Orbán vs. Vona
Ki a „korruptabb” és ki a „jobb vezető” a választók szerint?
Közvélemény-kutatásainkban a pártpreferenciákon, a pártok megítélésén, illetve az éppen
aktuális, a közbeszéd részét képező kérdéseken túlmenően a vezető politikusok ismertségével,
megítélésével kapcsolatos választói attitűdökre is kíváncsiak vagyunk. Ezekből szemezgettünk
néhány eredményt, melyek szélesebb kör érdeklődésének tárgyát is képezhetik.

Orbán Viktor és Vona Gábor egyes tulajdonságainak megítélése (%)
2016 februárjában tettünk fel a miniszterelnököt Vona Gáborral „összemérő” kérdéssort, mely
így hangzott:
Ön szerint a következő tulajdonságok mennyire jellemzőek Orbán Viktorra/Vona
Gáborra? Hataloméhes, hiteles, stb.
Nagyon jellemző (index súlya: 1)
Inkább jellemző (index súlya: 0,75)
Jellemző is, meg nem is (index súlya: 0,5)
Inkább nem jellemző (index súlya: 0,25)
Egyáltalán nem jellemző (index súlya: 0)
Nem tudja
Nem válaszol
Az egyes tulajdonságok súlyozott értéke személyenként (pontban, elvi min=0,
max=100pont)

A válaszok súlyértékéből indexet készítettünk, melynek elvi maximuma 100pont, a pontérték
nem értelmezhető százalékként, ez a megközelítés hibás. Minél magasabb a pontszám, annál
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jellemzőbb valakire az adott tulajdonság. Zölddel a „jobb” értéket színeztük, pirossal a
„rosszabbat”. Ha a válaszadók 100%-a szerint Vona Gáborra a „korrupt” tulajdonság „nagyon
jellemző”, akkor 100pontot kapott volna. Azoknak nem tettük fel a kérdést, akik egy korábbi
kérdés során azt jelezték, hogy nem ismerik Orbánt, vagy Vonát; az index számításából pedig a
tulajdonságot megítélni nem tudók maradtak ki. A megkérdezettek szerint…
-

Az összes tulajdonság közül a legjellemzőbb az „okos, intelligens” Orbán Viktorra.

-

Az összes tulajdonság közül a legkevésbé a „korruptság” jellemző Vona Gáborra. (Éppen
ezért nem véletlenek az elmúlt napok ilyen irányú támadásai.)

-

Orbán Viktorra két „jó” tulajdonság jellemzőbb (okos, intelligens; újító szellemű), Vonára
három (hiteles; ismeri az emberek problémáit; tisztességes, becsületes) egy ügyében
döntetlen az eredmény (jó vezető).

-

Mindkét negatív tulajdonságot Orbán Viktorra találták jellemzőbbnek (hataloméhes és
korrupt).

-

Vona Gábor legjellemzőbb tulajdonsága, hogy „okos, intelligens”, míg a korruptság a
legkevésbé jellemző rá a válaszolók szerint.

-

Orbán Viktor legjellemzőbb tulajdonsága az „okos, intelligens”, legkevésbé a „hiteles,
becsületes” jellemző.

Februári kutatásunkban több mint húsz vezető politikus népszerűségét mértük a
következőképp: Hazai politikusokat fogok felsorolni. Kérem, mondja meg, hogy mennyire
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rokonszenvesek, vagy ellenszenvesek Ön számára. Eszerint osztályozza őket egytől ötig, úgy ahogy
az iskolában szokás. Adjon 1-est, ha nagyon ellenszenves az illető, 5-öst, ha nagyon rokonszenves.
Természetesen a közbülső osztályzatokat is használhatja. Kérem azt is mondja meg, ha nem ismeri
a politikust! A 21 politikusból a legfajsúlyosabb szereplőket, illetve az élen állókat tüntettük fel a
fenti ábrán. Az elemi indexeket súlyozással képeztük a következő módon:
Index=1*5 + 0.75*4 + 0.5*3 + 0.25*2 + 0*1; ha egy politikust mindenki ötösre értékel, akkor
100pontot érhet el, ha mindenki négyesre, akkor 75pontot. Csak azok értékelhettek, akik
ismerték az adott szereplőt, ezáltal az értékelők az összes megkérdezett (1000fő) 20-99%-át
teszik ki. Ugyanezt a módszert alkalmaztuk a tulajdonságok értékelése során.
Áder János köztársasági elnök népszerűsége kimagasló, a magas pontszám mögött az „egyes” és
„kettes” osztályzatok csekély aránya áll. Őt a második helyen Széll Bernadett követi, ám az ő
ismertsége az ábrán szereplő politikusok közül a legalacsonyabb. Vona Gábor 47ponttal
harmadik, megelőzve Orbán Viktort.

A miniszterelnök 42pontos értéke mögött magas

elutasítottsága áll, 47% „egyesre”, vagy „kettesre” értékelte, míg a „négyesek” és „ötösök” aránya
34% volt. Orbán Viktor a teljes, több mint húszfős politikusmezőnyön belül az egyik legkevesebb
hármast kapta, amely azt jelenti, hogy őt jellemzően „vagy szimpatikusnak tartják, vagy
ellenszenvesnek”.

Változó vélemények

Orbán Viktorról/Vona Gáborról alkotott véleménye az elmúlt év során…
Jelentősen javult
Javult
Nem változott
Romlott
Jelentősen romlott
Nem tudja
Nem válaszol
2015 októbere óta a fenti kérdéssel mérjük néhány vezető politikussal szembeni választói
attitűdök változását. A kérdés helye a kérdőívben változatlan, módszertana szintén.
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Az ábráról leolvasható, hogy a miniszterelnökről alkotott vélemény inkább negatív irányba
billen; Vona Gábornál a változás kisebb mértékű, de irányát tekintve pozitív. A miniszterelnök
esetében a tavaly októberi és a két idei adat között szignifikáns különbség mutatkozik, a romló
vélemények aránya nőtt, a javulóké csökkent.

Módszertan
Mindhárom kutatásunk ezerfős mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és
korösszetétel, a legmagasabb iskolai végzettség, valamint a településméret-kategóriák, a
budapesti kerületek, illetve települések jogállása szerinti népességeloszlás alapján tükrözik a
választókorú lakosság véleményét. A mobiltelefonszámok hívása 2015. október 14. és 26. , 2016.
február 18. és 28., illetve 2016. május 19. és 25. között zajlott, az adatfelvételt CATI-módszerrel
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.
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