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Kik a liberálisok?
Szavaznak-e majd a liberálisok?
Mi alapján szavaznak a liberálisok?
Kire szavaznak a liberálisok?

Kérdés:
Sokan használják a liberális és konzervatív kifejezést is a politikai álláspontok jellemzésére. Egy
olyan 0-tól 10-ig tartó skálán ahol a 0-ás jelenti a liberálist, a 10-es pedig a konzervatívot, Ön
hova helyezné el magát?
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Minta: 1000 fő

KIK A LIBERÁLISOK?

DEMOGRÁFIA
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A fiatalok semlegesek
A középkorúak elhelyezik magukat, de
mérsékeltek
Az idősebb korosztály szívesen pozicionálja
magát
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A középfokú végzettségűek semlegesek
A felsőfokú végzettségűek jellegzetesen
mérsékelten konzervatívak
Az alacsonyabb iskolázottságúak
meggyőződésesek
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VÁLASZTÁSI AKTIVITÁS
Kérdés:
Ha most vasárnap lennének a választások, elmenne-e szavazni? Kérem, válasszon az alábbi
lehetőségek közül!
0,3

Mivel a vízszintes tengely
magyarázóereje a domináns,
ezért elmondható, hogy az
önbesorolók jellemzően a
biztos résztvevők közé
tartoznak.
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nem mennék el
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konzervatív
elmennék

Különbség leginkább a biztos
szavazók és az egyéb
aktivitásúak között valamint az
önbesorolók és az
ideológiamentesek között van.
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ELÉGEDETTSÉG
Kérdések:
- Általában milyennek látja Ön a magyarországi
helyzetet? A dolgok (...) ?
- Ön inkább elégedett, vagy inkább elégedetlen
a kormány eddigi munkájával?
- Ön inkább elégedett, vagy inkább elégedetlen
Orbán Viktor miniszterelnöki munkájával?
Korreláció a liberalizmus skála és az
elégedettség között

szignifikancia
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Pártok elutasítottsága

Hatás

MSZP elutasítottsága a magukat liberálisnak vallók között

--

Fidesz elutasítottsága a magukat liberálisnak vallók között

+

Jobbik elutasítottsága a magukat liberálisnak vallók között

+

LMP elutasítottsága a magukat liberálisnak vallók között

--

DK elutasítottsága a magukat liberálisnak vallók között

--

E14 elutasítottsága a magukat liberálisnak vallók között

--

Kérdés: A jelenlegi pártok közül
van-e olyan, amelyikre SOHA SEM
szavazna?
Többet is említhet!

A „jobboldali” pártok egyértelmű
elutasítása és a „baloldali”
pártok támogatása jellemző

IDEOLÓGIAILAG
BEHATÁROLHATÓ CSOPORTOK
Kérdések:
Sokan használják a baloldal és jobboldal kifejezést a politikai álláspontok jellemzésére. Egy olyan 0-tól 10-ig
tartó skálán ahol a 0-ás jelenti a baloldalit, a 10-es pedig a jobboldalit, Ön hova helyezné el magát?
Sokan használják a liberális és konzervatív kifejezést is a politikai álláspontok jellemzésére. Egy olyan 0-tól
10-ig tartó skálán ahol a 0-ás jelenti a liberálist, a 10-es pedig a konzervatívot, Ön hova helyezné el magát?
Egy harmadik gyakran használt kifejezéspár a politikai álláspontok jellemzésére a mérsékelt valamint
radikális. Egy olyan 0-tól 10-ig tartó skálán ahol a 0-ás jelenti a mérsékeltet, a 10-es pedig a radikálist, Ön
hova helyezné el magát?
Átlagos értékek
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Klaszter: jobboldali (teljes népesség 9 %-a)
Klaszter: középre húzó (teljes népesség 27 %-a)
Klaszter: mérsékelt-liberális (teljes népesség 14 %-a)
1 millió 110 ezer szavazó
Klaszter: jobboldali-radikális-konzervatív (teljes népesség 11 %-a)
Klaszter: jobboldali-mérsékelt-konzervatív (teljes népesség 8 %-a)
Klaszter: baloldali-mérsékelt-konzervatív (teljes népesség 4 %-a)

KORMÁNYFŐJELÖLTEK
Kérdés:
Ha ma Ön dönthetné el, hogy ki legyen a kormányfő, kit választana az alábbi személyek közül?
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A mérsékelt liberálisok
jellemzően a három baloldali
ellenzéki párt vezéralakja
közül választanának
miniszterelnököt.
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Gyurcsány Ferenc
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Mesterházy Attila
Orbán Viktor
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A jobboldaliak és a mérsékelt
(jobboldali) konzervatívok
Orbán Viktort, a radikális
konzervatívok inkább Vona
Gábort preferálják.

mérsékelt liberális
Bajnai Gordon
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A középre húzók között több
az alternatívát igénylő.

Vona Gábor
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PÁRTPREFERENCIA
Kérdés:
Melyik pártra szavazna, ha most vasárnap lennének a választások?
0,8

DK
0,6

Együtt 2014

A mérsékelt liberális
szavazók egyértelműen a
Baloldali Összefogás egyik
pártját preferálják.
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Az LMP szavazók
elkülönülnek a baloldali
blokktól.
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KIRE SZAVAZNAK A LIBERÁLISOK MAGYARORSZÁGON?
PROJEKTÁLT ADATOK (BECSLÉS)
Kérdés:
Melyik pártra szavazna, ha most vasárnap lennének a választások?

Mérsékelt liberális szavazók összetétele

MSZP

115 ezer

DK

94 ezer

Együtt 2014

105 ezer

Fidesz

250 ezer

Jobbik

46 ezer

LMP

30 ezer

Egyéb párt

25 ezer

Nem szavazna

60 ezer

bizonytalan

250 ezer

rejtőzködő

138 ezer

Mérsékelt liberálisok összesen

1 millió 110 ezer

Választani tudó állampolgárok összesen

8 millió 114 ezer

315 ezer

388 ezer

KÖVETKEZTETÉSEK
1. Az ideológiai önbesoroláskor sok esetben többet jelent az, hogy valaki
egyáltalán elhelyezi magát a skála egyik oldalán, mint hogy azt melyik oldalra
teszi.
2. Az alacsony iskolai végzettségűek és a 60 évnél idősebbek könyebben helyezik
magukat a szélső pozíciókba.
3. A liberális szavazókkal kapcsolatos tévhit, miszerint választási szempontból nem
aktívak, megdőlni látszik.
4. Jellemzően elégedetlenek a magyarországi viszonyokkal, a kormány
munkájával.
5. Valószínűtlen, hogy jobboldali pártra szavazzanak, a baloldalinak titulált blokk
pártjait azonban nem utasítják el, az LMP felé is nyitottak.
6. A három ideológiai önbesoroláson alapuló skála alapján kimutatható egy jól
elkülönülő mérsékelt liberálisnak tekinthető csoport, ők jellemzően a Baloldali
Összefogás egyik pártját/vezető politikusát preferálják.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!*

*A prezentáció és a kutatás adatai a Nézőpont Elemzőintézet Nonprofit Kft. tulajdonát képezik. Annak idézése és
felhasználása részben vagy egészben a tulajdonos írásbeli engedélyével lehetséges.

