
KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 

 

Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági 

magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a vajdasági 

magyar politikai szereplők támogatottságának  felmérése volt. A vajdasági magyar politikai 

közéletben az utóbbi időszakban felgyorsultak az események. A fő kérdés a vajdasági magyar 

politikummal kapcsolatban az, hogy jelenleg mekkora a Vajdasági Magyar Szövetség támogatottsága 

a szavazók körében, mivel az elmúlt években, a VMSZ dominanciájának köszönhetően egypólusú lett 

a vajdasági politikai közélet.  

 

A vajdasági magyar felnőtt népesség közel fele nem, vagy csak kis mértékben érdeklődik a politika 

iránt. A megkérdezettek mindössze 4,5 százaléka nyilatkozta, hogy nagyon nagy mértékben 

érdeklődik a politika iránt.  

 

Politikai érdeklődés (%): 

Egyáltalán nem érdekel 19,0 

Nem nagyon érdekel 28,6 

Közepes mértékben érdekel 38,7 

Elég nagy mértékben érdekel 9,2 

Nagyon nagy mértékben érdekel 4,5 

 

A politikai tájékozódás csatornáinak felmérése is fontos célja volt a kutatásnak. A magyar szavazók 

Vajdaságban leginkább a tévét használják politikai tájékozódásra. A politikáról mindig tájékozódók a 

másik három csatornát nagyjából azonos mértékben használják. Talán a második leginkább használt 

tájékozódási csatorna a nyomtatott sajtó. 

 

Politikai tájékozódás:  

 Soha Ritkán Gyakran Mindig 

Újság 48,6 29,0 15,2 7,2 

Tv 32,5 30,1 23,3 14,1 

Rádió 64,9 16,9 10,8 7,4 

Internet 61,6 16,0 14,1 8,3 

 

A magyar szavazók 20 százaléka számolt be arról, hogy van olyan szerb párt, amely rokonszenves 

számára. 46 százalék volt azok aránya, akiknek egyik szerb párt sem rokonszenves. A válaszadók 16 

százaléka nem válaszolt erre a kérdésre, és 18 százalék  azok aránya, akik nem tudták megmondani, 

hogy melyik szerb párt szimpatikus számukra.  

 

 



A magyar szavazók körében a legnépszerűbb (nem magyar) párt a Demokrata Párt 6,5 százalékkal. Őt 

követi a Szerb Haladó Párt 4,8 százalékkal, majd 3,9 százalékkal a Liberális Demokrata Párt. A 

Vajdasági Szociáldemokrata Ligát 3 százalék tartotta rokonszenvesnek.  

 

A magyar szavazók 37 százaléka számolt be arról, hogy a van olyan magyar párt Vajdaságban, amely 

rokonszenves számára. 31 százalék volt azok aránya, akik számára egyik magyar párt sem 

rokonszenves. 16 százaléka nem tudta, hogy van-e ilyen párt és további 16 százalék nem válaszolt 

erre a kérdésre.  

 

 
 

Elgondolkodtató adat, hogy a vajdasági magyar felnőtt népesség mindössze 37 százaléka tudott 

megnevezni rokonszenves magyar pártot.  

A legnépszerűbb magyar párt a Vajdasági Magyar Szövetség 32,4 százalékkal.  

Más magyar pártot a válaszadók 4,6 %-a jelölt meg. 

 

A megkérdezettek 72 százaléka nyilatkozta, hogy biztos, vagy pedig nagy valószínűséggel részt 

venne a választásokon. 21 százaléka a megkérdezetteknek biztos, vagy valószínűleg nem venne részt 

a választásokon.  

 

 



A távolmaradók indokai vegyesek. A legtöbben (23 százalék) azt nyilatkozták, hogy régebben 

szavaztak, de csalódtak. A második leggyakrabban említett indok az volt, hogy nem foglalkozik 

politikával a megkérdezett. Ezután következő leggyakoribb válasz, hogy minden politikai párt 

egyforma, mindegy kié a hatalom.  

 

Választásoktól távolmaradók indokai: 

  
 

Érdekes eredményt hoztak az arra a kérdésre adott válaszok, hogy a VMSZ-t rokonszenvesnek tartók 

mivel indokolják véleményüket. 7,2 százalékuk tartja szimpatikusnak a politikájukat, 18,6 százalékuk 

pedig többségében egyetért azzal. 32,5 százalék azok aránya, akik magyarként a VMSZ-ben látják az 

egyedüli lehetséges alternatívát. 20 százaléknak nem igazán szimpatikus, de magyarként rájuk szavaz, 

és 8,1 százalék azok aránya, akik támogatást, munkahelyet remélnek a párt győzelme esetén.  

 

Miért szavazna a VMSZ-re? 

 



Fontosnak gondoltuk megkérdezni, hogy az elmúlt év eseményei, belső konfliktusai változtattak-e a 

VMSZ megítélésén. A megkérdezettek valamivel több, mint a fele nyilatkozta, hogy nem változott a 

véleménye a pártról, 41 százalék nyilatkozta azt, hogy kevésbé pozitívan ítéli meg a pártot. Azok 

aránya, akik az elmúlt év eseményei fényében pozitívabban ítélik meg a pártot, 7,6 százalék. 

 

 
 

Azok, akik nem jelölték meg a VMSZ-t rokonszenves pártnak, leggyakoribb indokként azt említették, 

hogy nem tartják szimpatikusnak az általuk folytatott politizálást. Ezt követte a demokrácia hiánya a 

párton belül, majd következett azok csoportja, akik nem értenek egyet a politikájukkal. Nagy volt a 

„nem tudom” válaszok aránya, illetve a nem válaszolók aránya ennél a kérdésnél. 

 

 



Arra a kérdésre, hogy mennyire elégedett a VMSZ jelenlegi politizálásával, a válaszadók 5,2 

százaléka válaszolta, hogy teljes mértékben, a válaszadók 22,9 százaléka inkább elégedett, 27,5 

százaléka inkább nem elégedett, 18 százaléka egyáltalán nem elégedett. 

 

  
 

Arra a kérdésre, hogy mennyire tartja a VMSZ politizálását demokratikusnak, a megkérdezettek 5,5 

százaléka válaszolta, hogy teljes mértékben, 23,4 százalék, hogy inkább demokratikusnak tartja. 21,9 

százalék azok aránya, akik inkább nem tartották demokratikusnak, 17,9 százalék pedig egyáltalán 

nem tartja demokratikusnak a párt politizálását.  

 

 
 

A kutatásnak volt egy kérdésblokkja, amely a Magyar Mozgalommal kapcsolatos ismeretekre, 

attitűdökre kérdezett rá. A minta 75,2 százaléka hallott már a Magyar Mozgalomról, 23,4 százalék 

pedig nem hallott róla. 0,6 százalék volt azok aránya, akik nem tudtak válaszolni a kérdésre, 0,8 pedig 

azoké, akik nem akartak válaszolni a kérdésre.  

 

Azok közül, akik hallottak már róla, 62,7 százalék vélte úgy, hogy a Magyar Mozgalom civil 

szervezet, 13,7 százalékuk szerint politikai párt, 17,5 százalékuk szerint politikai szervezet és 6,1 

százalék szerint valami más formáció. 



Hallott már a Magyar Mozgalomról? 

 

 
 

A legtöbben, 64,9 százalék a médiából hallottak a Magyar Mozgalomról, 28,3 százalék pedig 

ismerőstől. Azok közül, akik hallottak a mozgalomról, 43,7 százaléka véli úgy, hogy induljon a 

Magyar Mozgalom a választásokon, 17 százalék viszont ezt nem szeretné. 7,4 százaléka a 

válaszolóknak nem tudta eldönteni, hogy induljon-e, illetve 31,9 százalékuk nem válaszolt erre a 

kérdésre. Ha figyelembe vesszük, hogy nem pártról van szó, és a felmérés még a kampány előtti 

időszakban készült, akkor mindenképp magas aránynak mondható, hogy 43,7 százaléka a 

megkérdezetteknek szeretné, ha indulna a mozgalom a választásokon. Nagy biztonsággal 

kijelenthető, hogy a tavaszi választások után új politikai szereplővel bővül a vajdasági politikai 

paletta.  

 

Szeretné-e ha a Magyar Mozgalom elindulna a választásokon? (azok közül, akik hallottak a Magyar 

Mozgalomról) 

 

 
 

A megkérdezettektől azt kértük, hogy osztályozzák a Magyar Mozgalmat aszerint, hogy mennyire 

szimpatikus számukra. A válaszolók 13 százaléka ötös osztályzatot, 23,6 százalékuk négyest és 36,2 

százalékuk hármast adott. 13,7 százalék kettes osztályzatot adott és 12,8 százalék azok aránya, 

akiknek egyáltalán nem szimpatikus a Magyar Mozgalom. Átlagolva az osztályzatokat 3,62-t kapunk.  



 

Mennyire szimpatikus a Magyar Mozgalom? (azok közül, akik hallottak a Magyar Mozgalomról) 

 

 
 

Talán a legfontosabb kérdés az volt, hogy hányan szavaznának a Magyar Mozgalomra, amennyiben 

indulna a választásokon. Azok közül, akik hallottak a Magyar Mozgalomról, 26,3 százalék 

nyilatkozta, hogy támogatná szavazatával a Magyar Mozgalmat, és nagyjából ugyanennyien 

nyilatkozták, hogy nem támogatnák. A megkérdezettek 37,7 százaléka nem tudta, hogy szavazna-e a 

Magyar Mozgalomra és 9,1 százaléka nem válaszolt a kérdésre.  

 

Amennyiben indulna a Magyar Mozgalom a választásokon, akkor Ön szavazna rá? (azok közül, akik 

hallottak a Magyar Mozgalomról) 

 

 
 

Felmerül a kérdés, hogy kik azok, akik szavaznának a Magyar Mozgalomra? Kijelenthető, hogy a 

Magyar Mozgalom jelentős támogatottsággal bír (20,8 százalék) azok körében, akik a VMSZ-t 

jelölték meg rokonszenves pártnak. Azok közül, akik számára egyik párt sem rokonszenves 29,2 

százalék szavazna a Magyar Mozgalomra.  



 

Érdekesebb eredmények: 

 

• A magyar szavazók 31 százaléka nem tart egyetlen magyar pártot sem rokonszenvesnek 

Vajdaságban.  

• A VMSZ-t a megkérdezettek közel egy harmada tartja rokonszenvesnek.  

• A VMSZ-szel szimpatizálók mintegy negyede tekinthető elkötelezettnek a párt irányába.  

• A VMSZ-szel szimpatizálók 20 százaléka szavazna a Magyar Mozgalomra. 

• A megkérdezettek nagy aránya szeretné, ha a Magyar Mozgalom indulna a választásokon.  

• Azok közül, akik hallottak a Magyar Mozgalomról, 26,3 százaléka szavazna is rá.  

• Azok negyede, akik nem tudják, hogy szavaznának-e a Magyar Mozgalomra, négyes vagy ötös 

osztályzatot adott a Magyar Mozgalom szimpatikusságára.  

• A Magyar Mozgalom rendelkezik passzívakat mozgósító, a kiábrándultakat újra választásra buzdító 

erővel. 


