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Vélemények az energiapolitikáról  
 
A	felmérést	2018.	május	25-e	és	29-e	között	készítette	a	Medián	Közvélemény-	és	Piackutató	Intézet,	az	
ország	több	mint	100	településén	véletlenszerűen	kiválasztott	1200	felnőtt	állampolgár	személyes	
megkérdezésével.	A	minta	kisebb	torzulásait	a	KSH	adatait	felhasználva	matematikai	eljárással,	
úgynevezett	súlyozással	korrigálták,	és	így	a	minta	pontosan	tükrözi	a	szavazókorú	lakosság	
településtípus,	nem,	életkor	és	iskolai	végzettség	szerinti	összetételét.	A	közölt	adatok	hibahatára	a	
teljes	mintában	a	válaszok	megoszlásától	függően	legfeljebb	±3	százalék.	
	
⇨  A	 teljes	 szavazókorú	népességnek	csak	41	 százaléka	 támogatja,	hogy	Pakson	a	már	meglévő	

mellett	 új	 atomerőmű	 épüljön,	 a	 válaszadók	 több	 mint	 fele	 (51	 százalék)	 nem	 ért	 egyet	 a	
tervekkel.	 A	 pártpreferenciának	 azonban	 komoly	 hatása	 van	 a	 véleményekre:	 míg	 a	 Fidesz	
szavazói	 körében	 abszolút	 többségben	 vannak	 a	 Paks	 II.	 támogatói	 (60	 százalék),	 a	 többi	
szavazói	 csoportban	 a	 beruházás	 ellenzői	 vannak	 egyértelmű	 többségben.	 (1.	 ábra)	 A	
válaszadók	69	százaléka	hallott	arról,	hogy	az	új	atomerőművet	a	 jelenlegi	tervek	szerint	egy	
orosz	 állami	 vállalat	 építené	 orosz	 hitelből,	 a	 tervről	 értesülők	 az	 idősebbek	 és	 a	magasabb	
iskolai	végzettségűek	között	vannak	nagyobb	arányban.	Érdekesség,	hogy	azok,	akik	korábban	
értesültek	 erről	 a	 tervről,	 átlagosan	 jóval	 kevésbé	 elutasítóak	 vele	 szemben,	 összességében	
azonban	 a	 válaszadók	 kevesebb,	 mint	 harmada	 (31	 százalék)	 támogatja	 az	 orosz	 hitelből	
történő	 építkezést.	 A	 kérdés	 megítélésében	 ismét	 a	 pártpreferencia	 játssza	 a	 legnagyobb	
szerepet,	 de	 még	 a	 Fidesz-szavazók	 közül	 is	 csak	 minden	 második	 támogatja	 az	 orosz	
beruházást,	 míg	 minden	 más	 választói	 csoportban	 elsöprő	 többségben	 vannak	 a	 tervet	
elutasítók.	(2.	és	3.	ábra)	 

⇨  Általánosságban	a	lakosság	a	közepesnél	komolyabbnak,	de	nem	nagyon	súlyosnak	értékeli	az	
atomenergiával	 kapcsolatban	 felmerülő	 veszélyeket.	 A	 válaszadók	 a	 paksi	 létesítményt	
valamivel	kevésbé	érzik	veszélyesnek,	mint	az	atomerőműveket	általában,	míg	a	legkomolyabb	
veszélyt	 a	 lakosság	 szemében	 a	 nukleáris	 hulladék	 jelenti.	 A	 Fidesz	 szavazói	 a	 lakossági	
átlagnál	kevésbé	tartják	aggasztónak	az	atomenergiával	kapcsolatos	veszélyeket,	ám	átlagosan	
még	 ők	 is	 a	 közepesnél	 súlyosabbnak	 gondolják	 azokat.	 (4.	 ábra)	 Ami	 a	 különböző	
energiaforrásokat	 illeti,	 a	 lakosság	 elsöprő	 többsége	 (82	 százaléka)	 úgy	 gondolja,	 hogy	 az	
államnak	 a	megújuló	 energiaforrások	 használatát	 kellene	 a	 leginkább	 ösztönöznie.	 Abban	 a	
kérdésben,	 hogy	 az	 államnak	 mit	 kéne	 a	 legkevésbé	 támogatnia,	 jobban	 megoszlanak	 a	
vélemények,	 de	 a	 legtöbben	 éppen	 az	 atomenergiát	 és	 a	 szenet	 említették	 (44,	 illetve	 39	
százalék).	Az	atomenergia	kérdésében	még	maguk	a	fideszesek	is	megosztottak:	24	százalékuk	
szerint	az	államnak	ezt	kéne	a	leginkább	ösztönöznie,	míg	34	százalékuk	szerint	ezt	kellene	a	
legkevésbé	támogatni.	(5.,	6.	és	7.	ábra)	 
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1. ábra 
Ön egyetért, vagy nem ért egyet azzal, hogy Pakson új atomerőmű épüljön a már 
meglévő mellett? 
társadalmi és demográfiai csoportok szerint, százalék 

 

 
 
 
 
2. ábra 
Hallott Ön arról, hogy a mai tervek szerint egy orosz állami vállalat orosz hitelből 
építi fel az új paksi atomerőművet? 
azok aránya, akik hallottak a tervről, társadalmi és demográfiai csoportok szerint, százalék 
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3. ábra 
Ön támogatja, vagy nem támogatja egy új atomerőmű megépítését, ha azt egy 
orosz állami vállalat orosz hitelből építi meg? 
társadalmi és demográfiai csoportok szerint, százalék 

 
 
 
 
4. ábra 
Mennyire tartja súlyosnak…? 
pártpreferencia szerint, átlagok 100 fokú skálán (0 = egyáltalán nem veszélyes, 100 = 
nagyon súlyos veszély) 
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5. ábra 
Ön szerint az államnak melyik energiahordozó használatát kellene a leginkább 
ösztönöznie? És melyiket kellene a legkevésbé támogatnia? 
százalék 

 
 
 
6. ábra 
Ön szerint az államnak melyik energiahordozó használatát kellene a leginkább 
ösztönöznie? És melyiket kellene a legkevésbé támogatnia? 
az atomenergia ösztönzésének megítélése társadalmi és demográfiai csoportok szerint, 
százalék 

 
 
 
7. ábra 
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Ön szerint az államnak melyik energiahordozó használatát kellene a leginkább 
ösztönöznie? És melyiket kellene a legkevésbé támogatnia? 
a megújuló energiaforrások ösztönzésének megítélése társadalmi és demográfiai csoportok 
szerint, százalék 

 
 
 

 


