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„A populizmus európai erősödése az online 
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Az alábbi tanulmány a Demos UK által készített angol nyelvű „Populism in Europe” című 

tanulmány rövid, magyar nyelvű összefoglalója, mely nem tartalmaz minden, a kutatás 

során feltárt eredményt, és az alkalmazott módszerek részletes módszertani leírását 

sem. A teljes, részletes, módszertani leírással és hivatkozásokkal kiegészített tanulmány 

letölthető a www.demos.uk honlapról.  

 

 

A Magyarországról szóló kutatási összefoglaló elkészítésében és az eredmények 

értelmezésében, illetve jelen fordítás elkészítésében a Political Capital Institute 

működött közre. 

 

 

 

 

 

 

 

A kutatást az Open Society Institute támogatta.  

 

  

http://www.demos.uk/
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1. Vezetői összefoglaló 
 

Az elmúlt évtized során Európa-szerte erősödésnek indultak a nacionalista, populista pártok és 

mozgalmak. Ezek a politikai erők a bevándorlás ellenzése mellett a nemzet védelmét hangsúlyozzák, 

ennek során esetenként az európai értékek, a szabadság és az emberi jogok fogalomtárát is eszközként 

használják fel. Gazdaságpolitikájukat tekintve gyakran bírálják a globalizációt, illetve a nemzetközi 

kapitalizmus munkavállalói jogokra gyakorolt negatív hatásait. Mindez „establishment-ellenes” 

retorikával párosulva széles körben vonzóvá válik a főáramba tartozó politikai pártokból, a 

kormányokból és a hagyományos médiából kiábrándult különféle választói csoportok számára. A 

gyakran „populista szélsőjobboldalinak”, illetve „új jobboldalinak” nevezett politikai alakulatok éppen 

ezért nehezen helyezhetőek el a hagyományos politikai törésvonalak által kialakított térben. 

Magyarországon a Jobbik Magyarországért Mozgalom (továbbiakban: Jobbik) bizonyult az elmúlt évtized 

legsikeresebb szélsőjobboldali pártjának. A pártot 2003-ban alapították, és mára a harmadik legnagyobb 

politikai erővé nőtte ki magát. Ideológiája több vonatkozásban eltér a nyugat-európai populista 

szélsőjobboldaliságtól: ultranacionalista, antliberális, homofób, romaellenes és antiszemita. 

Gazdaságpolitikájában szabadpiac-ellenes, külpolitikájában a nyugati orientációt keletivel váltaná fel. A 

Jobbik kivételesen sikeresnek bizonyult a fiatalok mozgósítása terén, a párt üzeneteinek az online 

felületeken történő terjesztésében és az internetes toborzásban. Mindezt alátámasztja, hogy a Jobbik 

Facebook-követőinek száma meghaladja a párt tényleges tagjainak számát.  

 

Jelen tanulmány egy, a Jobbik 2263 Facebook-követőjének megkérdezésével készült kutatás 

eredményeit mutatja be. A tanulmány feltárja, hogy kik a Jobbik Facebook-követői, hogyan 

gondolkodnak, illetve hogy mi motiválja őket arra, hogy a virtuális politikai aktivitásból átlépjenek a 

hagyományos politikai részvételi formák irányába. Annak érdekében, hogy átfogóbb képet 

mutathassunk be, saját felmérésünket összevetettük egy, a Tárki Társadalomkutatási Intézet által 

végzett, reprezentatív kutatás eredményeivel is. A kutatás 240 jobbikos szavazót tartalmazott, az 

eredmények feldolgozását a Political Capital Institute végezte.  

 

Arra törekedtünk, hogy tényszerűen bemutassuk a Jobbik Facebook-követőinek jellemzőit és jelezzük a 

társadalmi kockázatokat. Részletes javaslatokat ugyanakkor nem tettünk, a jelenségre adandó válaszok 

megfogalmazása a magyar állampolgárok és politikusok feladata. Bízunk abban, hogy a tanulmányban 

foglaltak hozzájárulnak ennek szükségességének felismeréséhez. 

 

 

 

 

 



 5 

 

1.1 Eredmények 
 

A Jobbik sokszínű támogatói bázisa nem ragadható meg teljességgel csak a Facebook-követőkből 

kiindulva, és természetesen nem minden Jobbik-szimpatizáns Facebook-felhasználó is egyben. Hogy egy 

példát említsünk, a Jobbik magas támogatottsággal rendelkezik a vidéki – főleg az északkeleti – 

országrészben, ahol a Facebook elterjedtsége lényegesen kisebb, és ahol sokkal gyakoribbak az idős 

illetve az olyan választók, akik kisebb valószínűséggel használói bármely internetes közösségi portálnak. 

Az általunk használt adathalmaz kifejezetten a Jobbik Facebook-követőire vonatkozik – ez egy fontos, 

ugyanakkor speciális alcsoportja a Jobbik támogatóinak. A következő megállapítások ennek 

figyelembevételével értelmezhetők. 

 

 A Jobbik Facebook-követőinek döntő többsége, több mint kétharmada (71 százalékuk) fiatal férfi: 64 

százalékuk 30 év alatti, 30 százalékuk 16 és 20 év közötti. Ezek az arányok majdhogynem 

megegyeznek a nyugat-európai országok populista pártjai és mozgalmai (Populist Parties and 

Movements, továbbiakban: PPAM) esetében tapasztalt megoszlással. Mint ahogy az várható, a 

Jobbik Facebook-követői fiatalabbak, mint a párt szavazói általában (utóbbiaknak csak 28 százaléka 

30 év alatti). 

 

1. A Jobbik Facebook-követőinek életkori megoszlása (zárójelben az országos statisztikák) 

Életkori csoport 

(betöltött évek 

száma) 

Jobbik-támogatók 

aránya, (megoszlás 

a teljes magyar 

lakosságban %) 

Nyugat-európai PPAM-

ek támogatóinak aránya  

(megoszlás a teljes 

európai lakosságban, %) 

16–20 30 (21) 32 (19) 

21–25 22 (18) 19 (17) 

26–30 12 (14) 12 (14) 

31–40 20 (24) 17 (21) 

41–50 9 (12) 12 (15) 

51+ 6 (11) 8 (13) 

 

 

 A Jobbik Facebook-követőinek jelentős része rendelkezik főiskolai vagy egyetemi diplomával. Az 

online követők több mint ötöde (22 százalék) diplomás, míg ez az arány a Jobbik szavazói között csak 

15 százalék.  

 



 6 

 A Jobbik 30 év alatti Facebook-követői kisebb valószínűséggel munkanélküliek, mint a lakosság 

egészében mért átlag. Magyarországon országos szinten a 25 év alattiak mintegy 25 százaléka 

munkanélküli, míg ez az arány a Jobbik 30 év alatti Facebook-követői esetében mindössze 10 

százalék.  

 

 A Jobbik Facebook-követői elkötelezett Jobbik szavazók és jelentős részük tüntetéseken is részt vesz,  

ugyanakkor többségük nem tagja a pártnak. A válaszadók közül átlagosan ötből négyen (82 százalék) 

számolnak be arról, hogy a pártra szavaztak, 35 százalékuk vett részt valamely tiltakozáson vagy 

tüntetésen, és mindössze 16 százalékuk rendelkezik formális párttagsággal. Nemzetközi 

összehasonlításban tehát a Jobbik Facebook-követői között kisebb valószínűséggel találunk 

párttagokat, a csoport azonban nagyobb valószínűséggel vesz részt a választásokon és a 

tüntetéseken, mint a PPAM átlaga. 

 

 A Jobbik Facebook-követőit a romaintegráció ügye izgatja a leginkább. Több mint egynegyedük 

jelölte meg a romaintegráció kérdését, mint a számára legaggasztóbb problémát. A PPAM 

csoportjában az Iszlám európai terjedése és a bevándorlás foglalja el ugyanezt a helyet. 

 

 A Jobbik Facebook-követői elégedetlenek és kiábrándultak az intézményrendszerből, de részt 

vesznek a demokratikus választásokon. Mindössze 8 százalékuk értett egyet azzal az álítással, 

miszerint „mindegy, kire szavaz az ember”), ez az arány kisebb, mint az állítással egyetértők aránya a 

magyar közvélemény egészét tekintve. Ugyanakkor azzal az állítással, miszerint „a politika megfelelő 

válaszokat ad az engem nyugtalanító kérdésekre” mindössze 10 százalék értett egyet, szemben a 

PPAM  összmintában mért 35 százalékkal.  

 

 Nemzetközi összehasonlításban a Jobbik Facebook-követői nagyobb mértékben gondolják azt, hogy 

az erőszak igazolható, amennyiben jó eredményre vezet. Ez nem jelenti azt, hogy a csoport egésze 

erőszakos lenne: többen nyilatkoztak úgy, hogy az erőszak nem igazolható, mint úgy hogy igen (41 

százalék a 39 százalékkal szemben). A PPAM csoportjában azonban mindössze a francia Bloc 

Identitaire illetve az olasz Casa Pound Italia szimpatizánsai esetében jellemzőbbek az erőszakot 

igazoló attitűdök. 

 

 A Jobbik Facebook-követői pesszimisták mind saját, mind országuk jövőjével kapcsolatban. 

Mindössze 4 százalékuk gondolja úgy, hogy az ország a megfelelő úton halad, szemben a magyar 

állampolgárok körében mért 19 százalékkal. A csoport mindössze 11 százaléka optimista személyes 

jövőjét illetően, szemben a teljes populáció 16 százalékával. A Jobbik Facebook-követői mindkét 

kérdésben pesszimistábbnak bizonyultak a nyugati PPAM átlagnál is. 

 

 A Jobbik Facebook-követői nagyobb valószínűséggel rendelkeznek negatív attitűdökkel az Európai 

Unióval szemben, mint a magyar állampolgárok általában. A csoportban tapasztalt leggyakoribb 

válasz arra a kérdésre, hogy „mit jelent Ön számára az Európai Unió”, a „nemzeti és kulturális 

identitás elvesztése” volt (68 százalék), míg a teljes populációban mindössze 5 százalék válaszolt így. 
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 A Jobbik Facebook-követőinek általános bizalomszintje magasabb, mint az országos szinten mért 

átlag. Egynegyedük (26 százalék) nyilatkozott úgy, hogy más emberekben meg lehet bízni, szemben 

a teljes lakosságban mért 21 százalékkal. A PPAM halmazában mindössze két példa volt arra, hogy 

támogatók magasabb általános bizalomszintről számoltak be, mint a lakosság egésze: ez a Brit 

Nemzeti Párt és a francia Nemzeti Front követőinek csoportja. 

 

 A Jobbik Facebook-támogatói ugyanakkor rendkívül kevéssé bíznak a főbb társadalmi és politikai 

intézményekben általában, ideértve a kormányt, az Európai Uniót, a rendőrséget, az 

igazságszolgáltatást, a jogrendszert illetve a médiát. A Jobbik-szimpatizánsok sokkal alacsonyabb 

bizalomszinttel rendelkeznek az intézményrendszerrel szemben, mint akár a magyar populáció 

egésze, akár a PPAM támogatói. 

 

 A nemzeti identitás védelmezése, a párt által képviselt értékekkel való azonosulás és a politika 

főáramából való kiábrándultság volt a három leggyakoribb válasz, amelyet a kérdőívre válaszolók 

megjelöltek annak okaként, hogy miért a Jobbik Facebook-oldalát követik. A férfiak sokkal nagyobb 

valószínűséggel jelölték meg az identitás védelmezését, illetve a kiábrándultságot okként, mint a 

nők. A jobbikosok a nemzeti identitás védelmét a PPAM követőinél is jelentősen nagyobb 

mértékben határozták meg a Facebook-oldal követésének okaként (35 százalék a 18 százalékkal 

szemben). 

 

 A Jobbik Facebook-követőin belül a legfiatalabbak inkább határoztak meg romaellenes érzelmeket a 

Facebook-oldal követésének indítékaként. A 16 és 20 év közöttiek egyötöde (20 százalék) jelölt meg 

romaellenes érzelmeket a Facebook-oldal követésének okaként, szemben az 50 év feletti válaszadók 

esetében mért 5 százalékkal. 

 

1.2 Következtetések 
 

 Egyértelmű, hogy a nemzeti identitás veszélyeztetettségének érzése, illetve védelmezésének 

szándéka jelentős hajtóerőt jelent a Jobbik támogatásának irányában. Amennyiben a főáramhoz 

tartozó politikusok el akarják nyerni a Jobbikhoz hasonló pártok támogatóinak tetszését, meg kell 

tanulniuk anélkül beemelni a nemzeti identitás kérdését a politikai diskurzusba, hogy az 

idegengyűlöletet szítson vagy egyes kisebbségek démonizálásához vezessen.  

 

 A Jobbik nem említhető egy lapon más, nyugat-európai nacionalista és populista pártokkal. Annak 

ellenére, hogy léteznek nyilvánvaló hasonlóságok, a demográfiai sajátosságok, a Jobbik 

szimpatizánsait nyugtalanító kérdések, illetve attitűdjeik – a teljes magyar kontextus 

jellegzetességeivel kiegészülve – jelentős különbségeket mutatnak. 
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 A Jobbik szavazói bázisa változatos: a párt képesnek bizonyult arra, hogy egyszerre váljon vonzóvá a 

fővárosi és a vidéki területek választópolgárai, és különösen a politika főáramából kiábrándult fiatal 

választók számára. Jelen tanulmány inkább az utóbbi, a párt bázisán belül jelentős méretű és 

motivációjú csoporttal foglalkozik. Ők formálisan nem tagjai a pártnak, de nagy valószínűséggel a 

választásokon szavaznak a pártra és részt vesznek annak utcai megmozdulásain is. Mint Európában a 

fiatalok körében ez egyre gyakoribb, a politikai aktivizmus, tájékozódás és a részvétel egyéb formái 

fis egyre inkább internetes felületekhet kötött. A párt fiatal tagságának és fiatal vezetésének is 

köszönhető, hogy a Jobbik sikeresnek bizonyult az online mozgósításban. Fontos lenne, hogy ezt a 

mintát a többi párt is kövesse.   

 

 A Jobbik sikeresen alkalmazta a szabadság eszméjének szólamait olyan formában, amely a fiatalok 

számára vonzóvá vált. Fontos azonban látni, hogy a Jobbik-támogatók értelmezésében ezek a 

szólamok nem terjednek ki az általuk baloldalinak tartott csoportokra, szervezetekre és a 

kisebbségekre. Ennek negatív hatásai csak a szabadság egy befogadóbb, a fiatalok számára is vonzó 

meghatározásának ösztönzésével ellensúlyozhatók. 

 

 

2. Kik a Jobbik Facebook-támogatói? 

 

2.1 Demográfiai jellemzők 
 

A Facebook mindenki számára elérhető hirdetési alkalmazása lehetővé teszi, hogy a magyarországi 

Facebook-felhasználók általános nemi és életkorbeli megoszlásával kapcsolatban tájékozódhasson, és 

ugyanezt a Jobbik, vagy valamely a Jobbikhoz köthető Facebook-oldalt követőivel kapcsolatban is 

megtegye. Így lehetővé vált számunkra is a Jobbik Facebook-követőinek és a teljes magyar Facebook-

közösség összehasonlítása.   

 

A magyar Facebook-közösség nemi megoszlása nagyjából kiegyenlített, ezzel szemben a Jobbik 

Facebook-követői között többségben vannak a férfiak (71 százalék). A csoporton belül szintén magas a 

fiatalok aránya. Mindkét demográfiai tendencia hasonlóságot mutat a nyugat-európai szélsőjobboldali 

csoportokban tapasztalt arányokkal.  

 

A kérdőív kitöltői arra a kérdésre is válaszoltak, hogy melyik nagyváros van lakóhelyük 50 kilométeres 

vonzáskörzetén belül. A legtöbben (36 százalék) Budapestet jelölték meg, ezt követően Miskolcot 

jelölték meg a leggyakrabban (9 százalék), illetve Debrecent (8 százalék). Figyelemreméltó, hogy a 

válaszadók 34 százaléka nyilatkozott úgy, hogy semmilyen nagyváros nem található lakóhelyének 50 

kilométeres vonzáskörzetében, ez alátámasztja azt a feltételezést, miszerint a párt vonzó a vidéki 

területeken élő választók számára is.  
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Az iskolázottságot tekintve a válaszadók 77 százaléka válaszolt úgy, hogy legmagasabb végzettségét 

általános- illetve középiskolában szerezte, 22 százalék nyilatkozott főiskolai, vagy egyetemi 

végzettségről. Az eredmény némileg meglepő módon azt sugallja, hogy a Jobbik Facebook-támogatói 

nagyobb arányban vettek részt a felsőoktatásban, mint az országos átlag (17 százalék). Mindenesetre az 

összehasonlítás érvényességét rontja a Jobbik támogatóinak életkorbeli megoszlása, illetve a 

felsőoktatásban való részvétel 1989 utáni növekedéséről tanúskodó számadatok. 

 

2. Iskolázottság: legmagasabb iskolai végzettség 

 Férfi (%) Nő (%) Összes (%) 

Általános- vagy 

középiskola 
73 70 72 

Főiskola vagy egyetem 20 24 22 

Posztgraduális 

szakképzési itézmény 
6 5 6 

 

 

A Jobbik Facebook-követőinek 12 százaléka munkanélküli, a nők és a 30 év fölöttiek azonban ennél 

nagyobb valószínűséggel nem rendelkeznek munkahellyel. Országos szinten a munkanélküliség jelenleg 

(A KSH adatai szerint) a lakosság 10,6 százalékát érinti. A Jobbik Facebook-követői esetében a 

munkanélküliség mértéke valamelyest kisebb, mint a PPAM támogatóinál mért 14 százalékos arány. 

Ugyanakkor a megkérdezett csoport tagjai valamennyivel kisebb valószínűséggel határozzák meg 

magukat foglalkoztatottként, mint a referenciacsoport tagjai (50 százalék az 54 százalékkal szemben). 

Ennek valószínűsíthető oka nem más, mint hogy a Facebook-csoport tagjainak 36 százaléka jelenleg is 

valamilyen intézmény tanulója vagy hallgatója, és ezért sem foglalkoztatottként, sem munkanélküliként 

nem határozza meg magát. 

 

3. Foglalkoztatottság: a Jobbik Facebook-követőinek munkaerőpiaci státusza 

 Férfi (%) Nő (%) 30 év alatti 

(%) 

30 év feletti 

(%) 

Összes (%) 

Foglalkoztatott 50 48 34 79 50 

Munkanélküli 10 17 10 16 12 

Hallgató 38 30 55 0 36 
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2.2 Tagság és részvétel 
 

A válaszadóknak további kérdéseket tettünk fel a párttal kapcsolatban, hogy megtudjuk, az interneten 

kívül milyen mértékben vesznek részt a párthoz kapcsolódó bármely tevékenységben. Mindössze 16 

százalék nyilatkozott úgy, hogy magát a párt formális tagjának tekinti, emellett 83 százalék állította 

ennek az ellenkezőjét. 82 százalék állította, hogy a legutóbbi országgyűlési választásokon a Jobbikra 

szavazott. 

 

Az internet világán kívüli részvétel egy másik mérőszáma a Facebook-csoport tagjainak a párt 

tüntetésein való részvétele volt. A válaszolók több mint egyharmada (35 százalék) nyilatkozott úgy, hogy 

az elmúlt hat hónap során részt vett valamely, a párthoz kapcsolódó felvonuláson, tiltakozáson vagy 

tüntetésen. Ez az arány jelentősen meghaladja az országos átlagot (a magyarok mindössze 3 százaléka 

vett részt bármely hasonló eseményen az elmúlt 12 hónap során).  

 

4. A Jobbik Facebook- követőinek részvételi aránya a párt az internet világán kívüli (offline) támogatásában 

(n=2,263)  (zárójelben az országos statisztikák) 

 Férfi (%) Nő (%) 
30 év alatti 

(%) 

30 év feletti 

(%) 
Összes (%) 

Formálisan is tagja  a pártnak (%) 16 17 15 18 16 

Az előző választások alkalmával a 

Jobbikra szavazott (%) 
80 84 78 88 82 

Az elmúlt 6-12 hónap során részt 

vett a párt valamely felvonulásán 

vagy tüntetésén (%) 

36 (3) 33 (2) 37 31 35 (3) 

 

 

A PPAM csoport támogatóival való általános összehasonlításban a Jobbik Facebook-támogatói kisebb 

valószínűséggel tagjai a pártnak (16 százalék a 32 százalékkal szemben), ugyanakkor nagyobb 

valószínűséggel szavaznak az általuk a Facebookon követett pártra (82 százalék a 67 százalékkal 

szemben), illetve a tüntetéseken is nagyobb valószínűséggel vesznek részt (35 százalék a 26 százalékkal 

szemben). 
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2.3. A társadalommal és a politikával kapcsolatos nézetek 
 

Kérdéseket tettünk fel a Jobbik Facebook-követőinek a társadalommal és a politikai 

intézményrendszerrel kapcsolatban vallott nézeteikkel, illetve a jövőről alkotott képükkel 

összefüggésben. Ahol ez lehetséges volt, az országos összehasonlítás érdekében az eredményeket a 

2011. évi (őszi és tavaszi) Eurobarometer Survey, illetve a 2010. évi European Values Study adataival 

vetettük össze1. A csoport adatait a PPAM csoport támogatóinál mért eredményekkel is 

összehasonlítottuk. 

 

5. A Jobbik Facebook-támogatóit leginkább nyugtalanító két téma (n=2,263)(zárójelben az országos statisztikák) 

 Milyen arányban került 

megjelölésre a két 

legnyugtalanítóbb 

kérdés egyikeként (%) 

Romaintegráció 28 (N/A) 

Bűnözés 26 (3) 

Gazdasági helyzet 24 (21) 

Munkanélküliség 21 (29) 

Emelkedő árak 19 (58) 

 

Arra a kérdésre válaszolva, hogy melyik társadalmi és politikai kérdések nyugtalanítják őket a leginkább – 

a kérdőív kitöltői egy 19 aktuális ügyet tartalmazó listából választhattak – a válaszadók a romaintegrációt 

és a bűnözést választották a leggyakrabban. A romaintegrációval kapcsolatban – vonatkozó adatok 

hiányában – nem lehetséges az országos összehasonlítás, a bűnözést tekintve azonban megállapítható, 

hogy a Jobbik Facebook-követői között sokkal nagyobb arányban jelentkeznek a bűnözést kiemelkedő 

problémának megítélők (26 százalék), mint a lakosság egészében (3 százalék). A harmadik, a negyedik 

illetve az ötödik legnagyobb gyakorisággal megnevezett problémák mind gazdasági természetűek voltak. 

A Jobbik Facebook-követői és a PPAM csoport támogatói közötti legfeltűnőbb különbség, hogy míg az 

utóbbiak 37 százaléka a bevándorlást a két legfontosabb probléma között említi, az általunk kérdezett 

csoportban ezt mindössze 4 százalék tartja aggasztónak. A PPAM támogatói a muszlim extrémizmust 

tartották a másik legnyugtalanítóbb kérdésnek, ehhez képest ugyanezt a kérdést a Jobbik Facebook-

követői közül mindössze 2 százalék tartotta aggasztónak. Fontos megjegyezni, hogy Magyarországon 

jelentős bevándorlás nem tapasztalható, és nagyszámú muszlim közösség sem él az országban.  

                                                           

1
 Ez egyes táblázatok esetében az adatok pontos forrása az eredeti angol nyelvű tanulmányban (letölthető: 

http://www.demos.co.uk/) megtalálható.  

http://www.demos.co.uk/
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2.4 Politika és szavazói viselkedés 
 

Megkérdeztük a Jobbik Facebook-követőit, hogy mennyire értenek egyet azzal az állítással, miszerint 

„mindegy, hogy kire szavaz az ember”. Mindössze 8 százalék értet egyet, míg a válaszadók 86 százaléka 

nem értett egyet az állítása (közülük 78 százalék úgy nyilatkozott, hogy „egyáltalán nem ért egyet”). 

Mindez arra enged következtetni, hogy a Jobbik támogatói nem ábrándultak ki teljességgel a választás 

intézményéből. A szavazással kapcsolatos attitűdjeik ráadásul sokkalta pozitívabbak, mint a PPAM 

csoport támogatóinak átlaga (ők kétszer akkora valószínűséggel válaszoltak igennel az imént említett 

kérdésre). 

 

6. “Mindegy, hogy melyik politikai pártra szavazok” – a Jobbik Facebook-követői által adott válaszok megoszlása 

 Férfi (%) Nő (%) 
30 év alatti 

(%) 

30 év feletti 

(%) 
Összes(%) 

Teljesen 

egyetértek 
3 3 2 5 3 

Inkább egyetértek 4 6 4 5 5 

Inkább nem értek 

egyet 
8 8 7 10 8 

Egyáltalán nem 

értek egyet 
78 77 81 72 78 

 

 

A szavazáshoz való lelkes hozzáállás ellenére a Jobbik Facebook-követői sokkal kiábrándultabban 

tekintenek a politikára, mint a PPAM csoport támogatói. Mindössze 10 százalékuk válaszolt igennel arra 

a kérdésre, hogy „a politika megfelelő megoldásokat kínál az engem nyugtalanító kérdésekre”, szemben 

a referenciacsoportban mért 35 százalékkal.  
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7. „A politika megfelelő megoldásokat kínál az engem nyugtalanító kérdésekre”– a Jobbik Facebook-követői által 

adott válaszok megoszlása 

 Férfi (%) Nő (%) 30 év alatti 

(%) 

30 év feletti 

(%) 

Összes (%) 

Teljesen 

egyetértek 
4 4 4 3 4 

Inkább egyetértek 6 6 7 4 6 

Inkább nem értek 

egyet 
27 26 30 21 27 

Egyáltalán nem 

értek egyet 
43 49 39 55 45 

 

 

Arra a felvetésre pedig, miszerint „az erőszak igazolható, amennyiben jó eredményre vezet”, 39 százalék 

válaszolt igennel, 41 százalék nemmel, míg a válaszadók egy jelentős hányada semleges választ adott.  

 

8. “Az erőszak elfogadható, ha jó eredményre vezet” - a Jobbik Facebook-követői által adott válaszok megoszlása 

 Férfi (%) Nő (%) 30 év alatti 

(%) 

30 év feletti (%) Összes (%) 

Teljesen 

egyetértek 
19 11 20 12 17 

Inkább egyetértek 23 17 24 18 22 

Inkább nem értek 

egyet 
15 19 16 17 16 

Egyáltalán nem 

értek egyet 
22 34 22 31 25 

 

 

A Jobbik Facebook-követői általánosan pesszimistábbnak bizonyultak, mint a PPAM csoport támogatói, 

illetve a magyaar közvélemény egésze. Fontos azonban megjegyezni, hogy a magyarok általánosságban 

is rendkívül pesszimisták saját jövőjükkel kapcsolatban: mindössze 16 százalékuk gondolja úgy, hogy ez 

az év jobb lesz, mint az előző volt, szemben az EU-tagállamaiban mért 26 százalékos átlaggal. 

Mindemellett a 30 év feletti válaszadók még sokkal pesszimistábbak: közülük 71 százalék véli úgy, hogy 

az elkövetkező 12 hónapban a dolgok rosszra fordulnak majd, szemben a 30 év alattiak esetében mért 

51 százalékos aránnyal.  
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9. “Magyarországok jó úton halad” - a Jobbik Facebook-követői által adott válaszok megoszlása 

 Összes (%) 

Teljesen 

egyetértek 
1 

Inkább egyetértek 3 

Inkább nem értek 

egyet 
19 

Egyáltalán nem 

értek egyet 
66 

 

10. A Jobbik Facebook-követőinek álláspontja arról, hogy saját életükben az elkövetkező 12 hónapban milyen 

irányba fordulnak majd a dolgok (n=2,263) (zárójelben az országos statisztikák) 

 Összes(%) 

Jobb irányba 11 (16) 

Rosszabb 

irányba 
58 (29) 

Ugyanolyan 

marad 
29 (54) 

 

2.5 Az Európai Unióval kapcsolatos attitűdök 
 

A Jobbik Facebook-követői az Európai Unióval szemben többségében negatív attitűdökkel rendelkeznek. 

Arra a kérdésre, hogy mit jelent számukra az EU, a leggyakoribb válasz a „kulturális és nemzeti identitás 

elvesztése” volt (68 százalék), ezt az „utazás, a tanulás és a munkavállalás szabadsága” követte (ezt 56 

százalékuk jelölte meg), a sorban ez után a „pénzpazarlás” (53 százalék), a bürokrácia (48 százalék), a 

munkanélküliség (48 százalék) illetve a „még több bűnözés” (43 százalék) szerepelt. Ezeket a válaszokat 

az Eurobarometer-kérdőív adatsorával összevetve arra a következtetésre juthatunk, hogy a Jobbik 

Facebook-követői sokkal nagyobb valószínűséggel bírnak az Európai Unióval szembeni negatív 

attitűdökkel, mint honfitársaik általában. Az Eurobarometer-kérdőív során a magyar válaszadók arra a 

kérdésre, hogy mit jelent számukra az EU, a következő válaszokat jelölték meg: „az utazás, a tanulás és a 

munkavállalás szabadsága” (45 százalék), munkanélküliség (24 százalék), az euró (23 százalék), 

demokrácia (22 százalék), „béke”, illetve „kulturális sokszínűség” (mindkettő 19 százalék). Az 

Eurobarometer 2011 tavaszi adatainak tanúsága szerint a magyarok mindössze 5 százaléka számára 

jelentette az EU a „nemzeti és kulturális identitás elvesztését”, 13 százalék azonosította a szervezetet a 
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„bürokráciával” és a „pénz pazarlásával”, míg 14 százalék vélte úgy, hogy az EU „még több bűnözést 

jelent”.  

 

11. A Jobbik Facebook-támogatóinak az Európai Unióval kapcsolatos attitűdjei (zárójelben az országos statisztikák)  

 Férfi(%) Nő (%) 
30 év alatti 

(%) 

30 év feletti 

(%) 
Összes (%) 

Kulturális és nemzeti 

identitás elvesztése 
67 69 67 70 68 (5) 

Utazás, tanulás és 

munkavállalás 

szabadsága  

57 54 57 55 56 (45) 

Pénzpazarlás 53 55 53 55 53 (13) 

Bürokrácia 48 50 47 51 48 (13) 

Munkanélküliség 47 51 48 48 48 (24) 

Még több bűnözés 43 44 44 43 43 (14) 

 

 

A Jobbik Facebook-támogatói számára fontosabbnak bizonyult „az utazás, a tanulás és a munkavállalás 

szabadsága”. mint a PPAM csoport támogatói esetében mért átlag (56 százalék a 38 százalékkal 

szemben). Ez a különbség feltételezhetően annak tudható be, hogy a magyar társadalomban ezek a 

lehetőségek sokkal inkább újdonságnak számítanak. 

 

2.6 Az emberekbe és az intézményekbe vetett bizalom 
 

Megkérdeztük a Jobbik Facebook-támogatóit, hogy általánosságban mennyire bíznak meg más 

emberekben. Összességében a válaszadók többsége úgy vélte, hogy az emberekben általánosságban 

nem lehet megbízni. A válaszok ugyan csak enyhén, de még inkább ebbe az irányba mutattak a 30 év 

alatti illetve a nők esetében. Ugyanakkor meglepő módon a válaszadók nagyobb valószínűséggel 

nyilatkoztak arról, hogy megbíznak az emberekben, mint a magyar populáció egésze (26 százalék a 21 

százalékkal szemben).  
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12. A Jobbik Facebook-támogatóinak az emberekkel szembeni általános bizalomszintje (n=2,263) (zárójelben az 

országos statisztikák) 

 Férfi(%) Nő (%) 
30 év alatti 

(%) 

30 év feletti 

(%) 
Összes (%) 

Az emberekben 

általában meg lehet 

bízni 

26 26 23 33 26 (21) 

Az emberekben 

általában nem lehet 

megbízni 

40 50 44 39 42 (79) 

 

 

Annak ellenére, hogy a Jobbik Facebook-követőihez hasonló csoportok általánosságban nagyobb 

bizalomszintről számoltak be az emberekkel szemben (33 százalék), csupán két olyan eset van, amelyben 

a PPAM csoport támogatói magasabb bizalomszintről tanúskodtak, mint a lakosság egésze: a Brit 

Nemzeti Párt és a britek viszonylatában (27 és 19 százalék), illetve a Front National a francia populáció 

egészéhez képest (32 és 31 százalék).  

 

A Jobbik Facebook-követői minden esetben a bizalom alacsonyabb szintjéről számoltak be a 

közintézményekkel szemben, mint a lakosság egésze. Különösen a médiával (3 százalék), a kormánnyal 

(5 százalék) illetve az EU-val (9 százalék) szembeni bizalom szintje bizonyult alacsonynak. A Jobbik 

Facebook-szimpatizánsai minden egyes intézmény esetében alacsonyabb bizalomszintről számoltak be, 

mint a PPAM csoport támogatói.  
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13. Közintézményekkel szembeni bizalom a Jobbik Facebook-követői, illetve a teljes magyar lakosság körében 

Intézmény 

Inkább megbízik benne Inkább nem bízik meg benne 

Jobbik-

támogatók(%) 
Magyar lakosság (%) Jobbik-támogatók(%) 

Magyar lakosság 

(%) 

Kormány 5 48 91 45 

Európai Unió 9 62 88 30 

Szakszervezetek 26 31 68 54 

Hadsereg 45 57 50 28 

Rendőrség 27 60 70 37 

Igazságszolgáltatás 

és a jogrendszer 
15 53 82 43 

Vallási 

intézmények 
35 51 60 37 

Politikai pártok 12 22 84 72 

Sajtó 3 39 92 52 

 

 

3. Miért követik a Jobbikot az interneten? 
 

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a Jobbik Facebook-követői hogyan fogalmazzák meg saját szavaikkal, 

hogy miért követik a pártot. Ennek érdekében a kérdőívben kialakítottunk egy olyan mezőt, amelyben a 

válaszadók tetszés szerint megindokolhatták, hogy miért támogatják a Jobbikot, (ezt mindösszesen 473-

an tették meg). Alább bemutatunk néhányat a különböző kategóriába sorolt válaszok közül.  

 

3.1 Identitás 
 

A válaszadókat ebbe a kategóriába soroltuk, amennyiben a Magyarország iránti szeretetet, a 

tradicionális magyar nemzeti és kulturális értékek védelmét, vagy az „igazi” magyarok érdekeinek 

képviseletét nevezték meg a Jobbik támogatásának okaként.  
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A válaszadók mintegy egyharmada (35 százalék) nyilatkozott úgy, hogy az identitással összefüggő okból 

támogatja a Jobbikot. A férfi válaszadók nagyobb valószínűséggel említették meg ezt az okot, mint a női 

válaszadók (40 százalék a 24 százalékkal szemben).  

 

A válaszadók gyakran vélekedtek úgy, hogy a magyar kulturális és nemzeti értékek veszélyben forognak. 

Egyesek számára a Jobbik jelenti az ezeket az értékeket fenyegető veszély ellenszerét. 

 

„Egyetlen mozgalom Magyarországon, amely a nemzet érdekeit képviseli és ellene van hazánk 

elpusztításának!” 

 

3.2 Csoportértékek 
 

Ebbe a csoportba azokat a válaszadókat soroltuk, akik a Jobbik által képviselt értékeket, elveket, 

normákat, várakozásokat és ötleteket nevezték meg általánosságban a párt támogatásának okaként. A 

válaszadók 33 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ezek miatt támogatja a pártot. A férfi válaszolók kisebb 

valószínűséggel utaltak ezekre a csoportértékekre, mint a női válaszadók (27 százalék a 46 százalékkal 

szemben).  

 

Egyesek úgy nyilatkoztak, hogy a Jobbik üzeneteinek radikális jellege késztette őket arra, hogy 

támogassák a pártot. 

 

„A mások által szélsőségesnek mondott irányelvek miatt” 

 

 

3.3. Kiábrándultság 
 

Ebbe a csoportba azon válaszadóka soroltuk, akik csalódottságuknak adtak hangot a főbb politikai 

intézményekkel, a politikai elittel, illetve azzal az iránnyal szemben,, amelybe az ország halad. A 

válaszadók 12 százaléka számolt be csalódottságról. A nők kisebb valószínűséggel nyilatkoztak így, mint a 

férfiak, míg a fiatalok is kevesebben számoltak be csalódottságról, mint az idősek. Egyes válaszadók 

szavaiból arra lehet következtetni, hogy az általuk vélt „utolsó lehetőségként” fordultak a Jobbik felé, 

miután a politika főáramának pártjaiból kiábrándultak. 

 

„Úgy gondoltam, hogy talán ez a párt jobb lesz, mint a többi.” 
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3.4. Integritás 
 

Ebbe a kategóriába azokat a válaszadókat soroltuk, akik a párt szerintük őszinte, világos és bátor 

politikáját méltányolták, továbbá úgy vélték, hogy a párt támogatóinak nézetrendszere megfelelő 

konzisztenciát mutat. Mindez annyiban különbözik a kiábrándultak kategóriájától, hogy az ebbe a 

kategóriába sorolt válaszadók a Jobbikról pozitív megvilágításban nyilatkoztak, szemben a kiábrándultak 

kategóriájával, akik a többi szervezettel kapcsolatos bizalmuk hiányáról számoltak be. A kérdezettek 10 

százaléka említette ezt meg a Jobbik támogatásának okaként, ebben a férfiak és a nők aránya nagyjából 

megegyezett. Az integritást említő válaszadók között nagyobb arányban voltak jelen 30 év felettiek, mint 

30 év alattiak (15 százalék szemben 9 százalékkal). Nem meglepő persze, hogy a válaszolók közül sokan 

összekötötték a kiábrándultságot az integritással érvelésük során: 

 

„Mert elegem van a képmutató, saját zsebüket tömő pártokból, melyek csakis a hozzájuk közel álló üzleti 

körök érdekeit nézve kormányoznak a népüket meg csak etetik. Olyan párt kell amelyikben látszik az erő, 

a lendület és nem köthető egyetlen érdekcsoporthoz sem, továbbá mely a magyarság szellemét és 

ideológiáját tűzi ki a zászlajára az euró vagy dollár jel helyett. Ezt én a jobbik-ban találtam meg...” 

 

„Mert a ma jelentkező problémákon Magyarországon, csakis a Jobbik segíthet. Mindenkinek megingott a 

bizalma a politikusokban, a Jobbik pedig visszaadta a bizalmat.” 

 

A párt szókimondó hírneve gyakran összekapcsolódott azzal a vélekedéssel, hogy a szegények és a 

kiszolgáltatottak érdekeit képviseli: 

 

„A JOBBIK ki meri mondani a véleményét és akaratát tűzön-vízen keresztül viszi. A kis emberek érdekeit 

nézi és nem a közép és felső réteget. Segít a bajbajutott embereken.” 

 

 

3.5 Romaellenesség 
 

Ebbe a kategóriába azokat a válaszadókat soroltuk, akik roma származású emberek iránti érzett 

ellenszenvről számoltak be a Jobbik támogatásának okaként. Összességében a válaszadók 11 százaléka 

nevezett meg ilyen okokat, a fiatalok sokkalta nagyobb valószínűséggel, mint az 50 felettiek. A nők 

kevéssel ugyan, de nagyobb valószínűséggel említettek meg ilyen okokat a férfiaknál. A roma 

közösséggel szembeni kritika gyakran meglehetősen nyersnek bizonyult: 

 

„Hogy rendet teremtsen az országban. Nálunk a cigányok képesek 50 ft-ért agyonverni az embert.” 
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Ugyanakkor voltak, akik határozottan visszautasították azokat a feltételezéseket, miszerint a Jobbik 

illetve támogatói rasszista nézeteket képviselnek: 

 

„Nem vagyok rasszista vannak cigány és zsidó barátaim a jobbik sem rasszista.” 

 

 

3.6 Antiszemitizmus 
 

Ebbe a kategóriába azok tartoznak, akik antiszemita megjegyzéseket is válaszukba foglaltak miközben 

megindokolták, hogy miért támogatják a Jobbikot. A válaszolók mindössze 3 százaléka tett antiszemita 

megjegyzéseket, ezek előfordulása ugyanakkor sokkal nagyobb volt a 16 és 20 év közötti korosztályban 

(9 százalék), mint bármelyik másikban.  

 

Az antiszemita megjegyzések gyakran a zsidókkal kapcsolatos sztereotípiákat, illetve összeesküvés-

elméleteket tükrözték. 

 

„Nem szeretek azzal a tudattal élni, hogy az országomat szétdarabolták, és remélem majd tehetek azért 

,hogy ezt az állapotot megváltoztassuk. :) Valamint nem szeretem, hogy a zsidók bagóért vásárolják meg 

a hazámat.” 

 

“Mert utálom a tetves zsidókat, és az álszent fajtákat amilyenek tik is vagytok.” 

 

 3.7 Gazdaság 
 

Ebbe a kategóriába azokat a válaszadókat soroltuk, akik gazdasági okokkal magyarázták meg, hogy miért 

támogatják a Jobbikot, továbbá olyan kérdések nyugtalanították őket, mint például az adópolitika, a 

munkanélküliség, a szegénység, a kormány mentőcsomagjai, a kereskedelmi szabályozás vagy az állami 

bevételek újraelosztása. Beszédes, hogy ebbe a kategóriába mindössze a válaszadók 3 százaléka került. A 

nők nagyobb valószínűséggel nyilatkoztak arról, hogy gazdasági okokból kifolyólag támogatják a 

Jobbikot, mint a férfiak, az 50 felettiek között pedig 8 százalék volt azoknak az aránya, akik ilyen okokat 

említettek. A gazdasági okokat említők közül néhányan a pénzügyi válságra is tettek utalásokat. 

 

„Mert meglátásom szerint az egyetlen párt, amelyik ki tudja húzni az országot az adósságból.” 
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3.8. Iszlámellenesség, bevándorló-ellenesség és euroszkepticizmus 
 

A bevándorlóellenesek csoportjába azokat a válaszadókat tettük, akik aggodalmat vagy felindultságot 

fejeztek ki a bevándorlás növekvő tendenciái miatt, az iszlámellenesek közé azokat, akik a muszlimokat, 

az Iszlámot vagy az arabokat kritizálták, míg az EU-ellenesek közé pedig azokat akik az Európai Uniót, 

vagy éppen annak döntéseit illették negatív tartalmú megjegyzésekkel. Az ilyen válaszokat 

megfogalmazók aránya mindhárom kategória esetében 1 százalék alatt maradt. 

 

 

3.9 Egyéb 
 

A válaszadók mintegy 14 százaléka a fentiektől eltérő okokat is megemlített, őket soroltuk az egyéb 

kategóriába. 

 

 

3.10 Nemzetközi összehasonlítás 
 

A New Face of Digital Populism (A Digitális populizmus új arca) című tanulmányban2 foglaltakat is 

felhasználva úgy látjuk, hogy a szélsőjobboldali pártok és szervezetek támogatásának indoklásaként 

használt okok terén hasonlóság mutatkozik a PPAM csoport és a Jobbik Facebook-követői között, 

különös tekintettel a csoportértékek említésére (33 illetve 39 százalék), az integritásra (11 illetve 9 

százalék), a kiábrándultságra (12 illetve 14 százalék), valamint a gazdasági kérdésekre (3 illetve 4 

százalék).  

 

A fő különbségek az identitás hangsúlyozásában (ezt a Jobbik Facebook-követőinek 35 százaléka jegyezte 

meg a PPAM csoport támogatóinak 18 százalékával szemben), a romaellenességben (11 százalék az 1 

százalékkal szemben), illetve az antiszemitizmusban (4 százalék az 1 százalékkal szemben) ragadhatóak 

meg. 

 

                                                           

2 J Bartlett, J Birdwell and M Littler, The New Face of Digital Populism, London: Demos, 2011. 
http://www.demos.co.uk/publications/thenewfaceofdigitalpopulism 
 

http://www.demos.co.uk/publications/thenewfaceofdigitalpopulism

