik szeretnének az Elit tagjává válni. Az identitásfenyegetettségre a 

Jobbik az éles határokkal rendelkező, etnikailag és értékeit tekintve homogén nemzet-

víziójának felmutatásával kínál gyógyírt. Az ellenképként funkcionáló kisebbségek ezen 

negatívan definiált nemzeti identitás – mely feltételezésünk szerint nem kizárólag a Jobbik 

szavazóira jellemző – felépítéséhez és megerősítéséhez is szükségesek. A cigányok azért, 

hogy a róluk alkotott képre nézve magunkat „szebbnek”, azaz tisztességesebbnek, 

szorgalmasabbnak, sikeresebbnek láthassuk. A zsidókra pedig azért, hogy velük, mint 

„idegenekkel” szemben egyértelműbben megfogalmazhassák, „ki és mi a magyar”, illetve 

kézenfekvő magyarázatuk lehessen nemzeti kudarcainkra. 

Az antiszemita összeesküvés-elméletek szerepe 

 

A Political Capital egy korábbi kutatásában22 az antiszemitizmust két dimenzióban vizsgálta. 

Az archaikusabb ellenségeskedést kifejező nyílt, érzelmi alapú elutasítást egy Kovács András 

által korábban már használt kérdéssel, a modernebb, a nyílt érzelmi elutasítás helyett 

vélekedések formájában megjelenő, sztereotip összeesküvéses antiszemitizmust pedig 

lengyel kutatók hat állítást mérő skálájával  mérte. 

 

Az antiszemita összeesküvés skálát hat tételből származtattuk, melyek mindegyike egy-egy 

tipikusnak mondható, a zsidókkal kapcsolatos konspiratív állítással való egyetértést mért az 

1: egyáltalán nem értek egyet – 5: teljesen egyetértek skálán. A tételek a következők voltak:  

 

1. A zsidók gyakran titokban, a színfalak mögött tevékenykednek; 

2. A zsidók gyakran titokban találkoznak, hogy megbeszéljenek nekik fontos 

dolgokat; 
                                                                                                                                                                                     
Medián vizsgálat eredményei szerint például például a Jobbik szavazói kiemelkedően magas arányban (74%) 
vélekedtek úgy, hogy az elkövetkező 12 hónapban háztartásuk anyagi helyzete romlani fog.  
22

 Krekó-Juhász-Molnár: Antiszemita bestiárium in Szombat XXV/8. (2013) 
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3. A zsidók uralni akarják a világot; 

4. A zsidók döntő szerepre akarnak szert tenni a nemzetközi pénzügyi 

intézményekben; 

5. A zsidók ki akarják terjeszteni befolyásukat a világgazdaságban; 

6. A zsidók közös céljaikat titkos megállapodások révén akarják elérni. 

 

A skála értékeit a tételekre adott válaszok átlaga adja, amelyek így az 1-5 intervallumba 

esnek, ahol a nagyobb szám erősebb egyetértést fejez ki az összeesküvés-elméletekkel. A 

tételek erős belső konzisztenciát mutatnak, amelyet jól jellemez a 0,98-os Cronbach-alfa 

érték is. 

 

Bár az itt szereplő tételek fókuszában a lakosság zsidók iránti attitűdjei voltak, több kérdés is 

szorosan kapcsolódik a kapitalizmushoz. A társadalom ugyanis a kapitalizmus fogalmához 

szorosan kapcsolja a nemzetközi pénzügyi intézményeket, valamint a világgazdaságot, mint 

a globalizmus alaphalmazát. A kutatás kiemelten foglalkozik azzal, hogy milyen eltérések 

figyelhetők meg az egyes pártpreferencia-csoportok között abban a vonatkozásban, hogy 

mennyire beágyazottak, elfogadottak körükben a fentebb felsorolt összeesküvés-elméleti 

tételek. Az alábbiakban a kutatás ezen megállapításait mutatjuk be. 

 

Kovács András a hazai antiszemitizmus kapcsán megjegyzi, hogy valószínűleg nem a 

zsidókkal szemben ellenérzéseket táplálók aránya növekedett meg hirtelen, hanem azoké, 

akik a felmérés során vállalták korábban palástolt zsidóellenes érzületeiket, annak nyílt 

közéleti megjelenésének, a „Jobbik-hatásnak” köszönhetően. Az, hogy az antiszemitizmus 

politikailag indukált jelenség, abból is jól látszik, hogy a politikai pártok között milyen 

jelentős eltérések mutathatóak ki az előítéletes és az összeesküvéses antiszemitizmus terén. 

Mindkét dimenzióban toronymagasan vezetnek a Jobbik javarészt fiatal szavazói. A jobbikos 

internethasználók háromnegyede (!) nyilatkozott úgy, hogy nem rokonszenvesek a zsidók. A 

többi párt szavazóinak körében ez a szám jóval kisebb: a Fidesz-KDNP táborában 33, az 

MSZP hívei között 31, a DK, az Együtt-PM és az LMP szavazói körében pedig egyaránt 14 

százalék az ellenszenvezők aránya. 
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23. táblázat: Zsidók iránti érzések a pártokkal szimpatizálók körében (%) 

 Ellenszenvezők Semlegesek Rokonszenvezők NT/NV 

A teljes mintában 28 26 34 12 

Fidesz-KDNP (N=261) 33 27 22 18 

MSZP (N=56) 31 15 45 9 

Jobbik (N=129) 75 15 7 3 

E14-PM (N=107) 14 26 48 12 

LMP (N=37) 14 37 36 13 

DK (N=49) 14 33 48 5 

Bizonytalanok (N=333) 10 31 44 15 

 

Az antiszemita összeesküvés-elméleti tételekkel való teljesen egyetértés tekintetében is 

óriási különbségek figyelhetők meg az egyes pártok szavazótáborai között. A jobbikosok 

között mérhető a legmagasabb egyetértés. Ugyanakkor a Fidesz szimpatizánsai is erősen 

"fertőzöttek" mégpedig éppen azokban a kérdésekben, amelyek a leginkább megjelennek a 

politikai közbeszédben (pénzügyi intézményekben, világgazdaságban betöltött szerep). Azok 

a kérdések viszont, amelyek nem tartalmazzák a diskurzusokban gyakori hívószavakat (2-es, 

6-os kérdés), láthatóan kevéssé indítják be az előre kódolt választói reakciókat, mert ezek 

esetében tompulnak a pártok bázisai közötti eltérések. 

24. Táblázat: Antiszemita összeesküvés-elméletek támogatottsága a pártokkal szimpatizálók 
körében (a teljesen egyetértők százalékos arányai, valamint az antiszemita összeesküvés skála 

értéke) 

 

1. A zsidók 
gyakran 

titokban, a 
színfalak 
mögött 

tevékenyk
ednek. 

2. A zsidók 
gyakran 
titokban 

találkozna
k, hogy 

megbeszél
jenek 
nekik 
fontos 

dolgokat. 

3. A zsidók 
uralni 

akarják a 
világot. 

4. A zsidók 
döntő 

szerepre 
akarnak 

szert tenni 
a 

nemzetköz
i pénzügyi 
intézmény

ekben. 

5. A zsidók 
ki akarják 
terjeszteni 
befolyásuk

at a 
világgazda

ságban. 

6. A zsidók 
közös 

céljaikat 
titkos 

megállapo
dások 
révén 

akarják 
elérni. 

skál
a 

A teljes mintában 28 18 24 34 33 18  

Fidesz-KDNP (N=261) 38 27 35 49 49 25 3,73 

MSZP (N=56) 36 34 34 36 37 28 2,78 

Jobbik (N=129) 70 38 63 76 72 39 4,31 

E14-PM (N=107) 9 6 9 23 22 8 2,29 

LMP (N=37) 18 14 14 15 16 14 2,48 

DK (N=49) 14 5 8 21 7 8 2,44 
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Míg a Jobbik és a Fidesz szavazói az előítéletes antiszemitizmusban nagyon távol vannak 

egymástól (a Fidesz és az MSZP szavazói pedig viszonylag közel), az összeesküvéses 

antiszemitizmus terén a jobboldali pártok közti különbség jóval kisebb.  

 

20. ábra: Pártok szavazóinak értékei az előítéletes és az összeesküvéses antiszemita skálán 

 
 

 

Az antiszemita összeesküvés-elméletekben való hiedelem jól láthatóan valódi választóvonal 

a magyar politikában, egyfajta politikai kód, ami a bal- és jobboldali pártokat elválasztja 

egymástól. A jobbikosok és a Fideszesek sokkal inkább hajlamosak hinni abban, hogy a 

zsidók titokban világhatalomra törnek (és ezzel együtt hajlamosabbak egyetérteni olyan 

általános összeesküvés-elméleti állításokkal is, mely szerint „Titkos társaságok fenyegetik 

társadalmunk stabilitását”). 
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Ez nyilván nem független az utóbbi évek azon belpolitikai diskurzusaitól, amelyeket – főként 

a jobboldalon – egyre inkább eluraltak az IMF-fel, EU-val, Bilderberg-csoporttal, médiával, 

civil szervezetekkel, stb. kapcsolatos összeesküvés-elméletek. Az összeesküvés-elméletek 

persze általában is népszerűek a társadalomban: a társadalom 26 százaléka egyszerre hisz az 

általános és az antiszemita összeesküvés-elméletekben. 

 

25. táblázat: Pártok az általános és az antiszemita összeesküvés-elméletekről alkotott 
véleménycsoportok  (százalékos arányok a teljes mintában) 

 NEM összeesküvés 
hívők 

Összeesküvés hívők 

NEM összeesküvéses antiszemiták 37 4 

Összeesküvéses antiszemiták 16 28 
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Antikapitalizmus a szélsőjobboldal politikájában 
 

A szélsőjobboldali ideológiák elméleti alapjai  
 

A szélsőjobboldal, mint fogalom nem konzisztens és szilárd ideológiai keretet jelöl, sokkal 

inkább pártok és más politika szereplők bizonyos közös jellemzőkkel bíró halmazát, 

megkülönböztető kategóriáját. Különbségeik miatt azonban a politikatudományban sem 

született egyértelmű megállapodás arról, mi a leghelyesebb megnevezése az ide sorolt 

pártoknak, szervezeteknek vagy személyeknek. Így a gyakran szélsőjobboldalinak, illetve – 

öndefiníciójuk alapján – „jobboldali radikálisnak” nevezett politikai szereplők nem alkotnak 

egységes, homogén kategóriát, az általában ide sorolt csoportok között komoly tartalmi 

különbségek figyelhetőek meg, és eszmerendszerük térben és időben is meglehetősen 

eltérő lehet.  

Az ideológiai heterogenitás nagyrészt abból fakad, hogy különböző eszmei kereteik 

kifejezetten ország-, illetve térségspecifikus módon fejlődtek ki. Többnyire etnocentrikus 

világnézetük miatt jellemző, hogy nem globális, hanem lokális válaszokat keresnek a 

felmerülő társadalmi problémákra, ezért programjaik kialakításában is nagyobb szerepe van 

az adott ország egyedi helyzetének, mint valamilyen főbb nemzetközi szinten is érvényesülő 

egységesebb eszmei irányvonal követésének. Dogmatikájuk és gondolatrendszerük 

felépítése során a klasszikus jobb- és baloldal pártjaihoz képest sokkal nagyobb mértékben 

igazodnak az adott ország politikai kontextusához. Ezt jól demonstrálja például, hogy a 

szélsőjobboldali pártok eszmerendszerének és retorikájának bár gyakran fontos eleme a 

xenofóbia, egyes helyeken – ahol a keletről érkező bevándorlás mértéke feszültségeket kelt 

– ez iszlamofóbiával, vagy éppen a kelet-európaiak elleni hangulatkeltéssel párosul, míg 

máshol, gyakran történeti okokból is, inkább az antiszemitizmus a domináns, de hasonlóan 

sok eltérés tapasztalható más társadalmi és gazdasági kérdésre adott válaszaikban is.  

Mindennek megfelelően az európai szélsőjobboldal pártjai eddig nem tudtak olyan 

országokon átnyúló szövetségeket létrehozni, mint a kontinens konzervatív, liberális és 

szocialista pártcsaládjai. Azonosíthatóak viszont olyan közös eszmei kiindulópontok, 

amelyek a szélsőjobboldali politikai erők eltérő eszmerendszereinek gyökerét jelentik. 
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Legtágabb értelemben a különféle hagyományos közösségek egyénnel szembeni 

elsődlegességét hirdető politikai eszmék biztosítanak számukra közös elméleti alapot, 

melyekből bizonyos elemeket átemelve és eltúlozva, bizonyos értékeket fetisizálva születik 

meg szükségképpen kirekesztő ideológiájuk, legyen az etnicista, kultúralista vagy vallási 

alapú. Leginkább tehát ez a jobboldali értelemben vett „kollektivista” eszmeiség az alapköve 

a liberális ihletésű, individualizmusra építő kapitalista értékrenddel való szembenállásnak 

(békés, vagy épp erőszakos formában). 

 

A szélsőjobboldali és a kapitalista eszmerendszer viszonya 
 

A két eszmerendszer közötti ellentmondások a legalapvetőbb értékek eltérő értelmezésénél 

kezdődnek.  

A szélsőjobboldali politikai gondolkodás pesszimista antropológiai alapállása a klasszikus 

konzervatív emberkép szélsőséges változatát jeleníti meg. Eszerint az ember, mint 

individuum esendő, gyarló és önző, sőt, erkölcstelen és romlott. Saját érdekeit racionálisan 

felfogni nem képes, egymagában gyenge és életképtelen. Az esendő embernek pedig 

szüksége van egy olyan közegre, amely megteremti számára a biztonságot és az értelmes 

élet lehetőségét. Ilyen mikroszinten a család, a makroközeget pedig legtöbbször az 

organikusnak feltételezett nemzeti közösség jelenti. Az egyént tehát önmaga gyengeségeitől 

és hibáitól a számára biztonságot és a stabilitást adó család, mint mikrokörnyezet teremti 

meg, amely a társadalom legkisebb, legalapvetőbb egysége. A nemzeti közösség pedig 

legtágabb kerete az emberi életnek, amellyel kapcsolatban szélsőjobboldali eszmék jelentős 

része szinte vallásos hitet táplál és a világról való gondolkodás középpontjába helyezi azt. 

A nemzeti közösség közjogi értelmében is létező formája a nemzetállam, amely a 

szélsőjobboldalon egyfajta titkos tervként felfogott „globalizmussal” szemben jelenik meg. 

Az így fetisizált nemzetállam a legfőbb értékként tételezett rend fenntartásával teremti meg 

a biztonságos környezetet és a stabilitást. E világnézet szerint tehát az állam ideális esetben 

erős hatalommal rendelkezik a gazdasági, társadalmi és politikai folyamatok felett, hiszen ez 

elengedhetetlen a rend fenntartásához, amely mindenkor előnyt élvez az egyéni 

szabadságjogokkal szemben, azok ugyanis ebben a felfogásban káoszhoz, mértéktelen 

fogyasztáshoz, végső soron tehát az emberi értékek lerombolásához vezethetnek. 



80 
 

Mindezen veszélyek elkerülése érdekében a szélsőjobboldali gondolkodás szerint a közösség 

működésében egységre van szükség. Az egymással való versengés, vagy egyszerűen csak a 

pluralitás politikai, gazdasági, kulturális és társadalmi értelemben ugyanis instabilitást 

eredményez, megbontja a rendet.  

A szélsőjobboldali világnézetben az egyén tehát háttérbe szorul, az individualizmus az ember 

eredendő gyarlóságának megjelenése, kiteljesedése. Hátrányt szenvednek továbbá az 

eszményített közösséghez nem illeszkedő „idegen” vagy az elvárásoknak nem megfelelő 

társadalmi csoportok. Ezért a szélsőjobboldali felfogás gyakran párosul etnikai 

kirekesztéssel, szociáldarwinizmussal, sovinizmussal és xenofóbiával, ami sokszor a 

kisebbségekkel szembeni paranoiában, gyűlöletkeltésben, jóléti sovinizmusban és végső 

soron erőszakban nyilvánul meg. Ugyanakkor összefügg ezzel a modern szélsőjobboldal 

gyakorlatilag általánosnak mondható globalizációellenessége is, hiszen ez az ideológia 

összeférhetetlen a globalizációt támogató eszmékkel, amelyek a nyitottságot és a 

sokféleséget fontos értéknek tekintik. 

A kapitalista és a szélsőjobboldali értékrend összehasonlítása 

Főbb elemek Kapitalista eszmerendszer 
Szélsőjobboldali 
eszmerendszer 

Mi áll a középpontban? egyén nemzet 

Milyen az emberképe? az ember eredendően jó az ember eredendően rossz 

Mi a legfőbb értéke? szabadság rend 

Milyen az ideális társadalom? befogadó kirekesztő 

Milyen az ideális állam? minimális totális 

Mi teszi jobbá a közösséget? verseny egység 

 

A leginkább a liberális eszmerendszerben gyökerező kapitalista értékrend az előbbiekkel 

szöges ellentétben álló fogalmi kereteket használ. Emberképe sokkal inkább optimista, az 

egyén olyan önálló individuum, amely jól felismert érdekeinek ismeretében racionális 

döntéseket hoz. Ennek köszönhetően jólétének megteremtéséhez elsősorban nem a 

közösség védelmére, a rend és biztonság megteremtésére van szüksége, hanem szabadsága 

biztosítására. A kapitalista gazdaság és társadalom működéséhez elengedhetetlen 

kreativitás és tőkeakkumuláció sem jöhet létre másképp, mint az egyén önérdekkövető 

magatartása során.  
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A kapitalizmusban az állam szerepe ideális esetben minimális és bár a modern 

piacgazdaságban teljes mértékben elfogadott a piaci folyamatok elégtelenségei esetén az 

állami intervenció, a kapitalista értékrend továbbra is azt vallja, hogy a piaci mechanizmusok 

az optimum és a stabilitás felé tartanak. Az önérdekkövető egyének ezért tevékenységükkel 

a stabilitás, az egyensúlyi pont felé irányítják a gazdaságot. Ennek megfelelően, a 

szélsőjobboldal által fontosnak tartott egységre való törekvéssel szemben, a szabad verseny 

természetes, jótékony hatású, és végső soron kívánatos folyamat, ráadásul a kapitalista 

gazdasági berendezkedés működéséhez elengedhetetlen.  

A kapitalizmus természetesnek tekinti, hogy a tőke kilépett a nemzetállami keretek közül, 

amikor a protekcionizmus a hatékonyság és a hozam növekedésének akadályává vált. A 

globalizáció ebben a felfogásban nem csak tolerálható, de gazdasági szempontból kedvező 

folyamat, amelynek segítségével a tőke nagyobb gazdagságot teremt az egyes országok 

számára. 

A fentiekben röviden bemutatott két gyökeresen eltérő világnézet természetesen csak az 

alapjait jelenti az egyik és másik oldalon is meglévő ideológiai sokféleségnek, de a jól 

azonosítható alapvető ellentétek meghatározzák a kapitalista és a szélsőjobboldali 

gondolkodás viszonyát.  

A gyakorlatban persze – például a sajátos amerikai szélsőjobboldalon vagy a huszadik 

második felétől kibontakozó nyugat- és észak-európai szélsőjobboldali pártokban – nem 

példátlan a két eszmerendszer „békés együttélése” sem, ám ezt sokkal inkább indokolja a 

pragmatizmus, mint az eszmei összhang. Ugyanakkor vannak olyan – főként a 

rendszerkritikai baloldalról származó – elméletek is, amelyek – e tanulmánytól alapvetően 

eltérő kapitalizmus-értelmezést használva – nem pusztán együttélésről, hanem jóval 

többről: a szélsőjobboldali eszmék globális kapitalizmust szolgáló szerepéről beszélnek. Ezek 

szerint már a fasizmus és a nácizmus is egyfajta „preventív ellenforradalom” volt a baloldali 

– kommunista és szocialista – tömegpártok forradalmával szemben, illetve a későbbi és a 

mai szélsőjobboldali jelenségeknek is lényegi jellemzője, hogy nem jelentenek veszélyt a 

kapitalista berendezkedésre és a polgári társadalomra.23 

                                                           
23

 Lásd erről: Tamás Gáspár Miklós: "Posztfasizmus", Eszmélet 48 [2000. tél], 4-24, eredeti: Boston Review, 
1999. nyár 
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Antikapitalizmus a magyar szélsőjobboldalon 
 

Míg nemzetközi szinten találhatunk arra példát, hogy a szélsőjobboldal ideológiai 

kavalkádjába időnként belefér a kapitalizmus elfogadása, addig a Magyarországi esetben ez 

aligha mondható el. A hazai szélsőjobboldal ugyanis hagyományosan antikapitalista 

eszméket vall.  

A 19. század utolsó harmadától kibontakozó modern antiszemitizmus Magyarországon is 

szorosan összefüggött a kapitalizmus elutasításával, a gazdasági és a társadalmi átalakulás 

nyomán jelentkező bűnbakképzéssel és összeesküvés-elméleti gondolkodással. A zsidókat – 

akik Magyarországon különösen fontos szerepet játszottak a polgárosodásban – a káros 

társadalmi fejlődésként felfogott kapitalizmus legfőbb hordozóinak tekintették. Ez a felfogás 

jellemezte a két világháború között egyre erősebbé váló magyar szélsőjobboldalt is, majd – 

más európai országoktól eltérően – a rendszerváltás után újjáéledő mai magyar 

szélsőjobboldalnak szintén ez a nézet vált egyik legfőbb meghatározójává. Ahogy a fentebb 

idézett kutatási adatok is jelezték, az antiszemitizmus és zsidó világösszeesküvésben való hit 

fontos szerepet játszik a hazai szélsőjobboldali gondolkodásban. Ez pedig nyilván arra is 

visszavezethető, hogy a zsidókat a modernizáció és kapitalizmus minden hátrányáért 

felelőssé tevő narratíva a kínálati oldalról is folyamatosan megerősítést nyer.  

Ugyanakkor a magyar szélsőjobboldal kapitalizmus-ellenessége nem pusztán a komplex 

világmagyarázattá emelt antiszemitizmusban érhető tetten, hanem gazdaság- és 

társadalompolitikai elképzeléseiben is. Eszméikben és írott politikai programjaikban 

egyaránt megjelenik a társadalom átalakításának radikális terve, amelyhez az erős, a 

folyamatokba beavatkozni képes állam óhajtása, a központosított tervgazdaság 

megvalósításának vágya és a jobboldali értelemben vett kollektivista szemlélet társul. 

Mindez legtisztábban a két világháború közötti magyar szélsőjobboldalra volt jellemző24, de 

burkoltabb formában egyes elemek jelen vannak napjaink szélsőjobboldali politikájában is. 

 

                                                           
24

 Lásd: Ungváry Krisztián: Kik voltak a nyilasok? Egy szocialista tömegpárt, Rubicon 2004/10.; Ungváry 
Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege - Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon 
Jelenkor Kiadó, 2012.; Paksa Rudolf: Magyar nemzetiszocialisták, Osiris – MTA BTK TTI, 2013. 
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A nemzetközi szakirodalomban jelenlévő, kiküszöbölhetetlen terminológiai sokszínűség, 

valamint a szélsőséges ideológiákról zajló örökös filozófiai viták mellett épp ezek azok a 

jellemzők, amelyek kapcsán időről időre a hazai közbeszédben is felvetik a kérdést: vajon 

indokolt-e egyáltalán a „szélsőjobboldal” elnevezés vagy inkább szélsőbaloldali elhajlásról 

van szó? Ez a kérdés nem új, a nyilasok kapcsán például már 1941-ben is használták a „zöld 

bolsevizmus” kifejezést25, és vannak, akik a mai magyar szélsőjobboldal esetében is 

indokoltabbnak látják a szélsőbaloldali karakter hangsúlyozását, így például Gerő András, aki 

„nemzeti bolsevizmusnak” nevezi26 a Jobbik ideológiáját.  

Ugyanezzel a kérdéssel függ össze az arról folytatott vita, hogy pontosan mely társadalmi 

rétegek fogékonyak a szélsőjobboldali ideológiákra, és kik szavaznak az ebbe a körbe sorolt 

pártokra. Baloldalról inkább a kispolgárság szerepét szokás hangsúlyozni, míg konzervatív és 

liberális megközelítésből gyakran a munkások rétegének szélsőjobboldal mögötti 

felsorakozását emelik ki. Vita van tehát ebben a vonatkozásban is a különböző 

társadalomtudományi iskolák között, annyi azonban bizonyosnak tűnik, hogy leginkább a 

státuszukban elbizonytalanodott társadalmi csoportok alkotják a szélsőjobboldal bázisát. 

A magunk részéről e tanulmány keretei között nem foglalkozunk részletesen a terminológiai 

vitával és a társadalmi bázis leegyszerűsítő megnevezésének kérdésével, csak jelezzük, hogy 

a „szélsőjobboldal” kifejezés használatát minden szempontból megalapozottnak tartjuk az 

itt vizsgált eszmékre és jelenségekre és továbbra is ezt alkalmazzuk. Az ugyanis, hogy 

szélsőjobboldali és szélsőbaloldali ideológiák bizonyos pontokon összeérnek, még nem ok a 

két eszmerendszer összemosására27. Nem beszélve arról, hogy ezeket az összeérő pontokat 

tekintve is számos különbség tárható fel, így például az antikapitalizmus vonatkozásában – a 

már a korábban leírtaknak megfelelően – a jobboldali értelemben vett kolletivizmus 

korántsem feleltethető meg annak a fogalomnak, amit a baloldalon ugyanígy neveznek.  

 

 

                                                           
25

 Lásd: Máthé Áron: „Zöld bolsevizmus” – a kommunista diktatúra elfelejtett előképe, Kommentár, 2013/4. 
26

 Gerő András: Nemzeti bolsevizmus, 168 óra, 2010. március 14. http://www.168ora.hu/velemeny/gero-
andras-jobbik-bolsevizmus-szelsojobb-nacizmus-zsidesz-52225.html 
27

 Miközben persze az erre irányuló diszkurzív stratégiák nagyon is érthetőek és elemezhetőek, hiszen minden 
nagy politikai és ideológiai irányzat arra törekszik, hogy megszabaduljon a maga szélsőségeitől és valaki más 
térfelére tolja át azokat. 
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Antikapitalista elemek a Jobbik Magyarországért Mozgalom politikájában 
 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom ideológiája, programja, üzenetei és retorikája 

nagyrészt a Magyarországon már 2006-ban – azaz még a globális krízis előtt – elkezdődött 

gazdasági válság során felmerült társadalmi problémákra adott reakciókból, illetve a 

rendszerváltás óta változatlannak tételezett politikai elit „elmúlt húsz évének” kritikájából 

alakult ki. Az öndefiníciója szerint „nemzeti radikális” Jobbik értékrendjét az 

antiliberalizmus, az etnicizmus, az antiszemitizmus, a cigányellenesség, illetve az 

elitellenesség jellemzi. Gazdaság- és társadalompolitikáját tekintve a globalizációellenesség, 

a jóléti sovinizmus, az etatizmus és a külfölditőke-ellenes nézetek állnak a középpontban. 

 

Ellenségkép: a globális kapitalizmus 
 

A Jobbik – és általában a szélsőjobboldal – ellenségképe generalizált: az ellenséget 

megtestesítő elemek összefonódnak, ezen a láncolaton belül nem feltétlenül van fontossági 

sorrend, de van egy démonikus erő, amely a szálakat a háttérben mozgatja. Ez az erő 

megfoghatatlan, egy globális összefonódáson alapuló nemzetellenes összeesküvés. A 

globális kapitalizmus szerintük ugyanis azon nemzetközi tőkére támaszkodó érdekcsoportok 

érdekét szolgálja, amelyek a hazai kiszolgálóikon keresztül fejtik ki nemzetromboló és 

értékromboló tevékenységüket.  

A közvetlen vagy belső ellenség így az idegen érdekeket képviselő hazai politikai elit és 

részben az értelmiség, amelynek legfőbb bűne a nemzetellenesség. A legfőbb ellenség 

viszont az említetteknek megfelelően elvontabb, amelyet megszemélyesítendő hol nyíltan, 

hol burkoltan (antiglobalista köntösben tálalva) utalnak a „zsidó nagytőke” vagy Izrael 

gyarmatosító szándékára, amely – konkrét politikai tényezőkre lefordítva – szerintük 

elsősorban a liberalizmus ideológiájában és képviselőiben manifesztálódik. 
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A szélsőjobboldal számára még a 2010 óta regnáló – ugyancsak antiliberális – jobboldali 

Orbán-kormány tevékenységében is a „liberalizmus” jelenti a fő ellenséget, legyen szó akár 

gazdaságpolitikáról, akár más szakpolitikákról, vagy arról, hogy nyílt rasszizmust és 

antiszemitizmust az Orbán-kormány is elutasítja.  

A Jobbik külpolitikájában az ellenségkonstrukció az Izrael-ellenesség mellett elsősorban 

amerikaellenességként, EU-ellenességként illetve általában antikapitalizmussal párosuló 

Nyugat-ellenességként jelenik meg, amelyet jelez a Jobbik egyes keleti országok felé való 

nyitottsága, így például a saját tábort is megosztó oroszbarát politikája. Meg kell jegyezni 

ugyanakkor, hogy a szélsőjobboldal már ebben a vonatkozásban sem tudja látványosan 

megkülönböztetni magát az EU-szkeptikus és ugyancsak „keleti nyitást” hangsúlyozó 

kormánypárttól.  

 

A Jobbik társadalom- és gazdaságpolitikája 
 

Míg ideológiai szinten vagy a pártpolitikai színtéren tisztán megragadható a Jobbik 

antikapitalizmusa, addig a szakpolitikákat tekintve ez már jóval zavarosabb formában jelenik 

meg. A Jobbik megengedő a piacgazdaság elveit illetően, ha a belső magyarországi piacról és 

a „magyar vállalkozásokról” van szó, ugyanakkor elutasító a külföldi multinacionális 

vállalatokat, és különösen a bankokat illetően. Ez az „etno-kapitalista” felfogás egy anti-

establishment keretbe illeszkedik, ahogyan Für Balázs, a Jobbik Gazdasági Kabinetjének 

vezetője fogalmazott 2013 júniusában:  

„Gazdasági kérdésekben is pontosan ugyanúgy gondolkodunk, mint korábban, és szilárd 

meggyőződésünk, hogy a Jobbik gazdaságpolitikája képes az országot kivezetni a válságból. 

Erre a nagy pártok már több, mint két évtizede tökéletesen alkalmatlannak bizonyultak. A 

magyar választók joggal csalódottak és felháborodottak, amikor azt látják, hogy a 

Fidesznek, az MSZP-nek és a csatlósaiknak immár 23 év sem volt elég arra, hogy a sokszor 

megígért jólétet elhozzák, sőt, az emberek jelentős része még rosszabb helyzetben van, mint 

korábban.”28 

 

                                                           
28

 http://www.alfahir.hu/megbukott_a_globalis_piacgazdasagi_modell 
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A Jobbik politikája az elitelleneség ellenére sem tud azonban egyedinek látszani a Fidesz 

által uralt közbeszédben. Erre az egyik legjobb – már említett – példa a Fidesz által a Jobbik 

2010-es programjából átemelt „keleti nyitás”29 diplomáciai és gazdasági megvalósítása, 

amelynek kapcsán, több más témához hasonlóan a szélsőjobboldali párt véleményformálási 

monopóliumának elvesztését, sőt kisebbségi „cselekvőképtelen” pozícióba való szorulását 

éli meg az üzeneteit átvevő kormányhoz képest. Ennek eredményeként a Jobbik 

gazdaságpolitikáját és antikapitalizmusát a Fidesz lépéseit rugalmasan „követő” 

szereplőként artikulálja, amely tovább fokozza a szélsőjobboldali párt üzeneteinek 

ellentmondásosságát. A Jobbik retorikájának e jellegzetességét figyelhetjük meg például a 

Gazdasági Kabinetjének Facebook-falán30. Csak pár példát kiemelve: Rogán Antalnak az 

esetleges rubelben történő magyar állampapír kibocsátásról szóló moszkvai „titkos 

tárgyalását” a Jobbik az erősödő rubel okozta veszteségekre hivatkozva kritizálta. Miközben 

támogatták a kormány külföldi pénzintézeteket különadóját és természetesnek vették a 

külföldi tulajdonosok 1700 milliárd forintot elérő tőkepótlását, az egyébként tisztán magyar 

tulajdonú takarékszövetkezetek államosítását támadták ugyan, de nem elvi okokból, csupán 

korrupciógyanú miatt. 

„Önmagában persze a hitelezés felfuttatásával nem lenne gond, arra égetően nagy szüksége 

van a hazai kkv-szektornak. De az eddigi tapasztalatokból tudhatjuk, hogy a Fidesz csakis a 

Lajos-Zsolt tengelyhez tartozó cégeknek fog pénzt juttatni, a többi a legcsekélyebb 

mértékben sem érdekli őket. (…) 

És mindeközben hazudnak, hazudnak, hazudnak folyamatosan. Minden kontroll megszűnt. 

Szabadon lehet rabolni, pusztítani mindent a hatalom megtartása érdekében. ’Az abszolút 

hatalom abszolút mértékben korrumpál.’” 

 

Ezekből az idézetekből is kiviláglik a Jobbik gazdaságpolitikai mozgásterének szűk volta, 

hiszen még az általa helyesnek tartott gazdaságpolitikai célokat is részben el kell utasítsa a 

kormánypárttól való elhatárolódás érdekében. Ennek a legnagyobb hozadéka azonban még 

így is csak egy kritikai pozíció, amelynek jellemzője az utólagos reagálás az eseményekre, a 

                                                           
29

 http://www.jobbik.hu/sites/jobbik.hu/down/Jobbik-program2010OGY.pdf 
30

 https://www.facebook.com/JobbikGazdasagiKabinet 
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kívülállóság és a „cselekvőképtelenség” állapota. Nem beszélve arról, hogy a Jobbik és a 

Fidesz retorikájának felemás viszonyából időnként olyan furcsaságok születnek, mint a 

dohánykereskedelem állami monopóliummá alakításának piaci verseny alapján álló, „a 

szocializmust” elutasító bírálata, amely egyfajta kvázi liberális álláspontként is értelmezhető. 

 

„Ez a Fidesz jövőképe: gondoskodjunk a sajátjainkról, legyen egy nagyon szűk rétegnek jó, a 

többiek meg éljenek meg, ahogy tudnak, kit érdekel....... (…) 

Nem sok illúziónk lehetett 2010-ben, de ami azóta folyik, az a legpesszimistább 

várakozásokat is alulmúlta. Ami most kiépülőben van, az már nem is a szocializmus 

újratöltve. Ez már a feudalizmus, ez a legsötétebb középkor. Mai eszközökkel, de 

filozófiájában, erkölcsében, alapvető hatalmi struktúráiban és működésében teljes 

mértékben középkori.” 

 

A Jobbik gazdasági szereplőkkel kapcsolatos világképe egy olyan kontinuumon ragadható 

meg, melynek egyik felén a „kisemberek” problémái sorakoznak, a középét a kkv-szektor, 

másik végét pedig a multinacionális vállalatok és bankok foglalják el, a háttérben a világ-

összeesküvéssel. A párt problémája ebben a vonatkozásban is az, hogy a multinacionális 

vállalatokat, a bankokat és más külföldi szolgáltató-szektorbeli vállalatokat tekintve a 

különadóztatással és az „extraprofit” démonizálásával a Fidesz dominálja a közbeszédet, így 

a Jobbik csak a kormány egyes multinacionális vállalatokkal kötött stratégiai 

megállapodásait tudja támadni, illetve bankellenes utcai tiltakozó akciókkal hívhatja fel 

magára a figyelmet.  

 

A multinacionális vállalatok elleni érvelést ugyanakkor egyik jobboldali párt esetében sem 

könnyíti meg, hogy bizonyos keleti országok (pl. Kína, Oroszország vagy a közel-keleti 

olajmonarchiák) felé való gazdasági nyitást, azaz a nem nyugati idegen tőke beáramlását 

elvileg támogatnák. Ezáltal a Jobbik számára különösen nehézzé ellentmondásossá válik a 

bezárkózó, önellátó, független etno-gazdaságpolitikai álláspont hangoztatása.  
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A Jobbik kiemelt témája a kormánnyal szemben a földtulajdon „nemzeti kézben tartása”, 

hiszen a földtörvény minden nemzetieskedő kormánypárti szólam ellenére kénytelen volt 

biztosítani az uniós követelményeket, azaz bizonyos feltételek mellett az uniós polgárok 

földszerzésének lehetőségét. Emellett ugyancsak támadási felületet nyitottak ebben az 

ügyben a rendkívül támadható állami földpályázatok, melyek a Jobbik számára is 

lehetőséget jelentettek a nem kormánypárt holdudvarába tartozó, így a földektől eleső 

gazdák megszólítására.  

A munkahelyek megtartását és teremtését természetesen minden párt támogatja, azonban 

a szélsőjobboldalon is kiemelten kezelt kis- és középvállalkozások problémájáról még sincs 

érdemi mondanivalójuk a Jobbik politikusainak. Legfeljebb a többi ellenzéki párthoz 

hasonlóan azt bírálják, hogy a kormány bizonyos szektorokban (dohány- és élelmiszer-, 

nyomdaipar, vendéglátóhelyek, kis- és középbirtokok) egyenesen piacellenes, 

oligopolisztikus piacfelosztásba kezdett. A legnagyobb egyedi munkáltatóknak számító 

részben vagy egészben külföldi tulajdonban álló nagyvállalatok kevés kivételtől eltekintve 

mára egyértelműen stigmatizált helyzetbe kerültek a Jobbik politizálásában, esetükben a 

munkahelyteremtés kevés kivételtől eltekintve tabunak számít. A multik fontos szerepének 

retorikai szinten történő el nem ismerése azonban a jobboldali és szélsőjobboldali 

gazdaságpolitika egészének, sőt, mondhatni, hogy az egész magyarországi pártspektrumnak 

jellemző antikapitalista vonása. A munkahelyteremtés témájában a közmunka-program a 

leginkább elfogadott kormányzati intézkedés a Jobbik részéről. Igaz, ezt leginkább a 

közmunka romákkal szembeni büntető jellege indokolja, gazdaságpolitikai szempontból épp 

úgy hatástalannak tartja a Jobbik a közmunka-programot, mint az ellenzék többi pártja.  

Vona Gábor: „Piacokat kell szerezni a magyar mezőgazdaság termékeinek, mert ez lehet a 

magyar felemelkedés és a munkahelyteremtés útja, a közmunka nem megoldás a 

foglalkoztatási gondok kezelésére (…) mezőgazdaság termékei nem versenyképesek a 

nyugati piacokon, a magyar áru oda nem törhet be, más országok ugyanis védik a saját 

termelőiket. Jó lehetőséget lát viszont az orosz és az arab piac megszerzésére (…)”31  
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 http://vonagabor.hu/content/k%C3%B6zmunka-nem-teremt-igazi-munkahelyeket 
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A kormány politikája és a Jobbik magatartása tehát sajátos helyzetet alakított ki, a Fidesz 

dominálta gazdaságpolitikai témákhoz csak részkérdésekben tud hozzászólni a 

szélsőjobboldali párt, amelynek helyzetét tovább nehezíti, hogy a kritikai pozíció – különös 

tekintettel a Fidesz piactorzító intézkedéseire – sokszor csak a szabad verseny híveinek 

oldalán foglalható el a kormánnyal szemben. A konkrét gazdaságpolitikai ügyeket tekintve 

egy kivételével dominál a Fidesz álláspontja és politikai cselekvőképessége. Ez a kivétel a 

földkérdés, valamint részben ide sorolható még a munkaerőpiac jóléti aspektusa a 

segélyezés és közmunka összekapcsolása, amely a Jobbik által még dominált romaellenesség 

révén kötődik a szélsőjobboldalhoz. (Ebből a szempontból releváns a szélsőjobboldali pártok 

szavazatszerző képességét befolyásoló tényezők összefüggéseinek korábbi felvázolása a 

nyugat-európai országokban.) 

 

A segélyezés közmunkához kötésének kormánynál is radikálisabb jobbikos felvetése 

mindenképpen rasszista felhanggal terhelt, egyszerre utal a romák állítólagos 

munkakerülésére, „lustaságára”, az „etnikai kisebbség” ellátórendszert leterhelő voltára és a 

többségi társadalom biztonságát fenyegető „cigánybűnözésre”. Mindez a Jobbik számára 

különösen lokális szinten fontos. Az empirikus kutatásokból kiderült, hogy a gazdasági 

nehézségeknek a kisebbségellenes attitűdön keresztül ható szélsőjobboldali 

szavazatszerzésre gyakorolt hatásában, nagy jövedelmi különbségek vagy alacsony 

társadalmi tőke mellett van kiemelkedő jelentősége. Ezért nem hagyható figyelmen kívül az 

Eurobarometer és European Value Survey felmérésekből kirajzolódó általános 

magyarországi, állammal és piaci vállalatokkal kapcsolatos „bizalmi deficit”, ezt egészíti ki a 

jövedelmi különbségek megjelenítette társadalmi „tőkehiány”, különösképpen a hátrányos 

települések etnikai törésvonalai mentén. A Jobbik „cigánybűnözés”-kampánya révén tehát 

az általános cigányellenesség a maga lokalitásában és az országos szinten nem csupán a 

kisebbség és többség közötti gyenge bizalmi tőkét csökkenti, hanem gazdasági biztonságot 

fenyegető jelenségként is értelmeződik. Így a párt az eleve rossz országos munkaerőpiaci 

helyzetben, de különösen a gazdasági válság által különösen sújtott, országos átlagot messze 

meghaladó munkanélküliséggel rendelkező régiókban az „etnikai veszély” hangoztatásával 

képes a gazdasági nehézségeket szavazatszerzésre váltani.  
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Összességében a Jobbik a korábban leírt olyan „anarchikus társadalmi” állapot 

fenntartásában, gerjesztésében érdekelt, melyet alacsony bizalmi tőke, a (hátrányos 

térségekben évtizedek óta adott) magas munkanélküliség és az etnikai konfliktusok 

kiélezése jellemez. A párt retorikája szituációtól függően változó: a gazdaságpolitika 

általános céljait tekintve antikapitalista és jobboldali értelemben kollektivista szemben az 

„idegen tőkés csoportokkal”, a kormány gazdaságpolitikáját tekintve sokszor vállalkozás- és 

piacbarát szemben a kormányoldal korrupciógyanús, piacfelosztó törekvéseivel, lokális 

vonatkozásban pedig a jövedelmi különbségeket növelően segélyellenes, azaz antiszolidáris 

és az egyéni felelősséget hangsúlyozó az „élősködő romákkal” és a romának nevezett 

szegényekkel szemben. 

 

A Jobbik gazdasági programja 
 

A párt által a 2010-es országgyűlési választásokra készített, de jelenleg is érvényben lévő 

program gazdaságpolitikával foglalkozó fejezetének címe „Az ökoszociális nemzetgazdaság”. 

A Jobbik által tervezett gazdasági intézkedéseket összefoglaló dokumentumban a párt nem 

csak a magyarországi, de a globális gazdasági berendezkedéssel is szembehelyezkedik. Ez az 

álláspont jelenik meg már a párt gazdasági filozófiáját ismertető fejezet első mondatában is:  

 

„A multinacionális tőke szabad mozgására épülő globális kapitalizmus az egész világon 

megbukott.”32 

 

Ugyanezt a gondolatot fejti ki bővebben Vona Gábornak egy 2009-es nyilatkozata is, mely 

részletezi, melyek a kapitalizmus legkárosabb elemei: A multinacionális nagytőke és az őket 

hatalmon tartó szabad verseny. 
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„A szabad versenyre – vagyis az erősek, a nagytőkések erőfölényének 

korlátozhatatlanságára – épülő gazdasági rend a szemünk láttára mondott csődöt, 

hiszen szétzilálta a társadalom mélyszöveteit, de helyettük nem adott semmit, csupán 

lehetőséget, hogy az emberek feláldozzák magukat a multinacionális tőke oltárán.”33 

Nem csak a gazdasági rendszer, hanem világszintű politikai berendezkedés kritikájáról is szó 

van, hiszen a kapitalizmus szorosan összefonódik a demokráciával, amely megteremti a 

szabad piac társadalmi és politikai előfeltételeit. Ennek megfelelően a kettő bukása is együtt 

jár. 

„A globális kapitalizmusnak vége, ahogy az ahhoz kapcsolódó (neo)liberális 

piacgazdaságnak, a fogyasztói társadalomnak, a multinacionális tőke világuralmának és 

ezzel a liberális demokráciának is.”34 

A kapitalista gazdasági rendszer bukásának indoklását a program az ökoszoiális 

nemzetgazdaság definíciójának meghatározása során adja meg. 

„A gazdaságot az emberhez méltó környezet (öko-), az emberhez méltó élet (szociális) és 

a magyarság (nemzet) érdekében korlátok alá kell vetni. Nem azért, hogy a gazdasági 

fejlődést fékezzük, hanem azért, hogy a gazdaságot, és ebből fakadóan a társadalmat, 

az összeomlástól megóvjuk. Ezt jelenti az ökoszociális nemzetgazdaság.”35 

A fentebb már ismertetett szélsőjobboldali eszmerendszerbe egyébként jól illeszkedő 

meghatározás első két eleme, vagyis a környezet védelme és a szociális védelem biztosítása 

különböző mértékben bár, de minden modern kapitalista piacgazdaságban megtalálható 

elem. A piaci mechanizmusok olyan elégtelenségeit, amelyek a lakosság megélhetését, 

illetve a környezet épségét veszélyeztetik, mindenhol az állami beavatkozás valamilyen 

formájával korlátozzák és korrigálják. A nemzeti érdekek érvényesülésének biztosításáért 

történő gazdasági korlátozás sem példátlan, bár a kapitalista gazdaságban ezt szigorú 
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 Vona Gábor - Ökoszociális nemzetgazdaság (Rend, Jólét, Ébredés - 35. rész). 2009. 
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határok közé szorítják. Nyilvánvaló, hogy a gazdaságpolitika elsősorban a nemzeti érdekeket 

szolgálja minden államban, de ez jellemzően a gazdasági fejlődés és bővülés élénkítését 

takarja – emellett a jogszabályi korlátozások természetesen alapvető eszközei a 

gazdaságpolitikának. Az idézett rész azonban magával a gazdasággal, mint rendszerrel 

szembeni erős szkepticizmusra utal, aminek megzabolázása a társadalmi összeomlás 

elkerülésének egyetlen módja. Ez a pesszimizmus jellemzi a Jobbik piacgazdaságról alkotott 

véleményét, illetve magyarázatot nyújt azokhoz az intenzív állami szerepvállalást 

megvalósító tervekhez, melyek a program törzsét alkotják. A gazdasági fejlődéshez való 

ambivalens hozzáállásra jó példa, hogy a későbbiekben a következő cél fogalmazódik meg: 

„A többség társadalmi jóllétének biztosítása kevesek gazdasági növekedése helyett. […] 

Az átlagot mérő GDP elfedi a leszakadó rétegek növekvő GDP mellett is egyre romló 

helyzetét, nem beszélve a jelenleg erősen csökkenő gazdaságról. […] Megvalósítjuk a 

társadalom jólléte mértékének mérését. A megmért tényezőkkel lehetővé tesszük 

folyamatos összehasonlítások végzését és ezen keresztül a tudatos és módszeres 

fejlődést.”36  

 

A gazdasági fejlődés újradefiniálásáról van szó tehát, amely a hagyományos eszközökkel 

nem, vagy csak elégtelenül mérhető. Valóban létező kritika a GDP mutatóval szemben, hogy 

alkalmatlan a társadalmi jólét megjelenítésére, azonban a gazdasági növekedés és az 

életszínvonal emelkedése minden szoros összefüggés ellenére nem azonos fogalmak. Az 

aktuális kontextusban azonban a gazdasági növekedés aktuálisan használt fogalmának és 

mérőjének elvetése sokkal inkább a fennálló berendezkedés tagadását jelenti. A mai 

mainstream gazdaságpolitika a világon mindenhol kiemelkedő szerepet tulajdonít a GDP-nek 

és a hozzá hasonló makroökonómiai mutatóknak, a Jobbik pedig ennek a fennálló 

rendszernek a kritikáját fogalmazza meg. 
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A program gazdaságpolitikával foglalkozó része 11 pontban foglalja össze azokat a 

területeket, ahol a Jobbik változtatásokat hajtana végre. Ezek között 6 olyan pont található, 

amelynek részletes kifejtése egyértelműen olyan elemeket tartalmaz, amely valamilyen 

formában antikapitalistának tekinthetőek, és szemben állnak a jelenleg domináns gazdasági 

berendezkedéssel37: 

• Erős állam, az újraelosztási szerkezet átalakítása 

• Hazai vállalkozások támogatása, munkahelyteremtés 

• „Válaszd a hazait!” mozgalom 

• Magyar elkötelezettségű bankrendszer 

• Privatizáció felülvizsgálata 

• Multinacionális és offshore-szerű cégek működésének felülvizsgálata 

 

Ezeknek a pontoknak a részletes kifejtése során egyértelművé válik a párt kritikus felfogása a 

szabad piaci viszonyokkal kapcsolatban. A fennmaradó öt pontban javasolt intézkedések 

inkább hagyományos módszereket alkalmaznak és bár mindegyik esetében egyértelmű 

megjelennek azok a jegyek, amelyek a párt ideológiai beállítottságára utalnak, alapvetően 

nem mondanak ellent a kapitalista értékrendnek: 

• Az államadósság terheinek csökkentése 

• Új kitörési pontok a gazdaságstratégiában 

• Helyi gazdaságok erősítése 

• Új adózási és járulékfizetési irányelvek 

• Új monetáris politika 

 

A program antikapitalista elemeinek vizsgálatához tehát elsősorban a fentebb említett 6 

pont elemzésére van szükség. Mivel a Jobbik deklaráltan antikapitalista világnézetű párt és 

ezt a programjában is vállalja, ezek az elemek explicit módon megjelennek a tervezett 

gazdaságpolitikai intézkedéseik között. A kiemelt pontok között azonban komoly eltérések 
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figyelhetőek meg, amíg bizonyos területek részletesen kifejtésre kerülnek, illetve pontos 

javaslatokat tartalmaznak, addig mások meglehetősen homályosak, csak nagy vonalakban 

vázolják fel a párt terveit. Mindenesetre mind elméleti, mind gyakorlati szempontból az 

egyik központi kérdés az állam szerepvállalása a gazdasági folyamatokban, ami részletes 

kifejtésre is kerül a program első pontjaként. 

 

Az állami szerepvállalás mértéke 
 

A modern vegyes gazdaságok alapvető jellemzője, hogy az állam is részt vesz a termelésben, 

illetve bizonyos keretek között mértékben jogszabályi eszközökkel befolyásolja a piaci 

mechanizmusok működését. A program vizsgálata során mégis döntő jelentőséggel bír az, 

milyen mértékű állami beavatkozást tart szükségesnek a Jobbik piaci folyamatokba. 

Antikapitalista elemként értékelhető az, ha az állam indokolatlan mértékben korlátozza a 

versenyt, vagy nem csak korrigál, hanem kiiktat és helyettesíteni probál bizonyos piaci 

mechanizmusokat a gazdaságban. A gazdaságpolitikai programpontok közül a legelső 

foglalkozik az állam szerepével és egyértelműen az erős, aktív, a piaci és mindennapi 

folyamatokba beleavatkozó intenzív állami szerepkör mellett foglal állást. Gazdasági 

filozófiájában a párt következőképpen foglalja össze az állam szerepét.  

„Az állam lehet az a gazdasági erő, amely képes gátat szabni a multinacionális, 

globalizáló törekvéseknek, az erőfölénnyel való visszaélésnek, amely képes támogatni és 

egyenlő versenyfeltételek közé helyezni a hazai gazdasági szereplőket, amely képes 

igazságos viszonyokat teremteni a társadalmi újraelosztásban. […] Az államnak meg kell 

őriznie a stratégiai nemzeti vagyont, a földet, a vizet, a földgázt, az erdőket, indokolt 

esetben a már eltékozolt nemzeti vagyont is vissza kell szereznie azért, hogy az állam 

tényleges gazdaságélénkítő szerepét elláthassa, birtokolva és felhasználva az ország, a 

nemzet komparatív előnyeit.”38 

A fenti kijelentések közül néhányat több piacpárti erő is magának vallhat, mint például a 

nemzetgazdasági érdekek előnyben részesítése, vagy a piaci verseny igazságos korrekciója – 

bár ebben a kontextusban ez elsősorban a külföldi gazdasági szereplőkkel szemben jelenik 
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meg. Bizonyos mértékig ilyen elemek minden politikai oldal programjában megtalálhatóak. 

Két olyan elemet is tartalmaz azonban az idézet, amely alapján, a szokásosnál jóval nagyobb 

mértékű állami intervenció igénye fogalmazódik meg: 

(1) A társadalmi újraelosztás igazságosságának érdekében a multinacionális 

cégek és a külföldi tőke elleni erőteljes állami fellépést sürget. A protekcionizmus 

visszatérő eleme a Jobbik gazdaságpolitikai programjának és nyilvánvalóan a párt 

etnocentrikus világnézetéből és globalizációellenességéből fakad. Jellemző 

követelése a külföldi tőkével szemben a drasztikus versenykorlátozás, az intenzív 

állami beavatkozás, függetlenül annak gyakorlati gazdasági hatásaitól. 

Egyértelműen nem valamilyen piaci elégtelenség korrekciójára tesz javaslatot a 

program, hanem a tőke ideológiai alapú diszkriminációjára – ez egy a 

későbbiekben is gyakran visszatérő elem. 

 

(2) A stratégiai nemzeti vagyon megőrzésének és megtartásának 

követelményével kapcsolatban sem a felsorolt erőforrások, sem a szöveg 

kontextusa nem utal arra, hogy elsősorban csak a külföldi tulajdonból való 

visszaszerzésről van szó. A Jobbik elitellenessége ugyanis nem korlátozódik a 

külföldi nagytőke képviselőire, hanem az elmúlt 20 év magyar politikai és 

gazdasági elitjére is vonatkozik. A 90-es évek privatizációs intézkedéseinek 

kritikájaként a fogalmazódik meg célként a stratégiai vagyon visszaszerzése. Ez azt 

jelenti, hogy a korábbiakhoz képest itt állami beavatkozást sürget a 

tulajdonviszonyokban is, ez pedig a piac jelentős mértékű korlátozását jelenti. 

 

A pártnak az állam szerepéről alkotott álláspontját legjobban talán az jellemzi, ahogyan a 

beavatkozás határainak kijelölését határozza meg. 

„Az állami szerepvállalás erősítése ugyanakkor nem jelenthet egyet az állam 

túlburjánzásával. Az állam gazdasági szerepvállalásának határait a nemzeti érdek, a 

társadalmi jólét és a gazdasági hatékonyság hármas jelzőtáblái rajzolják meg.”39 
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Az állam szerepének, az állami beavatkozás határának pontos és szigorú meghatározása 

nem csak a gazdaság, de a demokrácia szempontjából is kardinális kérdés. Azt például, hogy 

az állam milyen mértékben avatkozhat bele a polgárok magánéletébe, a személyiségi 

jogokra vonatkozó szigorú szabályok korlátozzák. A Jobbik által megfogalmazott három 

tényező ezzel szemben inkább fordított logikát követ, a nemzeti érdek, a jólét és a 

hatékonyság egyértelműen nem arra szolgálnak, hogy korlátozzák az állami intervenciót, 

hanem hogy kijelöljék, meddig szükséges annak terjednie a kitűzött célok megvalósításához, 

valódi korlátozó funkcióval egyik sem bír. A három ún. „jelzőtábla” között nem szerepel 

olyan elem, mint például a magántulajdon viszonyok sérthetetlensége, vagy a szabad 

verseny tiszteletben tartása, amely valóban érdemi korlátját jelenthetné a beavatkozásnak. 

A nemzeti érdek, a jólét és a gazdasági hatékonyság ugyanis bármikor ellentétbe kerülhet 

olyan alapvető jogokkal, mint a magántulajdon, amely a program jelzőtáblái alapján akár 

figyelmen kívül hagyható is lehetne. Szó sincs természetesen arról, hogy a Jobbik a marxista 

értelemben véve szembehelyezkedne a magántulajdon intézményével, a program alapján 

egyszerűen csak nem tekinti az állami beavatkozás erős korlátozó tényezőjének – ez látható 

a pártnak a privatizációval kapcsolatos álláspontja esetében is. A szélsőjobboldali 

eszmerendszerben a rend prioritást élvez a szabadsággal szemben, így az egyének jogait is 

könnyen felülírhatja. 

 

Az „Erős, aktív és vállakozó állam” követelménye már az első pontban explicit módon 

megjelenik, ennek első számú akadályát pedig a privatizáció által teremtett 

tulajdonviszonyok jelentik. 

 

„A teljes parlamenti garnitúra az állam leépítéséről vallott neoliberális megközelítés – 

privatizáció, dereguláció, liberalizáció – hatása alá került.”40 
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A Jobbiknak az állam gazdasági szerepvállalásáról alkotott álláspontját jól jellemzi a 

dereguláció és a liberalizáció kritikus megközelítése. A piaci folyamatoknak nagyobb teret 

biztosító megoldásokat a Jobbik az elmúlt húsz év gazdaságpolitikai kudarcaival kapcsolja 

össze. Ez a vélemény kifejezi azt a klasszikus pesszimizmust, amely a szélsőjobboldali pártok 

eszmerendszerét jellemzi, és amely a kapitalista értékrenddel való szembenállásuk egyik 

alapját képezi. Itt újra azon érveléshez jutunk, amely szerint az állami szerepvállalás 

intenzitásának növelése az egyetlen módja a társadalmi rend megőrzésének.  

Gyakori érvként jelenik meg az emberek védelme az őket kisemmiző nagytőkével szemben, 

amely önmagában véve nem feltétlenül antikapitalista eszköz, hiszen piaci folyamatok 

valóban korrekcióra szorulhatnak, a modern piacgazdaságokban az állam beavatkozik a 

gazdaság működésébe és bizonyos mértékig korlátozza a szabad versenyt. Ami a Jobbik 

javaslatait elválasztja ettől a gyakorlattól az az intervenció mértéke és indoklása. Az 

állampolgárok megóvása ugyanis nem az egyetlen érv, ami miatt az ilyen korlátozások 

elfogadhatóak. Legalább ugyanilyen sokszor jelenik meg a homályosan definiált kollektív 

„nemzeti érdekek” érvényesülése, amely felsőbbrendű az egyének által birtokolt jogokhoz 

képest – utóbbiak ráadásul esetenként a nemzeti jólét útjában állhatnak a Jobbik szerint. A 

dereguláció és a liberalizáció tehát a gyenge állam jellemzői, egy olyan államé, amely nem 

képes megóvni a nemzetet a kizsákmányolástól.  

Megoldásként a program többek között a korábban privatizált állami monopóliumok 

visszaszerzését javasolja, különös tekintettel a közműszolgáltatásokra és a földekre. Az 

indoklás szerint itt természetes monopóliumokról van szó, vagyis a leghatékonyabban így 

oldható meg a szükségletek kielégítése, illetve a föld, mint stratégiai vagyon védelme. A 

privatizáció mellett az állami szerepkör tágításának másik módja lenne, hogy az állam 

stratégiai befektetőként vállalkozásokat indítana a kiemelt jelentőségű ágazatokban, erről 

azonban nem nyújt elég információt a dokumentum ahhoz, hogy megállapítható legyen, 

megjelennek-e antikapitalista elemek ezzel kapcsolatban. Stratégiai területeken alkalmazott 

állami incentívák ugyanis összhangban lehetnek az államnak a modern vegyes 

gazdaságokban betöltött szerepével, azonban az állami monopóliumok számának drasztikus 

növelése már a verseny aránytalan mértékű torzulását vonja maga után.  
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Az ismertetett erős, széles felhatalmazással és jogkörökkel, illetve nagy gazdasági erővel bíró 

kormányzat képének valamelyest ellent mond, hogy több helyen megjelenik a 

decentralizáció, a helyi önkormányzatiság szerepének felértékelése, és a program 

gyakorlatilag a szubszidiaritás elvét is megfogalmazza, mint a helyi döntéshozatal 

hatáskörének kijelölésére használt vezérelvet. Jóval kevesebb konkrétumot tartalmaznak 

azonban az erre vonatkozó javaslatok, mint az állami szerepkörök kiszélesítésével 

kapcsolatosak. Emellett természetesen a decentralizáció és az önkormányzatiság nem zárja 

ki a piaci folyamatok agresszív korlátozását. Az erős önkormányzatok és az erős állam 

kapcsolata a következő módon fogalmazódik meg: 

„A Jobbik erős államot akar. Célunk ezért az önkormányzatok megerősítése, mert csak 

az általuk létrejövő szilárd alapokra épülhet fel egy erős állam.”41 

A megerősített önkormányzatok tulajdonába kerülnének többek között a helyi víz-, 

csatorna-, gáz- és hulladékgazdálkodási vállalatok, vagyis itt alapvetően a közszolgáltatások 

államosításának helyi szintű megvalósításáról van szó – természetes számos más, e vizsgálat 

szempontjából irreleváns reformot is javasol a párt a települési és megyei 

önkormányzatokkal kapcsolatosan, főként strukturális átalakításokat a rendszer 

hierarchiájában.  

Összefoglalásként elmondható, hogy a Jobbik programjában nem csak a gazdasági, de a 

társadalmi problémák többségében is az állam szerepének megnövelését tekinti 

megoldásnak. Nem csak szigorúbb szabályozást, hatékonyabb jogszabályi kereteket, vagy 

intenzívebb ellenőrzést sürget a problémás területeken, de azt is, hogy az állam aktív 

szereplőként részt vegyen olyan tevékenységekben, amelyekből korábban kimaradt. Ha a 

gyakorlati javaslatok nem is utalnak erre minden esetben, de a programban található 

gazdaságfilozófiai okfejtés egyértelműen az állami beavatkozás erős korlátainak 

felpuhítását, vagy kiiktatását tartja kívánatosnak. Ez az erős, autoriter állameszme és a 

rendpárti világnézet alapvetően antikapitalista, tekintettel arra, hogy implicit módon a rend 

és a nemzeti érdekek védelméért történő beavatkozást az állampolgárok jogainak védelme 

fölé helyezi. 
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Tőke- és bankellenesség 
 

A tőke, mint a kapitalista piacgazdaság alapvető építőeleme, nem követi a szélsőjobboldali 

ideológia által felállított ideológiai szabályokat. A Jobbik programjában az egyik gyakran 

visszatérő elem a tőkeellenesség, illetve a tőkének egy értékelvű, ideológiai alapú 

megközelítése. A párt retorikája elsősorban a külföldi tőke – méghozzá a nyugatról érkező 

külföldi tőke – ellen van kiélezve, de gyakran megjelennek olyan elemek, melyek 

általánosságban a nagytőkét, mint kizsákmányolót mutatják be, tekintet nélkül arra, magyar, 

vagy külföldi forrásról van-e szó. Az, hogy ebben az esetben párt eszmerendszere kevés 

különbséget tesz a hazai és külföldi között – pedig más esetekben ez az egyik legfontosabb 

megkülönböztető elem – elsősorban annak köszönhető, hogy a Jobbik tőkeellenessége 

elsősorban nem gazdasági, hanem politikai érvélésben gyökerezik. A külföldi tőke elutasítása 

a párt etnocentrikus világképére és globalizációellenességére vezethető vissza, illetve az 

Európai Unió és annak a nemzeti szuverenitást korlátozó jogköreire. A magyarországi 

nagytőke elleni fellépés pedig az elmúlt húsz év gazdasági elitjének kritikáját hordozza, 

melynek tagjai a párt értelmezése szerint a rendszerváltás után lezajló nagyarányú 

privatizáció során szereztek erkölcstelen versenyelőnyt. Tehát más okokból, de szerintük a 

nagytőke mindkét formája erkölcstelen és elítélendő. Ezzel magyarázható az is, hogy a 

keletről érkező beruházásokkal szemben sokkal megengedőbb a jobbikos gazdaságpolitika. 

 

„A Szovjetunió és a volt KGST felvásárlópiacai összeomlottak. A magyar kormányok – 

nem törődve a megmaradt vagy újranyíló lehetőségekkel – kizárólag Nyugat felé 

orientálódtak. [..] Bővülő exportlehetőségek vagy gyümölcsöző együttműködések 

ellenében keleti gazdaságok vállalatai számára biztosítjuk a „hídfőállás” lehetőségét az 

Európai Unió piacai felé.”42 
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A Jobbik programja szerint a kistermelőket és a kisebb helyi vállalkozásokat támogatná, a 

nagyobb cégeknek biztosított kedvezményeket pedig egyértelműen elutasítja. A kistermelők 

és kisvállalkozók támogatása nyilvánvalóan a jelenleg regnáló gazdasági és politikai elit 

elutasítását hordozza magában. A tőkeellenesség tehát elsősorban a nagytőke kritikáját 

jelenti, ahogyan azt Volner János, a Jobbik alelnök egy interjúban kifejtette: 

„A Jobbik nem kommunista párt, éppen ezért a tőkeellenességet természetesen 

elutasítja. Ne felejtsük el: a magyar kis- és középvállalkozók is tőkebefektetők.”43 

Érvelésük szerint a nagyvállalatok kizsákmányolják a dolgozóikat, miközben a multinacionális 

cégek felelősek a tőke kiáramlásáért is, eközben pedig nem járulnak hozzá megfelelően nagy 

részben a költségvetési bevételekhez és nem teremtenek elég munkahelyet sem. A külföldi 

tőke beáramlását szintén nem tekintik előnynek, ez ugyanis a gazdasági hasznok kiáramlása 

mellett az ország feletti külső befolyást erősíti. A multinacionális vállalatok kritikájában 

gyakran megjelennek az „idegen érdekcsoportok”, amelyek gyakran burkolt utalások a 

zsidóságra és amíg ez a hivatalos programban csak implicit módon jelenik meg, addig a párt 

napi retorikájának virulens eleme. Újra megjelenik a tőke beáramlásának ideológiai alapú, 

diszkriminatív módon történő korlátozása is. 

„Egyidejűleg több területen történő intézkedéssorozattal versenyképessé tesszük a hazai 

vállalkozásokat, megszüntetjük a gazdaság dualitását. Az esélyegyenlőség 

megteremtése miatt az országból esetleg kivonuló multinacionális vállalatok helyét a 

versenyképessé tett magyar vállalkozások hónapokon belül betöltik.”44 

 

Az Európai Unió tagállamaiból, a nyugatról érkező tőke beáramlását korlátoznák, a kivonuló 

vállalatok helyét hazai cégek vennék át, illetve kiaknázatlan lehetőségeket látnak a keletről 

érkező befektetésekben is. A tőke ilyen értékalapú megközelítése távol áll a 

haszonmaximalizálás kapitalista felfogásától. Azzal, hogy minden nyugatról érkező 

beruházás, befektetés mögött politikai (ártó) szándékot feltételez, a tőkebeáramlást kivonja 
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a közgazdasági logika hatálya alól és a politikai kérdéssé, a nemzeti szuverenitást 

veszélyeztető elemmé alakítja. Ezzel gyakorlatilag megszünteti a gazdaságpolitika 

közgazdasági megalapozottságának követelményét, amely így könnyen hozzáigazítható a 

politikai-ideológiai éveléshez. Emellett program nem ad választ azzal kapcsolatban, hogy a 

kivonuló nyugati tőke elvesztése milyen forrásokból lehetne pótolható. A párt nacionalista 

felfogásából következő protekcionista attitűd mellett a tőkeellenesség legfőképp abban az 

elméletben nyilvánul meg, amely szerint kisméretű családi vállalkozásoknak kell átvennie a 

multinacionális cégek magyarországi piacait. Az erre vonatkozó gazdasági érvelést azonban a 

program nem tartalmazza, egyszerűen egyértelművé teszi, hogy ezek a kisebb cégek 

erkölcsileg kívánatosabbak, a magyar emberek érdekeit jobban szolgálják, mint a 

nagyvállalatok, így versenyelőnyüket az államnak jogszabályi eszközökkel kell biztosítania. 

Ehhez a felfogáshoz, a protekcionizmushoz és a tőkeellenességhez szorosan kapcsolódik a 

Jobbik bankellenessége is. A program a magyar gazdaság kitörési pontjaiként, lehetséges 

sikerágazataiként számos iparágat azonosít. 

„Nemzetgazdaságunk kitörési pontjainak a mezőgazdaságot és a ráépülő 

élelmiszeripart, az infokommunikációs technológiák minél szélesebb körű alkalmazását, 

a kutatás-fejlesztést és innovációt, az építőipart, a logisztikai ipart és a gyógyturizmust 

tartjuk.”45 

 

A pénzügyi szektor nem csak ebből a felsorolásból marad ki, alapvetően csak negatív 

kontextusban jelenik mindenhol, ugyanis felfogásukban ez a nemzetközi nagytőkéhez 

köthető. Ennek megfelelően a Jobbik a bankrendszer átalakítását tartja szükségesnek oly 

módon, hogy az hazai kézben legyen, mert a nemzeti érdek érvényesülése csak így lehet 

biztosított.  
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A megoldási javaslatokban megint csak az tapasztalható, hogy nem tartalmaznak 

közgazdasági érvelést, illetve a gyakorlati megvalósítás részleteit, helyette kizárólagosan 

ideológiai indokokkal támasztja alá a bankrendszer átalakítását a program: 

„A még állami kézben lévő Magyar Fejlesztési Bank átalakításával létrehozzuk a Magyar 

Bankot. Új menedzsment vezetésével megtisztítjuk a magyar gazdaság fejlődése helyett 

szűk érdekcsoportokat szolgáló tevékenységétől, feladatai körét kibővítjük, és 

átláthatóvá tesszük működését. A magyar kisemberek tulajdonában lévő 

takarékszövetkezeteket és hitelszövetkezeteket mind anyagilag, mind szervezetileg 

megerősítjük, hogy tevékenységükkel ismét lefedjék a vidék Magyarországát.”46 

A program számos helyen leszögezi, hogy nemzetközi bankrendszerrel szembeni egyik 

legfontosabb érv, hogy szűk érdekcsoportokat szolgál ki. Explicit módon a programban nem 

jelenik meg, de a párt retorikájának és világnézetének ismeretében valószínűsíthető, hogy ez 

a zsidóságra tett utalás, így az antiszemitia összeesküvés-elméleti gondolkodás fontos 

elemévé válik a pénzügyi rendszerrel szemben megfogalmazott kritikának. A „kisemberek 

tulajdonában lévő” intézmények előtérbe helyezése megint csak a nagytőke-ellenes 

álláspontból fakad, de újra nélkülöz bármilyen, a gazdasági hatékonyságra vonatkozó 

érvelést. Általánosan megjelenő elem a programban az is, hogy a nem megfelelően működő 

intézmények esetében az államosítást, vagy az állami alternatíva létrehozását sürgeti:  

„A még állami kézben lévő Magyar Fejlesztési Bank átalakításával létrehozzuk a Magyar 

Bankot. Új menedzsment vezetésével megtisztítjuk a magyar gazdaság fejlődése helyett 

szűk érdekcsoportokat szolgáló tevékenységétől, feladatai körét kibővítjük, és 

átláthatóvá tesszük működését.”47 

„A hosszú távú lakásfinanszírozás biztosításához létrehozzuk az állami 

jelzálogintézetet.”48 

„Létrehozzuk a nonprofit alapú, állami vagy szövetkezeti tulajdonú Vidék Bankját, amely 

alacsony kamattal kínál hosszú távú hiteleket a megfelelő vidéki célcsoportoknak.”49 
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A pénzügyi szektorral való szembenállásnak azonban nem az antiszemitizmus és a 

tőkeellenesség a kizárólagos alapja. A Jobbik népszerűségének megnövekedése és 

számottevő politikai szereplővé fejlődése egy időben történt a globális pénzügyi válság 

kitörésével, amely a világon mindenhol a bankrendszerrel szembeni bizalmatlanság 

megjelenésével járt. A Jobbik – nem egyedülálló módon – a világ pénzügyi rendszerét 

működtető bankrendszert teszi felelőssé a globális és lokális gazdasági problémákért. 

Magyarországon emellett a válság okozta árfolyam-ingadozások komoly terheket róttak a 

lakossági devizahitelesekre, a törlesztése megnehezedése miatt konfrontáció alakult ki. Így a 

bankárokkal való szembehelyezkedés egyszerre képezi integráns elemét a Jobbik 

eszmerendszerének és biztosít hatékony szavazatszerző erővel rendelkező politikai fegyvert 

a párt számára. A pénzügyi szektorral szemben megfogalmazott álláspont kiterjed a Magyar 

Nemzeti Bank tevékenységére is: 

„A rendszerváltás utáni gazdasági sikertelenség fő felelőse a jegybank. Függetlenségét 

az infláció és a magas kamatok fenntartására használta, de soha nem ment szembe a 

kormányzatok káros gazdaságpolitikájával. A jegybank a magyar államtól függetlenül 

működik, de szorosan össze van fonódva az országot kizárólag értékesítési piacnak és 

profittermelési célpontnak tekintő multinacionális pénzügyi és befektetői tőkével. 

Jórészt a jegybank tevékenységének betudhatóan e körök a húsz év alatt bekövetkezett 

gazdasági növekedés teljes jövedelmét megszerezték, miközben a magyar országlakók 

jövedelme – egy rendkívül szűk réteg (a külföldi érdekeket kiszolgáló komprádorok) 

kivételével – stagnált; napjainkban pedig vészesen csúszik lefelé.”50 

 

A jegybank tehát abszolút felelős a rendszerváltás utáni gazdaságpolitika kudarcáért, 

elsősorban azért, mert a monetáris politikával a külföldi tőke beáramlását segítette elő, 

ezzel olyan vállalatoknak az országba települését támogatva, amelyek nem a nemzeti 

érdeket szolgálják. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
49

 uo. 20.o. 
50

 uo. 18.o. 



104 
 

A Jobbik tőkeellenessége a program alapján elsősorban tehát nem a tőkefelhalmozás 

elutasításából fakad, sokkal inkább abból, hogy a tőkét birtokló csoportokat – így az „idegen 

érdekcsoportokat”, illetve a politikai elitet – a nemzet ellenségeiként azonosítja. Emiatt bár 

megengedőbbnek tűnik a keletről érkező beruházásokkal szemben, a nemzetellenes 

érdekcsoportok kizárásának legjobb módját a kisemberek, a kistermelők és kisvállalkozások 

támogatásában látja. Ezért nincs konkrét közgazdaságtani érvelés a nagytőke elutasítása 

mögött, ennek megfelelően figyelmen kívül hagyja azokat a piaci érveket, amelyek például a 

nyugatról érkező tőke beáramlása mellett szólnak. 

 

Privatizáció és államosítás 
 

Az állam gazdasági szerepvállalásának mértéke nagyban függ a szabályozási jogköreinek 

mértékétől, illetve attól is, hogy gazdasági szereplőként milyen mértékben vesz részt az 

ország gazdasági életében. A Jobbik által idealizált „Erős, aktív, vállalkozó” állam képének 

megfelelően a program az állami tulajdon nagymértékű kiszélesítésére tesz javaslatot 

programjában. Ennek első lépése a rendszerváltás után lezajlott privatizáció felülvizsgálata 

és adott esetben semmissé tétele, vagyis az „eltékozolt vagyon visszaszerzése”. Az 1990-es 

években történt privatizációt nem csak a Jobbik illeti erős kritikával, azonban az értékesített 

állami vagyon visszaszerzése vagy igen jelentős állami források felhasználásával, vagy a 

magántulajdon viszonyok súlyos megsértésével valósítható csak meg. A program alapján a 

vagyon visszaszerzésében a Jobbik a jogi utat választaná, első lépésként az ehhez szükséges 

jogszabályi keretek megteremtésével. 

„A második lépcsőben olyan törvény elfogadását kezdeményezi a megmaradt nemzeti 

vagyon védelmében, amely hatékonyan képes lesz megakadályozni annak indokolatlan 

eladását, illetőleg amely a csalárd módon elidegenített nemzeti vagyon jogi eszközökkel 

történő visszaszerzésének hatékony eszköze lesz.”51 
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Az államosítást elsősorban az olyan ágazatokban alkalmazná a párt, ahol megítélése szerint 

úgynevezett „természetes monopóliumok” létrehozására van szükség, ez pedig elsősorban a 

közszolgáltatásokra vonatkozik. A piaci folyamatok és a szabad verseny hatékonysága iránti 

szkepticizmus miatt a Jobbik szerint a közszolgáltatások megfelelő áron történő biztosítását 

csak az állami tulajdon dominanciájával valósítható meg. A földek esetében a privatizáció 

részben államosítást, részben a földek újraosztását jelentené olyan formában, hogy azok a 

kistermelői használatba kerüljenek, bérleti jog formájában, ezzel megakadályozva a 

külföldiek földtulajdonszerzését az ezt korlátozó moratórium feloldását követően: 

„Az állami tulajdonban lévő, illetve az állam által felvásárolt földbirtokot nemzeti 

tulajdonban kívánjuk tartani a létrehozandó Nemzeti Birtokpolitikai Központ 

kezelésében. Innen kaphatják meg hosszú távú bérletbe elsősorban fejleszteni 

szándékozó háztáji gazdálkodók, őstermelők, gazdálkodni vágyó fiatalok, családok vagy 

önkormányzatok, közösségi földprogramjaik keretében.”52 

 

A kapitalista értékrenddel leginkább ellenkező eleme a programnak a földtulajdon területén 

egyértelműen az, hogy minden eszközzel korlátozná a nagyobb földbirtokok, 

„latifundiumok” létrejöttét, illetve, hogy ennek és a külföldi tulajdon elterjedésének 

megakadályozása érdekében akár hajlandó a magántulajdon erőteljes korlátozására is azzal, 

hogy a földek jelentős részét állami tulajdonban tartaná és csak bérleti jog formájában 

osztaná szét. Emellett gyakorlatilag újra ideológiai alapon határozná meg azt, ki juthat hozzá 

a földhöz, számos – magyar és külföldi - vállalkozást minden különösebb gazdasági indoklás 

nélkül kizárva, pusztán mert nem felelnek meg a párt ideológiai preferenciái által 

meghatározott kategóriáknak. Kevés hangsúlyt fektet a program a versenyképességre, 

legalábbis a nemzeti érdekkel szemben, a célok között a gazdasági hatékonyság háttérbe 

szorul a földtulajdon nemzeti jellegével szemben. A kistermelők és a helyi gazdaságok 

támogatása megint csak nem példa nélküli, de a hivatkozási alap, amelyre építve előnybe 

helyezésük megjelenik, nélkülözi a piaci logika racionalitását. 
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Protekcionizmus 
 

A gazdaságnak az az etnocentrikus felfogása, amely a Jobbik programjában jelenik meg, 

szükségszerűen olyan protekcionista gazdaságpolitikai javaslatokat szül, amelyek nemzeti 

érdekek érvényesülését a szabad kereskedelem korlátozásával biztosítanák. A 

mezőgazdaságra a párt, mint kiemelten fontos ágazatra tekint, melynek versenyképességét 

elsősorban olyan eszközökkel javítaná, amelyek nem csak a termelők közötti versenyt, 

hanem a fogyasztók választási lehetőségeit is erős korlátok közé szorítanák. Megoldási 

javaslatuk szoros összefüggésben áll a szociális segélyezési rendszer reformjával: 

„Lehetővé tesszük, hogy a magyar állampolgárságú magánszemélyek tulajdonában lévő 

cégek tulajdonosai a cégbíróságon igényelhessék a gazdasági társaság típusának 

megnevezése elé a „magyar” jelzőt, vele együtt – ennek megjelenítéseként – a 

Vállalkozói Magyarigazolványt.”53 

„A szociális kártya felhasználási szabályozását úgy kell megalkotni, hogy a Vállalkozói 

Magyarigazolvánnyal rendelkező termelő által előállított termék vagy szolgáltatás 

vásárlási előnyt élvezhessen.”54 

„A szociális támogatások rendszer-átalakításának részeként, egyben a helyi gazdaság 

fejlesztésének eszközeként, országosan kiterjesztjük a szociális kártyák rendszerét. Az 

elektronikus utalványok általi vásárlások biztos megrendeléseket teremtenek a helyi 

kereskedők és a vonzáskörben tevékenykedő gazdák, termelők számára is.”55 

 

A rendszer bevezetésével tehát az államnak a fogyasztói döntés befolyásolására nyílna 

lehetősége olyan formában, hogy a különböző állami és önkormányzati transzferek 

felhasználási szabályainak szigorításával termelők egy tetszőleges körének biztosít 

versenyelőnyt. Ezzel a kedvezményezett vállalkozásokat gyakorlatilag kivonja a piaci 

versenyből, hiszen forgalmukat mesterségesen biztosítja. Az elképzelés szerint ez 
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gyakorlatilag „gazdaság a gazdaságban” alapon működhetne, a szociális kártya ugyanis olyan 

elektronikus fizetőeszközként működhet, amely gyakorlatilag helyi pénzként funkcionál. 

„A szociális kártya komoly lépést jelent a helyi pénzek elterjedése felé, csökkentve a 

lokális gazdaság globális függőségét. A helyi pénz – korszerű formájában elektronikus 

pénz – használatának mind a hazai, mint az európai uniós jogi háttere adott, csak a 

gyakorlati lehetőséget kell kiaknázni.”56 

 

Annak ellenére, hogy ez a javaslat már a szubnacionális, helyi szintre vonatkozik, a Jobbik 

gazdaságfelfogását jól demonstrálja az önellátó, elszigetelt gazdasági rendszerek 

intézményes létrehozásának ötletet. A globális függőség csökkentése azért fontos, mert a 

problémák forrását nem a belső elégtelenségek, hanem külső gazdasági hatások jelentik. A 

megoldást a gazdasági rendszer izolálása jelenti, elszigetelése a globális piaci viszonyoktól, 

olyan fizetőeszközök bevezetésével, amelyek gátolják a szabad kereskedelmi folyamatokat. 

Annyiban meghaladása ez a klasszikus protekcionista gondolatnak, hogy míg az a tőke 

kiáramlását hivatott meggátolni, addig ez a megoldás kiemeli a fogyasztót és a vállalatot a 

program szerint rosszul működő és káros világpiaci rendszerből. 

 

Elsősorban tehát nem a versenyképesség növelése jelenti a mezőgazdasági termelés 

fejlődésének útját, hanem a piac olyan mértékű torzítása, mely hozzáigazítja azt a program 

által ideálisnak tekintett, helyi igényeket kiszolgálni képes üzemmérethez. Ez a 

gondolatmenet teljes mértékben a Jobbik gazdaságpolitikájának – egyébként nyíltan 

felvállalt - versenyellenességéből fakad. A verseny a hibás, káros gazdasági berendezkedés 

eleme, és mint ilyen meghaladható, elhagyható. 
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Adó- és járulékpolitika 
 

Az állam feladatkörének jelentős kiszélesítése ellenére a Jobbik az adó- és járulékpolitika 

területén is a közterhek csökkentését ígéri. A túl magas adókat és járulékokat a 

munkanélküliség és a gazdasági problémák egyik forrásának tekinti. A program sávos 

adózást javasol, a sávhatárok megemelésével és a munkát terhelő járulékok csökkentését. 

Szigorítást az adóhatósági ellenőrzésekben ígér a párt, illetve az osztalékadó mentesség 

felülvizsgálatát, amely elsősorban a külföldi és offshore cégek által használt adózási kiskapuk 

elleni fellépés fontos eleme. A cél a tőkekiáramlás korlátozása azzal, hogy a külföldi 

tulajdonosok osztalékmentessége megszűnik. A lakosság adóterhei és a munka után fizetett 

járulékok csökkentése mellet a Jobbik legfőbb adópolitikai követelése a multinacionális 

cégeknek nyújtott adókedvezmények megszüntetése: 

„A jobbikos politikus a hazai vállalkozások gazdasági versenyhátrányának fő okaként a 

multik törvényben garantált profitját, a bankok egyoldalú szerződésmódosítását, a 

kartellezést, a dömpingárakat és a gyenge piacvédelmi szabályozást említette, 

amelynek köszönhetően a multinacionális cégek óvatos becslések szerint is évente 

százmilliárd forintos összeget visznek ki az országból.”57 

 

Ismétlődően arról a kritikáról van szó, miszerint a rendszerváltás utáni magyar gazdasági és 

politikai elit a multinacionális cégekkel összejátszva segíti ezeket a vállalatokat erkölcstelen 

mértékű extra profit termelésében és annak az országból történő kiszivattyúzásában. 

A multinacionális cégekkel szemben tanúsított elutasítás ellenére azonban a Jobbik nem 

támogatta a kormány által a bankokra és a telekommunikációs cégekre kivetett szektorális 

különadók bevezetését, vagy legalábbis annak a gyakorlatban megvalósult formáját. Később 

a tranzakciós illeték ellen vitázva Volner János kifejtette, a párt azért ellenzi ezeket az 

adónemeket, mert a vállalatok egyértelműen a fogyasztókra hárítják őket: 
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„A tranzakciós illetéknek – a banki különadóhoz hasonlóan – garantált az áthárítása a 

vállalkozásokra és a lakosságra – emelte ki mai sajtótájékoztatóján Volner János, a 

Jobbik országgyűlési képviselője.”58 

A párt retorikájának, multiellenessége dacára nyilvánvalóan problematikus lenne a regnáló 

kormány jelentős és emblematikus gazdasági döntéseit feltétel nélkül támogatni, így arra 

hivatkozva, hogy végül a különadókat a lakosság fizeti majd meg, nem támogatták a 

bevezetésüket. A Jobbik parlamenti tevékenységére egyébként is jellemző, hogy alapvetően 

osztogató jellegű törvényjavaslatokat nyújt be. A párt a személyi jövedelemadóval 

kapcsolatban egyértelműen a progresszív adózás mellett foglal állást. Nem csak 

retorikájában, de programjában sem szerepelnek azonban olyan – akár adópolitikai - 

megszorító intézkedések, amelyek az állami szerepvállalás kiszélesítésének és az állami 

tulajdon jelentős megnövelésének forrását biztosítanák. Ezzel szemben a jövedelemadó és 

járulékcsökkentés mellett az olyan társadalmi célok, mint a demográfiai csökkenés 

megállítása érdekében komoly adócsökkentéseket is javasol – családi adózás, 0%-os 

áfakulcsok bizonyos termékcsoportokban.  

 

Társadalompolitikai programelemek 
 

A Jobbik szerint a fokozott állami szerepvállalás természetes eszköze a társadalmi 

problémák, egyenlőtlenségek megoldásának, ami nem meglepő, hiszen ezek jelentős részét 

a szociális ellátórendszerek igyekeznek korrigálni. Ennek módja és mértéke azonban nagy 

eltéréseket mutat a politikai spektrum különböző pontjain elhelyezkedő pártok között. 

Ahogy már fentebb utaltunk rá, a Jobbik világnézetének olyan elemei, mint a jóléti 

sovinizmus, vagy az etnikai alapú megkülönböztetés, a rend iránti igény és az erős államba 

vetett hit ugyanúgy megjelennek a társadalompolitikai javaslatok között, mint a 

gazdaságfilozófiáról alkotott elméleti szövegekben. Ennek megfelelően a párt az állam által 

biztosított szociális támogatások széles körét támogatja, természetesen saját 

preferenciáinak megfelelő kitételekkel.  
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Családpolitika és szociális segélyezés 
 

A népességcsökkenés az egyik olyan társadalmi probléma, amivel kiemelten foglalkozik a 

program, illetve a párt retorikájának is hangsúlyos eleme. Ez egy erős nemzeti identitással 

rendelkező párt esetében nem is okozhat meglepetést. A helyzet megoldását többek között 

a családoknak juttatott transzferek kiszélesítésével, adókedvezmények bevezetésével 

képzelik el. 

„Az új családtámogatási rendszer alapját a választható családi adózás bevezetése 

teremtheti meg, amit a Jobbik gondos előkészítés után tervez életbe léptetni. Lényege, 

hogy az állam a gyermeknevelés anyagi terheit oly módon kívánja enyhíteni, hogy a 

családban élő adózók összevont személyi jövedelemadó-alapjukat a családban élők 

számával arányosan csökkenthetik. Az adókedvezmény mértékét úgy állítjuk be, hogy 

egy átlagos keresetű, három gyermeket nevelő család lényegében adómentességet 

élvezzen. A gyermekvállalási hajlandóság növelése érdekében mind a gyedet, mind a 

gyest a gyermek három éves koráig folyósítjuk az összeg jelentős növelése mellett. Az 

egyszeri anyasági támogatást megtartjuk, mértékét növeljük.”59 

A családi adókedvezmény és a gyermeknevelési támogatások növelése összhangban van a 

párt egyik lényeges alapértékének, a családnak, mint alapvető társadalmi intézménynek a 

védelmével, illetve a programban a demográfiai csökkenés megoldásaként jelenik meg. Jól 

látszik a népességcsökkenés megállításának stratégiai fontossága abban is, hogy a 

családoknak járó transzferek növelésé előnyt élvez más szociálpolitikai területekkel 

szemben, hiszen például a munkanélküli segélyek esetében szigorítást javasol a párt: 

„A segélyezési politikánk célja, hogy ne szoktasson senkit függőségre. A cél az 

önfenntartásra való törekvés, mely elősegíti az emberekben az önbecsülés erősítését, így 

segítve egy egészséges társadalom kialakulását. Pénz helyett pénzkereseti lehetőséget 

kívánunk biztosítani, amihez szükséges az átképzések, képzések és a munkaközvetítés 

célszerűbb és hatékonyabb megszervezése.”60 
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„Felül kívánjuk vizsgálni a munkanélküli segélyezés rendszerét is, a tartós 

munkanélküliség semmiképpen nem finanszírozható segélyből. Fontos célunk a 

különböző segélyekkel való visszaélések felszámolása. Mindenki tisztában van vele, hogy 

pár tízezer forintért már rokkantsági nyugdíjra lehet jogosultságot szerezni, és az 

ingyenes parkolási engedélyek kiadása is így történik. Ezeket az engedélyeket 

felülvizsgáljuk.” 

 

A munkanélküli segélyek esetében sokkal inkább a jogosultságok szűkítése, illetve a 

visszaélések megakadályozása kerül előtérbe, melyet a munkaerőpiacra való visszatérés 

ösztönzőjeként mutat be a program. A segélyekkel való visszaélés a Jobbik politikusainak 

retorikájában is gyakori elem, ezért ismétlődő javaslat a transzferekhez való hozzáférés 

követelményeinek szigorítása. A visszaélésekkel kapcsolatos vélemények erős – általában a 

romákkal szembeni – negatív etnikai üzenetet hordoznak, illetve a jóléti sovinizmus 

megnyilvánulásaként is értelmezhetőek. Jól demonstrálja a párt álláspontját Apáti István 

alábbi nyilatkozata: 

„Az önkormányzati segély folyósításának feltételéül lehetne, illetve kellene szabni 

például a haszonállatok tartását és a haszonnövények termesztését. A segélyezettek 

egyrészt maguk és családjuk megélhetését segítenék ezzel, másrészt tehermentesítenék 

valamelyest azt a közösséget, önkormányzatot, ahol élnek. Ha ez nem megy szép szóval, 

a meggyőzés erejével, akkor a törvény szigorával kell ezt elérni. A szabályozás másik 

hiányossága: nem teszi lehetővé, hogy teljes mértékben természetben nyújtsák az 

embereknek a segélyeket, a készpénz pedig gyakran a kocsmapultokon vagy az 

uzsorások markában végzi”61 
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Ez a megközelítés egyértelműen magában hordozza Jobbik által is eszmei kiindulópontként 

használt negatív emberképet, mely alapján a segélyezési rendszer kihasználásának 

megakadályozása élvez prioritást. Részben erre szolgál a segélyek természetben történő 

kifizetése és a pénzhelyettesítők alkalmazása. Ehhez kapcsolható a szociális kártya 

bevezetésének már korábban említett terve, mely azt ösztönözné, hogy a 

kedvezményezettek a segélyeket a vállalkozói magyarigazolvánnyal rendelkező 

kistermelőknél, vagyis a Jobbik által preferált cégeknél költsék el.  

A munkanélküli segélyezés szűkítése mellet a párt nagy volumenű bérlakás építési 

programot vezetne be a lakáshelyzet javítása érdekében. A program az állam intenzív 

részvétele és szigorú szabályozása mellett valósulna meg. 

„Megfelelő szabályozó rendszerrel, adókedvezményekkel, a vállalkozói és a 

magánszféra bevonásával bérlakásépítési programot indítunk. A bérleti díj mértékét 

államilag szabályozzuk és kedvezményrendszert is kialakítunk a lakásberuházásoknál 

alkalmazott magyar gyártású építőanyagok, valamint magyar tulajdonú kis- és 

középvállalkozások bevonásának elősegítésére.”62 

 

Ez az otthonteremtési program a devizaalapú lakáshiteleket váltaná ki a lakosság számára. A 

tervezet a külföldi építőipari cégek és bankok kizsákmányoló tevékenysége helyett 

biztonságosabb alternatívát jelentene a magyar családok számára: 

„Magyar családok tízezrei váltak a külföldi bankok és a külföldi építőanyag-gyártók 

áldozataivá a svájci frank, euró, jen alapú és egyéb, a lakosság számára 

értelmezhetetlen finanszírozási gyakorlat, a rosszul működő pénzügyi felügyelet és a 

kamatplafon hiánya miatt.”63 
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A program már jól ismert érvei jelennek meg ebben az esetben is, alapvetően egy a nemzeti 

érdeket és „a magyar” lakosság jólétét szem előtt tartó megoldásról van szó, amelyet 

alapvetően állami eszközökkel biztosítana a párt, ugyanis a piaci viszonyok között a külföldi 

cégek erkölcstelen módon jutottak extraprofithoz. 

 

Munkaügyi program 

A Jobbik munkaügyi programja – a munkalehetőségének bővítésére való törekvés mellett – 

elsősorban a munkavállalók jogainak védelméről és a dolgozói érdekérvényesítés 

erősítéséről szól. A jelenlegi problémákkal kapcsolatban újra megállapításra kerül a 

multinacionális cégek és a jelenlegi politikai elit felelőssége a munkavállalók jogainak 

elégtelen érvényesülésében: 

„A munkaügyi és munkavédelmi hatóságok ellenőrző és bírságolási gyakorlata a 

multinacionális cégeknek kedvez, a kiszabott bírságok nem állnak arányban a 

jogsértések súlyával és nem bírnak visszatartó erővel”64 

 

A vonatkozó javaslatok elsősorban a szakszervezeti rendszer megerősítését, a sztrájktörés 

keményebb szankcionálását tartalmazzák, illetve a munkavédelmi előírások szigorúbb 

érvényesítést tartalmazzák. Nagy hangsúlyt kap a dolgozók anyagi támogatása a 

foglalkoztató ellen indított perekben az illetékmentesség bevezetésével és a képviseleti díjak 

megelőlegezésével. Egyértelmű, hogy a program kiindulópontja ez esetben a munkaerő 

kiszolgáltatottsága a munkáltatóval szemben, a cél pedig ennek csökkentése. 

A munkavállalói érdekvédelem is az elitellenesség gondolati keretrendszerébe van 

belefoglalva. A kisemberek kizsákmányolóinak megregulázása, megbüntetése fontos állami 

feladatkör. Eddig azért nem volt megfelelő a foglalkoztatottak védelme, mert az 

establishment a nagyvállalatok kezére játszotta a munkavállalókat, akik így kiszolgáltatott 

helyzetbe kerültek. 
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Romapolitika 

A Jobbik romaellenessége a párt politikájának egyik legismertebb, legvitatottabb és 

legnagyobb politikai sikert hozó eleme. Politikusai előszeretettel használják a 

„cigánybűnözés” kifejezését, ami szélsőjobboldal egyik legfőbb hívószava. Az írott program a 

következőképp próbálja becsomagolni a cigánybűnözés” kifejezés egyértelműen rasszista 

jelentését. 

„A cigánybűnözés fogalma természetesen nem azt jelenti, hogy minden cigány bűnöző 

lenne. Nem jelenti tehát sem a cigányság kollektív megbélyegzését, sem rasszizmust, 

hiszen a jelenség mögött nem genetikai meghatározottság, hanem sajátos 

szociokulturális háttér értendő.”65 

 

A romákkal kapcsolatban ugyanakkor igen dramatikus hangot ütnek meg a Jobbik 

politikusai, ennek megfelelően a program is polgárháborús helyzetet vázol fel arra az esetre, 

ha a párt által javasolt intézkedések nem kerülnek bevezetésre. Ezek nagy része a már 

ismertetett szakpolitikai javaslatok sémáját követi. A segélyezés reformjával visszaszorítanák 

a megélhetési gyermekvállalást és munkára ösztönöznék a cigányságot. A cigánybűnözés 

visszaszorítására a rendőrség megerősítését és a csendőrség felállítását tartják megfelelő 

eszköznek. A Jobbik a liberális romapolitika tagadásaként kudarcnak tekinti az roma 

gyermekek integrálását az iskolarendszerbe és nyílt szegregációt javasol, érvelése szerint 

ugyanis a beilleszkedni nem képes diákok a saját szintjükre húzzák vissza a többi tanulót is. A 

legdrasztikusabb megoldási javaslatok azonban kimaradtak a programból. Abból kiindulva, 

hogy a cigánybűnözés kiváltó oka a szociokulturális háttér, Vona Gábor a roma gyermekek 

bentlakásos iskolákba terelésében látja a helyzet megoldását: 

„Olyan iskolákat szeretnénk, ahol a cigánygyerekek kiszakadnak a mindennapi 

körülményeik közül – amely csak újratermeli a segélyeken való tengődést és a bűnözést 

– és lehetőséget ad nekik arra, hogy tisztességes, a társadalmi elvárásoknak megfelelő 

életet éljenek. Egy bentlakásos kollégiumban tanulnának, ahonnan meghatározott 

időközönként mennének csak haza, így elkerülnénk a visszaesés veszélyét.  
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Én jelenleg egyedül ebben a programban látom a felnövekvő cigány generációk 

szocializációjának esélyét. A dolog minden bizonnyal jár majd konfliktusokkal, hiszen az 

ellenfeleink úgy fogják értékelni, hogy elszakítjuk a gyerekeket a családjaiktól. Ez 

nézőpont kérdése. Én inkább úgy mondanám, mi szeretnénk megmenteni ezeket a 

gyerekeket.”66 

Ez az igen drasztikus megoldási javaslat többek között a Jobbik eszmerendszerének erős 

rendpártiságát is jól demonstrálja. A rend fenntartása érdekében alapvető jogok is 

figyelmen kívül hagyhatóak az állami beavatkozás során. Ebben az esetben az állami 

beavatkozás nem korlátozódik a piaci folyamatokra, hanem kiterjed a magánéletre is. 

 

Egészségpolitikai program 

Az egészségügyi ellátás fejlesztésével és minőségének javításával kapcsolatban a program 

alapvetően bőkezű ígéreteket tesz, de átfogó reformok nem kerülnek kifejtésre. A Jobbik 

elutasítja az egészségügyi rendszer privatizációját, az ellátás biztosításának minden szintjét 

az állam feladatának tekinti. Ezzel összhangban elutasítja a patikaliberalizációt is, amelynek 

kormányra kerülése esetén az azonnali leállítását ígéri. Ugyanez vonatkozik a 

társadalombiztosítás esetleges piaci alapokra helyezésére is. 

„Határozottan elutasítjuk a társadalombiztosítás privatizációját, valamint az erre 

irányuló burkolt szándékokat is. A társadalmi egészségbiztosítást az egészségügyi 

közszolgáltatás és közfinanszírozás olyan nemzeti intézményrendszerének tekintjük, 

amely kifejezi és egyben elősegíti az emberek egymás iránti szolidaritását és 

együttműködését, a társadalom együvé tartozását, végül intézményesíti a 

népegészségügyet és a közforrások optimális felhasználását is.”67 
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Nem a Jobbik az egyetlen magyarországi párt, amely elutasítja az egészségügyi ellátás 

magánkézbe helyezését, de ez a vélemény mindenképp összhangban van a párt piac- és 

kapitalizmus-ellenes beállítottságával. Az abortusz kérdésében a program meglehetősen 

visszafogott javaslatokat tesz, bár deklarálja, hogy célja az abortuszok számának minimálisra 

csökkentése, ennek eszközeként a prevenciót említi, az azt tiltó intézkedésekről nem esik 

szó. Ezzel szemben a párt 2011-ben a magzatvédelmi törvényhez olyan módosító javaslatot 

nyújtott be, amelynek értelmében a művi terhességmegszakítás kizárólag orvosilag indokolt 

esetekben, illetve bűncselekmények áldozatain lett volna végezhető.68 A program a 

továbbiakban az egészségügyi ellátás rendszerének fejlesztését és hatékonyságának 

növelését vázolja fel, azonban nem bocsátkozik részletekbe a megvalósítást illetően. 

Oktatáspolitika 

Az oktatáspolitika területén a Jobbik kifejezetten értékalapú megközelítést alkalmaz, az 

célok megfogalmazása során – a párt nyilvánvaló preferenciáinak megfelelően – kiemeli a 

diákok nemzeti öntudatának fejlesztését:  

„A Jobbik – felismerve, hogy a nemzet megmentésének kulcsa a kollektív tudati épség 

helyreállítása – programjában és politikai működésében kiemelt figyelmet kíván 

fordítani a tudatformálás eszközeinek megerősítésére: vagyis a nemzeti média, oktatás 

és kultúra megteremtésére.”69 

„A Jobbik oktatáspolitikai koncepciója erős nemzettudattal és versenyképes tudással 

felvértezett fiatalokat szeretne, akik boldogulásukhoz és kibontakozásukhoz itthon 

találják meg a maguk számításait. Ehhez azonban a kommunista, majd azt követő 

balliberális oktatáspolitikai tévutak után a magyar oktatásügyet vissza kell állítani a 

saját pályájára.”70 

Ehhez az ideológiai alapú megközelítéshez kapcsolható a hittan és az erkölcstan kötelező 

jelleggel történő beemelése is a tantervbe, amit sok más programelemhez hasonlóan az 
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Orbán-kormány meg is valósított. A közoktatás reformjára tett javaslatok között ismételten 

felbukkan a roma diákok integrációjának hibás megvalósítása, a szegregáicó előnyben 

részesítése „differenciált” oktatás néven. Ezt erősíti az Országos Cigány Módszertani 

Központ létrehozására tett javaslat, amelynek feladatai közé tartozna a „cigányság sajátos 

helyzetének megfelelő oktatási elképzelések kidolgozása”. Ebben az esetben is érvényesül a 

párt azon elképzelése, miszerint a szabad verseny által vezérelt piaci mechanizmusok 

képtelenek a társadalmi szükségletek megfelelő kielégítésére: 

„A tankönyv közkincs, amellyel kapcsolatban nincs helye profitérdeknek, ezért állami 

tulajdonba vesszük a Nemzeti Tankönyvkiadót, korlátok közé szorítva ezzel a 

tankönyvpiacon eluralkodott üzleti szemléletet.”71 

 

A program külön fejezetet szentel a pedagógusok elleni erőszak visszaszorításának, 

amelynek keretei között megjelenik a szélsőjobboldal hagyományos vonzódása a rend és a 

fegyelem értékeihez, valamint az erős autoriter szerepekhez. 

„Normatív költségvetési támogatással minden iskolának alkalmaznia kell pedellust, aki 

gondnoki, portási feladatai mellett kellő eréllyel és tekintéllyel tudna fellépni a tanulók, 

sőt a tanárok védelmében, őket érő inzultus esetében.”72 

 

A Jobbik a bolognai rendszer és a kétszintű érettségi felszámolását is javasolja, mindkét 

megoldás szakmai kudarcaira hivatkozva. A bolognai rendszert érő kritikák ellenére annak 

egyik legfontosabb előnye, a kompatibilitás – és így az átjárhatóság megteremtése – a 

nyugati oktatási rendszer irányába továbbra is fontos szempont, melynek figyelmen kívül 

hagyása elsősorban a párt nacionalista, etnocentrikus megközelítésének tudható be. 
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Rendvédelem 

A szélsőjobboldali pártok többségéhez hasonlóan a rend a Jobbik eszmerendszerében is 

kiemelten fontos értékként jelenik meg. Ennek megfelelően a párt programja terjedelmes 

fejezetben foglalkozik a rendvédelem területén bevezetendő reformokban. A rend iránti 

igény és az elitellenesség kapcsolódási pontját jelenti a politikusbűnözés felszámolásának 

követelése, amely a rendvédelmi program első pontja: 

„A politikusi hivatást az elmúlt évtizedek végletesen lejáratták. A politikus szó 

szinonimájává vált a gazembernek, nem ok nélkül.”73 

„Miközben a pártok a parlamenti padsorokban látszólag komoly vitákat folytattak, azok 

gazdasági háttere szinte összenőtt, és a nagyberuházások során egymás pártérdekeinek 

megfelelően, maffiaszerűen kezelték a közpénzeket.”74 

 

A program teljes körű számonkérést ígér a korábbi kormánypártokkal szemben és a 

mentelmi jog intézményének megszüntetése mellett javasolja a „politikusbűnözés”, mint 

minősített eset bevezetését a Büntető törvénykönyvbe. A program nem tisztázza a korábbi 

pártállami pozíciók kapcsolatát a politikusbűnözéssel, azonban ezzel kapcsolatban is szigorú 

korlátozásokat vezetne be: 

„Az MSZMP és a KISZ országos vezetőit törvényi úton zárjuk ki a közéleti szerepvállalás 

olyan magasabb fórumairól, mint a polgármesteri, országgyűlési képviselői, miniszteri, 

kormányfői vagy államfői tisztség, továbbá államigazgatási szerv és állami vállalat 

bármilyen vezetői tisztsége.”75 
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A párt „politikusbűnözésről” alkotott álláspontja jól tükrözi az elitellenes felfogást, a korábbi 

kormánypártokkal szemben bizalmatlan, azokat gyakorlatilag kollektíven bűnösnek tartja és 

ez fokozottan igaz a korábban pártállami szerepkört betöltő vezetőkre. A mentelmi jog 

felfüggesztése újabb példája a rend elsőbbségének a Jobbik világnézetében: A képviselői 

szabadság biztosításának intézménye nem előrébb való, mint a politika megtisztítása és a 

rend biztosítása. 

Természetesen a politikusbűnözés és a korrupció visszaszorítása mellet a párt számára 

kiemelt fontosságú a közrend hatékonyabb fenntartása. Ennek megoldását a Jobbik a 

rendőrség megerősítésében és a kiszabható büntetések drasztikus szigorításában látja. Ez a 

szigorítás a büntetési tételek emelését, a vagyon elleni bűncselekmények értékhatárainak 

csökkentését, az ítélkezési gyakorlat súlyosabb büntetések irányába való eltolását foglalja 

magába és a halálbüntetés visszaállításában csúcsosodik ki. A rendőrség megerősítése 

egyrészt az állomány bővítését takarja, másrészt a csendőrség – mint a rendőrség munkáját 

kiegészítő rendvédelmi erő – felállítását. Az új felállítandó új szervvel működésével 

kapcsolatban aránylag kevés konkrétummal szolgál a program, országos hatáskörrel 

rendelkezne, közvetlenül a belügyminiszter irányítása alatt állna és tagjai pedig egy aránylag 

kis területen felügyelnék a rendet.  

A Jobbik rendvédelmi programja konzisztens a rendnek a párt eszmerendszerében elfoglalt 

központi szerepével és elitellenességével. Mivel a cigánybűnözéssel a program már 

korábban részletesen foglalkozott, így itt csak érintőlegesen kerül szóba, egyrészt a pozitív 

és negatív diszkriminációval elutasításával kapcsolatosan, másrészt pedig a roma származású 

rendőrökkel szembeni kritikaként: 

„Tévút az a jelenlegi gyakorlat, hogy a rendőrség erőszakos „elcigányosítás” áldozatává 

válik, arra hivatkozva, hogy a cigány rendőr jobban meg tudja értetni magát egy másik 

cigánnyal intézkedés során. Ennek érdekében a felvételi követelmények indokolatlan 

könnyítésére került sor (pl. egyedi ponthatárok, az érettségi vizsga hiánya).” 76 

Ennek megfelelően a rend és az elitellenesség mellé bekapcsolódik az etnikai kirekesztés is a 

rendvédelmi program központi elemei közé.  
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Összefoglalás 

A Jobbik gazdaságpolitikai programja határozott kritikát fogalmaz meg a kapitalista vegyes 

gazdaság és a neoliberálisnak nevezett gazdaságfilozófia ellen. A párt tagadja, hogy a szabad 

verseny, a dereguláció és a minimális állam megfelelő válaszok korunk gazdasági és 

társadalmi problémáira. A program és a politikusi nyilatkozatok alapján olyan javaslatok 

körvonalazódnak, melyek erős, intenzív állami szerepvállalást kívánnak a gazdasági élet 

minden területén.  

A Jobbik szerint a nemzeti érdeknek alárendelve az államnak nem csak széles körben 

korlátoznia kell a piaci mechanizmusok negatív hatásait, de tulajdonosként is aktívan részt 

kell vennie a gazdasági folyamatokban. A külföldi és elsősorban a Nyugatról érkező tőke 

nem a nemzet érdekeit, hanem szűk érdekcsoportokat szolgál, így azt kis- és középméretű, 

magyar tulajdonban lévő vállalkozásoknak kell felváltania, illetve Keletről érkező forrásokkal 

kell pótolni. Mindezek alapján egyértelmű, hogy a Jobbik gazdaságfelfogása nagymértékben 

elhatárolódik a kapitalizmus versenyalapú, piaci értékrendjétől. Jellemző eleme, hogy 

számos gazdasági kérdésben – keleti vagy nyugati tőke, földtulajdon – ideológiai alapú 

javaslatokat tesz, érték- és nem haszonelvű megközelítést alkalmaz. A párt programjában 

markánsan jelennek meg a szélsőjobboldali eszmerendszer alábbi elemei. 

• Az állam fetisizálása, emiatt jogköreinek kiszélesítése, gazdasági szerepének 

fokozása. 

• Etnocentrikus világkép, ebből fakadóan a külföldről érkező befektetésekkel szembeni 

elutasító magatartás. 

• A külföldi tőkével szembeni xenofób paranoia, titkos érdekcsoportoktól való félelem. 

• A nagytőke-ellenes attitűd. 

• A szabad verseny korlátozása az emberi gyengeségekre – önzőség, fösvénység – és a 

nemzeti érdekre való hivatkozással. 

• A jogokkal szemben a kötelezettségek előtérbe helyezése, a rend megteremtésének 

és fenntartásának elsődlegessége. 

• Erős elitellenesség, emiatt bizonyos gazdasági csoportok diszkriminációja. 
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Ezek az elemek nem csak a Jobbikot jellemzik, de a magyar szélsőjobboldal egyéb szereplőit 

is. Ez gyakran arra vezethető vissza, hogy ezek a szervezetek sokkal kidolgozottabb 

társadalomképpel rendelkeznek, mintsem kidolgozott gazdaságelmélettel. Így jellemző, 

hogy a társadalmi viszonyokkal szemben kialakult prekoncepicóikhoz igyekeznek igazítani 

gazdaságpolitika programjaikat, amelyek emiatt gyakran súlyos ellentmondásokat 

hordoznak magukban. Ilyen például a Jobbik esetében az erős, aktív, nagy gazdálkodói 

vagyonnal rendelkező állam idealizálása, amely a közterhek általános csökkentése mellett 

nyilvánvalóan megvalósíthatatlan. Hasonló a helyzet a párt tőkeellenességével, amely alól a 

keleti beruházások kivételt élveznek. Ezek az ellentmondások demonstrálják a leginkább a 

pártnak a kapitalista értékrenddel való határozott, de zavaros szembenállását.  
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Nemzetközi kitekintés 
 

Példák az európai szélsőjobboldali pártok közötti különbségekre 
 

A kínálati oldalt tekintve a szélsőjobboldali pártok az 1970-es és 1980-as években elért 

választási sikereik óta jelentenek fontos témát a kontinentális politikatudomány számára. A 

vizsgálatot azonban nagyban megnehezíti, hogy a szélsőjobboldal pártok ideológiai 

rendszerei – számos közös alapvető értékük ellenére – széles skálán szóródnak. A témában 

végzett kutatások megállapították, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy gyakran egymástól 

homlokegyenest ellentétes nézeteket vallanak bizonyos kérdésekben, hanem hogy – 

elsősorban a gazdaságpolitikai ügyekben – az egyes pártok igen inkonzisztens 

eszmerendszerrel rendelkeznek. A pártok közötti különbségek jelentős részben 

eszmerendszerük térségspecifikus kialakulásának tudható be. A szakirodalom az következő 

tényezőket azonosítja egy-egy adott országra vonatkozóan a szélsőjobboldal 

támogatottságának fő meghatározójaként: 

• A bevándorlás mértéke, és az etnikai homogenitás, illetve az általuk okozott 

társadalmi feszültségek intenzitása. A bevándorlás nyomán – nem szükségszerűen – 

megjelenő etnikai előítéletek a dominálóan nacionalista szélsőjobboldali pártok 

retorikájának alapvető elemeit képezik.77 

• A jövedelmi egyenlőtlenségek mértéke, illetve az általuk okozott társadalmi 

ellentétek, szoros összefüggésben a társadalmi tőke szintjével. Azokban a 

társadalmakban, ahol magasak a jövedelmi egyenlőtlenségek és alacsony a 

társadalmi tőke szintje, ott gyenge az emberek egymás iránti bizalma – így 

fogékonyak a szélsőjobboldal pesszimista emberképének elfogadására - és erős az 

egzisztenciális bizonytalanság. Ez a két elem erősíti a paternalizmust és az autoriter, 

tekintélyelvű vezetés iránti igényt.78 
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• Az állami ellátórendszerek fejlettségi foka. Ez az elem az előző kettővel szorosan 

összekapcsolódik: Nagymértékű bevándorlás és magas jövedelmi egyenlőtlenségek 

eredményeként létrejött társadalmi és gazdasági feszültségek jóléti sovinizmusba 

torkollanak, ami nagyban növeli az „eltartottak” ellen – legyenek bevándorlók, vagy 

etnikai kisebbségek – agitáló szélsőjobboldal retorikájának hatásfokát.79 

• A bűnözés mértéke. A szélsőjobboldali pártok jellemzően rendpárti nézeteket 

vallanak, tekintélyelvű látásmódjuk – esetlegesen xenofóbiával, és/vagy erős etnikai 

előítéletekkel párosulva – hatékony megoldásként jelenhet meg a hagyományos jobb 

és baloldal pártjainak mérsékeltebb fellépéséhez képest.80 

• A politikai elitből való kiábrándultság. Ezek a radikális pártok gyakran élesen 

szembehelyezkednek a fennálló renddel, rámutatva annak gazdaság- és 

társadalompolitikai kudarcaira és igyekeznek a regnáló elit új alternatívájaként 

megjelenni. A rájuk leadott voksok így protest jelleget kapnak, ezzel vonzóvá 

válhatnak politikában csalódott, azzal szemben bizalmatlan állampolgárok számára.81 

Természetesen a vizsgált esetek számától függően számos más és részletesebb tényezőt 

lehetne még kiemelni, amelyek a szélsőjobboldali pártok társadalmi támogatottságának 

alapját képezik, de a felsorolt öt tényező a leggyakrabban alkalmazott. Ezeknek az 

elemeknek a hatékonysága azonban országonként eltérő, így nagy különbségek 

tapasztalhatók abból a szempontból is, hol milyen mértékben jelennek meg hangsúlyosan a 

szélsőjobboldali retorikában és eszmerendszerekben. 

Azok az empirikus kutatások, amelyek az európai szélsőjobboldal pártjainak 

gazdaságpolitikai álláspontját hasonlítják össze a pártok ideológiai eszméivel, jól 

demonstrálják a korábban már említett inkonzisztenciát. A Chapel Hill Expert Survey alapján 

elkészített, 9 ország szélsőjobboldali pártjait vizsgáló tanulmány eredményei szerint a 

gazdasági jobb-bal spektrumon meglehetősen nagy spektrumon szóródnak a pártok 

gazdaságpolitikai elképzelései, míg az ideológiai tengelyen a szóródás mértéke jóval kisebb.  
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Ezt az adatsort összevetve a pártok más kérdésekben képviselt álláspontjával, illetve 

mindkét esetben a választók általi jobb-bal spektrumon történő besorolásával a szóródás 

fokozódik. A 2006-os felmérések alapján82 az eredmények a következők: 

• Ausztriában az FPÖ az Osztrák Szabadságpárt gazdaságpolitikai szempontból a 

választók és a szakértők szerint is középutas politikát folytat, míg a liberalás-autoriter 

tengelyen egyértelműen az autoriter véglethez áll közel. 

• Belgiumban a Flamand Blokk (VB) a szakértők besorolása alapján a gazdasági tengely 

centrumában foglal helyet, míg a választók szerint inkább a gazdasági baloldalhoz áll 

közel. Ezzel szemben a másik dimenzióban a szakértők és a választók is azon a 

véleményen vannak, hogy a VB a tengely autoriter végpontját foglalja el. 

• a Dániában a Dán Néppárt a választói és a szakértői besorolás alapján is a gazdasági 

középhez tartozik, de a liberális-autoriter dimenzióban az autoriter tengely végén 

helyezkedik el. 

• Finnországban az Igaz Finnek a szakértők szerint a gazdasági középhez, a választók 

szerint a gazdasági jobbhoz tartoznak, az ideológiai dimenzióban viszont az autoriter 

tengely végpontján helyezkednek el. 

• A franciaországi Nemzeti Front a gazdasági tengelyen mindkét csoport szerint a 

jobbközép pártok csoportjába tartozik, míg az ideológiai tengelyen történő besorolás 

alapján erősen autoriter politikai erőnek számít. 

• Görögországban az Ortodox népi gyűlés a szakértők besorolása szerint mind a 

gazdasági, mind az ideológiai tengely jobb szélén helyezkedik el – bár gazdasági 

szempontból valamelyes mérsékeltebb, mint az autoriter jegyek tekintetében. 

• Németországban, ahonnan csak választó vélemények állnak rendelkezésre, mind a 

Repubikánusok, mind a Nemzeti Demokrata Párt a gazdasági tengely szélső bal felén 

és az ideológiai tengely autoriter jobb szélén helyezkednek el. 
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• Az olasz Nemzeti Szövetség szakértői besorolás alapján jobbközép, az ideológiai 

tengelyen autoriter pozícióban van, míg az Északi Liga mindkét tengelyen a legszélső 

jobboldali helyet foglalja el. 

• A holland Szabadságpárt az ideológiai tengelyen a szakértők szerint valamivel 

mérsékeltebb jobboldali pozícióban van, mint az ideológiai tengelyen, ahol a 

legszélsőségesebb autoriter helyet foglalja el. 

A kutatás eredményei jól mutatják, hogy amíg a szélsőjobboldali pártok következetesen az 

ideológiai tengely autoriter végpontjához kerültek, gazdaságpolitikájuk alapján koránt sem 

ilyen egyértelmű a helyzet. Egyrészt sem a választók, sem a szakértők nem tekintik 

jobboldalinak a pártok alapján képviselt nézeteket, másrészt valószínűleg a pártok 

gazdaságpolitikai javaslatainak gyakran következetlen és homályos megfogalmazása miatt 

nehezen tudják felmérni azok politikai beállítottságát. 

A nemzetközi tudományos kutatási eredmények ismertetéséhez és a Jobbik programjának 

nemzetközi kontextualizálásához érdemes lehet megvizsgálni néhány külföldi példát a 

nyugati szélsőjobboldal pártjai közül. Ezek a nagyon eltérő szociokulturális keretek között és 

különböző politikai közegben kialakult pártok sok párhuzamot mutatnak mind a kutatások 

által azonosított értékrenddel, mint a Jobbik eszmerendszerével. 

 

A német szélsőjobb – Republikánusok (Die Republikaner) 

A német Republikánusok (REP) pártja 1983-ban alakították meg a Keresztényszocialista 

Unióból (CSU) kivált politikusok, ennek megfelelően kezdetben sokan a CSU szakadár 

szárnyának tekintettek rá. A REP az 1980-as évek végén ért el mérsékelt választási sikereket, 

elsősorban helyi és tartományi szinten, támogatottsága a 90-es évekre hanyatlásnak indult. 

A párt ideológiáját elsősorban az etnikai alapú nacionalizmus jellemzi, illetve a burkolt 

antiszemitizmus és a xenofóbia – elsősorban a muszlimokkal szemben. Ez főként a REP 

bevándorlásellenes retorikájának fontos eleme. A bevándorlókat hajlamos volt olyan 

társadalmi problémákkal, mint a bűnözés, a drogok, az AIDS, vagy a munkanélküliség. 

Jellemző továbbá a nyugatellenesség, mely a német szuverenitás második világháború utáni 
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korlátozásából táplálkozott, illetve a Maastrichti szerződés aláírását követően az 

euroszkepticizmus.  

A REP értékrendje a liberális dekadencia elutasítására alapult. Fontos alapérték a család, 

melyet meg kell óvni a liberális értékrend romboló hatásaitól, amelyek többek között a 

gyermekszám csökkenésért is felelősek, így a német etnikai közösség fennmaradását 

közvetlenül fenyegetik.  

A párt gazdaságpolitikáját a kezdetekben a CSU-tól átvett elemek alkották, a REP szociális 

piacgazdaság modelljét vette alapul, felfogása az egyéni felelősségre és a teljesítmény alapú 

szociális támogatásokra alapult. Fontosnak tartotta a német kisvállalkozások védelmét a 

külföldi versenytársakkal szemben. A párt a 90-es évekre vált fogékonnyá az alsóbb rétegek 

problémáival szemben, fokozatosan szocialista szakpolitikai javaslatokat emeltek be a 

programjukba, az állami támogatások és kedvezmények kibővítését és költségvetési 

megszorításokat követelve. A REP retorikájának részévé vált a jóléti sovinizmus, megjelent 

az a követelés, hogy a német állásokat német emberek töltsék be, a németek pénzét pedig 

az állam ne költse külföldiek és bevándorlók megsegítésére.83  

A REP számára ideális állam erős, amelynek azonban elsődleges és kiemelt szerepe nem a 

gazdasági folyamatok intenzív befolyásolásában, hanem a törvény és rend fenntartásában 

van. Ennek megfelelően a párt követelései közé tartozott a rendőri erők megerősítése és a 

hadsereg támogatása, amelyre a béke fenntartójaként tekint.84 

Ezeket az ideológiai téziseket a fennálló politikai elittel és az establishmenttel való kritkus 

szembehelyezkedés fogja össze. Az elitellenesség alapja, hogy a regnáló politikai erők 

nemzetellenes politikát folytatnak. Jól mutatja ezt az attitűdöt a párt egyik kedvelt 

szlogenje: „Csak egyetlen szempontból vagyunk radikálisak: A jobb és baloldal szélsőségei 

elleni fellépésben!”, amely egyben a REP szélsőjobboldaliságának harcos tagadását is 

tartalmazza.85 

 

                                                           
83

 Cas Mudde - The Ideology of the Extreme Right. Manchester. 2000. Manchaster University Press. 41.o. 
84

 uo. 52.o. 
85

 uo. 54.o. 



127 
 

A Republikánusok a – gyakran nemzeti szocialistának tartott - Német Nemzeti Demokrata 

Párttal (NPD) szemben mérsékeltebb irányvonalat képviselnek, azonban ideológiájukban jól 

azonosíthatók a szélsőjobboldali eszmerendszer elemei: Etnocentrizmus és nacionalizmus, 

az erős állam iránti igény és a rend fetisizálása, a xenofóbia és az elitellenesség. Bár 

gazdaságpolitikai felfogásuk kezdetben a szociális piacgazdaság alapvetően 

individualizmusra épülő eszmeiségéből indult ki, az évek során ez folyamatosan balra 

tolódott és szocialista értékekkel és az etnikai alapú jóléti sovinizmussal keveredett. 

 

A Flamand blokk 

A Vlaams Blok (VB) belga szélsőjobboldali párt két flamand politikai erő, a Flamand Nemzeti 

Párt és a Flamand Néppárt egyesülésével jött létre 1978-ban. Az 1980-as évek végétől 

kezdett meghatározó politikai erővé válni, növekedése 2004-ig tartott, amikor rasszista 

nézetei miatt betiltották. 

A párt első számú alapvetése megalakulásától fogva a flamand függetlenség megteremtése 

volt, ennek megfelelően ideológiáját az etnikai alapú nacionalizmus jellemezte. Rövid távon 

céljuk az volt, hogy a Belgiumban a flamand etnikum vezető szerephez jusson, hosszú távon 

pedig egy a csehszlovák mintára történő szétválás és a Holland Szövetségi Állam 

megalakítása.86 Az üggyel kapcsolatos holland semlegességet azzal indokolták, hogy 

Hollandia a baloldali nézetek káros hatása alá került. A párt nagy hangsúlyt helyezett a 

bevándorlás kérdésére – elsősorban a nem európából érkező bevándorlókat utasította el - 

és a vendégmunkások Belgiumból történő kitiltását sürgette, mivel azok az etnikai 

közösséget veszélyeztetik. A VB kirekesztő politikai beállítottsága abból az alapelvből fakadt, 

hogy az etnikai közösség az emberi együttélés legalapvetőbb formája, azonban ahhoz, hogy 

megfelelően funkcionáljon, mindenkinek a saját etnikai közegében kell élnie, ahová tartozik. 

A kulturális identitáshoz való jogot az etnikailag homogén területhez való joggal 

azonosította, ez pedig hivatkozási alapot biztosított ahhoz, hogy kirekesztő politikáját nem 

csak a flamand, de a bevándorlók etnikai védelmével igazolja.  
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A párt viszonya az Európai Unióhoz meglehetősen ambivalens volt, a kontinens 

együttműködését támogatta, az Unió területét azonban túl szűknek, hatásköreit pedig túl 

szélesnek értékelte. A párttal szemben álló ellenfélként a Flamand Blokk elsősorban 

természetesen a vallonokat tartotta – akik expanzív és imperialista politikával vádolt – és a 

„belgicistákat” akik elsősorban nem valamelyik etnikumhoz tartozónak, hanem belgának 

vallották magukat. 

A részletes nacionalista ideológiai érveléssel szemben a párt gazdaságpolitikája jóval kisebb 

szerepet játszott. Alapjait a szolidaritás elvére felépített „etnikai gazdaság” biztosította. 

Ennek legfőbb alapértéke a munka, amely a közösség tagjainak kötelessége. A szociális háló 

az etnikai közösség azon tagjainak megsegítésére szolgál, akik nem képesek munkát vállalni, 

bár hajlandóak lennének rá. Azoknak a munkaképes polgároknak, akik nem találnak állást, a 

segélyek ellenében közmunkát kell végezniük. A család is alapértékként jelenik meg ebben a 

gazdaságfelfogásban, mint a táradalom legkisebb organikus egysége, így olyan problémák, 

mint a munkanélküliség nem az egyéneket, hanem a családokat érintik elsősorban, ezért 

megoldásuknak is ezen a szinten kell megtörténnie. A VB gazdaságpolitikájában a 

nacionalizmushoz jóléti sovinizmus társul, a xenofóbia és a szeparatizmus mögötti gazdasági 

érvelés az, hogy a flamandok által megtermelt értékek finanszírozzák a vallonokra és a 

bevándorlókra költött jóléti kiadásokat, miközben a bevándorlók elveszik a munkahelyeket a 

flamandoktól. 

Az állam szerepét a VB is fontosnak tartja a törvény és rend fenntartásában, mert az emberi 

lét csak jól szervezett közösségekben elképzelhető azonban elutasítja az állam túlzott 

hatalmát. Rendpártisága szoros kapcsolatban áll a párt xenofóbiájával, a bűnözés 

növekedéséért a bevándorlókat teszi felelőssé. A hadsereggel kapcsolatban sokkal 

visszafogottabb a párt álláspontja, alapvetően kis létszámú hadseregben gondolkodik és 

ellenzi a külföldi katonai beavatkozásokat.87 
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A Flamand Blokk eszmeiségének elitellenességét azzal indokolta, hogy az establishment 

flamand és vallon pártjai egyaránt a flamand érdekek ellen tevékenykednek, diszkriminálják 

a flamand etnikumot a muszlim bevándorlással szemben. Teszik mindezt a nagytőkével és a 

szakszervezetekkel összejátszva, saját hatalmuk növelése érdekében.88 

A Flamand Blokk szeparatista nacionalista értékrendje köré építette fel ideológiai 

programját, amelynek legfontosabb alapelve az etnikai közösség, melynek megteremtése és 

megőrzése a párt legfontosabb céljának tekinthető. Ez a fogalom biztosította az eszmei 

alapját a bevándorlásellenes, elitellenes, etnikailag kirekesztő elemeknek a párt 

eszmerendszerében. Gazdaságpolitikájában és az állami szerepvállalás kérdésében azonban 

sokkal mérsékeltebb álláspontot foglal el, mint más szélsőjobboldali pártok, bár a jóléti 

sovinizmus és a rendpárti elvek a VB esetében is kiemelt jelentőséggel bírnak. 

Számos párhuzam és ellentét is felismerhető a Flamand Blokk, a német Republikánusok és a 

Jobbik eszmerendszerében. Ezeknek egy része nyilvánvaló területspecifikus okokra 

vezethető vissza, például a VB szeparatizmusa a Belgiumban tapasztalható etnikai 

ellentétekben gyökerezik, ilyen problémával a német és magyar pártok nem kerültek 

szembe fennállásuk során. Jól azonosíthatóak azok a közös eszmei kiindulópontok is, 

amelyek mindhárom párt ideológia alapértékeit jelentik: Erős nemzeti identitástudat, etnikai 

alapú nemzetfelfogás, etnocentrizmus. Ehhez köthetően a xenofóbai mindegyik politikai erő 

esetében megjelenik. Amíg azonban a német és belga szélsőjobb esetében domináns elem a 

bevándorlásellenesség, addig a Jobbik esetében ennek helyét a roma etnikummal szembeni 

kirekesztő magatartás és az antiszemitizmus veszi át. Az bevándorló- és etnikumellenes 

attitűdhöz köthetően jelenik meg a jóléti sovinizmus a pártok programjában. Ez abban a 

követelésben nyilvánul meg, hogy a nemzeti jövedelmet az állam ne költse a nem kívánatos 

csoportokra fordított jóléti kiadásokra. Különösen jól demonstrálja hasonló értékrendet a 

Flamand Blokk által megfogalmazott elv, miszerint csak az a munkaképes állampolgár 

részesüljön segélyben, aki cserébe hajlandó közmunkát vállalni. Ez ugyanis a későbbiekben a 

Jobbik szociálpolitikai alapvetésévé is vált. Szintén a kirekesztő attitűdhöz kapcsolódik a 

rendpárti értékrend megnyilvánulása:  

                                                           
88

 uo. 110.o. 
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Az állam tevékenységének egyik legfontosabb területe a közrend fenntartása, az ezzel 

szembeni legkomolyabb kihívást pedig megint csak a bevándorlók (VB, REP) és a kisebbségi 

etnikumok (Jobbik) jelentik. A család, mint alapérték mindhárom párt politikájában fontos 

szerepet tölt be. A család intézményét nem csak a társadalom szerveződésének integráns 

elemként értékelik, de azon értékek végső védelmezőjeként, amelyeket a liberális politika 

meglátásuk szerint folyamatosan rombol. Nagyobb eltérések azonosíthatóak az állam 

gazdasági szerepvállalásával kapcsolatban. A Flamand Blokk képviseli a legliberálisabb 

álláspontot ebben a kérdésben, eszmerendszerében megjelenik az állam korlátozása az 

egyénnel szemben. Ez természetesen nem jelenti, hogy a VB minimális államot tartanak 

megfelelőnek, de értékrendjében a másik két párthoz képest markánsabban van jelen az 

egyéni előrejutás érdekében az állam kordában tartása. A Republikánusok 

gazdaságpolitikája hosszú távon bal oldali irányba tolódott, az aktív állami szerepvállalás 

irányába, a Jobbik számára pedig teljesen természetes kiindulópontot jelent, hogy 

társadalmi problémákra adott leghatékonyabb válasz az állam szerepének drasztikus 

kiszélesítése. Az establishment- és elitellenesség nagyon hasonló eszmei indokkal játszik 

fontos szerepet mindhárom párt esetében. A regnáló politikai elit a nemzeti érdekek ellen 

dolgozik, összefogva a nagytőkével a közösség számára hátrányos döntéseket hoz. A 

Flamand Blokk álláspontja szerint a többi flamand párt a vallonokkal játszott össze, saját 

etnikumával szemben, azért, hogy befogadják őket a mérsékelt politikai pártok közé. A 

Jobbik szerint a rendszerváltó politikai elit a nemzetközi nagytőkével fogott össze anyagi 

haszon reményében. 
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Konklúzió 
 

A szélsőjobboldali pártok politikája közötti eltérések nem elsősorban értékrendbeli 

különbségekben, hanem a politikai kontextus különbözőségében gyökereznek. Az 

etnocentrikus, bezárkózó világkép különböző megnyilvánulásairól van szó, amelyek adaptív 

módon jelennek meg a pártok térségspecifikus társadalmi kérdésekre adott válaszaiban.  

A kapitalista társadalmi berendezkedés esetleges elutasításának mértéke is olyan elem, 

amelyet nem lehet elválasztani az adott állam jóléti ellátórendszereinek kiterjedtségétől és a 

jövedelmi viszonyoktól.  

A magyarországi szélsőjobboldal antikapitalizmusa sem kizárólag saját eszméiben és 

történelmi hagyományaiban gyökerezik, hanem pragmatikus megfontolásokon is alapul. A 

politikájában ezért vannak jelen – a társadalmi keresletre reagálva – egymásnak sokszor 

ellentmondó elemek.  



132 
 

Irodalomjegyzék 
 
Albert Fruzsina, Dávid Beáta: Állami szerepvállalás – egyéni felelősség. (2010) 
http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/ gazdkult_albert_david.pdf 
 
Bernát Anikó, Juhász Attila, Krekó Péter, Molnár Csaba: A radikalizmus és cigányellenesség gyökerei a 
szélsőjobboldal szimpatizánsai körében. In: Kolosi Tamás and Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 
2012. Budapest (2013): 355–376 
 
Cas Mudde - The Ideology of the Extreme Right. Manchester. Manchaster University Press. (2000) 
 
Coffé et al – Fertile grounds of extreme right-wing parties: Explaining the Vlaam Blok’s electoral success. 
Electoral Studies 2007. évf. 26. (1) 
 
Gábos András, Keller Tamás, Medgyesi Márton, Tóth István György: Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami 
új-raelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon. (2007) http://www.tarki.hu/adatbank-
h/kutjel/pdf/b190.pdf 
 
Ivarsflaten, Elisabeth – What unites right-wing populists in Western Europe?: Re-Examining Grievance 
Mobilization Models in Seven Succesful Cases. Comparative Political Stuides 2008. 41.évf. (1) 
 
Jesuit et al – Electoral support for extreme right wing countries: A sub-national analysis of Western European 
elections. Electoral Studies 2009. 28. évf. (2).  
 
Krekó Péter-Juhász Attila-Molnár Csaba: Antiszemita bestiárium in Szombat XXV/8. (2013) 
 
Máthé Áron: „Zöld bolsevizmus” – a kommunista diktatúra elfelejtett előképe, Kommentár, 2013/4. 
 
Molnár Csaba–Krekó Péter: Államfetisiszták-e a magyarok? in Magyarország Politikai Évkönyve 2010-ről (2010) 
 
Paksa Rudolf: Magyar nemzetiszocialisták, Osiris – MTA BTK TTI, (2013) 
 
Ronym Jan – Where do radical right parties stand? Position blurring in multidimensional competition. 
European Political Science Review. 2013. 5. évf. (1) 1-26. o. 
 
Rudas T. 2010: A Jobbik törzsszavazóiról. In: Kolosi T. – Tóth I. Gy. szerk. 2010: Társadalmi riport 2010. 
Budapest: TÁRKI. 512–526. 
 
Tárki: Értékek 2013 (2013. október), 
http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/2013/2013_zarotanulmany_gazd_kultura.pdf 
 
Tom G. Palmer (szerk.): Az erkölcsös kapitalizmus – amit az iskolában nem tanítanak. Ad Librum. (2013) 
 
Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege - Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus 
Magyarországon Jelenkor Kiadó.(2012) 
 
Ungváry Krisztián: Kik voltak a nyilasok? Egy szocialista tömegpárt, Rubicon 2004/10. 
 

Saját számításokhoz felhasznált közvélemény-kutatási adatbázisok: 
 
European Values Study (EVS) 2008, Release v3.0.0 (2011-11-20) 

European Social Survey (ESS) Round 1-6 (2002-2012). Norwegian Social Science Data Services, Norway – Data 
Archive and distributor of ESS data. 

European Commission: Eurobarometer 66-77. GESIS Data Archive, Cologne. 


