Pártpreferenciák alakulása az európai parlamenti választás előtt

Ezerfős kutatásunk mintavétele 2019. május 6-tól 11-ig zajlott, az ország felnőtt népességének
eloszlását nemek, korcsoportok, legmagasabb iskolai végzettség, valamint települési jogállás szerint
tükröző minta lekérdezésével.

Pártpreferencia adataink azt a kiinduló állapotot mutatják, amelyet az európai parlamenti választási
kampány hajrája előtt mértünk. A választási részvétel vélhetően jelentős mértékben elmarad majd a
tavalyi országgyűlési választás 70%-os értékétől, ezért a pártok eredményét nagyban befolyásolja
majd, hogy bizonyos társadalmi csoportok (például fiatalok, kisvárosokban élők), vagy éppen a
meglévő szavazótáboruk milyen aktivitást mutat. Nagy különbségeket okozhat, ha egy párt potenciális
szavazóinak fele, vagy akár 90%-a vesz majd részt a választáson.

Pártpreferenciák alakulása a teljes népesség körében

A kormánypártok támogatottsága nagyjából megegyezik a tavaly áprilisi belföldi eredményükkel,
körülbelül 2,6 millió fős a Fidesz-KDNP tábora. 9 százalékkal a Jobbik második, melyet 5-5 százalékkal
az MSZP és a DK követ; a választásokon a szocialistákkal közösen induló Párbeszéd egy százalékon áll a

teljes népességen belül. A Momentumnak 4, az LMP-nek 3, illetve a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak 3
százalék mérhető. A Mi Hazánk és más pártok támogatottsága 1-2 százalék.

Pártpreferenciák alakulása a pártot választani tudók körében

A pártot választani tudók köre nemcsak egy hipotetikus jövő vasárnapi választásokon biztosan
résztvevőket tartalmazza, hanem azokat is, akik „valószínűleg elmennének”, vagy „valószínűleg nem”
voksolni. A szavazástól teljes mértékben elzárkózók nem szerepelnek a fenti ábrán. A pártválasztók
körében a Fidesz-KDNP 50 százalékos támogatottsággal rendelkezik, míg a Jobbik 14 százalékon áll. A
DK 8 százalékra mérhető, az MSZP 7-re, a Momentum 6-ra. A parlamenti küszöb környékén mérhető
az LMP (5 százalék), illetve a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (4 százalék). A Mi Hazánk 2 százalékon áll,
egyéb pártokat további egy százalék támogat.
Az adatfelvételt számítógéppel támogatott telefonos interjúval (CATI) végeztük. Kutatásunk hibahatára
a teljes népességre vonatkoztatott 50%-os adatra nézve (95%-os valószínűséggel) legfeljebb +/- 3,1%,
azonban valószínűbb, hogy az 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.

