Ha Orbán marad, mi megyünk?
Kivándorlással kapcsolatos attitűdök Magyarországon
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BEVEZETÉS
A kivándorlás a magyar politika és közélet régóta meghatározó témája. A Fidesz
kormányzás vállaltan fontos célja a kivándorlási trend megfordítása. Ezért mi is
fontosnak tartottuk, hogy a választások előtt a pártpreferencia mellett megvizsgáljuk a
magyar választók kivándorlással kapcsolatos attitűdjeit; felderítsük, mennyien és milyen
okból gondolkodtak el a kivándorlásról. Az ellenzéki politika gyakran állítja, hogy a Fidesz
kormányzása okolható az elmúlt évtized tömeges kivándorlási hulláma miatt. Ebben a
kutatásunkban felderítjük, hogyan vélekedik erről a magyar társadalom. Bemutatjuk, az
emberek mekkora százalékát érinti ez a probléma, azaz hányan gondolkodtak el
korábban kivándorláson. Emellett vizsgáljuk a kivándorlás mögötti leggyakoribb
motivációkat, valamint, hogy mit gondol a magyar társadalom: „Ha Orbán marad, mi
megyünk?”. Kutatásunk részeként a választások előtt utoljára a választók
pártpreferenciáját is felmértük, ennek eredménye is megtalálható ebben az elemzésben.

EREDMÉNYEK
Megvizsgálva a kivándorlási hajlandóságot azt láthatjuk, hogy a magyarok 23 százaléka
gondolkodott már el azon, hogy valamilyen okból külföldre költözzön. Az aktív korúak
körében ez az arány ennél jelentősen magasabb, minden harmadik munkavállaló korú
fejében megfordult már, hogy elhagyja az országot.

Felmerül a kérdés, hogy mi állhat egy ilyen, az ember életét alapjaiban befolyásoló és
megváltoztató döntés hátterében. A legerősebb elemként az jelenik meg, hogy
Magyarországon olyan alacsonyak a bérek, hogy nem lehet megélni belőle, ezt a
véleményt a válaszadók közel négytizede (39%) vallja. A megélhetéshez hasonló
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jelentőségű ok azonban az, hogy az elmúlt 12 évben Orbán Viktor teljesen leépítette a
demokráciát az országban, így nem érdemes itt élni, ezzel az állítással a választók 32
százaléka értett egyet.

Önmagában érdemes megvizsgálni, mennyien gondolják igaznak, hogy a politikai
helyzetnek köszönhetően immár Orbán Viktor és a Magyarországon maradás között kell
választania az embereknek. A választók 27 százaléka úgy gondolja, hogy ha a választások
után Orbán Viktor marad hatalmon, akkor nem érdemes ebben az országban maradni. Az
aktív korúak körében is hasonlóan erős ez a nézet, 28 százalékuk szerint a Fidesz
győzelme esetén nem érdemes ebben az országban maradni.

A választásoknak így nagy a tétje a választópolgárok számára. A politikai oldalak
támogatottságának vizsgálata fej-fej melletti helyzetet mutat. A Fidesz-KDNP és az
Egységben Magyarországért között hibahatáron belüli, 2 százalékpontos különbség van.
A kormányoldalt a szavazók 35 százaléka támogatja, míg az ellenzéket 33 százalék. Az
összes választó 29 százaléka nem tudta vagy nem akarta megmondani, hogy mely pártot
támogatná a vasárnapi választáson.
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A kutatás 2022. március 26. és március 29. között készült, 800 fő telefonos megkérdezésével.
A kutatás nemek, korcsoportok, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív a
18 évnél idősebb magyar lakosságra. A minta hibahatára +/-3,5%.

A Republikon működését 2018-22 között az Európai Unió „Europe for Citizens" programja támogatja.
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