Ami a számok mögött van
A Szociális Demokráciáért Intézet megbízásából a Závecz Research Intézet véleménykutatást
készített február 2 és 10-e között a Magyarországon élők körében, 1000 fő személyes
megkérdezésével aktuális politikai kérdésekről.
A kutatás szerint az összes választópolgár 36 százaléka az Egységben Magyarországért listára
szavazna, amennyiben most vasárnap kerülne sor az országgyűlési választásra. Az FIDESZKDNP listára a választók 38 százaléka adná voksát. Külön mérték februárban a két kispárt
támogatottságát, a Mi Hazánké 3%, a Kutyapárté 2%. A felmérés hibahatára (+/- 3,2%) miatt
állítható, hogy nagyjából fej fej mellett halad a kormánypártok és a hat, közösen induló
ellenzéki párt támogatottsága. Továbbra is többen vannak azok, akik a kormánykoalíció
leváltása mellett állnak, azonban a külön induló és a kormánypártokkal egyébként szembenálló
politikai pártokra adott szavazat a választási rendszer miatt valójában a FIDESZ-KDNP
hatalomban tartását segítheti. Ezt egyes politikai vezetőiknek egy évtized alatt sem sikerült
megérteniük, és így támogatóikat valójában megtévesztik.
Hasonló kiegyensúlyozott támogatottságot mutat a Republikon Intézet közelmúltban megjelent
politikai közvélemény-kutatása is. A felmérés szerint a pártválasztók körében fej-fej mellett a
Fidesz-KDNP és az Egységben Magyarországért listája, mindkét formációra 47 százalék
szavazna. A Intézet felmérése szerint az MKKP és a Mi Hazánk támogatottsága 3-3 százalék.
Két hónappal az országgyűlési választások előtt a Magyarországon élők ugyanolyan arányban
szeretnének kormányváltást, mint azt, hogy maradjon a jelenlegi kormány, a választók
39-39 %-a. A választók 22 százaléka szerint egyik sem lenne jó, illetve nem tudják, hogy
melyik lenne jobb. Mind a kispártok (Mi Hazánk, Kétfarkú Kutyapárt és a náluk is kevesebb
szavazóval rendelkezők) támogatói, mind a bizonytalanok körében a kormány leváltásának
több a híve.
A kutatás során megkérdezték a választókat, hogy véleményük szerint jó irányba halad-e
hazánk. A választópolgárok 49 százaléka szerint nem jó irányba halad Magyarország a jelenlegi
kormány irányítása alatt. A választók 41 százaléka vélekedett csak úgy, hogy jó a mai kormány
politikája. 10 százaléka a választóknak nem tudott vagy nem akart véleményt formálni e
kérdésben. Az összefogástól a kormányváltást várók elsősorban a korrupció visszaszorítását
várják, másodsorban a jelenleginél jobb egészségügyi ellátást. Viszonylag magas azok aránya
is, akik a saját életszínvonaluk emelkedésének reményében várnak ellenzéki győzelmet (az
ellenzéki győzelemben reménykedők 25%-a). Az idősebbek körében kimagasló azok aránya,
akik a nyugdíjak növekedését várják a kormányváltástól. A Fidesz politikai nyomásától
leginkább a 40-59 évesek szabadulnának.
Összegezve elmondható, hogy az Egységben Magyarországért pártszövetség (MSZPPárbeszéd-LMP-Momentum-DK-Jobbik) listája versenyképes a Fidesz-KDNP listájával!
Támogatottságuk nagyjából azonos. Esélyt jelent az is, hogy markáns többsége van
azoknak, akik szerint rossz irányba mennek a dolgok, és szükség lenne változásra!
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