A mintavétel időpontja: 2020. június
Mintavétel nagysága: 2000 fő

Módszertan
Mérésünk során 2000 egri személyt kérdeztünk meg. A feldolgozott adatok nemi- és
korösszetétel, illetve a legmagasabb iskolai végzettség szerinti népességeloszlás alapján
tükrözik a választókorú helyi lakosság véleményét. A telefonszámok hívása 2020. június első
hetében zajlott, az adatfelvételt CATI-módszerrel végeztük. Kutatásunk hibahatára a teljes
népességre vonatkoztatott 50%-os adatra nézve (95%-os valószínűséggel) legfeljebb +/2,14%, azonban valószínűbb, hogy a kapott értékek cenzus értéktől való távolsága ettől kisebb.
A hibahatár a teljes népességre vonatkoztatott 50%-nál kisebb, valamint 50%-nál nagyobb
érték esetében is csökken, ám a hibahatár nem kezelhető a ténylegesen lehetséges hiba
nagyságaként.

Összefoglaló
Kutatásunk célja a megyei jogú városok, illetve budapesti kerületek polgármestereivel
kapcsolatos vélemények megismerése.
Eger lakosságának többsége pozitívan értékeli a város irányának alakulását, mely röviddel a
helyhatósági választások után egy megszokott pozitív várakozás. A ciklus elején járó testület
megítélése jelenleg nagyon pozitív, a polgármester és eddigi munkásságának értékelése
szintén.
A Mirkóczki Ádám polgármester által hozott intézkedések ismertségének vizsgálatakor
kiderült, hogy a helyiek többsége ismeri az adott ügyeket, azaz az egri lakosok jól tájékozottak
a polgármesteri munkát illetően, mely egyrészt a lakosság tájékozódási igényének, másrészt a
polgármester megfelelő tájékoztatásának is köszönhető (utóbbit nagyon pozitívnak értékelték
az egri polgárok).
Egy esetlegesen most vasárnap tartandó önkormányzati választáson jelen állás szerint a
polgármester ismét jó eredményt érne el, támogatottsága még nagy valószínűséggel nőne is.
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Ön szerint Egerben milyen irányba haladnak a dolgok?
Ön szerint Egerben milyen irányba haladnak a dolgok? (%)
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Inkább jó irányba haladnak
Lényegében sem jó, sem rossz irányú változás nem érzékelhető
Inkább rossz irányba haladnak
Nem tudja
Nem válaszol

Az egriek közel fele véli úgy, hogy a város dolgai inkább jó irányba haladnak, míg közel 40%
szerint lényegében sem jó, sem rossz irányba. Csupán a helyiek 11%-a érzi úgy, hogy Eger
jelenlegi iránya inkább rossznak tekinthető.
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Mirkóczki Ádám polgármester megítélése
Összességében milyennek ítéli Mirkóczki Ádám Eger
polgármestereként végzett munkáját? (%)
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Nagyon elégedett vele

Elégedett vele

Elégedett is, meg nem is

Inkább nem elégedett

Egyáltalán nem elégedett

Nem tudja, nem ismeri a munkáját

Nem válaszol

Az egriek többsége nagyon elégedett és elégedett a polgármester munkájával. 23% az, aki
elégedett is meg nem is és csak 8% adta az inkább nem elégedett és elégedett választ.
A bizonytalanok aránya 13%.
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A jövőbe tekintve, Ön el tudja képzelni, hogy Mirkóczki Ádámra, mint
polgármesterjelöltre szavazzon?
A jövőbe tekintve, Ön el tudja képzelni, hogy Mirkóczki
Ádámra, mint polgármesterjelöltre szavazzon? (%)
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Szinte biztosan rá szavazna

Inkább szavazna rá

Inkább nem szavazna rá

Szinte biztosan nem szavazna rá

Nem menne el szavazni

Nem tudja

Nem válaszol

A következő választásoknak – jelen támogatottság alapján – nyugodtan futhatna neki
Mirkóczki Ádám. Az egriek 34%-a valószínűleg, 22% pedig biztosan rá szavazna. A teljes
elutasítottsága nagyon alacsony, mindösszesen 8%. Magas, 22% a bizonytalanok aránya, mely
pozitív városvezetési politikával csökkenthető.
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Hallott Ön arról, hogy Mirkóczki Ádám 1600 darab koronavírusgyorstesztet bocsájt az egri lakók rendelkezésére?

Hallott Ön arról, hogy Mirkóczki Ádám 1600 darab
koronavírus-gyorstesztet bocsájt az egri lakók
rendelkezésére? Támogatja ezt az intézkedést? (%)
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Igen

Nem

Nem válaszol

A válaszadók 85,7%-a hallott Mirkóczki Ádám intézkedéséről, 10% ugyanakkor nem hallott
róla. A koronavírus okozta váratlan helyzet, gyors és produktív megoldásokat kívánt. Éppen
ezért, ilyen mértékű tájékozottság és egyetértés kiemelkedő eredménynek számít egy
település életében és annak vezetőjének tekintetében. A nagyarányú egyetértés és
támogatottság pártok fölé emelte az egri intézkedések minőségét és elfogadottságát.
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Ön szerint a polgármester hogyan kezeli a koronavírussal kapcsolatos
válság helyi következményeit?

Ön szerint a polgármester hogyan kezeli a koronavírussal
kapcsolatos válság helyi következményeit? (%)
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Nagyon jól

Jól

Se nem jól, se nem rosszul

Inkább rosszul

Nagyon rosszul

Nem tudja, nem ismeri a munkáját

Nem válaszol

A válaszadók 20%-a szerint nagyon jól, 56%-a szerint jól, 13%-a szerint se nem jól, se nem
rosszul, 3%-a inkább rosszul, 1% pedig úgy gondolja, hogy nagyon rosszul kezelte Mirkóczki
Ádám polgármester a vírussal kapcsolatos válság következményeit. A vírus hosszú távú hatásai
leginkább a téli költségvetés-tervezési időszakban fog jelentkezni. Ugyanakkor rövidtávon a
város vezetője helyt állt és megfelelően oldotta meg a felmerülő, eddig még senki által sem
ismerhetett problémákat.
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A vízilabdaklub csődjének kérdése
Ön szerint ki a felelős a vízilabdaklub csődjéért? (%)
Nem tudja
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A csapat vezetése, tulajdonosa
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A kormány
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Az önkormányzat

4

A polgármester

3

Nem válaszol
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A fenti kérdésre a megkérdezettek 49%-a nem tudott egyértelmű választ adni. 34%-a a csapat
vezetését, illetve tulajdonosát nevezte meg felelősnek. 6,4% a kormányt okolta, 3,8 az
önkormányzatot, 2,8% pedig a polgármestert. A vízilabdaklub csődjéről nincs kiérlelt
véleménye a helyi lakosoknak, így a következő hetekben-hónapokban több lehetséges
tematika is napvilágot láthat.
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