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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

• A Kínával és a magyar-kínai kapcsolatokkal kapcsolatos kérdésekben a magyar 

közvélemény megosztottnak tűnik: a lakosság mintegy fele pozitívan vélekedik 

Kína és Magyarország kapcsolatáról, valamivel kisebb részük negatívan. Egy 

kisebb hányada (4-10%) nem rendelkezik határozott véleménnyel a kérdésről. 

 

• Ez nagyjából összevethető a kormánypárt támogatói és az ellenzéki politikai 

pártok támogatói közötti belpolitikai megosztottsággal. 

 

• Úgy tűnik, hogy Kína vélt segítsége és szerepe a magyarországi 

járványkezelésben jelentős pozitív hatást gyakorolt a közvélemény Kínával 

kapcsolatos attitűdjeire. 

 

• Kína stratégiai partnersége Oroszországgal az egyetlen olyan kérdés, amelyben 

a kínai álláspontot támogató nézetek nem képeznek többségi arányt a magyar 

társadalmon belül. 

 

• A pártpreferenciák nagyban befolyásolják a Kínával és Kína Magyarországgal 

való viszonyaival kapcsolatos magyar attitűdöket. A FIDESZ támogatóinak 

nagyjából kétharmada túlnyomórészt pozitívan vélekedik Kínával kapcsolatos 

kérdésekben, míg a nem FIDESZ szimpatizánsok hasonló aránya negatívan 

vélekedik ugyanezen kérdésekről. 

 



Bevezető 

 

A kutatási projekt részeként igyekeztünk felmérni a hazai közvélemény percepcióit a Kínai 

Népköztársasággal kapcsolatos kérdéskörök mentén. A felmérés kitért a diplomáciai 

kapcsolatokra, a járványkezeléssel kapcsolatos együttműködésekre, más nagyhatalmi 

aktorokkal összevetett komparatív attitűd felmérésre a COVID során nyújtott támogatások, 

valamint a kínai-orosz partnerségre vonatkozó álláspont kapcsán. 

A projekt jelen szakaszához kiindulási alapként használtunk egy korábbi kutatást és annak 

eredményeit, melyek a COVID-világjárvány fényében a Kínáról alkotott percepciókat mérték 

fel.1  

Indokolt véltükk felmérni, az utóbbi időszak számos Kínához kötődő közéleti kérdésköre (pl. 

Fudan egyetem), a járványkezelés, valamint világpolitikai események (Ukrajna elleni háború 

és orosz-kínai partnerség), milyen módon hathattak a társadalom Kínával kapcsolatos 

percepcióira. A COVID körülményeinek ingadozásával és a hosszú távú világjárvány-kezelésnek 

a mindennapi diskurzus részévé válásával a magyar média mélyreható oknyomozó riportokba 

kezdett a kapcsolódó kérdésekről. Ezek közé tartozik a Kínából történő egészségügyi 

eszközbeszerzés és az oltóanyag-beszerzés, amelyekkel kapcsolatban több ellentmondás is 

felszínre került, ami indokolja, hogy alaposan megvizsgáljuk a közvélemény és a politikai elit e 

témákkal kapcsolatos diszpozíciójának lehetséges változásait, esetleges különbségeit. Míg az 

oltóanyag-diplomácia kezdetben pozitív hatást gyakorolhatott, a hatékonysággal kapcsolatos 

viták, valamint az oltóanyag-útlevelekben egyes meghatározott oltóanyagtípusok nemzetközi 

elismerése elképzelhetőnek tartottuk, hogy hatással lehetett a Kínával kapcsolatos 

diszpozíciókra.  

A közbeszéd prominens szereplőinek informatikai és egyéb eszközeinek lehetséges 

megfigyelésével kapcsolatos, széles körben ismertetett viták miatt az informatikai biztonság 

és a rosszindulatú megfigyelés veszélye is felerősödött a mindennapi közbeszédben. Ez a 

tendencia hatással lehet az informatikai szolgáltatások és a kritikus infrastruktúrák biztonsága 

iránti általános érzékenységre, valamint a virtuális szférában a "biztonság" általános 

percepcióira, mivel a fenyegetések a rosszindulatú programoktól a dezinformációig terjednek. 

 
1 https://ceias.eu/survey-europeans-views-of-china-in-the-age-of-covid-19/ 



Ennek megfelelően az információs térrel kapcsolatban is kíváncsiak voltunk a vonatkozó 

percepciókra  

A tervek szerint budapesti létesítményt megnyitni készülő Fudan Egyetemmel kapcsolatos 

társadalmi diskurzus meglehetős médiafigyelmet kapott, így erre vonatkozó kérdést is 

beépítettünk a felmérésbe. 

Előzetes feltevésünk volt, hogy az egyes témák kapcsán várhatóan megjelenik majd a politikai 

szempontból polarizált elkülönülése az egyes vélekedéseknek, valamint feltételeztük, hogy 

pro-kontra egy szűkebb „kemény mag” lesz majd amely nagyon pozitív, vagy negatív 

álláponton lesz majd az egyes kérdéskörök kapcsán. Feltételeztük, hogy a felmérés alanyainak 

többsége valamilyen módon kiforrott véleménnyel van a magyarországi kínai szerepvállalás 

különböző aspektusairól, sokkal kevesebben vannak azonban tisztában azzal, hogy ez hogyan 

viszonyul más szereplők (EU, USA, stb.) Ennek nyomon követésére a COVID járvánnyal 

kapcsolatos segítségnyújtáshoz kötődő kérdéskört használtuk, mely során az EU, USA, Kína é 

Oroszországhoz kötődő percepciókra voltunk kíváncsiak. 

 

Módszertan 

Az összeállított kutatási kérdésekre épülő adafelvétel elvégésére a Medián Kft.-t kértük fel. 

Az árképzési szolgáltatások versenypiaca miatt a projektünk költségvetési korlátai csak 8 

kérdést/témát tettek lehetővé számunkra, a minta méretének jelentős n megtartásával.  

A felmérést n=1014 fős mintamérettel végeztük el. A résztvevők földrajzi köre Magyarország 

egész területét lefedte, különböző típusú településekkel (főváros, városok, vidéki települések). 

A korcsoport a következő volt: n=125 18-29 év, n=149 30-39 év, n=149 40-49 év, n=149 50-59 

év, n=441 60+ év.  

A Median a 2022-es országgyűlési választásokat követő két hétben tudta elvégezni a kérdőíves 

felmérést. Összességében elmondható, hogy a megkérdezett mintavételben a vártnál 

alacsonyabb volt azoknak az aránya, akik nem tudtak, vagy nem akartak válaszolni az egyes 

kérdésekre. Általában ez 10% alatti értéket mutatott, a legalacsonyabb a felsőoktatással 

kapcsolatos kérdéss kapcsán volt (4.95%), 10%-nal magasabb volt azonban a két, informatikai 

szektorral kapcsolatos kérdés esetén (14,5% és 11%).  



A kérdőíves felmérés az alábbi kérdésekből állt: 

1. Megítélése szerint a kínai politikai, tehát állami, diplomáciai befolyás mértéke 

Magyarországon: Nagyon nagy, Elég nagy, Elég kicsi, Nagyon kicsi, Nem tudja? 

2. És Ön szerint ez a kínai befolyás Magyarország szempontjából: Nagyon kedvező, 

Inkább kedvező, Inkább kedvezőtlen, Nagyon kedvezőtlen, Nem tudja 

3. Mekkora Ön szerint a kínai jelenlét mértéke a magyarországi informatikai 

iparágban? Nagyon nagy, Elég nagy, Elég kicsi, Nagyon kicsi, Nem tudja? 

4. Ha ennek a kínai jelenlétnek a mértéke a magyarországi informatikai iparágban 

növekedne, az Ön szerint: Nagyon kedvező, Inkább kedvező, Inkább kedvezőtlen, 

Nagyon kedvezőtlen, Nem tudja 

5. Vannak törekvések, hogy növekedjen a kínai jelenlét a magyar tudományban és 

felsőoktatásban. Ön szerint ez a fokozódó kínai jelenlét Magyarország 

szempontjából: Nagyon kedvező, Inkább kedvező, Inkább kedvezőtlen, Nagyon 

kedvezőtlen, Nem tudja 

6. A felmérés részeként megkérdeztük a válaszadókat, hogy mit gondolnak az egyes 

országok/nemzetközi szereplők által Magyarországnak a COVID-járvány idején 

nyújtott segítségről. Ezek az EU, az USA, Kína és Oroszország voltak. A 

válaszadókat arra kértük, hogy mérlegeljék, hogy az egyes szereplő: Egyáltalán 

nem segített, Inkább nem segített, Egyik sem, Inkább segített, Nagyon sokat 

segített, Nem tudja 

7. Ön szerint milyen volt Kína szerepe a magyarországi járványkezelésben? Nagyon 

kedvező, Inkább kedvező, Inkább kedvezőtlen, Nagyon kedvezőtlen, Nem tudja 

8. Az utóbbi években megerősödött Kína és Oroszország együttműködése, stratégiai 

partnersége. Ön szerint ez az együttműködés világpolitikai szempontból: Nagyon 

kedvező, Inkább kedvező, Inkább kedvezőtlen, Nagyon kedvezőtlen, Nem tudja 

 

A kutatás korlátai 

Célunk az volt, hogy a Kínával kapcsolatos konkrét kérdésekkel kapcsolatos közvélemény-

kutatásra összpontosítsunk. A korlátozott számú kérdés miatt a felmérés nem tudta 

szükségszerűen kontextusba helyezni a válaszadók szélesebb körű geopolitikai attitűdjeit, bár 

a különböző nemzetközi szereplők COVID-járvány során nyújtott segítségére vonatkozó kérdés 



valamilyen formában bemutatja a nemzetközi aktorokkal kapcsolatos komparatív 

preferenciákat.  

A felmérés formája nem feltétlenül tette lehetővé a Kínával kapcsolatos egyéni és széles körű 

társadalmi vélekedések mélyebb megértését. Ezért a jelenlegi eredmények pusztán 

bemutatják a közvélemény kontextuális aktuális attitűdjeit bizonyos kérdésekben. A kutatási 

projekt további fázisai, mint például az "Elit Percepciók" részletesebb és árnyaltabb áttekintést 

adhatnak arról, hogyan alakultak ki a Kínával kapcsolatos társadalmi reflexiók 

Magyarországon. 

 

Főbb megállapítások 

Összességében a vártnál alacsonyabb volt azoknak a válaszadóknak az aránya, akik nem tudtak 

vagy nem akartak válaszolni az egyes kérdésekre. Általában 10% alatt volt, a legalacsonyabb a 

felsőoktatásra vonatkozó kérdésnél (4,95%), de 10%-kal magasabb az IT-ágazatra vonatkozó 

két kérdésnél (14,5% és 11%). Ez érdekes és nem várt fejlemény volt, azt jelezve, hogy a 

Kínával kapcsolatos kérdések a közbeszédben széles körű figyelmet kapnak. 

A legtöbb esetben a válaszadók a Kínával kapcsolatos kérdésekben pozitív vagy negatív 

diszpozíciók mentén oly módon oszlottak meg, ami nagyjából a magyarországi politikai 

polarizációs arányokhoz hasonlítható. A kínai jelenlétre és befolyásra vonatkozó pozitív 

vélemények a közbeszéd kulcsfontosságú kérdéseivel kapcsolatban (Q1, Q2, Q4, Q7) 50-60% 

között, míg a negatív vélemények ugyanezen kérdések esetében a 30-40%-os tartományban 

mozogtak. Úgy tűnik tehát, hogy a Kínával szembeni pozitív beállítottság a különböző 

társadalmi és politikai kérdésekben többséget képvisel a magyar közvéleményben. 

A nemzetközi szereplők segítségére vonatkozó kérdések (6. kérdéskör) azt mutatják, hogy a 

legtöbben az EU segítségnyújtását érzékelték (43% szerint Inkább segített/Nagyon sokat 

segített), Kína pedig a második helyen áll (40%).  

Az egyetlen kérdés, ahol nem volt többségben a Kína magatartásával kapcsolatos pozitív 

attitűd, a kínai-orosz stratégiai partnerségre vonatkozó 8. kérdés volt, ahol csak 41% tartotta 

azt nagyon pozitívnak vagy inkább pozitívnak. 



A személyes hátteret illetően a felmérés résztvevőit - más paraméterek mellett - a 2022. 

áprilisi általános választások során a politikai pártpreferenciájukról is kérdezték. Ha 

figyelembe vesszük a pártszimpátiát, és megnézzük a Kínával kapcsolatos vitás kérdésekre 

adott válaszok összetételét (Q2, Q5, Q7, Q8), akkor a magyar közvélemény pártok mentén 

történő polarizálódása szemléletes. Mindegyik kérdésben a FIDESZ-koalíció szavazóinak 

jelentős többsége (60-75%) pozitívan vélekedik a Kínával kapcsolatos kérdésekről, míg a nem-

FIDESZ szavazók közel azonos arányban negatívan. Ilyen polarizáltságot mutatott ki néhány 

más, a közelmúltban készült, a média figyelmét is kiváltó felmérés is, például egy szinte egy 

időben rögzített közvélemény-kutatás, amely szignifikáns összefüggést mutatott ki a Putyinról 

alkotott pozitív vélemény és a Fidesz pártpreferenciája között. 2  

Összegezve tehát megállapíthatjuk, hogy a magyar közbeszéd általános politikai polarizációja 

a Kínáról alkotott képben is megmutatkozik, ha gyakran tárgyalt kérdésekről van szó. Ez 

azonban nem feltétlenül a Kínával szembeni diszpozíció tényezője, sokkal inkább a külpolitikai 

megítélésben tükröződő belpolitikai megosztottság leképeződése. 

 

 

  

 
2 https://444.hu/2022/05/10/jobban-kedvelik-a-fideszesek-putyint-mint-a-nyugati-vezetoket  

https://444.hu/2022/05/10/jobban-kedvelik-a-fideszesek-putyint-mint-a-nyugati-vezetoket


Közvéleménykutatási kérdések és a kutatás eredményei 

 

K1:  

Első kutatási kérdésünkkel azt szerettük volna feltérképezni, hogy a közvélemény mennyire 

érzékeli a kínai államhoz kapcsolódó befolyást Magyarországon. Úgy tűnik, hogy a 

felmérésben résztvevők jelentős többsége úgy vélte, a kínai államhoz kapcsolódó befolyás 

"nagyon nagy" vagy "elég nagy". Ez önmagában nem utal a kínai befolyással kapcsolatos 

szubjektív értékítéletre, csupán az észlelt mértékre. 

 

1. Kérdés: 

Megítélése szerint a kínai politikai, tehát állami, diplomáciai befolyás mértéke 

Magyarországon:  

1. Nagyon nagy, 

2. Elég nagy, 

3. Elég kicsi vagy  

4. Nagyon kicsi? 

5. Nem tudja 

 

Megítélése szerint a kínai politikai, tehát állami, 
diplomáciai befolyás mértéke Magyarországon:  

10,21%

45,69%

27,80%

6,68%

9,53%

Megítélése szerint a kínai politikai, tehát állami, 
diplomáciai befolyás mértéke Magyarországon:

Nagyon nagy Elég nagy Elég kicsi Nagyon kicsi Nem tudja



Nagyon nagy 10,21% 

Elég nagy 45,69% 

Elég kicsi 27,80% 

Nagyon kicsi 6,68% 

Nem tudja 9,53% 

 

 

K2: 

Második kérdésünkkel azt próbáltuk felvázolni, hogy a felmérés résztvevői hogyan érzékelik a 

kínai befolyást Magyarországon. Amint az alábbiakban látható, a válaszok mintegy fele nagyon 

vagy inkább pozitívan értékelte, egy kisebb csoport (40%) pedig negatívan. Ahogyan azt majd 

egy későbbi szakaszban látni fogjuk, a K2 válaszai között jelentős mértékben játszott szerepet 

a pártszimpátia, ami egy erősen belpolitikai preferencia vonalak mentén polarizált 

közvéleményt mutat ebben a kérdésben. 

 

2. Kérdés: 

 

És Ön szerint ez a kínai befolyás Magyarország szempontjából: 

1 Nagyon kedvező, 

2 Inkább kedvező, 

3 Inkább kedvezőtlen vagy  

4 Nagyon kedvezőtlen? 

5 Nem tudja 



 

 

Ön szerint ez a kínai befolyás 
Magyarország 
szempontjából:   
Nagyon kedvező 4,91% 

Inkább kedvező 46,45% 

Inkább kedvezőtlen 30,99% 

Nagyon kedvezőtlen 9,49% 

Nem tudja 7,95% 

 

 

K3: 

Reméltük, hogy felmérhetjük a kínai jelenlétről alkotott attitűdöket a magyarországi 

informatikai szektorban. Előzetesen azt feltételeztük, hogy bár az IT a mindennapi élet szerves 

része, a közvélemény az árnyalt kérdésekkel - mint például a kínai jelenlét az ágazatban - 

kapcsolatban kevésbé tudatos, mint más témák esetében. A kérdéssel kapcsolatban 

egyértelműen kialakult véleményt nem alkotó résztvevők aránya a K3 esetében volt a 

legmagasabb (14%). Csaknem a válaszadók háromnegyede szerint nagyon vagy meglehetősen 

magas, ami azt mutatja, hogy általában véve a kérdésekkel tisztában lévő lakosság azon 

szegmense, amelyik a kínai jelenlétet az ágazatban meglehetősen jelentősnek tartja. 

 

4,91%

46,45%

30,99%

9,49%

7,95%

Ön szerint ez a kínai befolyás Magyarország 
szempontjából:

Nagyon kedvező Inkább kedvező Inkább kedvezőtlen Nagyon kedvezőtlen Nem tudja



3. kérdés: 

Mekkora Ön szerint a kínai jelenlét mértéke a magyarországi informatikai iparágban? 

1 Nagyon nagy 

2 Elég nagy 

3 Elég kicsi 

4 Nagyon kicsi 

5 Nem tudja  

 

 

Mekkora Ön szerint a kínai jelenlét mértéke a 
magyarországi informatikai iparágban?  
Nagyon nagy 18,16% 

Elég nagy 56,66% 

Elég kicsi 9,10% 

Nagyon kicsi 1,80% 

Nem tudja 14,18% 

 

  

18,16%

56,66%

9,10%

1,80%

14,18%

Mekkora Ön szerint a kínai jelenlét mértéke a 
magyarországi informatikai iparágban?

Nagyon nagy Elég nagy Elég kicsi Nagyon kicsi Nem tudja



K4: 

Megpróbáltuk megérteni, hogy a felmérés résztvevői hogyan viszonyulnak a kínai jelenlét 

növekedésének lehetőségéhez az IT-ágazatban. Ez egy némileg elnagyolt, de többé-kevésbé 

indikatív képet adhat a felhasználók általános bizalmáról a kínai IT-infrastruktúra-szolgáltatók 

iránt. A nagyjából 50%-os többség pozitívan vélekedik erről, valamivel kevesebb, mint 40% 

negatívan, és körülbelül 10%-nak nincs határozott véleménye a témáról. 

 

4. kérdés:  

 

Ha ennek a kínai jelenlétnek a mértéke a magyarországi informatikai iparágban 

növekedne, az Ön szerint:  

1 Nagyon kedvező 

2 Inkább kedvező 

3 Inkább kedvezőtlen 

4 Nagyon kedvezőtlen 

5 Nem tudja  

6,66%

43,18%

29,71%

8,78%

11,18%

Ha ennek a kínai jelenlétnek a mértéke a 
magyarországi informatikai iparágban növekedne, az 

Ön szerint: 

Nagyon kedvező Inkább kedvező Inkább kedvezőtlen Nagyon kedvezőtlen Nem tudja



 

Ha ennek a kínai jelenlétnek a mértéke a magyarországi informatikai 
iparágban növekedne, az Ön szerint:    
Nagyon kedvező 6,66% 

Inkább kedvező 43,18% 

Inkább kedvezőtlen 29,71% 

Nagyon kedvezőtlen 8,78% 

Nem tudja 11,18% 

 

 

K5: 

Az 5. kérdésben egy olyan témát érintettünk, amely jelentős országos médiafigyelmet kapott, 

javarészt inkább a független felületeken, mint a kormányhoz kötődő platformokon. A kínai 

Fudan Egyetem budapesti campus telephelyének megépítésére és megnyitására vonatkozó 

tervek erős helyi ellenállást váltottak ki Budapesten, valamint a politikai ellenzékkel 

rokonszenvező értelmiségi és médiakörökben. Így a válaszadók meglepően alacsony aránya 

nem foglalt különösebb állást a kérdésben (4,94%), ami némileg meglepő volt, tekintve, hogy 

az akadémiai szféra általában nem szokott széles körű közéleti szerepvállalással járó téma 

lenni. A jelentős többség pozitívan állt hozzá a kínai jelenlét lehetséges növeléséhez az 

ágazatban, ami a kormányhoz kapcsolódó véleménykörökkel való egyezést mutatja. 

Körülbelül 42% negatívan vélekedett a kérdésről. 

 

5. Kérdés:  

Vannak törekvések, hogy növekedjen a kínai jelenlét a magyar tudományban és 

felsőoktatásban. Ön szerint ez a fokozódó kínai jelenlét Magyarország szempontjából: 

 

1 Nagyon kedvező 

2 Inkább kedvező 

3 Inkább kedvezőtlen 

4 Nagyon kedvezőtlen 



5 Nem tudja 

 

 

Vannak törekvések, hogy növekedjen a kínai jelenlét a magyar tudományban és 
felsőoktatásban. Ön szerint ez a fokozódó kínai jelenlét Magyarország 
szempontjából:   
Nagyon kedvező 6,32% 

Inkább kedvező 45,62% 

Inkább kedvezőtlen 28,37% 

Nagyon kedvezőtlen 14,59% 

Nem tudja 4,94% 

 

 

K6: 

 

A 6. kérdéscsoportban arra kértük a felmérés résztvevőit, hogy értékeljék a Magyarországnak 

a COVID-járvány idején a jelentős nemzetközi szereplők, például az EU, az USA, Kína és 

Oroszország által nyújtott támogatást. Mivel Magyarország azon kevés országok közé 

tartozott, amelyek jelentősen eltérő oltóanyag-ellátással rendelkeztek, ez a külső 

támogatásról alkotott közvélemény megítélésének összehasonlító jellegű felmérését tette 

6,32%

45,62%

28,37%

14,59%
4,94%

Vannak törekvések, hogy növekedjen a kínai jelenlét 
a magyar tudományban és felsőoktatásban. Ön 

szerint ez a fokozódó kínai jelenlét Magyarország 
szempontjából:

Nagyon kedvező Inkább kedvező Inkább kedvezőtlen Nagyon kedvezőtlen Nem tudja



lehetővé. Amint az eredményekből kiderül, a támogatás megítélése tekintetében az EU áll a 

legmagasabb helyen (43%), Kína a második helyen (40%), Oroszország a harmadikon (32%), az 

USA pedig a harmadikon (40%). 

 

6. kérdéskör: 

 

A kutatás keretében a kérdőív felvétele során megkérdeztük a válaszadókat, mit 

gondolnak egyes országok/nemzetközi aktorok Magyarországnak nyújtott 

segítségnyújtásáról a COVID világjárvány során.  

 

Mennyire segített Magyarországnak a Covid világjárvány idején az Európai 
Unió?  
1 Egyáltalán nem segített 12,55% 

2 Inkább nem segített 13,02% 

3 Egyik sem 26,33% 

4 Inkább segített 21,03% 

5 Nagyon sokat segített 21,66% 

Nem tudja 4,95% 

Mennyire segített Magyarországnak a Covid világjárvány idején az USA?  
1 Egyáltalán nem segített 25,16% 

2 Inkább nem segített 19,88% 

3 Egyik sem 27,96% 

4 Inkább segített 9,39% 

5 Nagyon sokat segített 6,55% 

Nem tudja 10,47% 

Mennyire segített Magyarországnak a Covid világjárvány idején Kína?  
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1 Egyáltalán nem segített 11,11% 

2 Inkább nem segített 14,21% 

3 Egyik sem 26,95% 

4 Inkább segített 24,63% 

5 Nagyon sokat segített 15,07% 

Nem tudja 7,56% 

Mennyire segített Magyarországnak a Covid világjárvány idején Oroszország?  
1 Egyáltalán nem segített 12,88% 

2 Inkább nem segített 14,85% 

3 Egyik sem 27,18% 

4 Inkább segített 22,95% 

5 Nagyon sokat segített 13,26% 

Nem tudja 8,41% 

 

 

K7: 

Az előző kérdéscsoportot követve arra is kíváncsiak voltunk, hogy a felmérésben résztvevők 

hogyan vélekednek specifikusan a kínai segítségnyújtásról. Ennek oka az volt, hogy 

megnézzük, mennyire tekintették megbízhatónak a kínai eredetű támogatást. A 

Magyarországon használt oltóanyagok közül a kínai gyártmányúak nyilvános és szakmai vitát 

váltottak ki a hatékonyságukkal kapcsolatban, valamint a néminemű kezdeti bizonytalanságot 

arra vonatkozóan, hogy mennyire bizonyulnak érvényesnek a nemzetközi utazások során. Ha 

a 6. kérdés Kínával kapcsolatos része és a jelenlegi kérdés között jelentős negatív különbség 

lenne, az azt mutatná, hogy a kínai "segítség" koncepciójával a közvélemény tisztában van, de 

például az oltóanyagokkal szemben bizalmatlan. A 7. kérdésre vonatkozó eredmények 

azonban ennek éppen az ellenkezőjét mutatják, a kínai segítségre vonatkozó válaszok nagyobb 

százalékban pozitívak, mint az előző részben szereplő eredmények mutatták. Összességében 

a résztvevők 60%-a pozitívan ítéli meg Kína szerepét a nemzeti világjárványkezelésben. 

 

7. kérdés: 

 

Ön szerint milyen volt Kína szerepe a magyarországi járványkezelésben? 

1 Nagyon kedvező 

2 Inkább kedvező 

3 Inkább kedvezőtlen 



4 Nagyon kedvezőtlen 

5 Nem tudja 

 

 

Ön szerint milyen volt eddig Kína szerepe a 
magyarországi járványkezelésben?  
Nagyon kedvező 9,24% 

Inkább kedvező 51,32% 

Inkább kedvezőtlen 23,50% 

Nagyon kedvezőtlen 8,15% 

Nem tudja 7,41% 

 

K8: 

Végül pedig egy korábban nem tervezett témát, a Kína és Oroszország közötti kapcsolatot, a 

két ország stratégiai partnerségéről alkotott elképzeléseket is igyekeztünk felmérni. Az 

ukrajnai háború nyilvánvalóan uralta a közbeszédet és bár Kína csak marginális tényező ebben 

a kérdésben, fontosnak tűnt, hogy megpróbáljuk megérteni a Peking és Moszkva közötti 

kapcsolatról alkotott közvéplekedést. Érdekesnek bizonyult, mivel ez volt az egyetlen olyan 

kérdés, amelyben a többség nem a kínai szerepvállalás pozitív megítélése körül alakult ki. Az 

orosz-kínai stratégiai partnerséget csak mintegy 40 % tekintette pozitív jelenségnek, míg 49 % 

negatívnak. 

9,24%

51,32%

23,50%

8,15%
7,41%

Ön szerint milyen volt eddig Kína szerepe a 
magyarországi járványkezelésben?

Nagyon kedvező Inkább kedvező Inkább kedvezőtlen Nagyon kedvezőtlen Nem tudja



 

8. kérdés: 

 

Az utóbbi években megerősödött Kína és Oroszország együttműködése, stratégiai 

partnersége. Ön szerint ez az együttműködés világpolitikai szempontból: 

1 Nagyon kedvező 

2 Inkább kedvező 

3 Inkább kedvezőtlen 

4 Nagyon kedvezőtlen jelenség 

5 Nem tudja 

 

 

Az utóbbi években megerősödött Kína és Oroszország 
együttműködése, stratégiai partnersége. Ön szerint ez az 
együttműködés világpolitikai szempontból:  
Nagyon kedvező 8,46% 

Inkább kedvező 32,81% 

Inkább kedvezőtlen 32,05% 

Nagyon kedvezőtlen jelenség 16,87% 

Nem tudja 9,25% 

8,46%

32,81%

32,05%

16,87%

9,25%

Az utóbbi években megerősödött Kína és 
Oroszország együttműködése, stratégiai 

partnersége. Ön szerint ez az együttműködés 
világpolitikai szempontból:

Nagyon kedvezző Inkább kedvező Inkább kedvezőtlen Nagyon kedvezőtlen jelenség Nem tudja



Preferenciák megoszlása a 2022. április 03-i választás pártszimpátiái alapján 

Míg a felmérés legtöbb kérdésében a pozitív-negatív megítélés arányai a magyar lakosság 

pártpreferenciák mentén történő megosztottságával összevethetők, a kutatás részeként azt is 

megvizsgáltuk, hogy az egyes kérdésekre adott válaszok hogyan viszonyulnak a 2022-es 

országgyűlési választások pártpreferenciáival. A válaszadókat FIDESZ-KDNP koalíció 

szavazói/szimpatizánsai és a nem FIDESZ-szavazók (Egységes Ellenzék, Mi Hazánk Mozgalom, 

Magyar Kétfarkú Kutya Párt) szerint csoportosítottuk és megnéztük a válaszok arányait ebben 

a bontásban is.  

 Bizonyos kérdések olyan témákra vonatkoztak, amelyekre a kérdezett nem reflektált 

pozitívan/negatívan, ezért ezeket nem soroltuk a kutatásnak ebbe a politikai pártokkal 

kapcsolatos szegmensébe. A COVID-járvány idején a nemzetközi szereplők által nyújtott 

segítségre vonatkozó összehasonlító kérdéscsoport is eltérő válaszformátumot használt, így 

ezt is kihagytuk ebből a későbbi elemzésből. 

 A K2, K5, K7, K8 kérdések mindegyike valamilyen szubjektív pozitív vagy negatív 

megítélést mutat a kínai befolyással kapcsolatos attitűdökkel kapcsolatban Magyarországon. 

Ha megnézzük a válaszok megoszlását a két csoportosítás, a FIDESZ-koalícióval szimpatizálók 

és az ellenzéki politikai erőkkel szimpatizálók között, akkor a preferenciák között éles 

különbséget látunk. A nem FIDESZ-szavazók minden kérdésben rendkívül kedvezőtlenül 

viszonyulnak Kínához, 60-80% kedvezőtlenül viszonyul a kínai álláspontokhoz. Ezzel szemben 

a FIDESZ-szavazók éppen ellentétes véleményt képviselnek, 60-85%-uk pozitívan ítéli meg a 

kínai álláspontokat és a kínai-magyar kapcsolatokat. 

2. Kérdés: A kínai politikai, tehát állami, diplomáciai befolyás mértékének növekedése Ön 

szerint, Magyarország szempontjából: 



 
 

 
 

5. Kérdés: Vannak törekvések, hogy növekedjen a kínai jelenlét a magyar tudományban 

és felsőoktatásban. Ön szerint ez a fokozódó kínai jelenlét Magyarország szempontjából: 

2%
21%

54%

19%

4%

Nem-FIDESZ szavazók

Nagyon kedvező Inkább kedvező Inkább kedvezőtlen Nagyon kedvezőtlen Nem tudja

7%

70%

13%

2%
8%

FIDESZ szavazók:

Nagyon kedvező Inkább kedvező Inkább kedvezőtlen Nagyon kedvezőtlen Nem tudja



 
 

 
 

7. Kérdés: Ön szerint milyen volt Kína szerepe a magyarországi járványkezelésben? 
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Nem-FIDESZ szavazók:

Nagyon kedvező Inkább kedvező Inkább kedvezőtlen Nagyon kedvezőtlen Nem tudja
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73%
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FIDESZ szavazók:

Nagyon kedvező Inkább kedvező Inkább kedvezőtlen Nagyon kedvezőtlen Nem tudja
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31%

44%

15%
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Nem-FIDESZ szavazók:

Nagyon kedvező Inkább kedvező Inkább kedvezőtlen Nagyon kedvezőtlen Nem tudja



 

 
 

8. Kérdés: Az utóbbi években megerősödött Kína és Oroszország együttműködése, 

stratégiai partnersége. Ön szerint ez az együttműködés világpolitikai szempontból: 
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FIDESZ szavazók:

Nagyon kedvező Inkább kedvező Inkább kedvezőtlen Nagyon kedvezőtlen Nem tudja
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Nem-FIDESZ szavazók:

Nagyon kedvező Inkább kedvező Inkább kedvezőtlen Nagyon kedvezőtlen Nem tudja
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FIDESZ szavazók:

Nagyon kedvező Inkább kedvező Inkább kedvezőtlen Nagyon kedvezőtlen Nem tudja


