
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magas infláció mellett kimagasló a 
lakosság saját jövőbeli 
megtakarítási képességének 
értékelése 
 

A lakosság gazdasági helyzetértékelése és a kormánypárt 

támogatottsága 

 

2022. január-február 



     BIZALMI INDEX 2022 JANUÁR-FEBRUÁR  21 KUTATÓKÖZPONT 
   

1  |  4 
 

A Fidesz-KDNP támogatottsága a választási hajrában töretlennek bizonyult. A 

fogyasztói bizalmi index februárra már harmadik hónapja javuló tendenciát 

mutatott. Az inflációs várakozások az előző év októberi értékhez közelítenek, 

azonban a lakosság saját jövőbeli megtakarítási képességének megítélése elérte 

a mérések kezdete (1993) óta mért legmagasabb értékét. A 21 Kutatóközpont 

elemzése. 

 

Bevezetés 

 

A 21 Kutatóközpont 2021 márciusában havi elemzési sorozatot, amelyben a lakossági 

gazdasági várakozások és egyes fontos, az ország financiális, társadalmi helyzetét 

befolyásoló pénzügyi változások, illetve a mindenkori kormánypártok 

támogatottsága közötti összefüggéseit vizsgálja. 

A 2022-es januári és februári hónapban a GKI fogyasztói bizalmi index – a háztartások 

pénzügyi, az ország gazdasági és munkanélküliségi helyzetének várt alakulását, a 

megtakarítási kilátásokat bemutató mérőszám – a tavaly decemberi értékhez képest, 

enyhén javult, a 2021 júliusi értéken áll. Míg a kormánypárt támogatottsága a 

választási hajrában némileg növekedni kezdett.  

Fontos kiemelnünk azonban, hogy a vizsgált adatok az orosz-ukrán konfliktus és a 

forint drámai leértékelődése előttről származnak. 

 

Hatásos volt a kormány osztogatása 

 

Az inflációs várakozás esetében megfigyelhetünk némi enyhülést a decemberi és 

januári hónap értékéhez képest, de még mindig magasan áll. A saját pénzügyi 

helyzet értékelése javult, a januári (-2) értékről pozitív irányba változott (+1,7), ami 

betudható az SZJA visszatérítésnek, a 13. havi nyugdíjnak, a benzin és az élelmiszer 

árstopnak és a kormány decemberi egyéb gazdasági juttatásainak. 

A gazdaság helyzetének értékelése gyakorlatilag januárban és februárban is azonos, 

(-28 és -28,1) értéken állt meg. A munkanélküliség értékelése a januári (-20) 

értékhez képest romlott (-26,2), ennek oka lehet egyfajta szezonális hatás és a 

koronavírus-járvány okozta globális ellátási láncok közötti fennakadás, amely 

hosszabb távon a foglalkoztatás csökkenéséhez vezethet. A megtakarítási képesség 

értékelése kis kilengésekkel ugyan, de május óta javuló tendenciát mutatott. A 

https://21kutatokozpont.hu/wp-content/uploads/2021/03/bizalmi_21marc.pdf
https://www.gki.hu/language/hu/2021/12/20/decemberben-az-uzleti-szfera-nagyon-pesszimistan-tekintett-a-magyar-gazdasag-jovojere-de-a-fogyasztok-bizakodobba-valtak/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220215/szja-visszaterites-figyelmeztetest-adott-ki-a-nav-526899
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220213/sulyos-igazsag-derult-ki-a-magyar-nyugdijakrol-526487
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220303/a-benzinarstop-csapdaja-rendkivul-kenyes-helyzetben-a-kormany-530703
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220114/megjott-a-rendelet-az-elelmiszerar-stoprol-igy-csokken-a-6-termek-ara-521238
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220114/megjott-a-rendelet-az-elelmiszerar-stoprol-igy-csokken-a-6-termek-ara-521238
https://index.hu/belfold/2022/01/01/valtozasok-2022-januar-1/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220225/visszaesik-a-kozfoglalkoztatas-no-a-munkanelkuliseg-mi-tortenik-magyarorszagon-529001
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220225/visszaesik-a-kozfoglalkoztatas-no-a-munkanelkuliseg-mi-tortenik-magyarorszagon-529001
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februári (15,7) érték a legmagasabb, amit valaha ez a mutató eddig produkált. Ennek 

oka lehet, hogy a kormány a lakossági energiaárak mesterségesen alacsonyan 

tartásával, benzin és élelmiszer árstoppal a lakosságban azt az érzetet kelti, hogy a 

számára előnyös gazdasági kedvezmények folytatódnak a választási ígéretekhez 

híven. 

 

Növekvő pályán a Fidesz-KDNP támogatottsága 

 

 

 

A Závecz Research adatai szerint a kormánypárt a teljes népességben belül az 

általunk vizsgált időszakban a eddigi legmagasabb értékén van (39%) míg a 

pártválasztók körében a 2020 szeptemberi értékhez közelít (49%). Az emelkedő 

tendencia betudható a választások közeledtének, hiszen az egyes országgyűlési 

választásokhoz közeledve a kormánypárt népszerűsége négy évente kiszámíthatóan 

emelkedni kezd, ahogyan a 21 Kutatóközpont A Fidesz titok. Gazdasági szavazás 

Magyarországon című tanulmányában rámutatott. 

https://21kutatokozpont.hu/wp-content/uploads/2020/06/Fidesz_titok_21_Kutat%C3%B3k%C3%B6zpont_tanulm%C3%A1ny.pdf
https://21kutatokozpont.hu/wp-content/uploads/2020/06/Fidesz_titok_21_Kutat%C3%B3k%C3%B6zpont_tanulm%C3%A1ny.pdf
https://21kutatokozpont.hu/wp-content/uploads/2020/06/Fidesz_titok_21_Kutat%C3%B3k%C3%B6zpont_tanulm%C3%A1ny.pdf
https://21kutatokozpont.hu/wp-content/uploads/2020/06/Fidesz_titok_21_Kutat%C3%B3k%C3%B6zpont_tanulm%C3%A1ny.pdf
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A koronavírus 5. hulláma január és február között tetőzött. A kormány felvetette a 

harmadik és a negyedik oltás lehetőségét és a korábbi védettségi igazolványt 

oltottsági igazolvánnyá konvertálta. A maszkviselés és az egyéb szigorítások terén 

azonban nem történt enyhítő intézkedés. A koronavírus azonban, mint téma egyre 

inkább háttérbe szorul, látszik, hogy a Fidesz támogatottságát nem befolyásolta 

érdemben az oltottsági igazolványt jelentő szigorítás. 

Összességében elmondhatjuk, hogy az általunk vizsgált két mutató közeledni látszik 

a választások közeledtével. A növekvő inflációs nyomás, a forint leértékelődése és a 

márciusban eszkalálódó fegyveres konfliktus Oroszország és Ukrajna között azonban 

árnyalhatja a következő hónapok lakossági bizalmát a kormány és a gazdaság 

teljesítményébe. 

 

Készítette: 21 Kutatóközpont  

Készült: 2022.03.21. Budapest 

Borítókép: Unsplash – Mathieu Stern 

 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220127/rusvai-miklos-kimondta-mikor-tetozhet-az-otodik-hullam-magyarorszagon-523557
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/immar-hivatalos-februar-15-tol-jon-az-oltasi-igazolvany

