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Pártválasztás, politikai preferenciák trendjei 

 
A Forsense havi gyakorisággal készített politikai-közéleti tárgyú közvélemény-kutatásai

*
 

alapján a 2008-as esztendőről szóló írásunknak a „népszavazás és válság” címet adtuk, hiszen 

ez a két fogalom foglalja össze legtömörebben az évet. A válság ebben a kontextusban kettős 

jelentéssel bír: az év első felére az SZDSZ kilépése nyomán kialakult kormányválság, a 

másodikra pedig a nemzetközi hitelválság hatásai nyomták rá bélyegüket. Érdekes módon a 

két eltérő válságjelenség sok szempontból egymással ellentétes változásokkal járt együtt a 

politikai közvéleményben, s ily módon a 2008-as esztendő egyértelműen két részre tagolható. 

Az év első felét a vizitdíj, tandíj, korházi napidíj megszüntetéséről szóló ún. „háromigenes” 

népszavazás és kampány illetve utóhatásai, mindenekelőtt a kormánykoalíció felbomlása 

határozta meg. A Fidesz által támogatott népszavazás sikere, majd a szabad demokraták 

távozása nyomán a két nagy párt támogatottsága közti különbség páratlan méretet öltött: a 

teljes felnőtt lakosság körében meghaladta a 20, a biztos szavazó pártválasztók esetében pedig 

elérte az 50 százalékpontot a Fidesz előnye. Mindez oly módon történt, hogy nem csupán az 

MSZP szavazóbázisa csökkent a politikai események hatására elbizonytalanodott szavazók 

elfordulásával, hanem a Fidesz támogatói bázisa is kitörni látszott hosszú ideje fennálló szűk, 

25-30 pont közötti ingadozási sávjából. Az áprilisi csúcsponton a szavazásra jogosultak 32%-

a voksolt volna a Fideszre, s mindössze 10% az MSZP-re. Mind márciusban, mind áprilisban 

2.000.000 fölé becsültük a Fidesz biztos szavazóinak táborát, míg az MSZP biztos szavazói 

ennek alig egyharmadát tették ki. És ami legalább ennyire fontos: az általános politikai 

közhangulat érzékenyebb műszerei, a „puha” politikai preferenciák, a nem közvetlenül a 

pártválasztásra vonatkozó politikai attitűdkérdések is egyértelműen hasonló trendet mutattak, 

mint a pártválasztás százalékai. Azért érdemes külön kiemelni ezt a tényt, mert a korábbi évek 

tapasztalata szerint a pártpreferenciákban kirajzolódó Fidesz-előny nem, vagy csak jóval 

kisebb mértékben érhető tetten azoknál a preferencia-kérdéseknél, melyekre jóval többen 

hajlandóak válaszolni. 2008 tavaszán azonban kb. kétszer annyian ítélték meg pozitívan az 

ellenzék tevékenységét, mint a kormányét, kétszer annyian szerettek volna inkább 

kormányváltást, mint akik a kormány megtartása mellett voltak, és 15 százalékponttal többen 

ítélték alkalmasabbnak Orbán Viktort a miniszterelnöki posztra Gyurcsány Ferencnél. Ezzel 

párhuzamosan a kormányválság után az volt az uralkodó nézet, hogy az MSZP nem lesz 

képes kisebbségben önállóan kormányozni a 2010-es választásokig. Ugyanakkor az is igaz, 

hogy az előrehozott választások támogatottsága csúcspontján sem haladta meg az 50%-ot, 

tehát a Fidesz által javasolt megoldás „csak” relatív többséggel bírt a többi lehetséges 

forgatókönyvvel szemben.   

A nyáron azután kiderült, hogy – legalábbis rövidtávon – működőképes a kisebbségi 

kormányzás, a külső szemlélő számára „minden maradt a régiben”. A politikai turbulenciák 

lecsillapodása után a korábbi erőviszonyok felé mozdult a politikai közvélemény. A Fidesz 

esetében ez azt jelenti, hogy a választásra jogosultak teljes körén belül visszakerült a korábbi 
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25-30%-os sávba a támogatottsága, míg az MSZP bázisa elmozdult a 10%-os alsó küszöbről 

illetve a biztos szavazó pártválasztók körében tapasztalt 20%-os minimumról. Ez utóbbi lassú 

emelkedés – kisebb-nagyobb hullámzásokkal – az esztendő második felét végig jellemzi, s az 

év végére újból megközelítette a 20%-os szintet az MSZP tábora a teljes lakosságon belül. 

Ebben – úgy tűnik – segítségére volt a hitelválság, melynek kezelésében nyújtott 

teljesítményét jobbra értékelte a közvélemény, mint az ellenzékét. A pártpreferenciák 

csökkenő különbsége az egyéb politikai preferenciákban a kiegyenlítődéssel járt együtt. Az 

ősz folyamán már hasonló arányban értékelték pozitívan a megkérdezettek mind a kormány, 

mind az ellenzék tevékenységét. A jelenlegi kormány megtartását szorgalmazók táborának 

folyamatos növekedését követően októberre már nem voltak kevesebben a kormányváltást 

akaróknál. A két nagy párt vezetőjének kormányfői alkalmassága közti eltérés is elolvadt az 

év végére.  

A kisebb pártok támogatottságának változásáról keveset lehet mondani. A teljes választásra 

jogosult lakosság körében mind az MDF, mind az SZDSZ támogatottsága 1-3% között 

ingadozott az év során. A koalícióból történő kilépés nem növelte az SZDSZ népszerűségét, 

míg az MDF táborát az őszi elnökválasztás körüli botrány tépázta meg. Az év végi mérések 

szerint a biztos szavazó pártválasztók körében egyikük sem éri el a parlamenti küszöböt 

jelentő 5%-ot. A parlamenten kívüli pártok együttes támogatottsága is igen alacsony, 

közvéleménykutatási módszerekkel egyedül a Jobbiké mérhető, de ez sem haladta meg 

szignifikánsan a két parlamenti kis pártét. 

 

 

A pártpreferenciák szocio-demográfiai háttere 
 

2008-as politikai közvélemény-kutatásaink során megkérdezett 12000 fő válaszait tartalmazó 

összevont adatbázisunkból 49% nevezett meg valamilyen pártot arra a kérdésre, hogy melyik 

pártra szavazna az országgyűlési választásokon (a kérdezettek 51%-át a szavazástól biztosan 

távol maradók, bizonytalan pártpreferenciájúak illetve a kérdésre nem válaszolók alkotják). A 

valamilyen pártot választók így kialakult csoportja 5844 embert tartalmaz, ezt az almintát 

használtuk fel arra, hogy megismerjük a pártválasztók szocio-demográfiai helyzetét. 

2008-ban a pártot választó kérdezettek 59%-a a Fideszt, 29%-a az MSZP-t, 5%-a az MDF-et, 

3%- az SZDSZ-t, 4%-a pedig más pártot támogatott volna szavazatával a parlamenti 

választáson. Életkor szerint a legidősebb bázisa az MSZP-nek van, szavazóik átlagéletkora 54 

év. Őket a Fidesz szavazói követik 47 évvel, a két másik parlamenti párt szavazóinak 

átlagéletkora egyaránt 43 év. Életkori csoportbontásban is azt láthatjuk, hogy ugyan minden 

korcsportban a Fidesz a legnépszerűbb magyar párt, de míg a 35 év alattiaknál 44% a 

különbség az MSZP-hez képest (65-21%), addig az 55 év felettieknél csak 12% (52-40%). Ha 

az egyes pártok támogatottságát a pártot választókhoz viszonyítjuk, szintén feltűnő a két nagy 

párt támogatottságának különbsége. Hiszen a 35 év alattiak körében 6%-kal magasabb a 

Fidesz támogatottsága az átlagosnál, az 55 év felettieknél pedig az MSZP felülreprezentált, 

11%-kal. 

 

1. táblázat A pártot választók pártpreferenciái életkor szerint 

 35 év alattiak 35-54 évesek 55 év felettiek pártot választók 

Fidesz 65% 63% 52% 59% 

MSZP 21% 24% 40% 29% 

MDF 6% 6% 3% 5% 

SZDSZ 4% 3% 2% 3% 

egyéb párt 4% 5% 3% 4% 

összesen 100% 100% 100% 100% 



 

A két kisebb parlamenti párt adataiból nem tudtunk igazán releváns következtetéseket 

levonni, de annyi megállapítható, hogy a fiatalabbak körében mind az MDF, mind az SZDSZ 

népszerűbb, mint az 55 év felettieknél. 

Főként a kisebb pártok bázisának megismeréshez nyújt biztosabb támpontokat, ha 

megvizsgáljuk a pártok támogatóinak belső összetételét. Ez esetben nem a pártot választók 

körében mért adatokhoz viszonyítjuk a pártok támogatottságát, hanem azt nézzük meg, hogy 

az egyes csoportok mintában szereplő arányához képest mennyiben tér el a pártok támogatói 

köre. 

2008-ban a pártot választó 35 év alattiak aránya 29% volt. Táblázatunkból látható, hogy az 

MSZP szavazói körében jóval kisebb a fiatalok aránya (21%), a többi párt szavazói között 

azonban minden esetben arányszámukhoz képest több a fiatal: a Fidesz esetében csak 3, az 

MDF-eseknél már 8, az SZDSZ szavazóinál pedig 12%-kal. Másképp fogalmazva: az 

SZDSZ-re szavazók 41%-át a 35 év alattiak adják. A 35-54 évesek között csupán egyetlen 

kiugró adattal találkoztunk, az MSZP híveinek csak 27%-a kerül ki e korcsoportból, holott ez 

a korosztály a pártot választók körében 33%-kal szerepel. Természetesen a fiatalokhoz képest 

az idősebb korosztályban épp ellentétes tendenciákat látunk. A pártot választók 38%-át adja 

ez a korcsoport, a szocialisták szavazóinak viszont több mint fele 55 év feletti. A többi párt 

támogatói körében lényegesen alacsonyabb az idősek aránya, főként az MDF-re és az 

SZDSZ-re jellemző, hogy elsősorban a fiatalabb szavazók szimpatizálnak e pártokkal. 

 

2. táblázat Pártok támogatottsága életkori csoportokban 

 35 év alattiak 35-54 évesek 55 év felettiek összesen 

Fidesz 32% 35% 33% 100% 

MSZP 21% 27% 52% 100% 

MDF 37% 39% 24% 100% 

SZDSZ 41% 33% 26% 100% 

egyéb párt 30% 42% 29% 100% 

pártot választók 29% 33% 38% 100% 

 

Az iskolai végzettség korántsem von olyan éles törésvonalakat az egyes társadalmi csoportok 

között, mint az életkor. Az összes pártot választó körében mért adatokhoz képest csupán a 

Fidesz szavazói különböznek jelentősebben: a legnagyobb ellenzéki párt népszerűbb az 

alacsonyabb iskolai végzettségűek körében, s ez főként a szakmunkásokra igaz, ebben a 

csoportban 6%-kal több a Fidesz szavazó, mint a pártot választók között. 

 

3. táblázat A pártot választók pártpreferenciái iskolai végzettség szerint 

 
max. 8 

általános 
szakmunkások érettségizettek diplomások 

pártot 

választók 

Fidesz 63% 65% 57% 54% 59% 

MSZP 30% 26% 30% 30% 29% 

MDF 3% 4% 6% 6% 5% 

SZDSZ 1% 2% 3% 6% 3% 

egyéb párt 4% 4% 4% 5% 4% 

összesen 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

A táblázat adataiból az is látható, hogy az SZDSZ-re szavazók aránya folyamatoson nő az 

iskolai végzettséggel, így a diplomások körében már kétszer annyi liberális szavazó van, mint 

az összes pártválasztó között. Még inkább egyértelmű ez a kép, ha a pártok támogatóinak 



összetételét vesszük szemügyre. Következő táblázatunkból látható, hogy az SZDSZ 

szavazóinak közel harmada diplomás (29%), holott a felsőfokú végzettségűek aránya a pártot 

választók között csak 16%. A két nagy párt esetében átlag alatti a diplomás szavazók aránya, 

míg az MDF-re voksolók körében is felülreprezentáltak, igaz, nem olyan nagymértékben, 

mint a liberális párt esetében (19%). Az MDF ugyanis az érettségizettek körében népszerűbb. 

A konzervatív párt szavazóinak 59%-a rendelkezik érettségivel, míg a pártot választóknak 

50%-a. Az alacsonyabb iskolai végzettségűek körében a nagy pártok népszerűbbek. A két 

kisebbik parlamenti párt szavazó között jóval kevesebb a szakmunkás, figyelemreméltó 

például, hogy az SZDSZ szavazóinak 12%-a rendelkezik szakmunkás-bizonyítvánnyal, a 

Fideszre voksolóknak viszont 21%-a. Ugyanez elmondható a legfeljebb nyolc általánost 

végzettekről is, a két nagy párt hívei között arányuk megegyezik, vagy enyhén magasabb, 

mint a pártot választók között, a két kisebbik parlamenti párt viszont nem népszerű ebben a 

csoportban. 

 

4. táblázat Pártok támogatottsága iskolai végzettség szerinti csoportokban 

 
max. 8 

általános 
szakmunkások érettségizettek diplomások összesen 

Fidesz 16% 21% 49% 14% 100% 

MSZP 15% 17% 52% 16% 100% 

MDF 8% 14% 59% 19% 100% 

SZDSZ 5% 12% 55% 29% 100% 

egyéb párt 13% 19% 50% 18% 100% 

pártot 

választók 
15% 19% 50% 16% 100% 

 

 

2008-ban minden településcsoportban a Fidesz volt a legnépszerűbb párt, de az életkorhoz 

hasonlóan a település is éles választóvonalat képez az egyes csoportok pártpreferenciáiban. A 

Fidesz szavazóinak aránya folyamatosan csökken a településmérettel, így a községekben élők 

körében 14%-kal magasabb a párt támogatóinak aránya, mint Budapesten. Meglepő, hogy 

ugyan az MSZP esetében is láttunk ezzel épp ellentétes tendenciát, de a főváros már 

korántsem számít a szocialisták fellegvárának. Ezt jelzi, hogy Budapesten csak 7%-kal 

magasabb a párt támogatottsága, mint a községekben. A két kisebbik parlamenti párt a 

nagyobb városokban főként Budapesten népszerű, de támogatottságuk még ezeken a 

településeken sem tekinthető kiemelkedőnek. 

 

5. táblázat A pártot választók pártpreferenciái lakóhely szerint 

 budapestiek 
megyei jogú 

városban élők 

városban 

élők 
falun élők 

pártot 

választók 

Fidesz 50% 56% 61% 64% 59% 

MSZP 32% 31% 30% 25% 29% 

MDF 6% 5% 4% 5% 5% 

SZDSZ 6% 3% 2% 2% 3% 

egyéb párt 5% 4% 3% 4% 4% 

összesen 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

A pártok támogatóinak belső összetétele jelentős különbségeket mutat. A 2008-as 

felméréseinkben résztvevők 19%-a volt budapesti, a Fideszesek körében arányuk csak 16%, a 

szocialista szavazóknak pedig 21%-a él a fővárosban. A két kisebbik parlamenti párt bázisa 



sokkal inkább Budapest-centrikus, ami főként az SZDSZ-re igaz: a liberális szavazók 38%-a 

él a fővárosban. A megyei jogú városokban élők aránya gyakorlatilag minden párt támogatói 

körében átlagosnak tekinthető. A két nagy párt támogatói között gyakorlatilag 

számarányuknak megfelelően találunk kisebb városokban élőket, az adatokból azonban 

látszik, hogy ezeken a településeken kevésbé népszerűek a kisebb pártok. Ez érvényes az 

MDF-re is (a párt szavazóinak csak 24%-a él kisvárosban), de még inkább a liberálisokra, 

ahol ez az arány csak 22%. De ugyanez elmondható a parlamenten kívüli pártokról is, ezek 

bázisa a városokban szintén csak 22%. A falvakban elsősorban a Fidesz támogatottsága 

jelentős, de a legmarkánsabb eltérést az SZDSZ-nél fedezhetjük fel. Hiszen az összes 

pártválasztó 32%-a él falun, a liberálisok támogatóinak viszont csak 18%-a. 

 

6. táblázat Pártok támogatottsága lakóhelyi csoportokban 

 budapestiek 
megyei jogú 

városban élők 

városban 

élők 
falun élők összesen 

Fidesz 16% 19% 30% 35% 100% 

MSZP 21% 22% 29% 28% 100% 

MDF 24% 22% 24% 31% 100% 

SZDSZ 38% 22% 22% 18% 100% 

egyéb párt 23% 22% 22% 33% 100% 

pártot 

választók 
19% 20% 29% 32% 100% 

  

* * * 

 

Mivel az elmúlt öt önkormányzati, illetve országgyűlési választás eredményei azt mutatták, 

hogy Budapesten igen jelentősek a két nagy párt támogatottságában a politikai különbségek – 

elsősorban Pest és Buda viszonylatában – ezért a Fidesz és az MSZP fővárosi preferenciáit 

megpróbáltuk mélyebben is elemezni. Ugyan 2008-ban mind Pesten, mind Budán magasabb 

volt a legnagyobb ellenzéki párt támogatottsága a kormánypártnál, Pesten a Fidesz 

támogatottsága jóval elmaradt a budai kerületekhez képest. A szocialisták támogatottsága 

Pesten volt magasabb, az összes megkérdezett 18%-a szavazott volna az MSZP-re, míg Budán 

csak 15%, ezzel szemben a Fidesz támogatottsága Pesten 22%, Budán viszont 29% volt. A két 

kisebbik parlamenti párt bázisában nem mértünk ilyen nagy különbséget, az SZDSZ 

támogatóinak aránya az összes megkérdezett között mind Budán, mind Pesten 3-3, az MDF-e 

pedig 4-4% volt.  

Korábbi közvélemény-kutatások, választási eredmények, valamint fontosabb társadalmi 

indikátorok alapján Budapestet hat jól elhatárolható területrészre osztottuk fel annak 

érdekében, hogy részletesebb, pontosabb képet kapjunk a fővárosi választópolgárok politikai 

attitűdjeiről. A hat területet Bel-Buda (I., II., XI., XII. kerület), Észak-Buda (III. kerület) és 

Dél-Buda (XXII. kerület), Belváros (V., VI., VII. kerület), Kelet-Pest (XIV., XVI., XVII. 

kerület), Észak-Pest (IV., XIII., XV. kerület), valamint Dél-Pest (VIII., IX., X., XVIII., XIX., 

XX., XXI., XXIII. kerület) alkotja. 

A tanulmányunk végén, a mellékletben található térképeken (12., 13. ábra) látható, hogy a 

Fidesz Észak-Pest kivételével minden egyes városrészben népszerűbb a szocialistáknál, a két 

nagy párt közt a legszembetűnőbb különbség Észak- és Dél-Budán (19%), a legkisebb eltérés 

pedig Kelet-Pesten volt (8%). Az összes megkérdezett körében mért párttámogatottságot 

tekintve az MSZP 25%-kal Észak-Pesten volt a legnépszerűbb, ahol 3%-kal volt népszerűbb a 

Fidesznél. A kis parlamenti pártok támogatottsága viszonylag eltérő városrészi sajátosságokat 

mutat. A liberális párt támogatottsága csak egy városrészben – Belváros (7%) – lépte át a 

parlamenti küszöb bejutásához szükséges 5%-ot, míg a kisebbik konzervatív párt 



támogatottsága valamivel kiegyensúlyozottabb városrészenként: az MDF Észak-Pesten (7%), 

Kelet-Pesten (5%), valamint Észak- és Dél-Budán (5%) lépte át a parlamenti küszöböt.  

 

 

Pártok ismertsége és népszerűsége 
 

A 2008. októberi felmérésünkben vizsgáltuk a magyarországi politikai pártok ismertségét és 

népszerűségét. A „Kérem sorolja fel, hogy Ön milyen magyar politikai pártokat ismer!” – 

kérdésre a megkérdezetteknek mindössze 2%-a nem tudott egyetlen pártot sem említeni, 

további 2% pedig nem kívánt válaszolni. Az átlagos említésszám valamivel több mint 4 volt, 

a kérdezettek háromnegyede 3-5 pártot nevezett meg. Az MSZP-t és a Fideszt nagyjából 

ugyanannyian említették (92-93%), egyetlen pártot 2, hétnél többet csupán a kérdezettek 3%-a 

nevezett meg. 

Ha azt is figyelembe vettük, hogy a válaszadók hányadik helyen nevezték meg az egyes 

pártokat, úgy jelentős eltérés figyelhető meg az adatokban. Hiszen míg az MSZP-t az összes 

megkérdezett 57%-a említette első helyen, addig a Fideszt csak 27%. Még a Fidesz-szavazók 

sem említik elsőre gyakrabban saját pártjukat, mint a szocialistákat (44-44%). Úgy is 

fogalmazhatunk, hogy a „párt” szó említésére a felnőtt lakosság több mint felének az MSZP 

jut elsőre eszébe, s csak alig feleannyian asszociálnak elsőként a Fideszre. A szocialista 

szavazók 80%-a említette első helyen az MSZP-t, míg 15%-uk a Fideszt. A bizonytalanoknál 

54:28 arányban említették elsőre az MSZP-t illetve a Fideszt.  

Az MDF-et és az SZDSZ-t egyaránt négyből hárman említették, az ötödik parlamenti párt, a 

KDNP pedig a kérdezettek 33%-ának jutott eszébe. Minden más párt ismertsége 20% alatt 

maradt, ami azt jelenti, hogy a kérdezettek által említett 3-5 párt tipikusan a parlamenti pátok 

közül kerül ki. A parlamenti pártokat az ismertségi sorrendben az FKGP (15%), majd a MIÉP 

(13%) követi. Érdekesség, hogy a MIÉP-hez hasonló profilú és jóval aktívabb Jobbikot csak 

8% nevezte meg, akárcsak a Munkáspártot.  

Megvizsgáltuk azt is, hogy milyen társadalmi csoportokra jellemező, hogy az átlagosnál 

nagyobb arányban nevezték meg elsőként az MSZP-t vagy a Fideszt. 7. és 8. táblázataink 

azon csoportok első pártemlítéseinek arányát mutatja, ahol az eltérés az összes 

megkérdezetthez képest meghaladta az 5%-ot. A Fideszt jellemzően a kormányváltást 

óhajtók, a jobboldaliak, az Orbán Viktort miniszterelnöknek akarók, illetve a konzervatívok 

és vallásosak említették első helyen. Az MSZP-e első helyen először is az MSZP 

szimpatizánsok, a Gyurcsány Ferencet miniszterelnöknek akarók és a baloldali 

beállítottságúak említették, továbbá a városi lakosok. 

 

7. táblázat A Fideszt, mint pártot elsőként említők aránya 

 Elsőként említi 

a Fideszt (%) 

eltérés (%) 

összes megkérdezett 27  

Orbán vezetésű Fidesz kormányt szeretne 50 23 

Fidesz szavazó 44 17 

Orbán nélküli Fidesz kormányt szeretne 41 14 

jobboldali beállítottságú 41 14 

kormányváltást akar 39 12 

mérsékelt konzervatív 37 10 

konzervatív 35 8 

vallásos az egyház tanítása szerint 35 8 

jobbközép beállítottságú 34 7 

 



8. táblázat Az MSZP-t, mint pártot elsőként említők aránya 

 Elsőként említi 

az MSZP-t (%) 

eltérés (%) 

összes megkérdezett 57  

MSZP szavazó 80 23 

Gyurcsány vezetésű MSZP kormányt 

szeretne 

76 19 

baloldali beállítottságú 76 19 

nem akar kormányváltást 70 13 

balközép beállítottságú 68 11 

városban él 63 6 

 

A 2008. októberi kutatás során a kérdezettek értékelték azt is, hogy az egyes pártokat 

mennyire érzik magukhoz közelinek vagy távolinak. A felsorolt tíz párt mindegyikét ötfokú 

skálán osztályozhatták, ahol az 1-es azt jelentette, hogy nagyon távol áll tőle az adott párt, az 

5-ös pedig azt, hogy nagyon közel áll.  

Tízből nyolc párt esetében a megkérdezettek legalább 80%-a meg tudta ítélni, mennyire áll 

hozzá közel vagy távol az adott politikai szervezet. A kérdezettek 30%-ára volt jellemző a 

többes pártszimpátia (egynél több párt számára adott közepesnél jobb jegy), kettőnél is több 

pártot magához inkább közel állónak 10% érzett, ugyanakkor 31% csak egyet sorolt ebbe a 

kategóriába, 39% viszont egyetlen pártot sem kedvelt. 

A nagyszámú elutasítás (1-es vagy 2-es osztályzat) meglehetősen gyakori. A kérdezettek 

79%-a kettőnél több párt esetében érez nagy távolságot. (Ha egy párt nincs távol, az nem 

jelenti automatikusan azt, hogy közel van, hiszen viszonylag gyakori a közepes osztályzatot 

jelentő 3-as jegy, illetve a „nem tudja” válasz és a válaszmegtagadás is).  

A Fideszt érezték a legtöbben magukhoz közel állónak, 32% adott 4-es vagy 5-ös 

osztályzatot, az MSZP-t 22% érezte magához inkább közelállónak. Meglehetősen magas volt 

a KDNP szimpátiaszintje (16%), ami annak köszönhető, hogy a Fidesz szavazói jelentős 

arányban érzik magukhoz közel állónak pártjuk parlamenti szövetségesét. A két kisebb 

parlamenti párt közül az MDF-et érzik többen (9%) magukhoz közel állónak, az SZDSZ 

esetében ez az érték 7%, ami megegyezik a Jobbik esetében kapott eredménnyel (MIÉP 5%, 

Munkáspárt és Élőlánc 3-3%). 

 

 

2008 fontosabb politikai eseményei a közvélemény tükrében 
 

Népszavazás 

 

A Forsense a népszavazás előtt 2008. februárjában végzett 1000 fős, országos közvélemény-

kutatást, amely már akkor jelezte, hogy magas részvétel mellett mindhárom népszavazási 

kérdés esetében döntő többségben lesznek az igenek.  

A kórházi napidíj esetében a határozottan, illetve inkább egyetértők együttes aránya 

megközelítette a háromnegyedes szintet (73%), a másik két esetben elérte a kétharmadot (67-

68%). A szavazáson való várható részvétel kapcsán a hagyományos önbevalláson túl 

szakértői becslésre is vállalkoztunk, ugyanis a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy az 

esetek egy jelentős hányadában a kutatási adatok alapján várható biztos részvétel nem válik 

valódi vokssá. A februári felmérés szerint a magukat biztos résztvevőnek vallók mintán belüli 

aránya 57% volt, a korábbi népszavazásokra vonatkozó adatok alapján megbecsültük a 

várható részvételt, s úgy véltük, hogy az valamelyest elmarad 50%-tól. 



A népszavazáson biztosan részt venni szándékozók becsült csoportján belül jóval nagyobb 

volt a támogatottsága mindhárom kérdésnek, mint azon kívül. A kórházi napidíj esetében a 

februári adatok szerint igennel szavazott volna a biztos résztvevők 70%-a, a vizitdíj esetében 

68%-a, a tandíj kapcsán 63%-a. Mindez azt jelentette, hogy kutatásunk szerint mindhárom 

kérdés esetében az „igenek” sikeréhez szükséges részvételi és szavazati arányt 

prognosztizálhattunk (a teljes lakosságra vetítve minimum 29-33%-os támogatottsági 

értékeket mértünk). 

A népszavazási kérdésekre adott válaszok esetében a pártválasztás volt a meghatározó 

háttérváltozó. Míg a Fidesz szavazóinak 77%-a tartozott a biztos szavazó kategóriába, addig 

az MSZP-sek közül csak 51% volt idesorolható, a pártválasztásukban bizonytalanoknak pedig 

csupán egyharmada. Mindhárom kérdés esetében a legnagyobb ellenzéki párt szavazóinak 

65%-a állította, hogy biztosan elmenne szavazni és igennel voksolna. Az MSZP-sek viszont 

nem csupán a részvételi hajlandóság alapján oszlottak meg körülbelül fele-fele arányban, 

hanem a kórházi napidíj esetében a biztos résztvevő szocialista szavazók több mint fele (55%) 

saját állítása szerint igennel voksolt volna a referendumon. A biztos szavazó MSZP-sek közt a 

vizitdíj esetében enyhe többségben voltak a nemet mondók, a tandíjnál pedig egyértelmű volt 

a nemek többsége a szocialista szavazóknál. A pártválasztásukban bizonytalan, de 

népszavazási részvételükben biztos megkérdezettek mindhárom kérdés esetében az átlagosnál 

is magasabb arányban készültek „igennel” voksolni. 

A népszavazást követő közvélemény-kutatásunk után is megfigyelhető volt ugyanaz a 

hatásmechanizmus, mint a parlamenti és helyhatósági választások esetén: utólag a 

ténylegesnél jóval többen emlékeztek úgy, hogy elmentek szavazni. Jelen esetben a 

megkérdezettek 71%-a nyilatkozott így, ami több mint 20 százalékponttal meghaladja a 

tényleges részvételi adatot.  

A tekintetben nem volt eltérés a valódi eredményektől, hogy a három kérdés közel azonos 

eredményeket mutatott. Ha csak azokat a válaszadókat tekintjük, akik elárulták, miként 

voksoltak, akkor az igenek aránya valamivel elmarad a ténylegestől, 77 és 79% közé 

becsülhető (szemben a 82-84%-os valós eredménnyel).  

A Fidesz szavazóinak 89%-a állította, hogy elment szavazni március 9-én, az MSZP-sek 

körében pedig 56%-os volt a felmérés alapján becsülhető részvétel. A szavazó szocialista 

szavazók nagy többsége (86-88%-a) saját állítása szerint elutasította a Fidesz kérdéseit, de 

ezzel az álláspontjával egyedül maradt ez a tábor, hiszen minden más mérhető nagyságú 

választói almintában az igenek voltak nagy többségben.  

Erősen megoszlottak a vélemények, hogy a népszavazás eredménye után milyen változásnak 

kellene történnie. Mert a változás szükségességével a kérdezettek 82%-a egyetértett, de hogy 

csupán a kormány politikáján kell-e változtatni (36%), vagy meneszteni kellene-e Gyurcsány 

Ferencet (18%), esetlegesen hogy előre hozott választásokat kell-e kiírni (29%), arról nem 

voltak azonosak a nézetek. 

 

 

Kormányválság 

 

A megkérdezettek 62%-a inkább, vagy teljes mértékben egyetértett azzal, hogy Gyurcsány 

Ferenc a „háromigenes” népszavazás után felmentette Horváth Ágnes egészségügyi 

minisztert. A közel kétharmados választói konszenzus azonban nemcsak Horváth Ágnes 

teljesítményének szólt, hanem utalt az egészségügyi reform szocialista szavazóbázisban 

tapasztalható elutasítottságára is. A Fidesz szavazóinak döntő része (75%) egyetértett a 

leváltással, és az MSZP-szavazók közt is kétszer annyian támogatták a miniszterelnök 

döntését (49%), mint ahányan ellenezték (24%). A pártválasztásukban bizonytalanok 



többsége (57%) is helyeselte a miniszter távozását, s az ő körükben is csupán 24% volt inkább 

ellene ennek a döntésnek.  

Erősen megosztotta a közvéleményt az SZDSZ döntése, hogy Horváth Ágnes leváltása után 

visszahívta minisztereit a kormányból. A döntés támogatói relatíve többen voltak (49%), de 

35% inkább ellenezte az SZDSZ lépését, míg 16% nem tudott vagy nem kívánt állást foglalni 

ezzel kapcsolatosan. A Fidesz szavazóinak kétharmada inkább egyetértett az SZDSZ-es 

miniszterek visszahívásával, az MSZP-szavazók többsége (55%) viszont inkább ellenezte azt. 

A bizonytalan pártpreferenciájúakat osztotta meg leginkább az SZDSZ lépése, 47%-uk 

ellenezte, 39% pedig helyeselte a koalíció felmondását.  

Az SZDSZ-ről alkotott kép a megkérdezettek fele számára nem változott, ha viszont igen, 

akkor döntő részt romlott. Az összes megkérdezett 39%-a válaszolt úgy, hogy kisebb vagy 

nagyobb mértékben romlott az SZDSZ-ről alkotott véleménye, javulásról mindössze 9% 

számolt be. Az összes megkérdezett 49%-ának nem változott a véleménye az SZDSZ-ről, a 

FIDESZ szavazókon belül 50%, a bizonytalan pártválasztásúakon belül pedig 53% 

nyilatkozott így. Az MSZP-szavazók 56%-a szemében viszont romlott az SZDSZ-ről 

kialakult kép. Míg az SZDSZ döntésének magas támogatottsága a koalíció felbomlásában 

érdekelt Fidesz szavazóknak volt köszönhető, addig a liberális pártról alkotott kép romlása 

mögött az MSZP szavazók és a bizonytalanok táborához tartozó baloldali szavazók ítélete 

húzódott meg.  

Az április eleji kormányválságért a kérdezettek megközelítőleg  ugyanakkora arányban 

tartották nagy vagy nagyon nagy mértékben felelősnek Gyurcsány Ferencet és Kóka Jánost 

(71, illetve 69%), valamint az MSZP-t és az SZDSZ-t (69 illetve 64%). Ugyanakkor 

mindössze egyharmadosra volt tehető az Orbán Viktort illetve a Fideszt nagymértékben 

felelősnek tartók aránya.  

A Fidesz szavazóinak döntő többsége Gyurcsány Ferencet és a szocialista pártot tartotta 

felelősnek a történtekért, az MSZP-szavazók viszont alapvetően a szabaddemokrata elnököt 

illetve az SZDSZ-t, továbbá a Fideszt hibáztatták. Viszont a szocialista szavazók alig több 

mint harmada értékelte nagynak az MSZP, illetve a miniszterelnök felelősségét. 

A kormányválság öt lehetséges megoldása közül áprilisban az előrehozott választások 

támogatottsága volt a legnagyobb, a válaszadók relatív többsége 42%-a választotta volna ezt 

az opciót. A második legnagyobb támogatottsággal az SZDSZ visszakozása, és az eredeti 

koalíció helyreállítása bírt (19%), míg a kisebbségi kormányzás Gyurcsány Ferenc 

vezetésével mindössze a megkérdezettek 13%-a szerint lett volna a legjobb opció. A 

kérdezettek kétharmada úgy vélte, hogy az MSZP választási esélyeit hosszú távon rontaná a 

kisebbségi kormányzás. Ugyanekkora arányban vélekedtek így az SZDSZ esélyeiről, míg a 

Fideszre nézve 70% az esélyek javulását várta a kisebbségi kormányzástól.  

Áprilisban a többség – a megkérdezettek 61%-a – úgy vélte, hogy az SZDSZ a koalícióból 

kilépve is a kormány támogatója marad, s mindössze 18% számított arra, hogy az SZDSZ a 

gyakorlatban is ellenzéki szerepet fog betölteni. A kisebbségi kormányzást a megkérdezettek 

56%-a nem tartotta hosszú távon – a következő választásokig – kivitelezhetőnek. Ugyan az 

MSZP-szavazók több mint kétharmada bizakodott ebben, de a többi választói csoport 

többsége szerint az MSZP nem képes 2010-ig önállóan kormányozni. Míg áprilisban tehát a 

megkérdezettek többsége még nem tartotta valószínűnek, hogy az MSZP képes volna a 

következő választásokig kisebbségben kormányozni, addig év végére azok kerültek szilárd 

többségbe, akik legalábbis valószínűsítették, hogy a kisebbségi kormány kitart 2010-ig. 

 

 

 

 

 



Magyar-szlovák viszony 

 

2008. október elején közvélemény-kutatást tartottunk Magyarország és a szomszédos államok 

viszonyáról, melynek aktualitását a magyar-szlovák kapcsolatok kedvezőtlen alakulása 

szolgáltatta. A kérdezetteknek ötfokú skálán kellett értékelnie a szomszédos országokkal ápolt 

kapcsolatainkat, a 8. táblázat első oszlopa a két pozitív, a harmadik a két negatív válasz 

összegét, az ötödik pedig az öt osztályzat átlagának 100-as skálára konvertált pontszámát 

mutatja. 

 

9. táblázat Szomszédos országokkal való viszonyunk értékelése 

 jó, nagyon jó 

viszony 

(%) 

semleges 

(%) 

rossz, 

nagyon rossz 

viszony 

(%) 

nem tudja 

(%) 

osztályzatok 

átlaga 100-as 

skálán 

Horvátország 53 31 4 16 66 

Ausztria 50 33 5 12 65 

Szlovénia 38 35 8 20 61 

Ukrajna  14 55 13 18 50 

Szerbia 5 51 25 18 43 

Románia  9 46 34 11 42 

Szlovákia 5 16 70 10 22 

 

Az eredmények – 2007 őszi adatfelvételünkhöz hasonlóan – azt jelezték, hogy a kérdezettek 

szomszédainkat három csoportba sorolják. A többség úgy gondolja, hogy kimondottan jó a 

viszonyunk Horvátországgal, Ausztriával és Szlovéniával, semlegesnek tartják Ukrajnához 

fűződő viszonyunkat, és a közepesnél valamivel rosszabbnak vélik kapcsolatunkat Szerbiával 

és Romániával. A harmadik csoportba egyetlen ország tartozik: 2008 őszén a kérdezettek 

kiemelkedően rossznak tartották a magyar-szlovák viszonyt. 

Második kérdésünk a kapcsolatok elmúlt fél évtizedes változására vonatkozott – a 

kérdezetteknek ismét egy ötfokú skálán kellett értékelnie az országok közötti viszony 

alakulását (10. táblázat). A válaszok százas skálára konvertált értéke csupán négy ország 

esetében tért el jelentősebben az 50-es („változatlan kapcsolat”) értéktől. Horvátország 

esetében igen jelentős, Ausztria és Szlovénia kapcsán némi javulást, Szlovákiával 

kapcsolatban viszont jelentős romlást érzékeltek a kérdezettek. Szlovákiával szemben 

egyébként is egyértelműen állást foglaltak az emberek, 68%-uk szerint romlottak a 

kapcsolatok és csupán 4%-uk szerint javultak. 

 

10. táblázat Szomszédos országokkal való viszonyunk ötéves változásának értékelése 

 javult 

(%) 

változatlan 

(%) 

romlott  

(%) 

nem tudja 

(%) 

osztályzatok 

átlaga 100-as 

skálán 

Horvátország 52 23 4 20 67 

Ausztria 31 39 12 18 57 

Szlovénia 28 41 9 22 56 

Ukrajna  16 50 10 24  52 

Románia  18 38 26 18 47 

Szerbia 12 44 21 23 46 

Szlovákia 4 12 68 16 18 

 

http://forsense.4eversoft.hu/?page=cikk&source=tarsadalom&id=15&p=4
http://forsense.4eversoft.hu/?page=cikk&source=tarsadalom&id=15&p=2
http://forsense.4eversoft.hu/?page=cikk&source=tarsadalom&id=15&p=3
http://forsense.4eversoft.hu/?page=cikk&source=tarsadalom&id=15&p=7
http://forsense.4eversoft.hu/?page=cikk&source=tarsadalom&id=15&p=5
http://forsense.4eversoft.hu/?page=cikk&source=tarsadalom&id=15&p=6
http://forsense.4eversoft.hu/?page=cikk&source=tarsadalom&id=15&p=8


A szlovák-magyar viszony romlásával kapcsolatban több kérdést is feltettünk kutatásunk 

során. A kérdezettek 75%-a hallott arról, hogy a két ország között megromlott a viszony. 

Ennek okát a legtöbben Jan Slota kijelentéseiben (30%), illetve abban jelölték meg, hogy 

Szlovákiában egy szélsőségesen nacionalista párt is tagja a kormánynak (25%). A kérdezettek 

11%-a vélte úgy, hogy a válság oka az, hogy a szlovákiai magyar iskolák kevés EU-s 

támogatást kapnak, 9%-uk, hogy a tankönyvekben nem szerepelnek magyarul a helységnevek, 

7%-uk mondta, hogy a megromlott viszonyban szerepet játszottak Göncz Kinga Szlovákiát 

bíráló kijelentései, végül 5%-uk Malina Hedvig ügyében látja a kapcsolatok elhidegülésének 

okát. A kérdezettek negyede nem tudott válaszolni a kérdésre, további negyedük pedig egyéb 

okokat nevezett meg, ezek a zöme a szlovák politika magyarellenességével magyarázza a 

kapcsolatok elhidegülését. 

A kérdezettek 14%-a nem tudta megmondani, hogy e történésekért melyik ország felelős, 

56%-uk a szlovákokat, 1%-uk a magyarokat hibáztatta, a megkérdezettek negyede szerint 

pedig mindkét ország egyformán felelős a viszony romlásáért. Szlovákia felelősségét 

elsősorban az érettségizettek és diplomások (62%), az 55 évesnél idősebbek (64%), és az 

MSZP szavazói (68%) hangsúlyozták. 

A kérdezettek közel kétharmada hallott arról, hogy a magyar külügyminiszter szóvá tette, 

hogy szerinte a felvidéki magyar iskolák kevesebb EU-s támogatást kapnak, mint a szlovák 

tanintézetek. A Külügyminisztérium kilátásba helyezte, hogy ha ez bebizonyosodik, akkor 

Magyarország az Európai Unióhoz fog fordulni. Ezzel a tervvel a kérdezettek 40%-a teljes 

mértékben egyetértett, 28%-uk inkább egyetértett, az egyet nem értők aránya 14% volt, a 

kérdezettek 18%-a pedig nem tudott a kérdésre válaszolni. Az egyetértők együttes aránya 

tehát 68% volt, ennél is magasabb értéket mértünk az 55 évesnél idősebbek körében (77%). 

A kérdezettek 56%-a gondolta úgy, hogy a magyar külpolitikának a leghatározottabban fel 

kell emelnie a hangját a magyar iskolák védelmében, 23%-uk szerint viszont csak 

feleslegesen terheli ezzel a külügyminisztérium az egyébként is feszültségekkel teli viszonyt. 

Az életkor ezúttal is fontos szerepet játszott e kérdés megítélésében. Az 55 év felettiek 63%-a 

határozott fellépést várt, és csak 18%-uk tartotta túlzottnak a magyar külpolitika reagálását. 

Ezzel szemben a 35 év alattiak körében az első opcióval a kérdezettek 39%-a értett egyet, a 

másodikkal pedig 31%-a, vagyis a fiatalok jóval megosztottabbak e kérdés megítélésében. 

 

 

Pénzügyi válság 

 

Az ősz során a globális hitel- és pénzügyi válságra vonatkozó kérdések kerültek előtérbe. A 

válaszokból kirajzolódó kép azt mutatta, hogy a kirobbanástól kezdve lassan, de biztosan 

erősödött a válság hatása, s év végére már a társadalom nagyobb része érintettnek érezte 

magát, illetve ezzel összefüggésben nőtt a jövővel kapcsolatos borúlátásuk is.  

Októberben a kérdezetteknek még csak 44, novemberben 61, decemberben már 68%-a érezte 

úgy, hogy őt is érinti a válság. Mindez azt is jelenti, hogy folyamatosan csökkent, s év végére 

már alig haladta meg a 30%-ot azok aránya, akik semmilyen személyes hatását nem 

érzékelték az ősszel kezdődő válságnak. Átlag feletti mértékben érezték magukat érintettnek a 

35-54 évesek (18%, vélhetően ezt a csoportot sújtotta leginkább a hiteltörlesztő-részletek 

emelkedése), illetve a Fideszre szavazók. A legnagyobb ellenzéki párt híveinek is 18%-a 

mondta, hogy különösen érzi a válság hatását, az ő esetükben minden bizonnyal érzelmi okok 

is közrejátszottak válaszukban, hiszen az MSZP-re voksolóknak csak 10%-a adott ilyen 

választ (amiben viszont az is  szerepet játszhatott, hogy a szocialisták szavazói között 

magasabb arányban voltak 55 évesnél idősebbek, s ebben a korcsoportban csak 9% mondta 

magát különösen érintettnek).  



Az év vége felé nőtt azok aránya is, akik úgy vélték, a következő hónapokban kisebb-nagyobb 

mértékben érinteni fogják a hitelválság hatásai. A személyes életükre gyakorolt nagymértékű 

hatást prognosztizálók aránya az októberi 15-ről decemberre 27%-ra emelkedett.  Az MSZP 

szavazói egyértelműen optimistábbak voltak a társadalom többi csoportjánál, kevesebb, mint 

egy hatoduk várta a válság nagymértékű hatását saját életére nézve a következő hónapokban. 

2008 decemberére jelentősen nőtt azok aránya, akik valószínűnek tartották, hogy egy évekig 

elhúzódó gazdasági világválság következik, melynek Magyarországon is súlyos 

következményei lesznek. A hosszú, súlyos válságra számítók aránya októberben még csak 

55% volt, novemberben már 64, decemberben pedig 73%. A borúlátás fokát legmarkánsabban 

a pártpreferencia határozta meg, év végén a Fidesz szavazói között volt a legmagasabb a 

hosszú válságra számítók aránya (79%).  

2008. novemberi felmérésünk szerint a megkérdezettek, vagy a velük egy háztartásban élők 

30%-ának volt deviza alapú hitele. Ez a csoport az átlagosnál nagyobb intenzitással figyelte a 

válsággal kapcsolatos híreket, 50%-ukat mérsékelten vagy nagymértékben érintették már a 

válság következményei, és az átlag feletti arányban valószínűsítették ugyanezt a jövőre 

vonatkozóan is. A devizahitellel rendelkezők közel felének 20-40 ezer Ft közötti összeg volt a 

havi törlesztő részlete, 16%-uknak ennél kevesebb, 27%-nak pedig több (12% nem válaszolt a 

kérdésre). A devizahitelesek közel kétharmadának nőtt a havi törlesztő részlete szeptembert 

követően. A háztartások kiszolgáltatottságát jól mutatja, hogy a devizahitellel rendelkező 

háztartások kétötöde gyakorlatilag semekkora növekedést nem tud elviselni – megszorítások 

árán sem – a havi törlesztő részletben.  

Novemberben a megkérdezettek mintegy kétharmada hallott olyan kormányzati intézkedési 

tervekről, amelyek a válság hatásait kívánták enyhíteni, és a lakosságot is érintik. A legtöbb 

említést a 13. havi nyugdíjjal kapcsolatos intézkedések kapták, a megkérdezettek 21%-a 

szerint csökkentenék, 14%-a szerint pedig eltörölnék azt.  

Öt intézkedésre vonatkozóan egyenként is kikértük a válaszadók véleményét. Három esetben 

a kérdezettek nagy többsége egyetértett a tervezettel: 90% helyeselte az állami vállalatok 

vezetőinek járó jövedelem csökkentését, 77% támogatta azt az elképzelést, hogy a 

közszolgálati dolgozók jutalma nem lehet magasabb 2 havi illetménynél, és 68% értett egyet a 

13. havi nyugdíj 80.000 Ft-ban történő maximálásával. A másik két intézkedés (a 

közszférában dolgozók 13. havi fizetésének elvonása valamint a közszférában dolgozók a 

béremelésének elhalasztása) ugyanakkor erősen megosztotta a társadalmat. 

Az érintettek közül a közszférában dolgozók döntő többsége ellenezte a 13. havi fizetés 

elvonását, valamint a fizetésemelés elhalasztását is, ugyanakkor mind az állami vállalatok 

vezetőinek jövedelemcsökkentésével, mind a jutalmak maximálásával nagy többségük 

egyetért. 

A másik fő érintett csoporthoz tartozók, a nyugdíjasok nem szálltak szembe az átlagosnál 

nagyobb arányban a 13. havi nyugdíj maximálásával, mintegy kétharmaduk inkább helyeselte 

ezt a döntést. Ez két dolgot tükrözhet: egyfelől ők is átérezték a pénzügyi válság súlyosságát, 

másrészt hogy ez az intézkedés a nyugdíjasok egy kisebb része esetében jelentkezik csak 

valós megszorításként.  

A Fidesz szavazói általában kisebb mértékben támogatták az egyes intézkedéseket, mint az 

MSZP szavazói – kivétel ez alól az állami vállalatok vezetőinek jövedelemcsökkentése – de 

az ötből csak két esetben voltak többségben az ellenzők a Fidesz-táboron belül: a 

közszférában dolgozók 13. havi fizetésének megvonása, valamint ugyanennek a körnek a 

fizetésemelés-elhalasztása ügyében.  

A kormány hitelválsággal kapcsolatos tevékenységével többen voltak elégedetlenek 

november során, mint elégedettek. Meglehetősen sokan adtak közepes osztályzatot, ami 

összességében egy 0-tól 100-ig terjedő skálára vetítve 39 pontos átlagos értékelést 



eredményezett. Az ellenzék teljesítményének még inkább negatív a megítélése: az értékelés 

átlaga 31 pont volt.  

Érdekes, hogy noha az MSZP-szavazók körében sem az elégedettség a többségi vélemény a 

kormány válságkezelésével kapcsolatosan, de 41%-uk közepesnél jobb jegyet adott erre. 

Ezzel egyidejűleg viszont a Fidesz szavazóinak mindössze 13%-a volt elégedett az ellenzék 

teljesítményével, 5-öst pedig 1%-uk adott.  

A kérdezettek 92%-a hallott arról, hogy hazánk nagy összegű, összesen 25 milliárd dollár 

értékű hitelkeretet kapott a Nemzetközi Valutaalaptól, az Európai Uniótól és a Világbanktól. 

Bár erősen megoszlanak a vélemények, de novemberben valamivel többen voltak, akik szerint 

a hitelmegállapodás káros az ország számára, mert növeli Magyarország pénzügyi 

kiszolgáltatottságát, mint akik szerint a megállapodás hasznos az ország számára, mert 

biztosítja Magyarország pénzügyi stabilitását. Az MSZP szavazói hasonló arányban hajlottak 

a hitel hasznossága felé (64%), mint a fideszesek arra, hogy inkább káros a hitelkeret az 

ország számára (61%). A pártválasztásukban bizonytalanok körében egyértelműen 

népszerűbb volt az az álláspont, mely szerint az IMF-megállapodás inkább kedvezőtlen az 

ország szempontjából.  

A megkérdezettek döntő többsége egyetértett az ellenzéknek azzal a javaslatával, hogy a 

parlament felügyelhesse, miként költi el a kormány a nemzetközi hitelkeretet. Ezzel a 

felvetéssel nem csak a Fidesz szavazóinak több mint 90%-a ért egyet, hanem az MSZP-

szavazók többsége is támogatta.  
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