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1. Vezetői összefoglaló 
 A jövőkutatásunk során kvantitatív kutatási módszert alkalmaztunk, 

melynek során telefonos megkérdezést végeztünk. Az adattisztítást 

követően 53 071 fős minta alakult ki. 

 Az adatfelvételnél egyszerű véletlen minta eljárást alkalmaztunk, a végleges 

adatbázist később régió, megye, korcsoport, iskolai végzettség és a 

megkérdezett neme alapján kialakított cellasúly alapján súlyoztuk. 

A részletes megoszlást a 2011-es Népszámlálási adattáblák alapján 

határoztuk meg. 

 A megkérdezettek 66 százaléka hallott már a Modern Városok Programról. 

A különböző programokat alapvetően pozitívan értékelik, néhány esetben 

esik a támogatottság 50 százalék körüli értékre. 

 A konjunktúra érzet eltérő az egyes szinteken – ország, megye, település. 

Országos szintem a megkérdezettek 45 százaléka mondta, hogy rosszul 

mennek a dolgok. Megyei szinten úgyszintén a rossz irányt voksolók vannak 

többségben, de már derűsebben látják a helyzetet, mint országos szinten. A 

településeknél már határozottan látható a fejlődés érzékelése, több mint a 

válaszadók fele gondolja úgy, hogy jó irányba mennek a dolgok. 

 A megoldandó feladatokra is rákérdeztük mind a három szinten. A saját 

megyéjét tekintve a legjelentősebb megoldandó feladatnak a 

munkahelyteremtést és az egészségügyi ellátást látják. A saját településükön 

is ugyanazokat a problémákat érzékelik. 

 A megyén belüli infrastruktúra terén az utak fejlesztését látják a 

legfontosabbnak. Településen belül szintén az utak voltak a legfontosabbak, 

de itt már nagyobb arányban jelentek meg a járdák és a kerékpárutak. 

 Az EU-s forrásokkal kapcsolatban mind a megyében, mind a saját 

településen a középső és a pozitív megítélésű kategóriák felé tolódnak a 

válaszok, vagyis ezeket inkább pozitívnak látják. 

 Kutatásunk fókuszában a jövőtől való félelem állt. A válaszadókat arra 

kértük, hogy ötfokú – egyes érték jelentette, ha nagyon félnek, az ötös érték, 

ha egyáltalán nem – skálán értékeljék, mennyire félnek a jövőtől. A válaszok 
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alapján az látható, hogy nincs sem általános bizakodás, sem általános félelem 

a jövővel kapcsolatban. A megkérdezettek ötöde-ötöde jelölte meg a két 

szélső értéket, míg a válaszadók közel harmada a hármas választ adta.  

 Fontos kérdés volt, hogy mennyire tartják bizonytalannak a jövőt. Ebben az 

esetben a középső kategória kapta a legmagasabb értéket (36,5 százalék), 

viszont ha itt is összevonjuk a szélsőértékeket, akkor azt láthatjuk, hogy 

többen valamilyen mértékben bizonytalannak látják a jövőt. 

 Különböző tényezőket soroltunk fel, amelyekről a válaszadók elmondhatták, 

milyen mértékben járulnának hozzá ahhoz, hogy ne kelljen aggódniuk a jövő 

miatt. 

 A megfelelő állami nyugdíj biztosítása a megkérdezettek 85 százaléka 

szerint valamilyen mértékben hozzájárulna ahhoz, hogy ne 

aggódjanak a jövő miatt. 

 A biztos munkahelyről is 66 százalék mondta, hogy hozzájárulna. 

 A felsőfokú nyelvvizsgáról majdnem ugyanannyian gondolják, hogy 

segítene (a megkérdezettek harmada), mint amennyien azt, hogy nem. 

 A családon belüli jó hangulat és szeretet viszont ugyanolyan 

alapvetően fontosnak bizonyult, mint a nyugdíj biztosítása. 

 A jelenleginél magasabb iskolai végzettség megszerzése vagy új 

szakma tanulása esetében már nem volt ennyire egyértelmű eltolódás 

az egyik irányba. 

 A kérdezettek 85 százaléka gondolta úgy, hogy ha gyermekük 

születne, vagy ha a gyermekei többre vinnék, az valamilyen 

mértékben hozzájárulna. Ennek a hátterében állhat, hogy lekerülne a 

vállukról a gyermekeik jövőjéért érzett aggodalom terhe, hiszen ha 

náluk többre vinnék, az kijelöli azt a minimumszintet, amit elérnének. 

 A nemzetközi békével kapcsolatban ismét nem meglepő, hogy a 

válaszadók 87 százaléka válaszolta, hogy valamilyen mértékben 

hozzájárulna. 

 A „megismerném önmagam” tényezővel kapcsolatban nincs markáns 

állásfoglalás. 
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 A szerető partner megtalálása vagy a jelenlegi pár megmaradása 

szintén a kérdezettek döntő részének csökkentené az aggodalmát. 

 A gazdasági helyzet javulása és a társadalmi osztályok közötti 

különbségek csökkenése ugyancsak hozzájárulna ahhoz, hogy ne 

aggódjuk a jövőnkért. 

 A kiegyensúlyozott politikai vezetés szintén ebbe a kategóriába esik. 

 A saját ingatlan birtoklása is a megkérdezettek 68 százalékánál járulna 

hozzá, hogy kevésbé tekintsenek aggodalommal a jövő felé. 

 A hitelek megszűnése, illetve ha sosem kellene hitelt felvenni, megint 

olyan tényező, ami sokaknál hozzájárulna, lehet ez akár a rossz 

tapasztalatok vagy az ezektől való félelem miatt. De összefügghet a 

bizonytalannak gondolt jövővel is, hiszen egy hitel felvételével az 

illető hosszú távú kötelezettséget vállal. 

 A környezetszennyezés és a klímaváltozás közepesen érinti meg a 

megkérdezett személyeket, bizonyos réteget erősen érint, másokat 

nem szólít meg. 

 A szakirodalomban számos esetben hozzák összefüggésbe a jövőtől való 

félelemet a boldogsággal, így mi sem hagytuk ki ezt a kérdést. A jövőtől való 

félelem változótól eltérően itt egyértelmű eltolódás figyelhető meg a pozitív 

irányba, mindamellett, hogy a boldog is vagyok, meg nem is választ – hármas 

érték – a megkérdezettek 36,1 százaléka jelölte meg. 

 A legtöbben (31,1 százalék) úgy gondolták, hogy csak kis összegű, jelképes 

állami nyugdíjuk lesz, vagyis nem fogja fedezni a teljes megélhetésüket. 15,6 

százalék szerint egyáltalán nem lesz már állami nyugdíja. 

 A megtakarítások típusával kapcsolatban azt láthatjuk, hogy a legnagyobb 

arányban a készpénzt (48,8 százalék) és a bankbetétet (31,5 százalék) 

említették. Ezek után jön sorrendben a nyugdíj- vagy egészségpénztári 

megtakarítás (15,6 százalék), a lakástakarék (14,4 százalék) és az állampapír 

(11,4 százalék). 

 Mindezek után faktorelemzést végeztünk. A kérdőív kialakításánál tudtuk, 

hogy nem egyesével szándékozunk foglalkozni a tényezőkkel, hanem arra 
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vagyunk kíváncsiak, a válaszok tükrében milyen látens dimenziók jelennek 

meg a jövőt befolyásoló tényezők körében. Ennek megfelelően a 

dimenziócsökkentésnél nem előre meghatározott tényezőket kívántunk 

átlagolással összevonni, hanem azt kerestük, az adatfelvétel után mely 

változók korrelációja indokolja az adott változók egy változóba való 

egyesítését. A jövőt befolyásolható tényezők listáját dimenziócsökkentéssel 

hat faktorra bontottuk, így a tizenkilenc tényező összekapcsolódását 

vizsgálhattuk. 

 Az első faktor – későbbiekben dimenzióként említjük – az én 

képzését, az én fejlődését mutatja be. Azok a tényezők tartoznak ebbe 

a dimenzióba, melyek vagy a képzéshez, vagy a jelenlegi boldoguláshoz 

köthetőek. 

 A második dimenziót világbéke dimenziónak neveztük el, mert olyan 

változók tartoznak ide, melyek a kiegyensúlyozott belpolitikai, 

világpolitikai és gazdasági helyzetet helyezik előtérbe. 

 A harmadik dimenzió a család nevet viseli. Ebbe azok a változók 

tartoznak, melyek a családi békéről, szeretetről szólnak. Három 

változót sorolt az elemzés a dimenzióba: (1) ha a családomban jó 

hangulat, szeretet lenne, (2) ha a gyermekeim többre vinnék, mint 

én/gyermekem születne, (3) szerető párra találnék/jelenlegi párom 

mindvégig mellettem lenne ugyanilyen szeretetben. 

 A negyedik faktort ingatlan faktornak neveztük el, és két változót 

foglal magába, melyek az ingatlanbirtoklás magas eszmei értékét 

képviselik. Fontos kiemelni a faktor jellemzésénél, hogy ez már egy 

inkább csoporthoz köthető dimenzió, melyet a háztartás, család 

szintjén értelmeznek. 

 Az ötödik faktor a jövő anyagi biztonságát mutatja, melybe három 

változó sorolható. A legnagyobb súllyal a megtakarítás változó 

szerepel a dimenzióban, ez olyan jelentős mértékű megtakarításra 

vonatkozik, melyhez akár csak hosszú évek múlva fér hozzá 

tulajdonosa. 
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 Az utolsó, hatodik dimenzió az önmegvalósítás dimenziója. Ez a faktor 

jól illeszkedik Maslow elméletéhez, a piramis legfelső szintjéhez. 
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2. A primer kutatás módszertana 
Kvantitatív kutatási módszert alkalmaztunk, ennek során telefonos megkérdezést 

végeztünk. A kérdőív eredményeinek elemzését megyei szinten készítettünk el, 

ami tartalmazza a legfontosabb változók mentén történő bontást az adott megye 

válaszadói körében. Ennek elemszámvonzata jelentős, hiszen a legkisebb megye 

elvét követtük. Az elv értelmében a legkisebb lakosságszámú megyében biztosítani 

szerettük volna az ezerfős almintát, majd a többi megyében lélekszámarányosan 

növelt elemszámot állapítottunk meg. Magyarország legkisebb népességű megyéje 

Nógrád megye. Az adattisztítást követően 53 071 fős minta alakult ki. 

Az adatfelvételnél egyszerű véletlen minta eljárást alkalmaztunk, a végleges 

adatbázist később régió, megye, korcsoport, iskolai végzettség és a megkérdezett 

neme alapján kialakított cellasúly alapján súlyoztuk. A részletes megoszlást a 2011-

es Népszámlálási adattáblák alapján határoztuk meg. 

 

 Fejlődés érzékelése 

Arra a kérdésre, hogy jó vagy rossz irányba mennek a dolgok Magyarországon, a 

válaszadók 45 százaléka felelte, hogy rosszul (az „inkább rosszul” és a „határozottan 

rosszul” kategóriák összevonásával). Látnunk kell azonban, hogy Magyarországgal 

kapcsolatban azoknak az aránya, akik szerint inkább jó irányba mennek a dolgok, 

és azoké, akik azt mondták, inkább rossz irányba, nagyon hasonló (inkább jó 

irányba: 26 százalék; inkább rossz irányba: 25 százalék). Bár ha a két-két szélső 

kategóriát összevonjuk, egyértelművé válik, hogy azok vannak többségben, akik 

úgy látják, hogy valamilyen mértékben rossz irányba mennek a dolgok, ettől még 

ezt a hasonlóságot nem hanyagolhatjuk el. 
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Azok aránya, akik szerint inkább jó vagy határozottan jó 
irányba mennek a dolgok Magyarországon (százalék) 

 1. kategória: 31–35% 

2. kategória: 36–40% 

3. kategória: 41–45% 

4. kategória: 46–50% 

5. kategória: 51–56% 

Az arányok kategóriánként 

Azok aránya, akik szerint inkább jó vagy határozottan jó 
irányba mennek a dolgok a saját megyéjükben (százalék) 

 
1. kategória: 29–34% 

2. kategória: 35–41% 

3. kategória: 42–48% 

4. kategória: 49–55% 

5. kategória: 56–60% 

Az arányok kategóriánként 
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Azok aránya, akik szerint inkább fejlődött vagy 
határozottan fejlődött a saját településük (százalék) 

 1. kategória: 45–51% 

2. kategória: 52–57% 

3. kategória: 58–64% 

4. kategória: 65–71% 

5. kategória: 72–79% 

Az arányok kategóriánként 

Azok aránya, akik szerint inkább jó vagy határozottan jó irányba 
mennek a dolgok a saját településükön (százalék) 

 1. kategória: 38–42% 

2. kategória: 43–47% 

3. kategória: 48–52% 

4. kategória: 53–57% 

5. kategória: 58–62% 

Az arányok kategóriánként 
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 Jövőkép 

A kutatásban részt vevőket arra kértük, hogy ötfokú skálán értékeljék, mennyire 

tartanak a jövőtől. Ezen a skálán az egyes érték jelentette, hogy nagyon, az ötös 

érték, hogy egyáltalán nem. A válaszok a középső értéknél csoportosultak (félek is, 

meg nem is: 30 százalék), illetve a két szélsőértéknél (nagyon fél: 21,1 százalék; 

egyáltalán nem fél: 18,4 százalék). Ez azt mutatja, hogy nincs sem általános 

bizakodás, sem általános félelem a jövővel kapcsolatban. Kicsivel többen vannak 

ugyan, akik tartanak a jövőtől, de nem olyan nagy az eltérés a két oldal között – 

amennyiben összevonjuk a szélsőértékeket –, hogy komoly eltolódásról lehetne 

beszélni ebben az esetben. 

  

Azok aránya, akik szerint inkább fejlődött vagy 
határozottan fejlődött a saját megyéjük (százalék) 

 

 1. kategória: 47–53% 

2. kategória: 54–59% 

3. kategória: 60–65% 

4. kategória: 66–71% 

5. kategória: 72–78% 

Az arányok kategóriánként 
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A következő kérdésnél – mennyire tartja bizonytalannak a jövőt? – már 

egyértelműbb az egyik oldal felé húzás. Ebben az esetben a középső kategória kapta 

a legmagasabb értéket (közepesen: 36,5 százalék), viszont ha itt is összevonjuk a 

szélsőértékeket, akkor azt láthatjuk, hogy többen valamilyen mértékben 

bizonytalannak látják a jövőt (16,3 százalék, illetve 21,5 százalék). Vagyis a 

válaszadók nagyjából ugyanakkora arányban választották a középső értéket, mint 

amekkora arányban gondolták a jövőt bizonytalannak. Ha ezt a két kérdést 

megpróbáljuk együtt értelmezni, akkor azt mondhatjuk, bár megosztottak a 

válaszadók abban a tekintetben, hogy mennyire tartanak a jövőtől, kicsit több mint 

egyharmaduk bizonytalannak látja azt. Fontos megemlíteni, hogy a bizonytalanság 

mögött nem feltétlenül áll negatív érzés, ahogy azt az előző kérdés is mutatja. Nem 

kell hozzá szorongást vagy félelmet társítani, jelentheti azt is, hogy nem látják még, 

pontosan milyen irányt vesz majd az életük. 

Ezek után arra a kérdésre kellett válaszolniuk, milyen dolog vagy intézkedés 

bekövetkezése esetén éreznék úgy, hogy nem kell aggódniuk a jövőjük miatt. Ez a 

kérdés az előzőekkel együtt azért fontos, mert feltárhatja azokat a területeket, 

amelyek az érzékelt aggodalmat táplálhatják, még akkor is, ha nem nagyon 

markánsan negatív a jövőkép. A válaszadók ebben az esetben a magasabb fizetést 

Jövőtől való félelem (átlagérték, 1 – nagyon félek a 
jövőtől, 5 – egyáltalán nem félek a jövőtől) 

 1. kategória: 2,6–2,7 

2. kategória: 2,8–2,9 

3. kategória: 3,0–3,1 

4. kategória: 3,2–3,4 

5. kategória: 3,5 

Az átlagértékek kategóriánként 
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emelték ki nagyobb arányban (16,9 százalék), ezután következett az egészség (ha 

egészséges lennék/lenne a családom: 13,4 százalék), sorban a harmadik pedig a 

megfelelő összegű nyugdíj (9,4 százalék) volt. A kérdezettek 34,9 százaléka az 

„egyéb” kategóriát választotta a lehetőségek közül. Ennek a nagyarányú eltérésnek 

lehet az az oka, hogy ebben az esetben nagyon egyedi, nagyon személyre szabott 

tényezők is előkerülhetnek, hiszen mindenki életében más és más ad okot az 

aggodalomra. Talán nem is meglepő, hogy a megadott kategóriák közül éppen a 

pénz és az egészség került elő, ezt elég alapvetőnek tekinthetjük ahhoz, hogy 

elfogadjuk: amennyiben valamelyikkel vagy akár mindkettővel gondja akad 

valakinek, az hosszú távon is aggodalmat okozhat. Mindkét tényező alapvetően 

meg tudja határozni az életet, akár jó, akár rossz irányba, és éppen ezért nem 

meglepő, hogy ezek emelkedtek ki. 

A következő kérdésblokkban arra voltunk kíváncsiak, hogy adott tényezők 

mennyire járulnának hozzá ahhoz, hogy ne kelljen aggódniuk a jövő miatt. 

A megfelelő állami nyugdíj biztosítása a megkérdezettek 85 százaléka (19,7 

százalék, illetve 65,2 százalék) szerint valamilyen mértékben hozzájárulna ahhoz, 

hogy ne aggódjon a jövőért. Ez láthatóan olyan tényező, ami majd hosszú távon lesz 

érdekes, viszont előbb vagy utóbb mindenkit érinteni fog, tehát nem lehet 

elkerülni, hogy beszéljenek róla. Éppen ezért is érthető, hogy a kérdezettek döntő 

többségének megnyugvást jelentene, ha ezt biztosítva látnák. 

A passzív jövedelemmel kapcsolatban már nem ennyire egyértelmű az állásfoglalás, 

de még mindig 63 százalék (41 százalék, illetve 21,9 százalék) válaszolta, hogy 

segítene az aggodalmak leküzdésében. Ez az előzővel ellentétben már rövid távon 

is biztosíthatná a megélhetést olyan értelemben, hogy kiegészítést jelentene. Az 

alapján, hogy a nyugdíjról mennyivel többen mondták, hogy könnyebbséget 

jelentene, ha biztosnak vehetnék, arra következtethetünk, ezt bizonytalanabbnak 

látják, illetve jobban tartanak attól, hogy az összege nem lesz elegendő a 

megélhetéshez. 

A hosszú távú megtakarítást hasonlóan ítélték meg, mint a passzív jövedelmet: a 

válaszadók 61 százaléka (22,3 százalék, illetve 38,8 százalék) gondolta úgy, hogy 

ennek a megléte csökkentené az aggodalmukat. Ezt is párhuzamba állíthatjuk az 

állami nyugdíjjal, amit ezek alapján fontosabbnak tartanak, mint a saját 

megtakarítást, ami fakadhat abból, hogy az állam által biztosított nyugdíj esetében 
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nem kell attól félni, hogy nem fog kitartani a nyugdíjas évek alatt. Ezzel szemben a 

saját megtakarítás akár váratlan kiadások miatt is megfogyatkozhat, vagyis kisebb 

biztonságot nyújt. 

A biztos munkahelyről is 66 százalék (50,9 százalék, valamint 15,3 százalék) 

mondta, hogy hozzájárulna, viszont itt van egy nagyobb, 21,1 százaléknyi csoport, 

amelynek tagjai azt válaszolták, hogy egyáltalán nem járulna hozzá. Érdekes lehet 

végiggondolni, hogy miért nem segítene ez abban, hogy kevésbé aggódjanak a 

jövőjükért. Az egyik magyarázat az lehet, hogy a biztos munkahely önmagában nem 

jelenti azt, hogy a család megélhetése biztosítva van, ami talán a legtöbb 

aggodalmat okozhatja. Ebben az esetben pedig érthető, hogy megjelenik egy olyan 

csoport, amely számára ez nem erősítené a jövőbe vetett hitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A családon belüli jó hangulat és szeretet viszont ugyanolyan alapvetően fontosnak 

bizonyult, mint a nyugdíj biztosítása. A megkérdezettek 89 százaléka (72,3 százalék 

és 16,8 százalék) válaszolta, hogy ez csökkentené az aggodalmukat. Ez is olyan 

tényező, amely nagyon alapvetően határozza meg a mindennapi életet. Hiszen ha 

Kevésbé félnék a jövőtől, ha biztos munkahelyem lenne (átlagérték, 1 – 
egyáltalán nem járul hozzá, 5 – nagymértében hozzájárul) 

 1. kategória: 2,3–2,6 

2. kategória: 2,7–3,0 

3. kategória: 3,1–3,4 

4. kategória: 3,5–3,9 

5. kategória: 4,0–4,3 

Az átlagértékek kategóriánként 
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ez nincs meg, az kihat a család minden tagjára, illetve a családtagok teljesítményére 

is, akár a munkában, akár a tanulásban, ami a család biztonságát is fenyegetheti. 

Szintén ezzel kapcsolatban, ha több idő maradna a munka mellett a családra, az a 

megkérdezettek 67 százaléka (19,4 százalék és 48,2 százalék) szerint hozzájárulna 

az aggodalmak csökkenéséhez. Ez ugyan kisebb arány, mint az előzőeknél, ettől 

függetlenül látszik, hogy ez is alapvetően fontos, és nem szabad elmennünk 

amellett, hogy a két tényező összefüggésben állhat. Feltételezhetjük, hogy akinek 

több ideje marad a családjára, annak a családon belüli kapcsolatai is jobbak lesznek, 

hiszen többet lehetnek együtt, ami nagyon fontos a kapcsolatok minőségének 

megőrzésében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelenleginél magasabb iskolai végzettség megszerzése vagy új szakma tanulása 

esetében már nem volt ennyire egyértelmű eltolódás az egyik irányba. Sokkal 

inkább megoszlottak a válaszok, mint az eddigi esetekben. Ha a szélsőértékeket 

nézzük, 42 százalék (33,3 százalék, valamint 8,7 százalék) szerint nem járulna hozzá, 

40 százalék (15,3 százalék és 25,3 százalék) szerint pedig hozzájárulna. Ebből is 

Kevésbé félnék a jövőtől, ha a munka mellett több időm maradna magamra és a családomra 
(átlagérték, 1 – egyáltalán nem járul hozzá, 5 – nagymértében hozzájárul) 

 1. kategória: 2,4–2,7 

2. kategória: 2,8–3,1 

3. kategória: 3,2–3,5 

4. kategória: 3,6–3,9 

5. kategória: 4,0–4,3 

Az átlagértékek kategóriánként 
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látszik, bár ezzel kapcsolatban van egy kis negatív hozzáállás, alapvetően nincs 

markáns vonal, hogy segítene vagy sem az aggodalmak leküzdésében. Itt is látnunk 

kell, hogy önmagában az iskolai végzettség valóban nem jelent biztosabb jövőt. Igaz, 

hogy nagyobb valószínűséggel lesz magasabb a fizetése annak, akinek az iskolai 

végzettsége is magasabb, de a kettő között nincsen determinisztikus kapcsolat. 

Vagyis nem egyértelmű, hogy újabb iskola elvégzésével valóban több jövedelemhez 

jutna valaki, illetve ennek a mértéke is kérdéses lehet, hiszen ez függ a szakmától 

vagy éppen a földrajzi elhelyezkedéstől. Pontosan ezért lehet, hogy ezt a tényezőt 

nem látják annyira stabilnak, és nem egyértelmű az ezzel kapcsolatosan kialakult 

vélekedés sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arról a kérdésről, hogy ha gyerekük születne, vagy a gyerekei többre vinnék, a 

kérdezettek 85 százaléka (18,3 százalék, valamint 67,2 százalék) gondolta úgy, hogy 

valamilyen mértékben hozzájárulna. Ennek a hátterében állhat, hogy lekerülne a 

vállukról a gyermekeik jövőjéért érzett aggodalom terhe, hiszen ha náluk többre 

vinnék, az kijelöli azt a minimumszintet, amit elérnének. 

Kevésbé félnék a jövőtől, ha a jelenleginél magasabb iskolai végzettséget 
szereznék, újabb szakmát tanulnék (átlagérték, 1 – egyáltalán nem járul 
hozzá, 5 – nagymértében hozzájárul) 

 1. kategória: 1,8–2,1 

2. kategória: 2,2–2,5 

3. kategória: 2,6–2,9 

4. kategória: 3,0–3,3 

5. kategória: 3,4–3,5 

Az átlagértékek kategóriánként 
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A „megismerném önmagam” tényezővel kapcsolatban nincs markáns állásfoglalás, 

ahogyan az előzőekben láthattuk. Ebben az esetben sokkal jobban megoszlanak a 

vélemények. Itt is a legnagyobb arányban azt válaszolták, hogy nagymértékben 

hozzájárulna (32,1 százalék), viszont itt a másik végletre is komolyabb csoport 

került. 20,9 százaléka a válaszadóknak ugyanis úgy gondolta, hogy ez egyáltalán 

nem járulna hozzá ahhoz, hogy kevésbé aggódjanak a jövőjükért. Ez lehet azért, 

mert kisebb jelentőségű ez a tényező, mint a családi vagy a pénzügyi kérdések, 

illetve a kérdezettek egy része úgy gondolhatja, hogy eléggé ismeri önmagát, és ez 

már nem tudna változtatni a helyzetén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gazdasági helyzet javulása és a társadalmi osztályok közötti különbségek 

csökkenése szintén olyan tényező, amivel kapcsolatban egyértelmű állásfoglalás 

történt. Vagyis a kérdezettek 86 százaléka (24,8 százalék, valamint 61,1 százalék) 

úgy gondolta, hogy hozzájárulna a kérdéshez. A gazdasági helyzet javulása 

mindenkit érint, ezért olyan fontos tényező, ami képes lehet általánosan 

Kevésbé félnék a jövőtől, ha megismerném önmagam (átlagérték, 1 – 
egyáltalán nem járul hozzá, 5 – nagymértében hozzájárul) 

 
1. kategória: 2,1–2,4 

2. kategória: 2,5–2,8 

3. kategória: 2,9–3,2 

4. kategória: 3,3–3,6 

5. kategória: 3,7–3,8 

Az átlagértékek kategóriánként 
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megváltoztatni az életminőséget és -színvonalat. A társadalmi különbségek 

csökkenése azt jelenti, hogy a társadalmi osztályok közelednének egymáshoz, és 

csökkennének köztük a feszültségek. 

A kiegyensúlyozott politikai vezetés szintén ebbe a kategóriába esik, ez azt a 

bizonytalanságot is csökkenthetné, amelyet egy előző kérdésben már vizsgáltunk, 

és ebből kifolyólag abban is segíthet, hogy kevésbé tekintsenek aggodalmasan a 

jövő felé. A válaszadók 85 százaléka (22,7 százalék és 62,1 százalék) szerint 

valamilyen mértékben hozzájárulna. A kiegyensúlyozott politikai vezetés hatással 

lehet a nemzetközi helyzetre, az ország gazdaságára, a társadalmi különbségek 

alakulására és akár a nyugdíjra is, hogy csak az előző kérdésekben már szerepelt 

tényezőket említsük. Az, hogy ennyire egyértelműen úgy gondolják, hozzájárulna a 

kevesebb aggodalomhoz, lehet azért is, mert a kiegyensúlyozott vezetéstől más 

kérdésekben bekövetkező változásokat is várnak, vagyis ez a tényező magába 

foglalhatja más tényezőknek a megváltozásával kapcsolatos várakozásokat is. 

A saját ingatlan birtoklása is a megkérdezettek 68 százalékánál (16,7 százalék, 

illetve 51,2 százalék) járulna hozzá, hogy kevésbé tekintsenek aggodalommal a jövő 

felé. A lakhatás biztosítása szintén elég alapvető szükséglet, ami fölött nem lehet 

átsiklani, de láthatóan nem annyira tartják fontosnak vagy elsődlegesnek, mint 

akár a politikai vezetés stabilitását, akár a gazdasági helyzetet. Szerepet játszhat 

ebben az is, hogy akinek már van saját ingatlanja, annak ez nem segítene abban, 

hogy kevésbé aggódjon, így ez a tényező náluk nem annyira fontos. Látható is: 15,5 

százalék azt válaszolta, hogy ez egyáltalán nem járulna hozzá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevésbé félnék a jövőtől, ha saját ingatlannal rendelkeznék (átlagérték, 1 – 
egyáltalán nem járul hozzá, 5 – nagymértében hozzájárul) 

 1. kategória: 3,3–3,4 

2. kategória: 3,5–3,6 

3. kategória: 3,7–3,8 

4. kategória: 3,9–4,0 

5. kategória: 4,1–4,2 

Az átlagértékek kategóriánként 
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A saját vállalkozás még kevésbé olyan tényező, ami csökkentené az aggodalmat. Itt 

már a kérdezetteknek csak 41 százaléka (14,5 százalék és 25,4 százalék) gondolta 

úgy, hogy valamilyen mértékben segítene, 32,7 százalék szerint pedig egyáltalán 

nem járulna hozzá. Ez fakadhat abból, hogy a saját vállalkozásnak nem biztosított 

a stabilitása , egy gazdasági válság esetén például teljesen bizonytalan helyzetbe 

kerülhetnek az önállóan vállalkozók. Ezért lehetséges, hogy ezzel nem látják olyan 

mértékben biztosítva a jövőjüket, hogy ne kellene aggódniuk a továbbiakban. 

A környezetszennyezés és a klímaváltozás megállítása is olyan átfogó kérdés, ami 

valamilyen formában mindenkit érint, bár nem mondhatjuk, hogy mindenkit 

foglalkoztatna is a mindennapokban. Ettől függetlenül látható, a kérdezettek döntő 

többségének (63,1 százalék és 19,9 százalék) az a véleménye, hogy kevésbé 

aggódnának. Ebből nem lehet következtetéseket levonni arra, hogy egyébként 

mennyire fontos számukra, csak annyit lehet látni, hogy a jövővel kapcsolatban 

fontos megoldandó problémának látják. 

Ezután arra voltunk kíváncsiak, hogy a kérdezettek mennyire érzik magukat 

boldognak. A középső kategóriában, ami a legsemlegesebb, hasonló arányban 

szerepelnek (36,1 százalék), ami úgy tűnik, ennek a skálának az alkalmazásánál 

stabil érték volt. Viszont ami sokkal fontosabb, hogy a szélső kategóriák közül itt 

már a pozitívak felé tolódik el az arány (29,1 százalék, illetve 19,7 százalék mondta 

magát valamilyen mértékben boldognak). Ebből egyfajta általános – a szónak abban 

az értelmében, hogy a válaszadó életének minden területére kiterjedő – 

elégedettséget olvashatunk ki. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezeknek a 

válaszadóknak nincsenek gondjaik, vagy esetleg ne tudnának olyan területet 

említeni, amin változtatnának. Inkább azt, hogyha összességében nézik az életüket, 

akkor így érzik magukat. 
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 Faktorelemzés – a jövőt befolyásoló tényezők 

2.3.1. A dimenziók bemutatása 

A faktorelemzésnél hat faktor kialakítását adtuk meg. 

Az első faktor – későbbiekben dimenzióként említjük – az én képzését, az én 

fejlődését mutatja be. Azok a tényezők tartoznak ebbe a dimenzióba, melyek vagy 

a képzéshez, vagy a jelenlegi boldoguláshoz köthetőek. Öt változó tartozik ide; 

legnagyobb súllyal (0,779) a biztos munkahely szerepel a dimenzióban, ezt követi a 

felsőfokú nyelvtudás („Megtanulnék felsőfokon egy nyelvet”: 0,745), majd a 

magasabb iskolai végzettség megszerzése (0,731), a munka melletti több szabadidő 

(0,650), mely elengedhetetlen az utolsó elem teljesítéséhez, a saját vállalkozás 

indításához (0,594). Ebben a dimenzióban olyan tényezők jelennek meg, melyekre 

Mindent egybevetve mennyire érzi magát boldognak? (átlagérték, 1 – 
egyáltalán nem boldog, 5 – teljes mértékben boldog) 

 1. kategória: 3,2 

2. kategória: 3,3 

3. kategória: 3,4 

4. kategória: 3,5 

5. kategória: 3,6–3,7 

Az átlagértékek kategóriánként 
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az adott személynek saját ráhatása lehet, dönthet amellett, hogy nyelvet tanul, 

hogy tovább tanul, vagy éppenséggel vállalkozást indít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A második dimenziót világbéke dimenziónak neveztük el, mert olyan változók 

tartoznak ide, melyek a kiegyensúlyozott belpolitikai, világpolitikai és gazdasági 

helyzetet helyezik előtérbe. A faktorba négy változó látható, hozzájuk kapcsolódó 

súlyuk szerint csökkenő sorrendben rendre a következők: (1) kiegyensúlyozott 

politikai vezetés, (2) ha Magyarország gazdasági helyzete javulna, csökkenne az 

egyes társadalmi osztályok közötti jövedelmi különbség, (3) ha nemzetközi szinten 

is biztosítva lenne a béke, (4) ha sikerülne megállítani a 

környezetszennyezést/klímaváltozást. A politikai helyzet súly értéke 0,774, a 

gazdasági helyzeté 0,758, a nemzetközi szinten biztosított békéhez tartozó súly 

0,687, végül a környezeti változó súlya 0,653 volt. Ez az a változó, melyet a 

legtávolabb érezhetnek a válaszadók maguktól, a közvetlen hatását itt becsülik a 

legalacsonyabbra. 

Kevésbé félnék a jövőtől, ha megtanulnék felsőfokon egy nyelvet (átlagérték, 1 
– egyáltalán nem járul hozzá, 5 – nagymértében hozzájárul) 

 1. kategória: 1,5–1,9 

2. kategória: 2,0–2,3 

3. kategória: 2,4–2,7 

4. kategória: 2,8–3,1 

5. kategória: 3,2–3,6 

Az átlagértékek kategóriánként 
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A harmadik dimenzió a család nevet viseli. Ebbe azok a változók tartoznak, melyek 

a családi békéről, szeretetről szólnak. Három változót sorolt az elemzés a 

dimenzióba: (1) ha családomban jó hangulat, szeretet lenne, (2) ha gyermekem 

születne/a gyermekeim többre vinnék, mint én, (3) ha szerető párra 

találnék/jelenlegi párom mindvégig mellettem lenne ugyanilyen szeretetben. 

Legnagyobb súllyal a családban jelen lévő jó hangulat és szeretet szerepel a 

faktorban, ennek a változónak a súlya 0,731. Ezt követi a gyermekekhez 

kapcsolódó változó (0,636), majd a párkapcsolatot mutató változó (0,566). 

A negyedik faktort ingatlan faktornak neveztük el, ez két változót foglal magába. 

Magyarországon egyedülálló az ingatlan birtoklásához való viszony: a lakosság 

túlnyomó többsége szeretne saját ingatlant, továbbá az ingatlannal rendelkezők 

nagy arányban törlesztenek ingatlanhitelt. Ez az egyedülálló viszony, helyzet 

jelenik meg ebben a dimenzióban. Fontos kiemelni, hogy míg az első faktor az 

egyéni döntéseket és lehetőségeket jelenítette meg, addig ez a faktor leginkább 

háztartásszinten értelmezhető. A „ha saját ingatlannal rendelkeznék” állításhoz 

0,764-es faktorsúly tartozik, míg a „ha megszűnnének a hiteleim/nem kellene 

sosem hitelt felvennem” állításhoz tartozó súly értéke 0,687. Ez a faktor is anyagi 

dimenziót fed le, mégis többet jelent annál, a lelki része. 

Az ötödik faktor a jövő anyagi biztonságát mutatja, és három változó sorolható ide. 

A legnagyobb súllyal a megtakarítás változó szerepel a dimenzióban, ez olyan 

jelentős mértékű megtakarításra vonatkozik, melyhez akár csak hosszú évek múlva 

fér hozzá tulajdonosa. Az öngondoskodás változóhoz tartozó súly értéke 0,800. 

A második hangsúlyos eleme a dimenziónak a passzív jövedelem (legyen az például 

lakás, melyből bérbeadással magasabb összegekhez lehet hozzájutni), amelyhez 

0,678-as súly tartozik; ez a változó jelenkori és jövőbeli bevételt is magába foglal. 

Végül a harmadik eleme a dimenziónak az államilag biztosított, nagy összegű 

nyugdíj, melyhez 0,440-es súly tartozik. 

Az utolsó, hatodik dimenzió az önmegvalósítás dimenziója, ide két állítás került: 

megvalósítanám apró vágyaimat és megismerném önmagam. A két változóhoz 

tartozó súly közötti különbség nem túl nagy, az első változóhoz tartozó súly 0,711, 

míg a másodiké 0,650. Ez a dimenzió egyértelműen lelki dimenzió, mely közvetlenül 

mentes az anyagi dimenzióktól, Maslow elméletét követve viszont jó anyagi 

stabilitást feltételez. Egyértelműen egyénszinten értelmezendő, szemben 
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háztartásszinten a háztartásszinten értelmezhető ingatlan dimenzióval és a 

makroszinten definiált világbéke dimenzióval. 

2.3.2. A faktorstruktúra magyarázó változói 

Megvizsgáltuk, hogy a különböző dimenziók hogyan kapcsolódnak különböző 

demográfiai változókhoz. Ez azt jelenti, hogy adott dimenzió mennyire változik egy 

demográfiai változó értékei mentén. 

Az első dimenzió az én volt. A következőkben bemutatott kapcsolatok mind 

szignifikánsak voltak, a magyarázóerejüket pedig majd külön az adott tényezőknél 

részletezzük. Erre a dimenzióra a legnagyobb az egyén behatása, és itt is a 

legkönnyebb a felelősséget személyhez kötni. Ezek azok a tényezők, amelyeken 

leginkább az egyén tud változtatni, mert a legnagyobb hatása van rá. 

Elsőként a nem változóval vetettük össze. Itt azt láthatjuk, hogy a férfiak jobban 

hisznek saját maguk fejlesztésében, az önmagukba vetett hitük erősebb, mint a 

nőknek. Ennek a kapcsolatnak a magyarázóereje nyolc százalék. 

Az iskolai végzettség esetén határozott trendet láthatunk, vagyis minél magasabb 

valakinek a végzettsége, annál jobban hisz abban, hogy önmaga fejlesztésével jobbá 

teheti a jövőjét. Ez azért okozhat problémát, mert akinek alacsony az iskolai 

végzettsége, annak ebből a szempontból kisebb a motivációja arra, hogy fejlessze 

magát. 

Ezután a korcsoportokat vetettük össze ezzel a dimenzióval. Itt is egyértelmű 

tendenciát láthatunk, vagyis minél idősebb valaki, annál kevésbé gondolja úgy, 

hogy a saját maga fejlesztése vagy új vállalkozás indítása segíthetne neki abban, 

hogy kevésbé aggódjon a jövőjéért. Ez önmagában talán nem annyira meglepő, 

hiszen a fiatalokhoz amúgy is a nagyobb vállalkozókedvet szoktuk kötni. 

Azzal is összevetettük ezt a dimenziót, hogy hány fő él a háztartásban. Itt azt 

láthatjuk, hogy a négyfős családokban élők gondolják a leginkább, hogy az 

önfejlesztés segítene abban, hogy kevésbé féljenek a jövőtől. Azt is láthatjuk, hogy 

minél kisebb a család, annál nagyobb az instabilitása. Minél kevesebben vannak, 

annál több teher hárul egy személyre, annál nehezebb ezeket a változtatásokat 

megvalósítani. Ezért látható, hogy az egyfős családokban élők hisznek ebben a 

legkevésbé, mivel ott egyetlen ember vállán nyugszik minden teher, és ott a 
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legnehezebb mondjuk magasabb iskolai végzettséget elérni. Itt fontos megjegyezni, 

hogy az egyfős háztartásokba nemcsak a szinglik és az agglegények tartoznak, 

hanem azok is, akiknek már nincsen családjuk, vagyis az idős egyedülállók. 

A következő dimenzió a világbéke, erre van az egyénnek a legkisebb ráhatása, és itt 

nagyon nehéz felelőst megnevezni, akinek a változást elő kellene segítenie. Ebben 

az esetben is szignifikáns modellek jöttek ki, de az egyes modellek magyarázóereje 

legtöbb esetben nagyon kicsi. Éppen ezért nem is fogjuk túlzottan részletesen 

megvizsgálni az egyes modelleket, csak a lényeges különbségeket kiemelni. 

Nemek tekintetében látható, hogy a nőket jobban foglalkoztatja a kérdés, mint a 

férfiakat, korcsoportok szerint pedig a fiatalokat inkább érdekli, mint az időseket. 

Ezek talán nem is meglepő eredmények. A környezetvédelmet és a háborútól való 

félelmet talán jobban tudjuk a nőkhöz kötni, mint a férfiakhoz. Ugyanígy látható, 

hogy az idősek kevésbé gondolják, hogy a jövőjüket ezek a nagy volumenű tényezők 

befolyásolnák, mint a fiatalok. Őket még jobban érdekli a környezetvédelem vagy 

az, hogy a nemzetek közötti béke stabil legyen. 

Az is érdekes összefüggés, hogy minél nagyobb a család, annál fontosabbak ezek a 

tényezők. Mivel ez a dimenzió olyan elemeket tartalmaz, amelyeknek nem a 

közeljövőben, hanem inkább hosszú távon van hatásuk, azok, akiknek már van 

gyerekük, jobban foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Hiszen ami a távoli jövőt 

érinti, az a gyerekeikre lesz kihatással, talán erősebben, mint a saját életükre, ezért 

nekik fontosabb is ezeknek a kérdéseknek a rendezése. 

A harmadik dimenzió a család. Itt a nemekkel már nem volt olyan szignifikáns az 

összefüggés, mint amilyet az előzőekben láthattunk. Korcsoportok közül az 50–64 

éveseknek volt fontos ez a dimenzió. A család méretét nézve azt láthatjuk, hogy 

három csoport tekinti lényegesnek ezt a dimenziót: a két-, három- és 

ötgyermekeseknek. Érdekes módon a négygyerekeseknek nem volt annyira fontos, 

tehát nem mondhatjuk azt, hogy általában a többtagú családok számára nagyobb a 

jelentősége ennek a dimenziónak. Az iskolai végzettség és a társadalmi csoporthoz 

való tartozás tekintetében nem látható egyértelmű tendencia ennek a dimenziónak 

az esetében. 

A negyedik dimenzió az ingatlan volt. Itt is elmondhatjuk, hogy bár szignifikánsak 

a modellek, a magyarázóerejük nem túl nagy. Ez a dimenzió általában inkább a 
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férfiak számára fontos, viszont a magasabb iskolai végzettségűeknek kevésbé. Kor 

szempontjából azt mondhatjuk, hogy egyedül az 50–64 éves korcsoport számára 

fontos ez a dimenzió. A társadalmi csoportok közül a középső és a felső közép 

társadalmi csoport számára a legkevésbé fontos, a család létszáma szerint viszont 

az látható, hogy minél nagyobb létszámú a család, annál fontosabb. 

Az anyagi dimenzióval kapcsolatban ugyanezt tudjuk elmondani. Itt fontos 

kiemelni, hogy ezek olyan anyagi tényezők, amelyeknek majd később lesz 

jelentősége, nem annyira a jelenben érezhető a hatásuk. Ebben az esetben is a 

nőknek, a fiatalabbaknak és nagyobb családban élőknek fontosabb a kérdés. Itt is 

kiemelkedik az alsó társadalmi osztály a többi közül, számukra a legfontosabb a 

tényező. 

Az önmegvalósítás dimenzió esetében is nagyon hasonló a helyzet. A két nem közül 

szintén a nők hisznek inkább abban, hogy ez segítene a jövőért érzett aggodalom 

csökkentésében, valamint érdekes módon azt láthatjuk, hogy minél idősebb valaki, 

annál inkább így gondolja. Továbbá minél kevesebben élnek egy háztartásban, 

annál inkább hisznek ebben. Bár a többi modellnél is láthatjuk, hogy szignifikáns a 

kapcsolat, itt már nagyon kicsi a magyarázóerő. A többi dimenzió esetében is 

ugyanezt figyelhetjük meg, aminek oka az lehet, hogy ezek a kérdések nem függnek 

össze túl erősen a dimenziókkal. 

 Klasztercsoportok kialakítása 

A faktoranalízisnél kialakult faktorok statisztikailag alkalmasak arra, hogy 

klaszterelemzést hajtsunk végre rajtuk. A klaszterelemzés célja olyan csoportok 

kialakítása, melyek válaszaikban hasonlóságot mutatnak. A csoportok 

kialakításánál több módszer használható; az elemzésnél K-Közép klasztert 

alkalmaztuk. Ennél az eljárásnál előre meghatározott klaszterszám mentén történik 

a besorolás, mely egy iteratív folyamat. A kialakításban csak azok vehettek részt, 

akiknek mind a hat faktor változónál valós értékeik voltak, így a klaszterelemzés a 

teljes válaszadói kör 85,6 százalékát teszi ki. 

Hat csoportot alakítottunk ki, melyeknél eltérő tényezők eredményezik a jövőtől 

való félelem csökkenését. Az első csoportba azok tartoznak, akiknek a biztonságot 

szinte csak az anyagi biztonság jelenti. Esetünkben a legmagasabb átlagos értéket 
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– a faktorok átlagos értékeit összehasonlítva – az ingatlan faktoron érik el, egyben 

ez a hat klasztercsoport közül a második legmagasabb átlagos érték az ingatlan 

faktoron. A második legmagasabb átlagértékű faktor – így az a dimenzió, amely a 

leginkább tudja csökkenteni a jövőtől való félelmet – a csoport körében az 

időskorra biztosított anyagiak faktora. Negatív átlagos értékek minden faktornál 

azt mutatják, hogy az adott dimenzió nem csökkenti a félelmeiket. Ennek 

megfelelően az első csoportba tartozók félelmeit nem csökkentik a makroszintre 

jellemző stabilitások (a világbéke, a klímaváltozás mérséklése, a megfelelő 

gazdasági helyzet Magyarországon), illetve az önmegvalósítás átlagos értéke ennél 

a csoportnál a legalacsonyabb. Ezek mentén a tulajdonságok mentén a csoportot 

anyagi csoportnak neveztük el. Méretét tekintve a második legnépesebb csoport, a 

valós válaszokat adók 15,6 százaléka tartozik ide. 

A második csoportba azok tartoznak, akik önmagukban hisznek, így ezt a csoportot 

énerős csoportnak neveztük el. Magas átlagos értékeket mutatnak az első faktoron 

(az én képzése, az én fejlődése), illetve az önmegvalósítás faktoron éri el; mindkét 

faktor esetében a második csoport átlagos értékei a legmagasabbak a csoportok 

között. Elmondható, hogy minden faktornál pozitív átlagos értékek figyelhetők 

meg, vagyis minden dimenzióban igaznak tartják, hogy a dimenziók megvalósulása 

esetén kevésbé félnének a jövőtől. A harmadik legerősebb faktor a csoporton belül 

a jövőre vonatkozó anyagi biztonság faktor. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy 

bizakodóak a csoportba tartozók, de kiemelkedően hisznek önmagukban, 

amennyiben tanulnak, vállalkozást indítanak, megismerik önmagukat, 

öngondoskodás útján anyagilag erősödnek, úgy érzik, kevésbé kell félniük a jövőtől. 

A személyek 36,5 százaléka tartozik ide. 

A harmadik csoportba kerültek érdekes válaszokat adtak, amelyek második 

ránézésre már nem is olyan illogikusak. Legmagasabb átlagos érték figyelhető meg 

a család faktoron, körükben gondolják leginkább azt, hogy a szerető család, gyerek, 

párkapcsolat csökkentheti a jövőtől való félelmet, illetve körükben figyelhető meg 

a legalacsonyabb átlagos érték az ingatlan faktoron. Ez azt is jelentheti, hogy már 

van saját ingatlanuk, és már csak a családi szeretet hiányzik, vagy megvan és 

kifejezetten fontos. De jelentheti azt is, hogy nincs ingatlanuk, vagy hitelt 

törlesztenek, ez viszont nem tölti el őket félelemmel, fontosabb számukra a család 

szeretete és egészsége. Egy későbbi kutatás témája ennek kifejtése. Fontos viszont 
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kiemelni, hogy létezik egy 13,8 százalékos részesedésű csoport, mely minden 

faktoron negatív átlagos értékeket mutat, kivéve a világbéke és a család faktort. 

A negyedik csoport tagjainak átlagos értékei a csoportokat nézve átlagosak, illetve 

inkább negatívak. Kiemelkedő körükben a világbéke faktor alulértékelése, és náluk 

figyelhető meg a legalacsonyabb átlagos érték a faktornál. Azonkívül a jövőre 

vonatkozó anyagi biztonság (magánnyugdíj, állami nyugdíj) faktor átlagos értéke is 

körükben a legalacsonyabb. Érezhetően nem hisznek abban, hogy kevésbé kellene 

tartani a jövőtől, ha béke lenne a földön, vagy ha Magyarország gazdasági helyzete 

javulna, illetve ha megtakarításokkal rendelkeznének. Egy faktoron értek el 

magasabb átlagos értéket, ez az önmegvalósítás. A negyedik csoport körében 

figyelhető meg a második legmagasabb átlagos érték az önmegvalósítás faktoron. 

A harmadik legnagyobb létszámú csoport ez, 15 százalék az arányuk. 

Az ötödik csoport tagjai az ingatlant tartják a legmegbízhatóbb biztosítéknak a 

jövőre nézve, körükben a legmagasabb az ingatlan faktor átlagos értéke. Ki kell 

emelni, hogy különösen alacsony az első faktor átlagos értéke. Egyáltalán nem 

nyugtatja meg őket, ha a képzettségükben előrelépnek, vagy a munkájukban 

teljesednek ki anyagilag. A többi faktor esetében alacsony, de pozitív átlagos 

értékeket találunk. A csoport aránya a második legkisebb: 12,3 százalék. 

Végül az utolsó csoport tagjainak jellemzése következik. Körükben figyelhető meg 

a legtöbb negatív átlagos érték a faktoroknál. A család faktor legalacsonyabb 

átlagos értéke ennél a csoportnál jelenik meg, kiemelkedően alacsony értékkel. 

Egyetlen faktor esetében alakult ki pozitív átlagos érték, ez a világbéke, ahol az 

összes csoportot összehasonlítva a legmagasabb átlagos érték látható. Összesítve 

elmondható, hogy leginkább a makrofolyamatokban látják a félelmeik okát, ez az a 

terület, ahol a kedvező változások megnyugvást jelentenek számukra. Ez a 

legkisebb elemszámú csoport, arányuk 6,9 százalék. 

 


