Jelenfi Gábor - Rosta Gergely – Szegedi Péter:
Politikai közvélemény 2007
Egy évvel ezelőtti hasonló elemzésünkben 2006-ot a „hosszú esztendő” jelzővel illettük.
Ennek okaként a korán elkezdődött választási küzdelmet, és a 2007. februári évértékelő
beszédeket, mint szimbolikus záróaktust jelöltük meg. A 2007-es esztendő frappáns jellemzése
nehezebb feladat. Ha választanunk kellene, talán a „stabilizálódó preferenciák – erodálódó
kormányzati támogatottság” cím jellemezné leginkább a politikai közvélemény változását, illetve
változatlanságát. A 2007-es évből sokkal nehezebb kiemelni olyan meghatározó politikai
eseményt, vagy eseményeket, amelyek mentén egyértelműen tagolni lehetne a politikai
közvéleményben tapasztalható mozgásokat. Drasztikus változások helyett stagnálás vagy lassú
változás, és a politikával szembeni általános elutasítás kísérte végig a teljes esztendőt.
Alábbi elemzésünkben a közvéleményben 2007-ben zajló folyamatokat tekintjük át, aminek a
Forsense és a Századvég közös politikai közvélemény-kutatásai szolgálnak alapjául, melyek
legalább havi rendszerességgel vizsgálták a politikával kapcsolatos vélekedéseket. Az általános
politikai preferenciák éves trendjeinek elemzése mellett kiemeltük az év történései, fontos témái
közül néhányat, amelyekre vonatkozóan szerepeltek kérdések kérdőíveinkben.
Felméréseinket 600–1500 fő közötti mintákon végeztük a felnőtt magyar lakosság körében,
CATI-módszerrel, standard omnibusz kérdőíveken. A mintavétel alapjául a vezetékes telefonelőfizetőket tartalmazó adatbázis szolgált, a válaszadók meghatározása minden alkalommal kvótás
eljárással korrigált véletlen kiválasztással történt. A minták összetétele a legfontosabb szociodemográfiai tényezők szerint (nem, kor, régió, lakóhely településtípusa, iskolai végzettség)
megfelelt a felnőtt magyar lakosság arányainak. A mintavételből fakadó hibákat általában öt
szempontú, a kereszt-interakciókat is figyelembe vevő, iteratív súlyozás segítségével korrigáltuk.

A politikai preferenciák változása
A 2007-ben végzett első felmérésünk – melyre január 2-5 között került sor – legfontosabb
megállapításai a politikai preferenciák tekintetében a következők voltak:
– Az ország helyzetének általános megítélése meglehetősen rossz, de 2006 októberéhez
képest némiképp javuló tendenciát mutatott.

– A politikai aktivitás mind a választási részvételi hajlandóság, mind a pártválasztók tábora
alapján igen alacsony szinten állt.
– A Fidesz előnye növekedett a pártválasztást tekintve, ami annak köszönhető, hogy
szavazótábora kisebb mértékben csökkent, mint az MSZP-é.
– A pártválasztási adatokkal szemben a kormány és az ellenzék, valamint Gyurcsány Ferenc
és Orbán Viktor megítélése alapján már nem mutatkozott egyértelmű ellenzéki előny.
– Igen magas a mindkét politikai oldalt elutasítók aránya.
– A politikusok népszerűsége összességében meglehetősen alacsony szinten állt. A
miniszterelnök volt az egyik legkevésbé népszerű politikus. Az ellenzék a politikusi
népszerűség tekintetében összességében jobb pozícióban volt, mint a kormányoldal.
Gyakorlatilag ugyanezeket a megállapításokat emelhetjük ki az egy esztendővel később végzett
felmérésünk eredményeiből is. A legtöbb preferenciamutató alapján csak kisebb ingadozásokat
tapasztaltunk az év során.
Az általános közérzet (a „hogy mennek a dolgok az országban” kérdésre adott válaszok) a 2006os választások előtt mért 40 pontról az őszi események és a megszorító intézkedések miatt már
2006 végére 30 pontra esett vissza. 2007 során végig egy szűk és alacsony sávban, a 100 fokú
skálára kivetítve 25 és 31 pont között mozgott, 2007 őszén már egyszer sem érte el a 30 pontot,
az év utolsó két hónapjában pedig csak 25 pontot mértünk.
A magukat biztos szavazóknak mondók aránya év elején 63%, év végén 61% volt (a tapasztalat
azt mutatja, hogy a valós részvétel általában elmarad ettől az önbevalláson alapuló értéktől). A
biztos szavazó pártválasztók 42%-os, meglehetősen alacsony aránya egy esztendő alatt 35%-ra
csökkent.
2007 során stabilizálódott a Fidesz előnye a párttámogatottság alapján, és itt találni a
legjelentősebbnek mondható változást, hiszen az év végére korábban nem tapasztalt mélységig, a
10%-os lélektani mélypont közelébe süllyedt az MSZP támogatóinak aránya. A Fidesz tábora
ugyanakkor nem változott jelentős mértékben, gyakorlatilag végig a 25-30% közötti sávban
ingadozott. Az MSZP-től elfordulók a bizonytalanok és a passzívak népes táborát gazdagították,
az ellenzék nem profitált közvetlenül a kormány népszerűtlenségéből.
A kis pártok körében is változatlan a helyzet, ami két fontos kijelentéssel jellemezhető: az MDF
stabilan megelőzte az SZDSZ-t, de egyikük sem éri el biztosan az 5%-os parlamenti küszöböt.

A nem direkt módon mért politikai preferenciákban az év során folyamatosan kisebb
különbséget mértünk a kormány és az ellenzék támogatottsága között, mint a
pártpreferenciák esetében. Ugyanakkor ezek alapján a mutatók alapján is megmutatkozik a
kormány népszerűségének erodálódása. Az év elején még – 8 százalékpontos Fidesz-előny

mellett – a megkérdezetteknek mindössze 36%-a voksolt a váltás mellett arra a kérdésre,
hogy mi lenne a jobb, ha a mostani kormány folytatná, amit elkezdett, vagy ha
kormányváltás lenne, míg 47% a kormány munkájának folytatását tartotta volna
üdvösebbnek. 2007 végére megfordult a helyzet, ekkor a megkérdezettek 45%-a támogatta
a kormány leváltását, és mindössze 33% a kormány megtartását.
A politikával szembeni általános elutasítás magas fokát több mutató alátámasztja. A
kormány és az ellenzék munkáját 2007 elején és végén is a megkérdezettek többsége
negatívan értékelte, bár e téren az ellenzék helyzete némi javulást mutatott 2007 végén,
hiszen míg 2007 januárjában 63% volt a negatív értékelést adók aránya, év végére már
csak 52% ugyanez az aránymutató. A politikusi népszerűségi mutatók is a politikai
mezővel szembeni általános negatív képet erősítik. 2007-ben nem történt jelentős változás
a politikusokkal kapcsolatos általános rokonszenvben, az elittel szembeni általános
elutasítás állandósult. 2007. elején egyedül Kóka János esetében találtunk az egy évvel
későbbihez képest szignifikánsan eltérő értéket, bár már az akkori 41 pont is erősen
elmaradt a közepestől. A többi politikus népszerűségi indexe gyakorlatilag stagnált 2007ben, ami azt is jelenti egyben, hogy mind 2007. januárban, mind az év végén elegendő volt
egy közepesnél (50 pont) valamivel magasabb indexérték a népszerűségi élbolyba
kerüléshez. A 2006-os és 2007-es év közti különbséget jól tükrözi, hogy míg 2007-ben alig
volt politikus, akinek jelentősen változott volna az indexe, addig 2006 márciusával
összevetve alig találni olyan politikust, akinek ne csökkent volna legalább 6-8 ponttal az
indexértéke.
Az általános politikai trendek rövid bemutatása után néhány olyan eseményt emelünk ki
2007-ből, melyek az adott időszakban meghatározták a politika tematikáját, és melyekre
vonatkozóan rendelkezünk a közvélemény irányait bemutató adatokkal.

2007 néhány politikai eseménye a közvélemény tükrében
Február eleji kordonbontás a parlamentnél
A Fidesz képviselői február 9-én lebontották a parlament köré a rendőrség által felállított
kordont. Noha a pártpreferenciák alapján egyértelmű Fidesz-fölény mutatkozott ekkor, az
általunk megkérdezettek 53%-a mégis inkább ellenezte ezt a cselekedetet, 38% pedig
inkább támogatta a tettet. A fideszesek több mint háromnegyede támogatta a
kordonbontást, az MSZP-sek 95%-a ellenezte azt. A pártválasztásukban bizonytalanok
többsége (63%) inkább elítélte a képviselők cselekedetét, ugyanakkor az ismeretlen
pártpreferenciájúak esetében csak 41% volt ezen az állásponton – igaz, ez is több
valamivel, mint ahányan támogatták közülük az akciót (38%).
Az más kérdés, hogy a Fidesz képviselőinek kordonbontásától függetlenül a
megkérdezettek 68%-a úgy vélte, le kellene bontani a Kossuth téri fémkerítést, s csak 23%
támogatta annak fennmaradását. E tekintetben csak az MSZP szavazói közt voltak
többségben a kordon fenntartását szorgalmazók (59%), míg a fideszesek körében teljes az
elutasítottsága (94%), a pártválasztásukban bizonytalanok pedig a teljes lakosságéhoz
hasonló arányban ellenzik a kordont (68%).
Erősen megoszlottak a vélemények a tekintetben, hogy a kialakult helyzetért ki a felelős. A
legtöbbek (30%) által képviselt álláspont szerint a kormány és az ellenzék egyaránt felelős,
míg 28% szerint csak a kormányoldalt, 19% szerint pedig csak az ellenzéket terheli a
felelősség. Érdekesség, hogy a kordon felállításáról döntő és azt végrehajtó – és e
tekintetben önállóságát folyamatosan hangsúlyozó – rendőrség tényleges felelősségét csak
nagyon kevesen (7%) vetették fel.
A 2006-os évet értékelő beszédek
A megkérdezettek kétharmada hallott arról, hogy a miniszterelnök évértékelő beszédet
tartott az Országházban. Akik hallottak róla, azoknak is csak egy elenyésző kisebbsége,
alig több mint 10%-a látta vagy hallotta teljes egészében Gyurcsány Ferenc beszédét.
További 51%-uk részleteket látott-hallott, 35%-uk pedig részleteket sem, de közülük kb.

minden második látott/hallott/olvasott valamilyen beszámolót a beszédről (jellemzően
hasonló arányban a kereskedelmi vagy a közszolgálati televízióban). Összességében tehát a
megkérdezettek 56%-a bírt – legalább beszámolók révén – annyi információval a
beszéddel kapcsolatosan, hogy megkérdezhettük a véleményét róla (a továbbiakban ez a
csoport jelenti a 100%-ot).
A beszéd átlagos értékelése közepesnél valamivel rosszabb, az iskolai osztályzatok 100
fokú skálára kivetített átlagértéke 39 pont volt. 46% adott közepesnél rosszabb jegyet, de
csupán 23% annál jobbat. A pártválasztás szerinti csoportok közül egyedül az MSZP
szavazói körében haladta meg az átlag a közepes szintet (69 pont), ugyanakkor a Fideszszavazók mindössze 15 pontot adtak, a pártválasztásukban bizonytalanok pedig 44
pontot.
A megkérdezettek várakozásai erősen megoszlanak egy mindenkori miniszterelnöki
évértékelő beszéddel szemben. 27% szerint inkább azt kell bemutatnia, hogyan teljesültek
az elmúlt évre vonatkozó tervek, 29% inkább az ez évi tervekről hallana szívesen, 38%
szerint viszont mindkettőnek egyformán benne kell lennie. (Tehát a válaszadók 65%-a úgy
gondolta, a múlt év értékelésének legalább akkora szerepet kell kapnia, mint a jövő
terveinek). Valamivel kisebb az eltérés viszont a tekintetben, hogy Gyurcsány Ferenc
beszéde miről szólt valójában: 41% szerint inkább a jövőbeli teendőkről, s csak 30%
szerint szerepelt legalább ugyanekkora súllyal 2006 értékelése is (kb. 30% nem tudta
megmondani, minek volt nagyobb a súlya a beszédben).
A beszéd tartalma nem hagyott mély nyomot a hallgatóságban, a beszédet legalább
részben ismerő megkérdezetteknek mindössze 33%-a tudott akár csak egy témát is
említeni belőle. Egyetlen olyan téma volt, amelyet nagyobb arányban említettek: a jól
felszerelt kórházi szobákat (21%), talán mert a média is az internetes kórházi ágyakat
emelte ki leginkább a beszédből. A második leggyakrabban említett felsőoktatási reform
már csupán 5%-nak jutott eszébe.
Orbán Viktor évértékelő beszédéről valamivel többen hallottak (71%), mint Gyurcsány
Ferencéről. Akik hallottak az eseményről, azok 16%-a követte teljes egészében
figyelemmel azt, míg további 49% hallott részleteket belőle. Akik nem hallottak részletet
sem belőle, azok 43%-a is tájékozódott a beszédről valamilyen forrásból. Ez a forrás
leggyakrabban valamely kereskedelmi televízió beszámolója az évértékelésről. Mindent
egybe vetve a megkérdezettek 56%-a bírhatott annyi információval a beszéddel

kapcsolatosan, hogy az azzal kapcsolatos kérdéseket feltehettük neki. Ez az arány
pontosan megegyezik a Gyurcsány Ferenc évértékelő beszéde kapcsán mérttel (a
Gyurcsány-beszédhez hasonlóan a továbbiakban itt is ez a csoport jelenti a 100%-ot).
A megkérdezettek egy ötfokú osztályozó skálán értékelhették, mennyire tetszett nekik a
beszéd. Akik vállalkoztak érdemi értékelésre – a megkérdezettek közel 85%-a – azok több
mint a fele 1-es vagy 2-es osztályzatot adott, míg közepesnél jobb érdemjegyet csak 33%uk mondott. Az értékelések átlaga egy 100 fokú skálára kivetítve 41 pont, ez két ponttal
volt csupán magasabb Gyurcsány Ferenc beszédének átlagos megítélésénél (39 pont).
Nem újdonság, hogy a Fidesz szavazóinak nagyon tetszett vezetőjük beszéde (79 pont), az
MSZP-támogatóknak pedig nagyon nem tetszett (12 pont). A volt miniszterelnök beszéde
erősebben polarizálta az értékeléseket pártszimpátia alapján, mint Gyurcsány Ferencé,
akinek kisebb volt ugyan a támogatottsága a beszéd értékelésekor, de kisebb volt az
elutasítottsága is. A pártot választani képtelenek – akik a szavazótáborok legnagyobb
potenciálját jelentik – jóval alacsonyabb átlagos értékelést adtak az korábbi miniszterelnök
(28 pont), mint Gyurcsány Ferenc esetében (44 pont).
A megkérdezettek többsége (60%) azt várta az ellenzék vezérének évértékelésétől, hogy az
inkább saját terveit tartalmazza, mint 2006 kormányzati tevékenységének bemutatását.
Orbán Viktor évértékelése a többség szemében nem felelt meg e kritériumnak, ugyanis
53% szerint inkább 2006 eseményeinek értékeléséről szólt, s csak 7% szerint inkább a
jövőbeni teendőkről.
Valamivel többen (44%) tudtak legalább egy tartalmi elemet felidézni a volt
miniszterelnök beszédéből, mint ahányan a jelenlegi kormányfő esetében voltak képesek
erre (33%). Egyértelműen az az üzenet maradt meg a legtöbbek számára, hogy az MSZPkormány éveken át hazudott, illetve hogy fizessenek a hazugok, ne a tisztességes
dolgozók.
A nemzeti ünnep a zavargások árnyékában
A megkérdezettek 78%-a látta részben vagy egészében a március 15-i állami
ünnepségeket, míg a délutáni Fidesz-gyűlés esetében 67% nyilatkozott ugyanígy. Az
ünnepségeket követő utcai zavargásokról 93% hallott, s 81% figyelemmel is kísérte
azokat.

A zavargásokban résztvevőkkel szembeni rendőri fellépés a lakosság nagy része (71%)
szerint épp megfelelő volt, s akik szerint nem, azok nagy része is inkább kevesellte azt,
mintsem sokallta volna. A Fidesz szavazói az átlagosnál is nagyobb arányban tartották épp
megfelelőnek a rendőrség fellépését, tehát meglepő módon ebben a kérdésben a politikai
preferenciák általában egymással ellentétes hatásai nem jutnak érvényre. Ez azt mutatja,
hogy az engedély nélkül tüntető csoport iránti társadalmi szolidaritás meglehetősen
alacsony fokú.
Hat lehetséges tényező közül a rendőrség felelősségét értékelték összességében a
legalacsonyabbra a kérdezettek a március 15-én esti összecsapásokért, míg a
kormányoldal, az ellenzék, valamint személyesen Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor
közelítőleg azonos, közepes felelősséggel bírt, s egyértelműen magukat a tüntetőket
hibáztatták a leginkább. A rendőrség munkáját dicséri, hogy a kérdezettek fele szerint a
vártnál nyugodtabb volt 2007. március 15-e, 38% számára épp olyan volt, amilyennek
várta, s mindössze 9% számolt be a vártnál is viharosabb ünnepről. A nagy pártok
szavazóbázisai hasonlóan gondolkodnak erről a kérdésről.
Horn Gyula nyári kitüntetése
Horn Gyula elmaradt kitüntetésének híre a közvélemény legszélesebb köreibe eljutott,
hiszen a megkérdezettek 94 százaléka saját bevallása szerint hallott arról, hogy Gyurcsány
Ferenc 75. születésnapja alkalmából kitüntetésre javasolta Horn Gyulát.
A júniusban történt adatfelvétel megkérdezetteinek mintegy kétharmada (65%) egyetértett
azzal, hogy a mindenkori köztársasági elnök maga dönthesse el, kitünteti-e a hozzá
felterjesztett személyeket, vagy sem. Ugyanakkor, mivel a konkrét eset (párt)politikai viták
kereszttüzébe került, ez a kérdés is megosztó jellegűvé vált. A Fidesz-szavazók 83
százaléka inkább egyetértett a köztársasági elnök mérlegelési jogával, míg az MSZPszavazók között azok voltak többen (55%), akik inkább nem támogatták az államelnöknek
ezt a jogát. Ugyanakkor a pártválasztásukban bizonytalanok és a preferenciájukat
eltitkolók többsége (67, illetve 71%) inkább helyeselte a köztársasági elnöknek a
kitüntetések adományozásában megmutatkozó „aktivista” szerepfelfogását.
A konkrét eset, a Horn-kitüntetés ügyében mutatkozó megosztottság magyarázza a
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álláspontokat. A megkérdezettek 51 százaléka inkább egyetértett azzal, hogy Sólyom
László nem írta alá a kitüntetésre vonatkozó előterjesztést, míg 43 százaléka inkább
ellenezte azt. A válaszokat az általános – az elnök jogkörét érintő – kérdés esetében
tapasztaltnál még erősebben befolyásolja a pártszimpátia: a Fidesz-szavazók 82 százaléka
inkább helyesete, míg a szocialista szavazók 74 százaléka ellenezte Sólyom László
döntését.
A megkérdezettek nagy többsége (70%) azonos álláspontot képviselt az általános kérdés
és a konkrét ügy megítélésében is, tehát vagy úgy vélte, hogy a köztársasági elnök
rendelkezik mérlegelési jogkörrel, és ebben az esetben helyesen élt is azzal (45%), vagy
úgy gondolja, nem mérlegelhet, és Horn Gyula esetében sem tette ezt helyesen (25%).
A legnagyobb arányú ellentétes vélemény azok körében volt tapasztalható, akik „inkább
egyetértettek” azzal, hogy a mindenkori köztársasági elnöknek jogában áll kiválasztani, kit
tüntet ki. Az e csoportba tartozók többsége (57%-a) inkább, vagy egyáltalán nem értett
egyet azzal, hogy Sólyom László nem tüntette ki Horn Gyulát. Az elnök mérlegelési jogát
vitatók közt ugyanakkor olyanok is akadtak – igaz, jóval kisebb arányban (14%) – akik
viszont úgy gondolták, hogy ennek ellenére helyesen cselekedett Sólyom László, amikor
megtagadta Horn Gyula kitüntetését.
Az egészségügy reformja
Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása a kormány reformtörekvéseinek egyik
sarokköve, s ez adta a legtöbb alapot a vitára. 2007. júniusi kérdőívünkben néhány kérdés
segítségével megpróbáltuk körbejárni az ezzel kapcsolatos uralkodó nézeteket.
Az egészségügy jelenlegi helyzetével kapcsolatos általános elégedettség egy százfokú
skálára kivetítve 35 pont volt, azaz messze elmaradt a közepes szinttől. Az ötfokú skálán
leadott osztályzatok fele 1-es vagy 2-es, ezzel szemben 5-öst mindössze 3% adott. Sok
más témához hasonlóan ez a kérdés is erősen „politikaterhelt”, tehát míg a Fidesz
szavazói átlagosan 26 pontosra értékelték az egészségügy helyzetét, addig az MSZP-s
szavazók átlagosan 47 pontos értékelést adtak. Meglepő módon nem volt szignifikáns
különbség az értékelések átlagában aszerint, hogy valaki vett-e igénybe egészségügyi
szolgáltatást az előző esztendőben, vagy sem. Előbbiek átlagértéke 37 pont, utóbbiaké
pedig 34 pont.

Az egészségbiztosítási rendszer átalakításával kapcsolatosan elmondható, hogy a lakosság
a jelenlegi helyzettel sincs tisztában. A megkérdezettek valamivel kevesebb mint fele
(46%) tudta úgy, hogy jelenleg egyetlen állami biztosító van, 21% szerint kiegészítő
szolgáltatásokat lehet venni privát biztosítóktól, 18% szerint jelenleg is szabad
biztosítóválasztás van, 1% szerint pedig csak magánbiztosítók léteznek, míg 13%
bevallottan nem tud válaszolni a kérdésre.
A jövőbeli megoldásra is öt lehetőséget ajánlottunk, de a válaszadók gyakorlatilag kettő
közül választottak: a megkérdezettek 47%-a továbbra is az egybiztosítós, nem
profitorientált rendszert támogatta, 29% pedig a vegyes, állami és privát biztosítókat is
felvonultató rendszert preferálja. Emellett mindössze 5% támogatta a kizárólag
magánbiztosító(ka)t tartalmazó megoldást, 4% pedig a német modellt (önkormányzati
szintű, regionális biztosítók). A Fidesz szavazóinak abszolút többsége (57%), az MSZPseknek pedig relatív többsége (45%) támogatta az egybiztosítós állami rendszer
továbbvitelét. Érdekesség, hogy az SZDSZ szavazói mellett az MDF-esek többsége is a
vegyes modell mellett van (bár a kis alminta miatt nehéz pontos következtetéseket levonni
ezekről a szavazói csoportokról). A bizonytalan szavazók e kérdésben is jelentős részben
bizonytalanok, s az állást foglalók közel azonos arányban oszlanak meg a csak állami
(33%) és a vegyes modell (29%) között.
Tízből hét kérdezettnek volt konkrét véleménye arról, hogy van-e az emberek számára
érzékelhető különbség a profit-orientált több-biztosítós és a nem profitorientált
egybiztosítós állami modell között: 55% szerint van, s csupán 14% szerint nincs. A
vélemények egy irányba húztak: a véleménnyel rendelkezők 68%-a szerint drágább lenne
az ellátás költsége a több biztosító révén, s csak 12% szerint csökkennének a költségek. E
kérdésben az MSZP szavazók is osztják a többségi véleményt: 60%-uk szerint drágulás
következne.
A színvonal változásáról jobban megoszlottak a vélemények, de a drágulással
párhuzamosan a válaszolók relatív többsége (41%) minőségbeli javulást várt, s csupán
22% romlást. A Fidesz szavazói három, nagyjából azonos méretű csoportra oszlanak az
alapján, hogy romlást, stagnálást, vagy javulást várnak-e, míg az MSZP-sek fele derűlátó.
Ugyanakkor, akiknek volt 2006-os tapasztalata a magyar egészségügyről, azok nagyobb
arányban várnák a színvonal romlását a privát biztosítók megjelenésétől, mint akik nem
szorultak ellátásra az elmúlt évben.

Az egészségügyi reformok megítélése meglehetősen egyértelmű volt: 71% szerint
rosszabbul működik, mint a reformok előtt, 15% szerint nem változott, s csupán 6%
szerint javult a működés. Még az MSZP szavazói közül is jóval többen érzékeltek romlást
(47%), mint javulást (17%). Akik voltak orvosnál 2006-ban, azok az átlagosnál valamivel
nagyobb arányban észleltek stagnáló színvonalat, s kisebb arányban romlást, de javulásról
az ő esetükben is csak egy elenyésző kisebbség számolt be.
A jövőbeli működéssel kapcsolatosan tízből hárman bizakodók, de a megkérdezettek
közel fele hosszabb távon is romlást vár. Itt jelennek meg a politikai alapú
nézetkülönbségek: míg az MSZP szavazóinak többsége legalább valamelyest javulást várt,
addig a Fidesz-szavazók háromnegyede a jövőre nézve is pesszimista.
A kérdezettek 71%-a teljesen biztos volt benne, hogy a vizitdíj bevezetésének hatására
nem fog visszaszorulni a hálapénz, s további 9% is ezt a forgatókönyvet valószínűsíti, míg
ezzel kapcsolatban a megkérdezetteknek mindössze 7%-a nevezhető bizakodónak.
Jobban megoszlottak a vélemények azzal kapcsolatosan, hogy a vizitdíj bevezetésének
hatására csak a valóban betegek fordulnak-e orvoshoz, csökkentve ezzel a
túlterheltségüket. Az összes megkérdezett 42%-a ezzel a kérdéssel kapcsolatosan is inkább
pesszimista, ugyanakkor 33% kifejezetten optimistának mondható. Akik voltak orvosnál
az előző évben, azok valamivel kevésbé tartják reálisnak ezt a feltételezést, mint akik nem
részesültek egészségügyi ellátásban.
*

*

*

Az egészségügyhöz szorosan kapcsolódik a népszavazás kérdése. A Fidesz még 2006-ban
vetette fel, hogy több kérdésben (ebből három az egészségügyet érintette) népszavazást
fog kezdeményezni, a referendumra azonban csak 2008-ban került sor.
Két közvéleménykutatásunkban is tettünk fel kérdéseket a népszavazással kapcsolatban,
először 2007 márciusában, majd júniusban. Mindkét alkalommal a kérdezettek
háromnegyede állította, hogy hallott a népszavazásról, viszont még júniusban is az összes
kérdezett 22 %-a egyetlen népszavazásra bocsátandó témát sem tudott megnevezni. Nyári
felmérésünkben három kérdést tudtak a legtöbben megnevezni: a vizitdíjat (47%), a
tandíjat (36%), valamint a kórházprivatizációt (23%). A másik három kérdést (kórházi
napidíj, családi gazdálkodók számára a föld elővásárlási jogának biztosítása, gyógyszerek

kizárólagos gyógyszertári értékesítése) a kérdezettek 1-11 százaléka tudta megnevezni.
Júniusban a kérdezettek 66 százaléka állította, hogy mindenképpen elmegy szavazni
(januárban még csak 58 százalék volt az arányuk). A részvételre egy többváltozós modell
alapján valószínűségi becslést is adtunk, ez alapján júniusban úgy tűnt, hogy a
megkérdezettek 48%-a nagyon nagy eséllyel elmenne a népszavazásra. 2007 nyarán azt
jelezték az adatok, hogy a népszavazás minden kérdésben érvényes lenne. Legkisebb
támogatás a patikaliberalizáció (az összes választó 29 %-a), a legnagyobb a kórházi napidíj
(40%) kérdésében volt.
A kérdések támogatottságát jelezte, hogy még az MSZP-szavazók többsége is teljesen
egyetértett a kórházi napidíj, a föld-elővásárlási jog, valamint a kórházprivatizáció
témakörében a Fidesz által feltenni kívánt kérdésekben megfogalmazottakkal, de a másik
három esetben is többen voltak a teljesen egyetértők, mint a teljesen elutasítók. A
gyógyszertári gyógyszerárusítás volt az egyetlen olyan téma, ahol a kormánypárti szavazók
körében abszolút többségbe került az inkább elutasítók aránya (SZDSZ szavazók 71%,
MSZP-szavazók 53%).
Sólyom László és a Benes-dekrétumok
2007 szeptemberében a szlovák parlament határozatban szentesítette a felvidéki magyarok
és a németek második világháború utáni meghurcoltatását törvényesítő Benes-dekrétumok
érinthetetlenségét. A parlament határozatát szlovákiai magánlátogatásán elítélte Sólyom
László köztársasági elnök.
Októberi közvéleménykutatásunk eredménye szerint a Benes-dekrétumok szlovák
parlament általi megerősítéséről a kérdezettek 69 %-a hallott, érdekes módon ennél
valamivel többen (73%) tudtak arról, hogy Sólyom László elítélte ezt a döntést szlovákiai
magánlátogatásán. A köztársasági elnöknek ez a lépése megosztotta a közvéleményt, 56%
inkább helyeselte a nyilatkozatokat, 23% ellenezte, a többiek nem tudtak véleményt
alkotni. A pártpreferencia alapvetően befolyásolta a véleményeket, a Fidesz szavazói
között többen voltak a támogatók, az MSZP szavazói körében pedig egyenlő volt a
támogatók és ellenzők aránya (igaz, legnagyobb arányban a határozattal teljes mértékben
egyetértők voltak a szocialisták szavazói között – 29%). Igen nagy arányban támogatták az
elnök lépését a diplomások (a teljesen egyetértők aránya 49%), és a 35 év alattiak (44%).

De mind az iskolázottság, mind az életkor szerint összességében a határozattal teljesen,
vagy többé-kevésbé egyetértők vannak többségben.
A kérdezettek 59 %-a osztotta azt a nézetet, hogy az ilyen megnyilvánulások inkább
tovább rontják a két ország viszonyát, mintsem hogy hozzájárulnának a kapcsolatok
javításához.
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pártválasztásukban bizonytalanok (63%) és az érettségizettek (64%). Az alacsonyabb
iskolai végzettségűek között nagyon magas volt a nem tudja válaszok aránya, míg életkor
szempontjából nem találtunk szignifikáns különbségeket az egyes csoportok között.
A kérdezettek között nem volt egyöntetű vélemény abban a tekintetben, hogy helyes-e, ha
az elnök véleményezi más országok törvénykezését. A többség ugyan ellenezte (50%), de
magas volt a támogatók aránya is (41%). A Fidesz szavazói között többen voltak, akik
helyeselték, hogy az elnök bírálja más országok törvénykezését, de még az ő körükben is
jelentős volt az ellenzők aránya (34%). Az MSZP szavazói körében azonban egyértelmű
volt az elutasítás (69%). Viszonylag magas volt a támogatók aránya a diplomások (48%) és
az 55 év felettiek körében (49%).
Tisztasági csomag
Tízből nyolc megkérdezett hallott arról, hogy Gyurcsány Ferenc a közélet megtisztítását
célzó javaslatotokat jelentett be október elején. Kb. 70% tudott legalább egy tartalmi
elemet megnevezni a kormányfő javaslatai közül, de ők átlagosan kb. három elemet is
tudtak említeni a csomagból. Leggyakrabban az összeférhetetlenségi szabályt említették
(62%), amit a pártfinanszírozás (31%), és a pártközeli civilszervezetek finanszírozása
követett.
Négy lehetséges cél mindegyikével kapcsolatosan megkérdeztük, mennyire gondolják úgy
válaszadóink,
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kezdeményezésének meghirdetésében. A négy közül egyik sem kapott osztatlan
támogatást, ugyanakkor hasonló arányban értettek velük egyet összességében a
kérdezettek. A legnagyobb támogatottsága annak az érvnek volt, hogy a kormányfő ezzel
ösztönözte a parlamentet a javaslatainak elfogadására (55%). A másik három lehetséges
célt (széles támogatottság megszerzése, figyelemelterelés az ország gondjairól, illetve
kifogni a szelet a Fidesz népszavazásából) egyformán 50-50% osztotta. De míg a minél

szélesebb támogatottság biztosítását inkább az MSZP-sek részesítették előnyben, addig a
figyelemelterelés és az ellennépszavazás a Fidesz szavazóinak tipikus álláspontja volt. Az
országgyűlés ösztönzése – amit maga a miniszterelnök nevezett meg célként – inkább az
MSZP-s szavazótábornak tetszett, mint a fideszeseknek.
A tisztasági csomag pontjaival kapcsolatos népszavazáson a jelen állás szerint a
kérdezettek 43%-a venne biztosan részt, azaz jóval kevesebben, mint a parlamenti
választásokon.
Jelentős (62%-os) a támogatottsága annak az ötletnek, hogy amennyiben mind a Fidesz,
mind a miniszterelnök kezdeményezése zöld utat kap az OVB-től, úgy egyszerre tartsák a
két népszavazást. Az MSZP-szavazók támogatták inkább ezt az ötletet, de a Fidesz
szavazói körében is a többség egyet értett vele (54%).

A két politikai főszereplő összehasonlítása
2007 őszén második alkalommal szerepeltek felmérésünkben Gyurcsány Ferenc és Orbán
Viktor politikusi profiljának összevetését célzó kérdések.
2007 februárjához képest nem történt jelentős elmozdulás a két politikus imázsprofiljában, amit az mutat leginkább, hogy egyik tulajdonság esetében sem történt
„helycsere”, azaz egyiket sem tartották nagyobb arányban másikra jellemzőbbnek, mint
februárban. Őszi felmérésünkben öt tulajdonságot találtak legalább 3 százalékponttal
nagyobb arányban jellemzőnek Gyurcsány Ferencre nézve a megkérdezettek, ezek (a
különbség mértéke szerint csökkenő sorrendben): inkább újító szellemű, inkább hosszabb
távon gondolkodó, határozottabb, magabiztosabb, szélesebb látókörű, műveltebb.
Ugyanakkor tíz tulajdonságot tartottak többen jellemzőnek Orbán Viktorra: az emberek
problémáira odafigyelő, tisztességesebb, hitelesebb, megbízhatóbb, érthetőbb, őszintébb,
tapasztaltabb, rugalmasabb, megfontoltabb, jobb megjelenésű. Különösen az „emberek
problémáira odafigyelés” esetében jelentős a volt miniszterelnök előnye (21 százalékpont).
Azt is észre kell azonban venni, hogy – februárhoz hasonlóan – épp azokban az esetekben
volt a legnagyobb az eltérés Orbán javára (emberek problémáira odafigyelő,

tisztességesebb, hitelesebb, megbízhatóbb, érthetőbb, őszintébb), ahol a legtöbben (1722%) mondták azt, hogy ez a tulajdonság egyikükre sem jellemző.
Egyértelműen kevesebben gondolták felkészültebbnek, valamint határozottabbnak
Gyurcsány Ferencet, mint 7 hónappal korábban, míg szignifikáns emelkedést csak az
akkoriban legkevésbé jellemzőnek tartott tisztességesség esetében tapasztaltunk. Orbán
Viktor arányai jó néhány tulajdonság esetében emelkedést mutattak, különösen igaz ez a
magabiztosságra, a határozottságra, az érthetőségre és az újító szellemre.
A legalacsonyabb végzettségűek az újító szelleműség kivételével minden esetben Orbán
Viktorra nézve tartják nagyobb arányban jellemzőbbnek az egyes tulajdonságokat, a
szakmunkások körében azonban már hasonló mintázat mutatkozott, mint a teljes lakosság
esetében, bár még egyetlen esetben sem nevezhető statisztikai értelemben szignifikánsnak
Gyurcsány előnyét. Az érettségizettek körében kapott profilok még közelebb álltak a teljes
lakosságéhoz, míg a diplomások esetében mindössze két olyan tulajdonság akadt
(emberek problémáira odafigyelés, hitelesség), amelyeket a volt miniszterelnök esetében
tartanak többen jellemzőnek.
A településtípus szerinti bontás ellentétes képet fest a két politikus esetében: míg
Gyurcsány Ferenc esetében minden tulajdonságot nagyobb mértékben találtak
jellemzőbbnek a település méretének növekedésével párhuzamosan, addig Orbán Viktor
esetében ez pont fordítva van. Ugyanez igaz a február óta történt változásra is: a
legnagyobb eltérést a falvak esetében tapasztalni, az itt lakók szemében romlott a
legtöbbet a miniszterelnök megítélése, s javult ezzel párhuzamosan Orbán Viktoré.
Utóbbi állítás nem minden tulajdonságra igaz, hiszen a budapestiek körében jobban nőtt
az Orbánt magabiztosabbnak tartók aránya, mint a falun lakók esetében, míg hasonló
mértékű a változás mindkét helyen a tisztesség, az őszinteség, a rugalmasság és a
felkészültség esetében. A fővárosiak csak az emberek problémáira figyelést tartották
nagyobb arányban jellemzőnek a volt kormányfőre, minden más esetben kb. azonos
arányban említették mindkét politikust, vagy inkább a jelenlegi miniszterelnökre nézve
gondolták jellemzőnek. Ezzel szemben a falusiak csak az újító szellem, a magabiztosság, a
széles látókör és a hosszabb távra gondolkodás esetében nem tudtak dönteni, minden más
tulajdonságot Orbán Viktorra nézve tartottak jellemzőnek.
A korcsoport szerinti bontás alapján Gyurcsány Ferenc profilja esetében szétváltak a 60
év alattiak és felettiek, utóbbiak gyakorlatilag minden tulajdonságot nagyobb arányban

gondolnak jellemzőbbnek a kormányfőre, mint a fiatalabb korosztályok képviselői. Ha a
változást nézzük, akkor viszont a 18-39 éves korosztály érdemel figyelmet, akik esetében –
egyedüliként a korcsoportok közül – jó néhány esetben növekvő arányokkal
találkozhatunk, míg a 40-59 éveseknél inkább a romlás a jellemző. Orbán Viktor
imázsprofilja kevésbé válik szét korcsoportok szerint, az érthetőség és a problémákra
figyelés esetében mutatkozik egyedül jelentősebb eltérés, itt a legfiatalabbak mondták a
legnagyobb arányban a volt miniszterelnök nevét. Míg a 60 év alattiak esetében Orbán
imázsprofilja volt a kedvezőbb, addig az ennél idősebbek szinte minden szempont alapján
Gyurcsányt preferálták nagyobb arányban.

Melléklet

