Heinrich Böll Stiftung –
IDEA Intézet
2022. február március
670 első választót
reprezentáló primér
online kutatás

Első választók kutatás:
Ha csak rajtuk múlna,
az ellenzék
kétharmadot kapna!

Az adatfelvételről
 Az IDEA Intézet a kutatás adatait két hullámban, 2022 február és március elején vette fel
közösségi média alapú kérdőív segítségével. A teljes magyar weben és a közösségi médiában
történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős, online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. A
korosztály tagjaira célzott hirdetések véletlen időpontban jelentek meg, véletlen mintázatokat
és felhívásokat tartalmaztak.
 Az adatfelvétel lezárulta után súlyozásra került sor, amelynek során a politikai aktivitás
gyakorisága kontrollálásra került, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító szokásos
szociodemográfiai súlyozási eljárásokat.

 A korosztály kb. 90 százaléka használ internetet, elérésük minden más módszerhez képest épp
ezen a csatornán a legkönnyebb.
 Az adatfelvétel a 18 éves életkorukat 2022. április 1-ig betöltő, de legfeljebb 22 éves és az előző,
2018-as választáson még nem szavazó fiatalok körében készült.

 A 670 fős minta hibahatára az alapmegoszlások tekintetében ±4,1 százalék.
 Az adatfelvétel támogatója a Heinrich Böll Stiftung.
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Az első választók
véleménye
február –
március között
nem sokat
változott

Hallottál arról, hogy 2022. április 3-án
országgyűlési választás lesz
Magyarországon? (%)
Nem hallottam, de
most már utána
fogok olvasni
3%

Hallottam, nem
különösebben
érdekel a téma
35%

Nem hallottam, nem
is érdekel
4%

Hallottam, követem
is kampányt
58%

Az első
választók 58
százaléka
hallott a
választási
kampányról
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Első választók preferenciái
(teljes népesség és pártot választók, %)
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Az első választók
35 százalékának
preferenciája
ismeretlen.
Mintegy
harmaduk az
ellenzékre,
egyhataduk a
Fideszre szavaz.
Az első választók
az MKKP-t és a Mi
Hazánkot is
bejuttatnák a
parlamentbe.
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Biztos szavazó pártot választó első választók
preferenciája (%)
70%

A legszűkebb
választói rétegben
az ellenzék
támogatottsága
megközelíti a 60%ot.
A Fidesz ebben a
rétegben nagyon
kedvezőtlen
mutatókkal
rendelkezik.
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Mikor döntötte el, hogy melyik pártra
szavaz? (%)
Majd meglátjuk a
kampányt, az utolsó
hétre hagyom a döntést
8%

Ráérek az utolsó napon
dönteni
14%

A következő néhány
hétben fogom eldönteni
4%
Mostanában döntöttem
el
13%
Az előválasztás
időszakában döntöttem
el
11%

Már rég eldöntöttem,
nem is kérdés
50%

Az első választók
fele már
eldöntötte
melyik pártra
szavaz, 14
százalékuk fog
az utolsó napon
dönteni.
11 százalék
döntése
kapcsolódik az
előválasztáshoz.
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A következő
néhány hétben
fogom eldönteni
3%
Majd meglátjuk a
kampányt, az
utolsó hétre
hagyom a
döntést
0%
Ráérek az utolsó
napon dönteni
0%

Az előválasztás
időszakában
döntöttem el
7%

Már rég
eldöntöttem, nem
is kérdés
69%

Már rég
eldöntöttem,
nem is kérdés
77%

Az ellenzéki szavazókhoz kötődés kulcsa
az előválasztás. A Fidesz esetében
korábbi kötődésről beszélhetünk.

A következő
néhány hétben Majd meglátjuk
fogom eldönteni a kampányt, az
0%
utolsó hétre
hagyom a
döntést
2%
Ráérek az utolsó
napon dönteni
3%

Mikor döntötte el, hogy melyik pártra
szavaz? (%)
Egyéb pártok

24%

10%

Mi Hazánk

52%

14%

77%

MKKP

47%

0%

10%

20%

3%

8%

30%

40%

50%

19%

41%

60%

70%

80%

Már rég eldöntöttem, nem is kérdés

Az előválasztás időszakában döntöttem el

Mostanában döntöttem el

A következő néhány hétben fogom eldönteni
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Ön szerint, a saját jövője szempontjából,
mi lenne az előnyösebb? (%)
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32%

Ha a kormány
maradna
22%

Ha az ellenzék
győzne
46%

Az első választók közel
fele kormányváltást
akar.
A jelenlegi kormány
maradását csak minden
ötödikük kívánja.

Mit szeretne inkább? Ismeretlen preferencia (%)
Nem kíván válaszolni

13%

Ebben a pillanatban nem tudja
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Semmiképp sem fogok elmenni
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13%

74%

28%

15%

A bizonytalanok
körében nagyobb
az ellenzéki
győzelem vágya,
ugyanakkor a
titkolózók körében
azonos a két erő
győzelmének
megítélése.
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Mit fog tenni a választások után? Amennyiben a jelenlegi kormány győz 2022.
április 3-án, akkor a fiatalok veszik a kalapjukat, és inkább más országokban fognak tanulni,
dolgozni, élni. Ismeretlen
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Én is hasonlóan gondolom

Akkor megyek, ha az ellenzék győz

Én mindenképpen itthon maradok

Engem nem érdekel a választás, mindenképpen megyek

