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1. Bevezetés

A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület alapszabálya tartalmazza, hogy az „Egyesület

célja a helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai

kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, civil

kezdeményezések, egyesületek együttműködésének támogatása, a nemzeti és európai

értékrend – az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása, a természeti

környezet jobbítása – képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a

magyar polgári demokrácia erősítése érdekében.”  E célkitűzéseknek megfelelően jelen

kutatás célja az volt, hogy a polgári értékrend egyes elemeivel kapcsolatos percepciókat

megvizsgáljuk.

A kutatással vizsgált kör a Főváros lakosságára korlátozódott, tekintettel arra, hogy a Magyar

Polgári Együttműködés Egyesület tagsága túlnyomó részben a Fővárosban lakik, az

egyesületi rendezvények és egyéb tevékenységek nagyrészt a Fővárosban zajlanak és

zajlottak az Egyesület alapítása, 1996 óta. Az e tanulmányban foglalt eredmények úgy is

értelmezhetők, mint az Egyesület működésére, erőfeszítéseire vonatkozó utólagos mérés,

végső soron az Egyesület Alapszabályában foglalt célkitűzéseivel kapcsolatos eredményesség

visszajelzése, mérése. Emellett a polgári értékrenddel kapcsolatos vélekedések (percepciók)

fővárosi alakulása a jövőre nézve is fontos támpontot nyújt az Egyesület tevékenységének,

programjainak, rendezvényeinek alakítása, szervezése szempontjából.
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2. A kutatás módszere

2.1. A kutatás fázisai, jellemzői

A kutatás adatgyűjtési fázisa két részből állt: 5 egyéni interjú a polgári értékrend tartalmának

feltárására (kvalitatív rész), 1000 fős mintán is lekérdezhető kérdésekké transzformálásáról,

majd a tényleges lekérdezés került sorra (kvantitatív rész). A lekérdezés módja telefonos

közvélemény-kutatás (CATI – Computer-assisted telephone interviewing, számítógéppel

támogatott telefonos interjú) volt.

A kutatást végezte: Perfekt-Power Kft.  - e-benchmark.hu

Vezető kutató:Varga Zsolt

Adatfelvétel ideje: 2021.május 21. - 2020. június 11.

Válaszadók száma: 1000 fő

A lekérdezés földrajzi köre: Budapest

A mintában szerelő személyek életkora: 18+ éves állandó bejelentett lakcímmel

rendelkező állampolgárok. A minta tükrözi a területen élő lakosság nem, életkor,

legmagasabb iskolai végzettség szerinti összetételét, a minta reprezentatív a teljes sokaságra

nézve.

Hibahatár: N=1000 fő +/- 3.1 % (a teljes mintában)

(n= 642 fő +/- 3.9 %; n=551 fő +/- 4,2 %; n=507fő +/- 4.1%)

A diagramokon leggyakrabban a megkérdezettek válaszainak megoszlását (%);

illetve 1-tól 10-ig terjedő Likert-skálán és azok súlyozott átlagaival mutatjuk be.

A skálán kért vélemények esetén az átlagai mellett a választott értékek eloszlását is

bemutatjuk. Az „1” jelentése legrosszabb, gyengébb, a „10” jelentése a legjobb, erősebb

értéket jelöli.

A válaszok megoszlását több esetben segédváltozók bontásában is szerepeltetjük. Ezek a

következők: nem, korosztály, legmagasabb befejezett iskolai végzettség, munkaerőpiaci

státusz, nemzettudat, családi állapota, egyháztartásban élő legfiatalabb gyermek kora, budai

és pesti lakosok, átlagjövedelem,  képesti státusza, stb.
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2.2. A polgári értékrend analitikus megközelítése

Tekintettel arra, hogy a polgári értékrend fogalma közhasználatú, másrészt azonban nem

határozott körvonalak által határolt fogalom, ezért közvetlenül nem lehet mérni az ezzel

kapcsolatos percepciókat, hanem fel kell bontani olyan, az átlagember számára érthető

hétköznapi értékekre (változókra), amelyek a polgári értékrend fogalmának keretei között

helyezkednek el, és a válaszadóink már meg tudják ítélni, hogy számukra szubjektív

értelemben mennyire fontosak azok (konceptualizálás).

A polgári értékrend kutatásnál alkalmával a kérdőív kérdéseire kapott válaszokat

empirikus mérésként kezeltük. Elfogadhatónak azokat a változókat tekintjük, amelyek

érvényesek és megbízhatóak. Érvényesnek azt tekintjük, ami a fogalom valódi jelentését

megfogják. Akkor tekintjük megbízhatónak, ha a mérést megismételve ugyanazt az

eredményt kapjuk, ezért szándékunk szerint az év vége folyamán megismételjük a mérést.

A kutatási tapasztalatainkat kiegészítve, 5 interjút folyattunk le olyan személyekkel, akik

tisztában vannak a polgári értékrend fogalmi összetevőivel. Ezen interjúk alapján összesen 24

db egyéni-emberi, közösségi, társadalmi és jogi értéket azonosítottunk és vizsgáltunk a

kutatásban.

A kutatás kvantitatív részében a következő polgári értékrend-összetevőkkel kapcsolatos

percepciók lekérdezését végeztük el:

Kutatásba bevont értékváltozók:

• biztonság

• munka

• anyagi gyarapodás

• műveltség

• család

• helyi közösség

• megbecsülés

• segíteni másokon

• a jogi értelemben vett állampolgári jogok (pl. szavazati jog, szólásszabadság)

• állampolgári kötelezettségek jogi értelemben (pl. törvények betartása)

• politika (politika mint a közéleti tevékenység)

• civil szervezet (pld. Alapítványok, egyesületek)

• hit a mások iránti tiszteletben
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• az az érzés, hogy valóban kapcsolódom azokhoz a közösségekhez, amelyekhez

tartozom

• közéletben és/vagy a civil társadalomban való részvétel

• egészség

• nyugalom

• önmegvalósítás, azzá válik, amivé szeretne

• szabadság, azt tehet, amit akar

• örömök elérése a legfontosabb dolog az életben (hedonizmus)

• igazságos elosztás

• pénz

• vallás

• Magyarország

2.3. Az azonosított értékváltozók vizsgálata

A vizsgálatba bevont 24 db értékváltozó többváltozós elemzése alapján azonosítottuk a

polgári értékeket leképező változókat (11 darab). A változókból faktoranalízis segítségével

egy polgári értékrendet hordozó faktor-pontszámot (factor-score) képeztünk, ami a fenti

változók varianciájának 47%-át megőrzi, amit megfelelőnek fogadunk el, így egy változót

használhatunk tizenegy helyett.

Az elemzésben értékváltozókat 1..10-es skálán mértük, így a polgári értékrendet faktor-

pontszáma esetén a nagyobb érték azt jelenti, a magasabb polgári értékeket.

A faktor-pontszám egy 0 átlagú mérőszám - a teljes minta pontszáma 0 -, így faktor-pontszám

azt jelzi, hogy adott válaszadói csoport egymáshoz képest nagyobb-kisebb mértékben tartja

fontosnak a polgári értékeket.

A faktor-pontszámot (faktorszkórt) a következő értékváltozók alapján alakítottuk ki:

• biztonság,

• munka,

• műveltség,

• család,

• helyi közösség,

• megbecsülés,
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• segíteni másokon,

• a jogi értelemben vett állampolgári jogok (pl. szavazati jog, szólásszabadság),

• állampolgári kötelezettségek jogi értelemben (pl. törvények betartása),

• hit a mások iránti tiszteletben,

• az az érzés, hogy valóban kapcsolódom azokhoz a közösségekhez, amelyekhez

tartozom.

A fenti értékeket tartalmazó faktor-pontszámok elemzése alapján a következő percepciós

törésvonalak rajzolódtak ki a Fővárosban:

 A nők karakteresen támogatók, a férfiak karakteresen távolságtartók a polgári

értékrenddel kapcsolatban.

 A nem foglalkoztatottak inkább támogatók, a foglalkoztatottak inkább távolságtartók.

 A pesti kerületek válaszadói inkább támogatók, a budai kerületek válaszadói inkább

elutasítók.

 Az egyedül élők inkább támogatók, a párkapcsolatban, családban élők inkább

távolságtartók.

Az életkor szerint a polgári értékrend támogatottsága az idősebb korosztályban a

következők szerint alakult
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A polgári értékrendre vonatkozó percepciós adatokból képzett faktor-pontszám végzettségre

nézve azt mutatja, hogy az általános iskolai vagy az alatti végzettséggel rendelkezők körében

ezen értékek elutasítása jellemző, a középfokú végzettségűek körében viszont határozottan, az

ennél magasabb végzettségűek körében pedig inkább magas a polgári értékek elfogadottsága.

Az egy fős és két fős háztartások körében kedvező a polgári értékek elfogadottsága, az

ezeknél nagyobb létszámú háztartásokban azonban inkább elutasítottak a polgári értékek.
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Az önmagukat 262 ezer forint vagy alacsonyabb átlagjövedelmű csoporthoz sorolók körében

támogatott, az átlagjövedelemnél magasabb jövedelmi kategóriában, valamint a jövedelmi

kategóriába önmagukat be nem sorolók körében határozottan elutasítottak a polgári értékek.

Az általános feltevéssel szemben a fővárosi mintában az egy háztartásban élő legfiatalabb

gyermek életkora szerint (a negatív tartományban) a legfiatalabb gyermek életkorának
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növekedésével kevésbé elutasító polgári értékrendhez való viszonyulást találunk. Ezen

értékek elfogadása azonban mérhető a gyermeket nem nevelők körében. Feltehetően ezek az

eredmények arra vezethetők vissza, hogy a polgári értékekhez való viszony és az életkor

alakulása szoros összefüggést mutat: magasabb életkor magas elfogadást eredményez,

alacsony életkor pedig az elutasítás irányába hat.

Mindezek alapján fel kell tenni a kérdést, hogy mire vezethető vissza, hogy az általános

közmeggyőződéssel ellentétes eredményeket hozott a polgári értékrend karakteres

változóinak aggregát elemzése.

A gyermekek fiatalabb életkora, a magasabb jövedelem, a háztartás 3 fős vagy annál nagyobb

létszáma, az alacsony iskolai végzettség és a 39 éves vagy az alatti életkor abba az irányba

mozdítja a válaszadót, hogy a polgári értékeket utasítsa el. Ezzel szemben a gyermekeket nem

nevelők (azért is, mert már felnevelték őket), 1-2 fős háztartások, alacsonyabb jövedelem és a

közepes vagy magasabb végzettség a polgári értékek támogatását valószínűsítik. Mindez nem

tükrözi vissza a kormány politikájának anyagi haszonélvezői körét (fiatalok, családosok,

nagycsaládosok, átlag feletti jövedelműek), tehát a kérdés megközelítését nem lehet a primér

politikai üzenetek szintjén elvégezni. Ezzel szemben a kutatók egy általános

társadalomlélektani közelítést javasolnak a tapasztalt jelenség magyarázatára.
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Álláspontunk szerint Budapest: a felfelé törekvők városa.

A felfelé törekvés természetesen nem alkalmazható az idősebb válaszadókra.

Ezen a körön kívül rendre azok jelezték a polgári értékek támogatását, azokkal való

azonosulást, akik a társadalmi státuszemelkedés reális lehetőségével bírnak. Akik már nem

reménykedhetnek további emelkedésben, mert átlag feletti jövedelmüknél, sikeres,

közelmúltbeli családalapításuknál fogva a megszerzett pozíciók elmélyítése köti le

energiáikat: jellemzően inkább elutasítják, illetve kevésbé támogatják a polgári értékeket,

mivel számukra azok már nem köthetők össze céljaikkal. Ezzel együtt azok, akik eleve

alacsony végzettségűek (általános iskola), illetve fiatalok: jellemzően elutasítják vagy

kevésbé fogadják el a polgári értékeket.

A polgári értékek feltörekvő fővárosi híveiként és támogatóiként lehet azonosítani azokat,

akik középfokú végzettséggel rendelkeznek, ezért van reális lehetőségük a munka világában

való, rövid távon is eredményes részvételre, továbbá erre rá is vannak utalva, hiszen átlag

alatti vagy átlagos a jövedelmük, a pesti oldalon laknak, családalapítás előtt vannak.

Az idősebb korosztályra nézve az értékekre nézve bizonyos nosztalgiát lehet feltételezni, ami

az aktív korosztályok polgári értékrend iránt fogékony részének jellemzőivel együtt

értelmezve azt a következtetést engedi meg, hogy a polgári értékekkel való azonosulás a

vágyakra vonatkozik, a válaszadók számára a vágyak, ambíciók erősebbek, mint a tények. Az

aggregát adatokból a társadalmi mobilitás klasszikus, felfelé törekvő energiája tapintható ki.

Aki valóban felfelé törekszik, de még lent vagy középen van, az jobban rászorul a polgári

értékekre, mint az, aki egyáltalában nem törekszik felfelé. A feltételezés az általános

népmozgalom hosszú távú tendenciájával is magyarázható: a lakosság vidékről, különösen

Kelen-Magyarországról a Fővárosba (azon belül inkább Pestre) igyekszik, a Fővárosból pedig

a fővárosi agglomerációba, majd/vagy Budára. A népmozgalom nyilván a státuszkereséssel

függ össze: e rétegek célja jövedelem- és státuszemelkedést elérni a Fővárosban, majd, ha

lehet, továbbköltözni.



12

3. A vizsgált sokaság jellemzése

A következő összesített ábrák a következőkben részletesen bemutatásra kerülő adatok

értelmezéséhez nyújtanak segítséget. A minta kialakítása az alábbi arányoknak megfelelően

történt annak érdekében, hogy a reprezentativitás biztosított legyen.

Az ábrákon látható, hogy a nők, a fiatalok, a foglalkoztatottak, a pestiek, a két- és négyfős

családok, a párkapcsolatban élők és az alacsonyabb jövedelműek alkotják a vizsgált sokaság

legnagyobb részhalmazait.
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Fentiekkel ellentétben a férfiak, a középgeneráció és az idősebbek, a budaiak, az általános

iskolai végzettséggel rendelkezők, de különösen a szakmunkások, a nem foglalkoztatottak, az

egy fős, de különösen a három fős családok, valamint az átlagos, de különösen a magasabb

jövedelműek a vizsgált sokaság kisebbségi részhalmazait alkotják.

Mindez visszavezethető a fővárosra jellemző társadalmi sajátosságokra, hiszen a népesség

egy jelentős része fiatal felnőtt éveit tölti a Fővárosban tanulás vagy elhelyezkedés, karrier-

kezdés céljából, majd tovább költözik – jellemzően a főváros környéki agglomerációba.
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A mintában a gyermekével nem egy háztartáson belül élők aránya 51%-kal szerepel. A

továbbiakban látni fogjuk, hogy a magyar és/vagy európai identitás kérdése nagyon megosztja

a magyar társadalmat olyan szempontból, hogy azok, akik magyarnak nem, csak európainak

érzik magukat, az ellenzéki tábor fegyelmezett és elkötelezett támogatói és a polgári értékeket

illetően is kritikus, tartózkodó a véleményük, ezzel szemben azok, akik csak magyarnak vagy

döntően magyarnak érzik magukat, karakteresen kormánypártiak és jellemzően helyeslik a

polgári értékeket.
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4. Érték-térkép

A következőkben bemutatjuk, hogy hogyan alakult az egyes konkrét értékek támogatottsága a

válaszadók körében. A felkínált értékeknek nem mindegyikét tekintjük polgári értékeknek,

ugyanakkor a kérdőívet úgy állítottuk össze, hogy legyen mihez képest a polgári értékek

támogatottságát, illetőleg más értékekkel való együttes előfordulását megítélni.

Az alábbi ábrán szembeötlő, hogy a válaszadók reflexszerűen magas pontszámot adnak

minden kedvezően hangzó értéknek.

A fővárosi válaszadók meglehetősen hazaszeretők, Magyarország számukra átlagosan 9,2

pontot ért el 10-es skálán. Érdemes ehhez az értékhez viszonyítani a további értékekhez való

viszony megítélésében, hiszen az egyes változóknak adott értékek szórása viszonylag

alacsony.

A Magyarország 9,2-es pontszáma fölé helyezett értékek a következők:

 egészség (9,7),

 család (9,5),

 biztonság (9,4),

 munka (9,3),

 állampolgári kötelezettségek (9,3)

 műveltség (9,2),

 segíteni másokon (9,2)

 állampolgári jogok (9,2)



16

Szintén 9-es érték feletti a mások iránti tiszteletre vonatkozó kérdés 9,0-es, valamint a

nyugalom 9,1-es támogatottsága.

Szembeötlő, hogy a magas támogatottságú értékek elsősorban egyéni, illetőleg egyéni

perspektívából is értékelhető (egészség, biztonság, nyugalom, segíteni másokon, tisztelet,

műveltség)  és átélhető (család, Magyarország, állampolgári kötelezettségek és jogok)

értékek.

Nem számít meglepetésnek, hogy a vallás (6,0) és a politika (6,2) a két utolsó helyen zárt, de

ide tartozik a civil szervezetek megítélése is (6,9), valamint a civil szervezetekben és a
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közéletben való részvétel (7,2). Ezek – különösen a vallás és a politika háttérbe szorulása –

megegyezik az Ifjúság 2000 kutatások eredményeivel.1 Ugyanakkor kedvező fejleményként

értékelhető, hogy a pénz mint érték az idézett kutatásban elfoglalt (második) helyéről a

középmezőny aljára esett vissza jelen kutatásban.

A következőkben azt vizsgáljuk, hogy az egyes értékváltozókra nézve a nem, életkor,

végzettség, munkaerőpiaci státusz, pesti vagy budai oldal, magyar és/vagy európai identitás,

családi állapot, háztartási létszáma, legfiatalabb nevelt gyermek, jövedelem szempontjából

való bontás szerint van-e figyelemre méltó, karakteres elem.

Viszonylag karakteres eltérés van a megbecsülésre vonatkozó értékben a fiatalok 8,6) és az

idősek (9,2) kötött, ami természetesnek értékelhető.

A 40-59 éves korosztály vallás iránti támogatása csupán (5,5), míg a 60 év felettiek esetén

6,8.

A biztonságot az idősek igen magasra értékelik (9,7), a fiatalok inkább a relatív

középmezőnybe helyezik (8,6). Szintén életkori sajátosságnak tekinthető, hogy a fiatalok az

anyagi gyarapodást (8,7) viszonylag magasra, az idősek inkább alacsonyabbra helyezik (9,7).

Végzettség szerinti bontásban a szakmunkás megkérdezettek a nyugalmat magasra értékelik

(9,6), míg az általános iskolai végzettséggel rendelkezők viszonylag alacsonyra (8,1). A

biztonság és az anyagi gyarapodás értékeit az általános iskolai végzettséggel rendelkezők

rendre szignifikánsan alacsonyabbra helyezték a többi végzettségi kategória válaszadóihoz

képest. A vallásnak az általános iskolai végzettséggel rendelkezők körében legmagasabb a

támogatottsága (6,6), míg a pénz a szakmunkás réteg számára bír legnagyobb vonzerővel

(8,7). A szakmunkás réteg a legfogékonyabb a hedonizmusra (8,7), ugyanakkor ők a

leghazaszeretőbbek (9,4), és a közéletben való részvételt is ők értékelik legmagasabbra (7,7).

Buda és Pest, foglalkoztatott és nem foglalkoztatott szerinti bontásban viszonylag homogén

képet kapunk.

A magyar/európai identitás szerinti önbesorolással összekapcsolható értékek tekintetében

érdekes rajzolatot kapunk, amit a következő ábra szemléltet.

1 Bauer Béla (et al.): Ifjúság 2000. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, 2001.
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A fenti ábrából látható, hogy a magukat csak európainak és nem magyarnak vagy magyarnak

is érzők rendre szignifikánsan alacsonyabb pontszámot adtak a hedonizmus, a család, a helyi

közösség és a megbecsülés értékeire, mint a többi válaszadói csoport. E csoport a magukat

előbb európainak, azután magyarnak érzőkkel együtt szintén igen alacsony pontszámot adott

a vallásnak (4,7, illetőleg 4,6), míg a magukat csak magyarnak vagy először magyarnak,

azután európainak érzők átlag feletti pontszámokat adtak a vallásnak (6,8, illetőleg 6,2).
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Bár a magukat csak európaiaknak érzők aránya a teljes mintában csupán 5%, a fenti

kérdésekben is rendre alacsonyabb értéket adtak a politika, Magyarország, tisztelet, közösség

és közéleti vagy civil kapcsolódás kérdéseire. Érdemes külön megfigyelni, hogy ők

alacsonyabbra értékelték a civil szervezeti, közéleti részvételt, mit általában a civil

szervezeteket, ezzel szemben a magukat legalább részben magyarnak érzők fordítva: minden
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rész-kategóriájukon belül magasabbra értékelték a tényleges részvételt, mint a civil

szervezeteket általában.

A háztartás létszáma szerinti bontásban a válaszok meglehetősen homogén képet mutatnak.

Az egy háztartásban élő legfiatalabb gyermek életkora szerinti bontásban a nyugalomra

vonatkozó válaszok átlagos pontszáma a 6 éves vagy annál fiatalabb gyermeket nevelők

esetében 8,2, a gyermeket nem nevelők esetében 9,4. Egyebekben e kategória szerint

kimondottan homogén a válaszok eloszlása.

Jövedelmi szint szerinti bontásban az átlag alatti jövedelműek átlagos értékelése (6,3) és az

átlag feletti jövedelműek által adott átlagos pontszám között (5,2) viszonylag nagy különbség

van. A jövedelmüket nem bevallók messze átlag alatt ítélik meg a politikát (4,9) és a civil

szervezeteket általában, ugyanakkor némileg paradox módon ők vágynak leginkább arra,

hogy kapcsolódjanak a közösséghez, amelyhez tartoznak (8,5).

A közéleti és civil részvétellel készségével való rendelkezés kérdésére (Mennyire érzi, hogy

Ön rendelkezik azokkal a gyakorlati készségekkel és képességekkel, amelyek segítségével

aktív részese lehet a közéletnek és/vagy a civil társadalomnak?) adott átlagos pontszám 6,6

azzal, hogy egyértelmű igennel (10) ponttal a minta viszonylag nagy része, 18%-a felelt.

Egyebekben meglehetősen homogén a válaszadók különböző csoportjai szerinti megoszlás.
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5. Pártpreferenciák és polgári értékrend a Fővárosban

5.1. Van-e a Fővárosban kormányváltó hangulat?

A fővárosi választási részvételre vonatkozó hajlandóságot viszonylag magasnak lehet

értékelni.

E viszonylag magas részvétel mellett a Fővárosban enyhe, de mérhető kormányváltó hangulat

érzékelhető a válaszadók körében. (Következő ábra. ) A nem válaszolók aránya azonban

magas, különösen a valószínűleg nem, biztosan nem szavazók számához (összesen 9%)

viszonyítva.
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A nem válaszolók számából levonva a nem szavazók (és valószínűleg nem szavazók) számát,

még mindig marad 11%-nyi szavazó, aki nem nyilvánult meg abban a kérdésben, hogy

kormányváltó hangulatot érez-e.

Szignifikánsnak tekinthető különbség van a kormányváltó hangulat tekintetében a férfiak és

nők között.
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A fenti ábra szerint pedig jelentősen eltér a férfiak és nők válaszolási hajlandósága. A nem

válaszolók 24%-a nő, a férfiak közül csak 17% nem válaszol.

A kormányváltó hangulat erőteljes összefüggést mutat azzal, hogy a válaszadó melyik életkori

csoportba tartozik.
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A fiatalok 45%-a érez kormányváltó hangulatot, 27%-a pedig nem. Ezzel szemben a

középgeneráció 48:37, a 60 feletti generáció pedig 46:39 arányban elutasítja a kormányváltás

gondolatát. Fontos megjegyezni, hogy a fiatal generációban igen magas, 27% a nem

válaszolók aránya.

Szintén a kormányváltó hangulathoz tartozik, hogy a budai oldalon élőknél 41-41% a

kormányváltó hangulatot érzők és azt tagadók aránya, míg a pesti oldalon 41% vágyik

kormányváltásra, 37% pedig ellenzi azt. Kormányváltó hangulat szempontjából tehát a

klasszikusnak mondható Pest-Buda különbség mérhető.
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A kormányváltó hangulatra vonatkozó, végzettség szerinti bontás érdekesen heterogén képet

mutat. Míg a szakmunkás válaszadók határozottan nem éreznek kormányváltó hangulatot

(28:59), addig az általános iskolát (sem) végzettek (40:22) és a felsőfokú végzettségűek

(49:34) határozottan kormányváltó hangulatot jeleztek vissza, míg az érettségizettek

megosztottak a két percepció között (40:42), kissé a politikai stabilitás megőrzése mellett

foglalva állást. Mindezt azzal együtt kell értékelni, hogy a leginkább kormányváltó

hangulatban lévő 8 általánossal (sem) rendelkezők 38%-a megtagadta a válaszadást.

Önmagukhoz képest szintén magasnak számít a válaszmegtagadók száma a felsőfokú

végzettségűek körében. Mindebből arra lehet következtetni, hogy a kormányváltó hangulat

aránya valós választási helyzetben magasabb lenne, mint az itt mért érték.

A kormányváltást kívánók és ellenzők aránya a foglalkoztatott fővárosi válaszadók körében:

43:43, a nem foglalkoztatottak azonban 39:43 arányban ellenzik a kormányváltást.

Az európai és magyar identitás viszonyát tekintve a kormányváltó hangulatra vonatkozó

válaszok megoszlása az alábbi arányokat mutatja.
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Az értékrendi kérdésekhez hasonlóan a magukat csak magyarként identifikálók szilárdan

ellenzik a kormányváltást (22:59 arányban), a magukat tisztán európaiként azonosítók pedig

határozottan kormányváltást szeretnének (73:7 arányban). A vegyes és rejtett identitású

csoportok, akik a legnagyobb válaszadói kört képviselik, meglehetősen határozottan

kormányváltás-pártiak, különösen azok, aki egyenló arányban tekintik magukat magyarnak és

európainak (66:3).
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A kormányváltó hangulat és családi állapot között feltárt összefüggés némileg ellentétes az

előzetesen feltételezhetővel: a párkapcsolatban élők is kissé a kormányváltás felé hajlanak.

A családi állapot és a kormányváltó hangulat kapcsolatát részletesebben megfigyelhetjük, ha

az egy háztartásban élő személyek száma szerint tovább bontjuk a válaszadók körét.
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Szembeötlő, hogy a 3 és az 5 fős családban élő válaszadók többsége nem támogatja a

kormányváltás gondolatát. Az 5 fős vagy nagyobb családok esetén ezt kimondottan markáns

véleményként kell rögzíteni (33:57), hasonló kimenetelű, kevésbé markáns kép adódik a 3 fős

családok körében. A 4 fős családok azonban 47:19 arányban kormányváltást szeretnének. E

jelenséget lehet a kormány eddigi intézkedéseivel magyarázni. A demográfiai összkép

előnyös irányba fordítása az 5 fős vagy nagyobb családok kedvezményeinek növelése

irányába mozdította a kormányt, a családi otthonteremtési támogatás pedig javarészt a friss

családalapítókat (3 fős család) érintette, a 2 gyermekből és 2 szülőből álló klasszikusnak

mondható késő-kádári nukleáris családok azonban úgy érezhették, hogy kétségtelen terheik

ellenére nem kaptak kellő elismerést.



29

A jövedelmi helyzet és a kormányváltó hangulat közötti kapcsolatot szemlélteti a következő

ábra.

A kormányváltó hangulatra vonatkozó jövedelmi kategóriák szerinti bontás eredménye szerint

az átlagjövedelműek körében enyhén kormánypárti a hangulat, azonban minden egyéb

jövedelmi kategóriában – beleértve azokat is, akik a jövedelmi kérdésre nem válaszoltak –

markáns kormányváltó hangulat érzékelhető.
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5.2. A miniszterelnök személye és az „Orbán-faktor”

A következőkben azt a kérdést vizsgáljuk, hogy amennyiben perszonifikált választási

kérdéssel szembesültek a válaszadók, kit választottak és a személyre vonatkozó

preferenciájuk hogyan viszonyult értékrendi válaszaikhoz.

Egy elméleti miniszterelnök választáson a fővárosi válaszadók körében is tetemes Orbán

Viktor előnye. A kérdés elméleti szempontból is érdekes, amennyiben az Orbán Viktorra
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szavazók inkább pozitívan ítélik meg a polgári értékeket is. Ez utóbbi összefüggés

szempontjából érdemes külön is megemlíteni Dobrev Klára megítélését, aki amellett, hogy

stabil második helyezett ebben a versenyben, a polgári értékek alapján szavazók számára

viszonylag elfogadható vagy csekély mértékben elutasított, helyesebben fogalmazva:

támogatói csak csekély arányban utasítják el a polgári értékeket. Ebben Dobrev Klára

támogatói jelentősen különböznek Karácsony Gergely támogatóitól, akik meglehetősen

karakteresen ellenzik a polgári értékeket. Megkockáztatható az a  feltételezés, hogy a polgári

értékekkel való nyilvános azonosulás vagy az azoktól való távolság befolyásolhatja a

miniszterelnök-jelöltek megítélését.

A férfiak és nők miniszterelnök-preferenciái minimális mértékben térnek el egymástól, e

kérdés külön részletezést nem igényel.

A miniszterelnök-preferenciák kor szerinti megoszlása igen markáns különbséget mutat: a

fiatal generáció határozottan ellenzéki (összeadva az ellenzéki preferencia-értékeket) a közép-

és idősebb generáció határozottan kormánypárti, pontosabban: miniszterelnök-párti.
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A fiatal korosztály számára Dobrev Klára pillanatnyilag elfogadhatóbbnak tűnik, mint

Karácsony Gergely. Nem lehet megjegyzés nélkül hagyni, hogy a válaszmegtagadás e kérdést

illetően a fiatal korosztályban rendkívül magas (38%), mindenesetre kis kockázattal

feltételezhető, hogy e csoport miniszterelnök-preferenciája is inkább, sőt, határozottan

ellenzéki, nem pedig kormánypárti. Szintén szembeötlő a másik két korosztály magas

válaszmegtagadási rátája e kérdésnél (23%, illetve 28%).

A végzettség szerinti bontás további adalékokkal szolgál a miniszterelnök-jelöltek

küzdelmére nézve.
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Az általános iskolai végzettséggel rendelkezők körében kiélezett küzdelem tapasztalható

Dobrev Klára és Orbán Viktor között, kettejük párharcát illetően azonban a szakmunkások

határozottan, az érettségizettek és a felsőfokú végzettségűek pedig jelentősen Orbán Viktor

irányába mozdítják el. Az érettségizettek és a felsőfokú végzettségűek ellenzéki jelöltekre

adott szavazatainak összeadása esetén még mindig Orbán Viktor vezet, bár viszonylag

csekély fölénnyel. A nem válaszolók aránya azonban az általános iskolát végzettek esetében

rendkívül magas, 46%-os, az érettségizettek és a felsőfokú végzettségűek esetében szintén

számottevő, 31%, illetve 29%.
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A foglalkoztatottság szerinti bontás adataiból kitűnik, hogy a foglalkoztatottak körében Orbán

Viktor nem nyerné meg a miniszterelnöki szavazást, ha az ellenzéknek egyetlen

miniszterelnök jelöltje lenne. A nem foglalkoztatottak támogatása azonban egyértelmű Orbán

Viktor iránt.

Némileg meglepőnek tekinthető, hogy a foglalkoztatotti rétegben a kormány politikájának

középpontjába állított foglalkoztatáspolitika (és annak tagadhatatlan sikeressége) ellenére

viszonylag csekélyebb Orbán Viktor támogatottsága (ugyanekkor az ellenzéki jelöltek

támogatottsága viszont magasabb), a nem foglalkoztatott rétegben pedig magasabb.

A budai és a pesti oldal eredményeinek összevetéséből egy kézenfekvő és egy nem eleve

nyilvánvaló következtetés adódik.
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Önmagában az, hogy Orbán Viktornak nagyobb a támogatottsága Budán, mint Pesten, nem

tekinthető meglepőnek. Két fő lehetséges kihívója, Karácsony Gergely és Dobrev Klára

azonban szintén Budán erősebb. A látszólagos ellentmondást az oldja fel, hogy Pesten

lényegesen nagyobb, (34%-os) a válaszmegtagadók aránya.

A magyar és európai identitás összevetése a fővárosi mintában az értékrendi kérdések körében

is érdekes, karakteres mintázatot adott.
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A magyar és európai identitással kapcsolatos összevetés eredménye a miniszterelnök-

jelöltekre vonatkozó bontásban is karakteres rajzolatot mutat – az értékrendi kérdésekhez

hasonlóan.  A fő törésvonal a magukat csak magyarnak tekintők és a magukat csak

európainak tekintők között húzódik. A magukat magyarnak tekintők 57%-a szavazna Orbán

Viktorra, míg a magukat csak európainak tekintők 40%-a Karácsony Gergelyre szavazna.

Dobrev Klára erőssége azonban az, hogy képes a köztes kategóriák („elsősorban magyarnak,

másodsorban európainak” 12%, „elsősorban európainak, másodsorban magyarnak” 17%,

„egyformán európainak és magyarnak” 20%) szavazatai közül is viszonylag nagy arányt

mozgósítani. A jelöltek szavazói magyar és európai identitás szempontjából meglehetősen jól

kivehetően, komplementer viszonyban vannak.

A nevelt gyermekek számát illetően érdekes összefüggésre bukkanhatunk a következő ábra

tanulmányozásakor.
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A miniszterelnök személyére vonatkozó preferenciákat tekintve érzékelhető az egy fős és a

négy fős háztartások bizonyos ingerültsége, ami abban is kifejezésre jut, hogy közülük 33%,

illetve 45% megtagadta a válaszadást. A négy fős háztartásban élők 21%-a szavazna Dobrev

Klárára vagy Karácsony Gergelyre, miközben a teljes mintában való reprezentációjuk 28%-ot

tesz ki. Ezzel szemben az 5 fős vagy ennél nagyobb családok támogatása Orbán Viktor

irányába megkérdőjelezhetetlen, 57%, ugyanakkor arányuk a mintában csupán 5%-os.

A legfiatalabb nevelt gyermek életkora alapján is érdekes rajzolatot kapunk a miniszterelnök

személyével való percepciót illetően.
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A legfiatalabb gyermek életkora szerinti bontás szintén kirajzolja az előbbi ábrában

érzékelhető elégedetlenséget, csak kissé más nézőpontból. A 6 év alatti gyermeket nevelők

körében Orbán Viktor támogatottsága 24%-os, miközben Dobrev Klára támogatottsága 21%,

Karácsony Gergely támogatottsága pedig 12%, együttes támogatottságuk 33%. Ugyanezen

szavazói körben a válaszmegtagadás aránya is rendkívül magas, 39%, illetve 40%.

Jövedelmi bontásban szemlélve a miniszterelnök-jelöltek személyével kapcsolatos percepciót,

a legnagyobb létszámbeli klasztert kitevő alacsony jövedelműek körében Orbán Viktor

előnyét lehet megállapítani két fő kihívójával szemben (35% : 25%).
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Ehhez hasonló kép rajzolódik ki a közepes és a magas jövedelmi klaszterben is azzal, hogy a

magas jövedelműek között Karácsony Gergely viszonylag népszerűnek tűnik 15%-os

támogatottságával. A jövedelmi kérdéssel kapcsolatban a válaszmegtagadók aránya rendkívül

magas, 47%-os.

A miniszterelnök-jelöltekkel kapcsolatos kérdésekre adott válaszok rávilágítottak arra, hogy

kormánypárti oldalon létezik, sőt, igen erős az „Orbán-faktor”. Az „Orbán-faktor” olyan

szavazói csoportokat is képesek megszólítani, amelyeket hagyományosan nem tekintünk a

Fidesz-KDNP bázisának: alacsony jövedelműek, szakmunkások. A kampányt alakítók

feladata annak megállapítása kormányoldalon, hogy az „Orbán-faktort” mennyire

hangsúlyosan kívánják megjeleníteni. Az az eredmények fényében leszögezhető, hogy az

„Orbán-faktor” csak akkor működőképes, ha kormányoldalon kétségtelenül és
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félreérthetetlenül egyértelmű, hogy ki az „Orbán-faktorral” bíró jelölt. Olyan helyzetben,

amikor a szavazópolgárok számára látható polgári oldalon több jelölt is felbukkan, az „Orbán-

faktor” nyilvánvalóan veszíthet hatékonyságából.

A következőkben az „Orbán-faktortól” mentes, klasszikusnak nevezhető pártpreferencia-

kérdésre adott válaszokat vizsgáljuk, hiszen a magyar választási rendszer sajátossága, hogy

képviselő-jelöltre és pártlistára kell szavazni, nem pedig miniszterelnökre vagy köztársasági

elnökre.
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6. A pártok jelöltjeivel kapcsolatos preferenciák

Az előbbiekben a miniszterelnök-jelöltekkel kapcsolatos percepciókat mutattuk be, a

következőkben bemutatott kérdések a valódi választási kérdést reprezentálják.
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A fenti ábra bizonyos magyarázatra szorul a következők szerint:

 "Biztos" szavazók, azok akik biztosra ígérték a választáson való részvételüket („Részt

venne-e egy most vasárnap megrendezendő országgyűlési, parlamenti választáson?”

kérdésre a "Biztosan elmenne szavazni"-t választotta

 A "jelöltet választók egy az egyben induláskor" azok, akik a "Ha a FIDESZ-KDNP

jelölttel szemben csak az ellenzéki pártok egy közös jelöltje indulna, hogy legyőzzék a

FIDESZ-KDNP kerületi jelöltjét, akkor Ön kire szavazna?" kérdésnél választottak

vagy a FIDESZ vagy az Ellenzék közös jelöltjét.

 A "Biztos" jelöltet választók egy az egyben induláskor", azok akik " Biztosan elmenne

szavazni" és (a FIDESZ vagy az ellenzék jelöltjét választották).

 Lényegében ebben a halmazban vannak az igazán elkötelezett szavazók.

Az összesített eredmény igen kiélezett küzdelmet vetít előre azzal, hogy a kormánypártok

szavazói elkötelezettebbek, biztosabbra ígérik szavazási részvételüket. Egy esetlegesen

sikeres elbizonytalanító kampány vagy esemény az ellenzék irányába mozdíthatja a mérleg

nyelvét a Fővárosban. Alacsony részvétel esetén viszont a kormánypárti jelöltek jó

eredményre számíthatnak. Mindazonáltal a választások már most érezhető érzelmi hőfoka, és

a valódi verseny minden előzetes tapasztalat szerint magas vagy legalábbis viszonylag magas

választási részvételt fog eredményezni.

A kutatás egyik elméleti értéke, hogy azt is meg lehet vizsgálni eredményei alapján, hogy

vajon van-e összefüggés a pártpreferenciák és az értékrendi percepciók között. A fenti ábra

élesen mutatja, hogy igen, ez az összefüggés jelenleg is és a Főváros társadalmán belül is

fennáll.
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Abban az esetben, ha az ellenzéki oldalon egyetlen jelölt lépne fel, férfi-nő bontásban a

következő percepciós képet kapjuk.

A fenti ábrán látható, hogy a teljes lakosság körében igen kiélezett küzdelemre lehet

számítani egyetlen ellenzéki jelölt esetén azzal, hogy kormánypárti szempontból a női

szavazók megnyerése kulcsfontosságú lehet, különös tekintettel arra, hogy arányuk a vizsgált

mintában 54:46 a férfiakkal szemben. A nők körében magasabb volt a nem válaszolók aránya

(30% a férfiak 23%-ával szemben), így a nők körében érezhető egyfajta bizonytalanság vagy

távolságtartás a témát illetően.

A kor szerinti pártpreferencia-alakulás elemzése is érdekes összefüggést hoz.
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A fiatalok körében felvett pártpreferencia alapján egyértelműen egy ellenzéki közös jelölt

győzelme látható a Fővárosban (25:43) arányban, amit a kormányoldal részéről a

középgeneráció és az idősebb generáció ellensúlyoz (45:33, illetve 48:30 arányban). A

fiatalok részéről azonban nagy a válaszmegtagadók aránya, ami meglehetősen

kiszámíthatatlanná tesz egy konkrét választási helyzetet. Alacsony részvétel esetén ugyanis a

magasabb fegyelmezettségű közép- és idősebb generáció szavazatai alapján a kormánypárti

jelölteknek lehet jó esélyük, magas részvétel azonban – és a fiatalok körében végzett

mozgósítás, nem utolsó sorban a közösségi média eszközeivel – az ellenzék irányába

billentheti a mérleg nyelvét.

A végzettség szerinti bontás megerősít egy olyan összefüggést, amire már az értékrendi

kérdések kapcsán is lehetett következtetni, nevezetesen: a szakmunkás réteg – bár a

Fővárosban csekély a létszáma (12%) – elkötelezett kormánypárti.
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Jelentős a létszáma viszont az érettségivel rendelkezőknek (39%), valamint a felsőfokú

végzettségűeknek (32%), akik közül az előbbiek 42:34 arányban szintén a kormánypártok felé

hajlanak. Az ellenzék fővárosi biztos támogatói döntően az értelmiség köréből kerülnek ki,

azonban számukra az igazán jelentős mozgósítási potenciált a 43%-os válaszmegtagadási

rátával mért 8 általánost végzettek köre jelent.

A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szempontjából a fővárosi értelmiség érték- és

pártpreferencia vizsgálatának eredményeiből levonható az a következtetés, hogy az Egyesület

által képviselt értelmiségi üzenetek és értékek jelentős potenciált hordoznak a konzervatív

oldal számára.
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Szintén felvethető a kormányoldal szempontjából az a kérdés, hogy érdemes-e a

szakmunkások és az érettségizettek optimizmusának és preferenciáinak a 8 általánost

végzettek irányába való átadásával kísérletezni. Jelen felmérés adataiból úgy tűnik, hogy azok

a rétegek, amelyek közvetlen tapasztalatuknál fogva joggal érezhetik úgy, hogy a valóság

számukra megragadható, alakítható, tevékeny részesei saját és környezetük sorsának,

meglehetősen karakteresen hajlanak a polgári értékek elfogadására és ezzel együtt – bár

nyilván nem mechanikusan – kormánypárti preferenciáik kinyilvánítására. Ezzel szemben

azok a rétegek, amelyeknek vagy azért nincs perspektívájuk mert végzettségüknél fogva (8

általános) csak nagyon alacsony bérű és fáradságos munkahelyekben reménykedhetnek a

státuszemelkedés reménye nélkül vagy pedig már befutottak (értelmiségi karrierrel bírnak), és

ezen belül vagy ennek korlátai miatt nem reménykedhetnek státuszemelkedésben, hajlamosak

ingerültségüket a kormánypártok és nem utolsó sorban a polgári értékek ellen fordítani és

szavazatukkal is kifejezni.

E rétegek számára a perspektíva adás és a társadalmilag helyes célok felé mobilizálása a

státuszemelkedés lehetőségével együttesen hozhat fokozatos változást.

A foglalkoztatott - nem foglalkoztatott státusz szerinti bontást tekintve nyilván a nyugdíjasok

preferenciája mozdítja a nem foglalkoztatottak szimpátiáját a kormánypártok irányába.
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A foglalkoztatottak körében azonban meglehetősen meggyőző fölénnyel (39% 31%

ellenében) az ellenzék közös jelöltje vezet. Ez mindenképpen meglepetés lehet az 1 millió új

munkahely megteremtését meghirdető és sikerrel végrehajtó kormánypártok számára. A

korábbi státuszemelkedés emléke azonban elhalványulhatott, és a munka világába 6-7 éve

megérkezett, 8 általánossal rendelkező szavazók számára a további státuszemelkedés

lehetőségei nem állnak rendelkezésre. Mindez erőteljes jelzést ad arra, hogy a betanított

munkások és szakmunkások kiképzésének az eddigieknél nagyobb arányú lehetőséget,

szélesebb területet kell adni.

Pest-Buda bontásban vizsgálva a vizsgálat visszaigazolta azt a tapasztalatot, hogy a

kormánypártok jobban teljesítenek a budai kerületekben. Ennek elméleti szempontból nincs



48

nagy jelentősége, ugyanakkor a konkrét választási matematika szempontjából jelentősen

befolyásolhatja a fővárosi, ezen keresztül az országos eredményeket.

A magyar és európai identitás mentén vizsgálva a kormánypárti és a közös ellenzéki

jelöltekkel kapcsolatos percepciókat, az értékrendi és a miniszterelnök-jelölti kérdésekhez

hasonló, karakteres különbségeket találunk.
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A magyar és európai identitás kérdése a fővárosi választási magatartás egyik nagy,

szimbolikus értékű kérdése. A kormányoldalnak ezen a téren jelentős adottsága, előnye

lehetne, tekintettel arra, hogy a magukat csak magyarként vagy elsősorban magyarként

azonosítók aránya a mintában 75%, míg a magukat csak európaiként vagy elsősorban

európaiként azonosítok aránya a mintában 22%. Az önmagukat egyformán európaiként és

magyarként azonosítók aránya mindössze 2%, az „Egyiknek sem…” kategória aránya 1%. A

kormányoldal erőforrása a magukat csak magyarként azonosítók 58%-os, határozott

támogatása úgy, hogy a magukat csak magyarként azonosítók aránya a mintában 32%. A

kérdésben mégsem egyértelmű azonban a helyzet, ugyanis azok között, akik elsősorban

magyarnak és másodsorban európainak érzik magukat, a kormánypártok támogatottsága 28%,
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míg az ellenzéki pártoké 43%, miközben e kategória a teljes mintában 43%-os (tehát a

legnagyobb) súllyal szerepel.

A viszonylag kis súllyal reprezentált, európai identitást hangsúlyozó válaszadók esetében az

ellenzék támogatottsága markáns. A magukat elsősorban európainak, másodsorban

magyarnak vallók között 31% a kormánypártok és 48% az ellenzék támogatottsága. A

magukat csak európaiként azonosítók mindössze 7%-a kormánypárti, 64%-a pedig ellenzéki.

Mindebből az olvasható ki, hogy a kormánypártoknak jelentős tartalékuk van abban, hogy

Magyarország EU-ban elfoglalt helyét, vízióját, jövőképét, adott esetben pedig kritikáját az

európai integrációval szemben úgy fogalmazzák meg, hogy az megszólítsa, bevonja azokat,

akik elsősorban magyarnak, másodsorban európainak vallják magukat.

A párkapcsolatban élőkről könnyen lehet az a meggyőződésünk, hogy számukra

kézzelfogható előnyöket kínál a kormány családbarát politikája. A Fővárosban azonban közel

sem lehet ilyen egyszerű sémával megközelíteni a párkapcsolat és a pártpreferencia

összefüggését.
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Meglepő módon a párkapcsolatban élők (a mintában 60%) inkább az ellenzékre, az egyedül

élők (arányuk a mintában: 40%) inkább a kormánypártokra szavaznak. Az egyedül élők

körében tapasztalható magasabb (32%-os) válaszmegtagadás azonban azt sejteti, hogy e

rétegben bizonyos politikával kapcsolatos ingerültségre lehet számítani.

A háztartások létszáma szerinti bontás jelentős különbséget mutat a háztartásban élők száma

szerint.
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A pártpreferenciákkal kapcsolatos válaszok között jelentős különbség és ellenzéki erőforrás

mutatkozik a 4 fős háztartásokkal kapcsolatban. E körben a kormánypártok támogatottsága

17%, az ellenzéké 45%, miközben a válaszmegtagadók aránya itt a legmagasabb: 38%,

miközben a négy fős háztartások a mintában 28%-os súllyal szerepelnek.

A megkérdezett személy háztartásában nevelt legfiatalabb gyermek életkora szerinti

eredmények a következők szerint alakulnak.
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Az összesítésből látható, hogy a fiatalabb gyermeket nevelők meglehetősen kritikusak a

kormánypártokkal, és 47%-ban, 23% ellenében az ellenzéki pártokat támogatják. A 6-11 éves

korú gyermeket nevelők szintén dominánsan ellenzékiek, 43%-ban az ellenzéket, 19%-ban a
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kormánypártokat támogatják. Ennek oka a fővárosi szavazók között nem teljesen egyértelmű.

A fiatal szavazói csoportok általános ellenzéki beállítottsága egyszerű magyarázattal szolgál.

A jövedelem szerinti pártpreferenciák szempontjából a korábbi kérdésekből kirajzolódott,

hogy a szakmunkás réteg kormánypárti, a 8 általánossal bírók és a felsőfokú végzettségűek,

valamint az átlagnál magasabb jövedelműek inkább ellenzéki beállítottságúak.

A fenti ábra is hasonló tendenciáról árulkodik. Az átlag alatti jövedelműek körében döntetlen

az állás, az átlagos jövedelműek körében a kormánypártok fölénye érezhető, ugyanakkor az
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átlag fölött keresők 44%-a ellenzéki jelöltet támogatna, míg 35% adná szavazatát a

kormánypártok jelöltjeire.

Végül megvizsgáltuk a pártpreferenciák alakulását olyan feltételezett helyzetben, ha a

kormánypártok és az egységes ellenzék jelöltje mellett még egy független vagy névleg

független jelölt is indul.

Abban az esetben, ha egyes területeken felbukkanna egy független vagy legalább névleg

független jelölt, jelentősen felborulni látszik mindaz, amit a fenti elemzésben bemutattunk a
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pártpreferenciákat illetően. Mindenesetre, a szavazók faktor-pontszáma (szkórja) ellenőrző

funkciót is betölt, hiszen a faktor pontszámok alapján látható, hogy melyik táborból

szavaznának inkább az adott jelöltre.

A Fővárosban látható, hogy egy „független” jelölt faktor-pontszáma alig különbözik az

ellenzéki közös jelölt faktor pontszámától, miközben a biztosan pártot és jelöltet választók

Az elemzés alapján úgy tűnik, hogy egy „független” jelölt felbukkanása azt a jelöltet gyengíti,

amelyik saját közegében van (hagyományosan ide vagy odaszavazó körzet). Mégis, a

kormánypártok számára egy-egy független jelölt felbukkanása kihívást jelenthet, hiszen a

visszalépésekkel a független jelölt elszigeteltsége megtörhető. Ennél fontosabb, hogy

esetlegesen többes kormánypárti  vagy polgári értékrendű jelöltek számára a fent kifejtett

„Orbán-faktor” érvényesítése szempontjából nehézséget, sőt, áthidalhatatlan nehézséget

okoznak.
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