
MAGYAR POLGÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉS
EGYESÜLET

Polgári értékrend kutatása
2022. április - május



Kutatás adatai
Megrendelő: Magyar Polgári Együttműködés Egyesület - MPEE
Kutatást végezte: e-benchmark.hu - Perfekt-Power Kft.
Vezető kutató: Varga Zsolt
Lekérdezés módja: Telefonos közvélemény-kutatás (CATI)
Adatfelvétel ideje: 2022. 04. 25. -  2022. 05. 10.
Válaszadók száma: 1000 fő
Terület: Budapest
Minta: 18+ éves állandó bejelentett lakcímmel rendelkező

állampolgárok
Hibahatár: N=1000 fő +/- 3.1 % (teljes minta)

Reprezentatívitás: A minta tükrözi a területen élő lakosság
nem, életkor, legmagasabb iskolai szerinti összetételét.
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Megjegyzés:Megjegyzés:Megjegyzés:
• A diagramokon leggyakrabban a megkérdezettek válaszainak megoszlását (%);

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

• A skálán kért vélemények esetén azátlagai mellett a választott értékek eloszlását is
bemutatjuk. , ahol a 1 jelentése legrosszabb, gyengébb, a 10 jelentése a legjobb, erősebb
értéket jelöli.

• A válaszok megoszlását több esetben segédváltozók bontásában is szerepeltetjük. Ezek
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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Polgári értékrend mérésről
• Polgári értékrend fogalmát, direktben nem lehet mérni, hanem fel kell bontani olyan,

az átlagember számára érthető hétköznapi értékekre (változókra), amelyek megfogják
a fogalmat és a válaszadóink már megtudják ítélni, hogy számukra 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, több interjút folyattunk le, mely értékek
foghatják meg a polgári értékrend fogalmát, így 24 db ember, közösség, társadalmi és
jogi értéket azonosítottunk és vontunk be a kutatásban.
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Polgári értékrend változó
Kutatásba bevont értékváltozók (24 db):
• 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
• 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
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2021-ben a Polgári értékrend változók - faktorszkór
24 db értékváltozók (többváltozós) elemzése alapján megtaláltuk a polgári értékeket
leképező változókat:

A változókból faktoranalízis segítségével egy polgári értékrend egy faktorszkórt
képeztünk, ami a fenti változók varianciájának 47% megőrzi, amit megfelelőnek
fogadunk el, így egy változót használhatunk tizenegy helyett.
Az elemzésben értékváltozókat 1..10-es skálán mértük, így a polgári értékrendet
faktorszkórja esetén a nagyobb érték azt jelenti, a magasabb polgári értékeket.
A faktorszkór egy 0 átlagú mérőszám - a teljes minta szkórja 0 -, így faktorszkór azt jelzi,
hogy adott válaszadói csoport egymáshoz képest nagyobb-kisebb mértékben tartja
fontosnak a polgári értékeket.
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• biztonság
• munka
• műveltség
• család
• helyi közösség
• megbecsülés
• 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



2022-ben a Polgári értékrend változók - faktorszkór
24 db értékváltozók (többváltozós) elemzése alapján megtaláltuk a polgári értékeket leképező változókat:
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• biztonság
• nyugalom
• anyagi gyarapodás
• műveltség
• önmegvalósítás, azzá válik, amivé szeretne
• szabadság, azt tehet, amit akar
• örömök elérése a legfontosabb dolog az életben
• helyi közösség
• megbecsülés
• igazságos elosztás
• segíteni másokon

• pénz
• a jogi értelemben vett állampolgári jogok (pl.

szavazati jog, szólásszabadság)
• állampolgári kötelezettségek jogi értelemben (pl.

törvények betartása)
• Magyarország
• hit a mások iránti tiszteletben
• az az érzés, hogy valóban kapcsolódom azokhoz a

közösségekhez, amelyekhez tartozom
• közéletben és/vagy a civil társadalomban való

részvétel

A változókból faktoranalízis segítségével egy polgári értékrend egy faktorszkórt képeztünk egy polgári értékrendet
megjelenítő faktorszkórt képeztünk, ami a fenti változók varianciájának egyharmadát megőrzi, amit megfelelőnek
fogadtunk el, hiszen így egy változót használhatunk tizennyolc helyett!
Az elemzésben értékváltozókat 1..10-es skálán mértük, így a polgári értékrendet faktorszkórja esetén a nagyobb érték azt
jelenti, a magasabb polgári értékeket.
A faktorszkór egy 0 átlagú mérőszám - a teljes minta szkórja 0 -, így faktorszkór azt jelzi, hogy adott válaszadói csoport
egymáshoz képest nagyobb-kisebb mértékben tartja fontosnak a polgári értékeket.



2022-ben Polgári értékrend faktorszkórja
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2022-ben Polgári értékrend faktorszkórja
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2022-ben Polgári értékrend faktorszkórja
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Minta: 18+ éves budapesti lakosok
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Minta: 18+ éves budapesti lakosok
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Nemzettudat
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Nemzettudat
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Nemzettudat

Varga Zsolt 15



Nemzettudat
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Nemzettudat
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Nemzettudat
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Nemzettudat
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Nemzettudat
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Nemzettudat
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Nemzettudat
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Nemzettudat
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Értékek

Varga Zsolt 24



Értékek
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Értékek
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Értékek

Varga Zsolt 27



Értékek
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Értékek
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Értékek
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Értékek
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Értékek - Válaszadók neme szerint 1/2
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Értékek - Válaszadók neme szerint 2/2
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Értékek - Válaszadó korcsoportja szerint 1/2
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Értékek - Válaszadó korcsoportja szerint 2/2
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Értékek - Legmagasabb iskolai végzettség szerint 1/3
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Értékek - Legmagasabb iskolai végzettség szerint 2/3
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Értékek - Legmagasabb iskolai végzettség szerint 3/3
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Értékek - munkaerőpiaci státusz szerint 1/2
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Értékek - munkaerőpiaci státusz szerint 2/2
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Értékek - budai vagy pesti oldal szerint 1/2
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Értékek - budai vagy pesti oldal szerint 1/2
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Értékek - Elsősorban minek érzi magát... 1/4
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Értékek - Elsősorban minek érzi magát... 2/4
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Értékek - Elsősorban minek érzi magát... 3/4
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Értékek - Elsősorban minek érzi magát... 4/4
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Értékek - Családi állapot szerint 1/2
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Értékek - Családi állapot szerint 2/2
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Értékek - Háztartás létszáma 1/4
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Értékek - Háztartás létszáma 2/4
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Értékek - Háztartás létszáma 3/4
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Értékek - Háztartás létszáma 4/4
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Értékek - egyháztartásban élő legfiatalabb gyermek kora 1/4
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Értékek - egyháztartásban élő legfiatalabb gyermek kora 2/4
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Értékek - egyháztartásban élő legfiatalabb gyermek kora 3/4
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Értékek - egyháztartásban élő legfiatalabb gyermek kora 4/4
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Értékek - átlagkeresethez képesti jövedelme szerint 1/4
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Értékek - átlagkeresethez képesti jövedelme szerint 2/4
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Értékek - átlagkeresethez képesti jövedelme szerint 3/4
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Értékek - átlagkeresethez képesti jövedelme szerint 4/4
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Közéleti készséggel való rendelkezés
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Közéleti készséggel való rendelkezés
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Közéleti készséggel való rendelkezés
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Közéleti készséggel való rendelkezés
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Közéleti készséggel való rendelkezés
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Közéleti készséggel való rendelkezés
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Közéleti készséggel való rendelkezés
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Közéleti készséggel való rendelkezés
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Közéleti készséggel való rendelkezés
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Közéleti készséggel való rendelkezés
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Közéleti készséggel való rendelkezés
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Hova helyezi önmagát
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Hova helyezi önmagát
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Hova helyezi önmagát
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Hova helyezi önmagát
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Hova helyezi önmagát
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Hova helyezi önmagát
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Hova helyezi önmagát
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Hova helyezi önmagát
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Hova helyezi önmagát
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Hova helyezi önmagát
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Hova helyezi önmagát
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A 2022-es választásokat megelőző utolsó szakértői becslések a listás eredményre, a külföldi szavazatokA 2022-es választásokat megelőző utolsó szakértői becslések a listás eredményre, a külföldi szavazatokA 2022-es választásokat megelőző utolsó szakértői becslések a listás eredményre, a külföldi szavazatok
nélkül (%)nélkül (%)nélkül (%)
forrás: forrás: forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zv%C3%A9lem%C3%A9ny-kutat%C3%A1sok_a_2022-https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zv%C3%A9lem%C3%A9ny-kutat%C3%A1sok_a_2022-https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zv%C3%A9lem%C3%A9ny-kutat%C3%A1sok_a_2022-
es_magyarorsz%C3%A1gi_orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9si_v%C3%A1laszt%C3%A1sraes_magyarorsz%C3%A1gi_orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9si_v%C3%A1laszt%C3%A1sraes_magyarorsz%C3%A1gi_orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9si_v%C3%A1laszt%C3%A1sra
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Kutatás ideje Kutatócég Minta Fidesz-KDNP Ellenzéki
összefogás MKKP Mi Hazánk Egyéb

2022. márc. 29–31. Publicus 1025 47 47 2 3 1
2022. március 28-30. Társadalomkutató 1000 50 40 4 6 0
2022. márc. 24–27. Századvég 1000 49 44 3 3 1
2022. márc. 23–25. Nézőpont 1000 49 44 3 3 1
2022. márc. 22–28. IDEA 1800 50 45 2 3 0
2022. márc. 24-26. Medián 1096 50 40 4 4 n. a.
2022. márc. 21-27. Závecz Research 1000 39 36 3 1 n. a.
2022. márc. 22-25. Závecz Research 800 41 39 n. a. n. a. n. a.
2022. márc. 21-23. Társadalomkutató 1000 52 41 3 3 1
2022. márc. 16-21. Nézőpont 1000 49 41 3 2 n. a.
2022. márc. 16-19. e-benchmark 1000 50 41 n. a. 5 n. a.
2022. márc. 16-18. Republikon 1000 49 46 n. a. n. a. n. a.
2022. márc. 7-11. Publicus 1001 33 31 1 2 1
2022. márc. 2-11. IDEA 2000 50 43 3 4 n. a.
2022. feb. 26 - már. 5. e-benchmark 1000 54 46 n. a. n. a. n. a.
Tényleges eredmény 52,45 36,15 3,42 6,15 1,74
Az eltérések átlaga pártonként 4,98 -5,45 0,60 2,90 1,03

https://publicus.hu/blog/partok-tamogatottsaga-2022-marcius-vege/
https://tarsadalomkutato.hu/valtozatlan-a-fidesz-elonye/
https://szazadveg.hu/hu/2022/03/31/fidesz-kdnp-49-szazalek-ellenzeki-osszefogas-44-szazalek~n2637
https://nezopont.hu/a-nezopont-intezet-valasztasok-elotti-utolso-nyilvanos-meresi-eredmenye/
https://www.ideaintezet.hu/hu/hirek-aktualis/82/zarult--de-nem-csukodott-be-az-fidesz---ellenzek-ollo---2022--marcius-vege
https://index.hu/belfold/2022/03/30/median-mandatumbecsles-fidesz-ellenzek-valasztas-kozvelemeny-kutatas-haboru-ukrajna/
https://telex.hu/valasztas-2022/2022/03/29/zavecz-kozvelemenykutatas-utolso-meres
https://index.hu/belfold/2022/03/28/zavecz-research-hibahataron-beluli-a-kulonbseg-a-fidesz-kdnp-es-az-ellenzek-kozott/
https://tarsadalomkutato.hu/ingatag-a-baloldali-tabor/
https://nezopont.hu/fidesz-vezetes-haboruban-is/
https://demokrata.hu/magyarorszag/felmeres-igy-all-most-az-orban-viktor-marki-zay-csata-507827/
http://republikon.hu/elemzesek,-kutatasok/22-03-23-kvk-marcius.aspx
https://publicus.hu/blog/partok-tamogatottsaga-2022-marcius-eleje/
https://ideaintezet.hu/hu/hirek-aktualis/79/az-ellenzek-es-a-fidesz-is-erosodott-az-orosz-agresszioval-kitort-haboru-ota------2022--marcius
https://demokrata.hu/magyarorszag/felmeres-orban-viktor-felfele-marki-zay-lefele-huzza-sajat-taborat-500316/


2022. áprilisi választáson kire szavazott
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2022. áprilisi választáson kire szavazott
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2022. áprilisi választáson kire szavazott
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2022. áprilisi választáson kire szavazott
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2022. áprilisi választáson kire szavazott
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2022. áprilisi választáson kire szavazott
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2022. áprilisi választáson kire szavazott
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2022. áprilisi választáson kire szavazott
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2022. áprilisi választáson kire szavazott
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2022. áprilisi választáson kire szavazott
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2022. áprilisi választáson kire szavazott
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2022. áprilisi választáson kire szavazott
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Kire szavazna
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Kire szavazna (pártválsztók)
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Kire szavazna

Varga Zsolt 98



Kire szavazna
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Kire szavazna
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Kire szavazna
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Kire szavazna
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Kire szavazna
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Kire szavazna
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Kire szavazna
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Kire szavazna
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Kire szavazna - Szubjektív anyagi helyzet szerint 1/2
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Kire szavazna - Szubjektív anyagi helyzet szerint 2/2
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Kire szavazna
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Szubjektív anyagi helyzet

Varga Zsolt 110



Szubjektív anyagi helyzet
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Szubjektív anyagi helyzet
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Szubjektív anyagi helyzet
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Szubjektív anyagi helyzet

Varga Zsolt 114



Szubjektív anyagi helyzet
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Szubjektív anyagi helyzet
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Szubjektív anyagi helyzet
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Szubjektív anyagi helyzet
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Szubjektív anyagi helyzet
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Szubjektív anyagi helyzet
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Szubjektív anyagi helyzet
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Pártpreferencia
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Pártpreferencia
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Pártpreferencia
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Pártpreferencia
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Pártpreferencia
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Pártpreferencia
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Pártpreferencia
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Pártpreferencia
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Pártpreferencia
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Pártpreferencia
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Pártpreferencia
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Pártpreferencia
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Pártpreferencia
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Társadalmi csoportok polgári értékrend faktorszkórjai



2022-ben Polgári értékrend faktorszkórja
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2022-ben Polgári értékrend faktorszkórja
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2022-ben Polgári értékrend faktorszkórja
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Polgári értékek kutatás
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Köszönjük a figyelmet!
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