Szemfényvesztők
Már csak néhány nap van a 2022. évi országgyűlési választásokig. Sorra jelennek meg az utolsó
közvélemény-kutatások a választás várható eredményéről.
A Szociális Demokráciáért Intézet a nyilvánosságra került kutatási eredmények alapján az
alábbiak szerint nyújt segítséget a különböző felmérések eredményeinek reális értékeléséhez.
Erre azért is szükség lehet, mert a kutatások nagyon eltérő eredményeket mutatnak. Úgy is
mondhatnánk: van itt minden, mint a vásárban: egy bécsi kutatóintézet 12 %-os ellenzéki
vezetést mér, a MEDIÁN kutatóintézet a pártot választók körében 10 pontos kormánypárti
vezetést és biztos FIDESZ-KDNP győzelmet prognosztizál. Ez 22% különbség!! Káprázatos!
Egymást érik az új parlament összetételére, mandátumainak megoszlására vonatkozó becslések
is. A szemfényvesztés e prognózisok esetében az, hogy az egyéni mandátumokat, nem a helyi
felmérések alapján prognosztizálják, hanem az országos listás feltételezett eredményre
alapozva, különböző korábbi választási eredményeket is súlyozva, osztják ki a 106 egyéni
körzet mandátumait.
Emlékeztetnénk arra is, hogy a 2002-es országgyűlési választás előtt az egyik vezető
kutatóintézet (TÁRKI) a listás szavazatok esetében 8 %-os előnyt prognosztizált az akkori
kormánypárt a FIDESZ-KDNP javára, amely elegendő lesz – írták - a létrejövő három párti
parlamentben az abszolút többség eléréséhez. Tévedtek… Az akkori ellenzék a valóságban 1
százalékponttal több listás szavazatot kapott és ez eldöntötte az országgyűlési választást. Ahogy
a szállóigévé vált nyilatkozatban elhangzott: nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem
választást.
Most a kutatóintézetek mérvadó többsége – ezúttal a Nézőpont Intézetet is ide sorolva – 2-5%
közötti FIDESZ-KDNP előnyt mér a listás szavazatok vonatkozásában.
A ZRI választás előtti utolsó kutatása szerint a Fidesz-KDNP táborában 1,9 millióan ígérik,
hogy bizonyosan ott lesznek április 3-án a szavazóhelyiségekben, az ellenzéki oldalon 1,7
millió fő a biztos résztvevők száma. Az aktivizálandó párthívek egy része is hajlik arra,
hogy részt vegyen a választáson: a kormánypártiak körében még 1 millióan valószínűsítik azt,
az ellenzékiek közül nagyjából 900 ezren.
Jóval nagyobb kihívás a pártok számára a mérsékelten vagy erőteljesen passzív támogatóik
„felrázása” annak érdekében, hogy szimpatizánsból tényleges szavazóvá váljanak. A kutatás
szerint a Fidesz-KDNP-nek 100-150 ezer passzív támogatóját kellene intenzív kampánnyal
megmozdítania, az ellenzéknek 200-250 ezret, utóbbiakra tehát nagyobb feladat hárul.
A választókorú népesség 8 százaléka – több mint 600 ezer választópolgár – jelezte, hogy
biztosan vagy valószínűleg elmegy szavazni, de még nincsen preferált pártszövetsége. Az
ország helyzetét inkább rossznak (62%), mint jónak tartják (18%). Ennek alapján
állítható, hogy sokkal inkább az ellenzék esélyei jobbak ebben a körben. Ezt erősíti
egyébként a MEDIÁN fentebb említett utolsó kutatásának az eredménye is, amely szerint a
szavazók 48 %-a szerint rossz irányba mennek a dolgok Magyarországon, és csak 44% helyesli
a kormánypárt politikai irányvonalát. A Závecz Intézetnél 52 %, vagyis a választók többsége

szerint mennek rossz irányba a dolgok Magyarországon, 41 % helyesli csak a kormánypárt
politikáját.
Minden korábbi kutatás azt mutatja, hogy a választók majd 20%-a az utolsó hetekben dönti el,
hogy kire szavaz, 8% az utolsó héten.
A kormányváltó hangulat tehát alakul, a remény él!

