Népességfogyás és családpolitika
Az Iránytű Intézet 2016. februári közvélemény-kutatásának eredményei
Februári kutatásunk ezerfős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és
korösszetétel, a legmagasabb iskolai végzettség, valamint a településméret-kategóriák, a
budapesti kerületek, illetve települések jogállása szerinti népességeloszlás alapján tükrözik a
választókorú lakosság véleményét. A mobiltelefonszámok hívása február 18. és 28. között zajlott,
az adatfelvételt CATI-módszerrel végeztük. Kutatásunk hibahatára a teljes népességre
vonatkoztatott 50%-os adatra nézve (95%-os valószínűséggel) legfeljebb +/- 3,1%, azonban
valószínűbb, hogy az értékek cenzus értéktől való távolsága ettől kisebb. A hibahatár a teljes
népességre vonatkoztatott 50%-nál kisebb, valamint 50%-nál nagyobb érték esetében is
csökken, ám a hibahatár nem kezelhető a ténylegesen lehetséges hiba nagyságaként. A
következőkben bemutatott kérdések a kérdőív első harmadában, az alapvető demográfiai
kérdések, illetve az ország állapotára, a gazdaság fejlődési irányára vonatkozó állandó kérdések
után kaptak helyet.
Népességfogyás fontosságának megítélése

A megkérdezettek abszolút többsége (58%) egyetért azzal az állítással, miszerint Magyarország
legnagyobb problémáinak gyökere a népességfogyás, míg 36%-uk nem ért egyet vele. A
választók 6%-a nem tudott választ adni a kérdésre. A februárban mért eredmények nagyjából
megegyeznek a 2015 januárjában mért adatoknak. Akkor a választók 59%-a értett egyet az
állítással, szemben a 38% egyet nem értővel. (A kérdés akkor a következőképpen hangzott el:
„Vannak, akik úgy gondolják, hogy a magyarság legnagyobb problémáinak gyökere a
népességfogyás. Ön egyet ért ezzel?”)

A kormány jelenlegi családpolitikájának megítélése

2015 januárjához képest 6 százalékpontot nőtt azon választók aránya, akik szerint elegendő a
magyar népesedési válság kezeléséhez a kormányzat jelenlegi családpolitikája, és ezzel
párhuzamosan 6 százalékpontot csökkent az azt elégtelennek ítélőké. A pozitív irányú változás
ellenére is kiemelkedően magas (71%) azonban a negatívan ítélkezők aránya.

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) megítélése
A CSOK felhasználása

A megkérdezettek 80%-a nem tervezi, hogy igénybe veszi a kedvezményt, míg 12% adott pozitív
választ a CSOK jövőbeni felhasználására. A megkérdezettek 4%-a nem tudja megmondani, hogy
élni fog-e a lehetőséggel.

A CSOK változtatásainak megítélése

A CSOK legfrissebb változtatásait a megkérdezettek csupán 10%-a tartja nagyon jónak, 28%-a
jónak, míg harmaduk szerint azok se nem jók, se nem rosszak. A negatívan ítélkezők aránya
összesen 19%, míg a kérdést megítélni nem tudók aránya 8%.

Új lakások áfájának csökkentésében való érintettség

A megkérdezettek 90%-át sem eladóként, vásárlóként, sem vállalkozóként nem érinti az új
lakások áfájának csökkentése, szemben a választók 8%-ával.

