Political Capital

ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLETEK, ÁLHÍREK,
BABONÁK A MAGYAR KÖZVÉLEMÉNYBEN
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A közvélemény-kutatás
módszertana

Az adatfelvételt a Heinrich Böll Alapítvány
támogatásával a Political Capital megbízásából és
kérdései alapján a Medián végezte, 1200 fő
megkérdezésével, reprezentatív mintán.
Az adatfelvétel időpontja: 2018. szeptember
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Babona
 32% egyáltalán nem
babonás.
 10% babonás.
 A nők, a legfeljebb
általános iskolát
végzettek, valamint
az egyházuk
tanítása szerint
vallásosak hisznek
leginkább a
babonákban.
 A bulvármédia
fogyasztói
erősebben hisznek a
babonákban.
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Ha nem akarja, hogy valami
rossz megtörténjen vele, akkor
lekopogja egy faasztalon.
Úgy gondolja, ha talál egy
négylevelű lóherét, akkor
szerencséje lesz.
Úgy érzi, ha egy fekete macska
átmegy előtte az úton, akkor
nem lesz szerencséje.
Azt tartja a 13-as számról, hogy
balszerencsét hoz.
Úgy gondolja, hogy a véletlenül
kiszórt só bosszúságot, esetleg
kisebb veszekedést jelent.
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inkább hasonlít rá
semleges állásponton van (hasonlít is rá, meg nem is)
inkább nem hasonlít rá
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Összeesküvés-mentalitás
(CMQ, Bruder et al., 2013)
 Kevésbé jellemző:
budapestiekre, felsőfokú
végzettségűekre, a felső
jövedelmi osztályban
lévőkre, vallásosakra – az
egyház tanításait
követőkre.
 Pártpreferencia szerint:
 a jobboldali ellenzéki
pártok (Jobbik, Mi
Hazánk) körében
magasan átlag
feletti;
 a kormánypárti
szavazók körében
kevéssel átlag alatti;
 a balközép ellenzéki
pártok szavazói
körében némileg
átlag feletti.
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A politikusok gyakran nem
mondják el döntéseik valódi
indítékát.
Nagyon sok fontos dolog
történik a világban, amelyeket
eltitkolnak az emberek elől.
Vannak olyan titkos
szervezetek, amelyek nagyban
befolyásolják a politikai
döntéseket.
Azok az események, amelyek
látszólag függetlenek
egymástól, gyakran titkos
tevékenységek eredményei.
A kormányszervek szorosan
megfigyelnek minden
állampolgárt.
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inkább egyetért
semleges állásponton van (egyet is ért, meg nem is)
inkább nem ért egyet
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Antiszemita
összeesküvés-elméletek
(Bilewicz et al., 2013)
 Magas elfogadottság.
 16% erősen hisz, 7%
teljesen elutasító.
 Magasabb egyetértés:
 középkorú, falun élő
férfiak, szakmunkás
végzettségűek, az alsóközéposztályhoz
tartozó, a maguk módján
vallásosak körében;
 a Jobbik vagy a Mi
Hazánk szavazói
körében;
 Fidesz-szavazók körében
(mérsékeltebben).

0

A zsidók döntő szerepre akarnak
szert tenni a nemzetközi pénzügyi
intézményekben.
A zsidók ki akarják terjeszteni
befolyásukat a világgazdaságban.
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A zsidók uralni akarják a világot.

A zsidók gyakran titokban, a
színfalak mögött tevékenykednek.
A zsidók gyakran titokban
találkoznak, hogy megbeszéljenek
nekik fontos dolgokat.
A zsidók közös céljaikat titkos
megállapodások révén akarják
elérni.
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inkább egyetért
semleges állásponton van (egyet is ért, meg nem is)
inkább nem ért egyet
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Muszlimellenes elméletek
 Magas elfogadottság.
 Átlag feletti: a férfiak, a
szakmunkás
végzettségűek, a fizikai
dolgozók, a 30-50 évesek
és a 60 felettiek körében.
 Pártpreferencia szerint:
 a Jobbik és a Mi
Hazánk szavazói
körében a
legmagasabb;
 a Fidesz-szavazók
körében alig
mérsékeltebb;
 a balközép pártok
szavazóira jellemző a
legkevésbé.
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A muszlim vezetőknek titkos
tervük van arra, hogy elfoglalják
Európát, és arab kontinenst
csináljanak belőle.

50

45
24
23
48

A muszlimok lopakodva ránk
akarják erőltetni a kultúrájukat.
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inkább egyetért
semleges állásponton van (egyet is ért, meg nem is)
inkább nem ért egyet
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Nem politikai
összeesküvéselméletek
 Csak egy kisebbség
számára hihetők.
 Férfiak, középfokú
végzettséggel
rendelkezők körében
magasabb az
egyetértés.
 A Jobbik és a Mi
Hazánk
szimpatizánsai
messze az átlag
felett hisznek
bennük.
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Repülőgépek rendszeresen vegyi
anyagokat permeteznek hazánk felett
azzal a céllal, hogy mérgezzék,
elbutítsák az embereket.
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A naptejek bőrrákot okozhatnak.
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A védőoltások több bajt okoznak, mint
amennyi hasznot hajtanak.

A vörösiszap katasztrófa nem baleset
volt, hanem szándékos szabotázs
történt.
A vezetékes ivóvízhez szándékosan
nagy dózisban adnak fluort, hogy így
mérgezzék a lakosságot.
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inkább egyetért
semleges állásponton van (egyet is ért, meg nem is)
inkább nem ért egyet
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Nyugat-kritikus,
oroszbarát elméletek
 Az emberek negyedeharmada, fogékony
ezekre a konteókra.
 Az egyetértés erősebb
a férfiak, a városokban
élők és a szakmunkás
végzettségűek
körében.
 A jobboldali pártok
szimpatizánsai (a
Fidesz, a Jobbik és a Mi
Hazánk egyaránt) az
átlagot meghaladó
mértékben vallják
ezeket a nézeteket.
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A menekültválságot szándékosan idézték elő
amerikai érdekcsoportok.
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Az Egyesült Államok az Európai Uniót
használja fel arra, hogy más országokat
(például Magyarországot) irányítson, rájuk
kényszerítve az akaratát.
A 2014-es ukrajnai forradalmat valójában a
CIA és Soros György robbantotta ki azért,
hogy a saját embereiket ültessék a
hatalomba.
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Az európai balliberális erők a kereszténység
és a nemzetállamok lerombolására
törekednek Európában.
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A NATO és az Egyesült Államok terroristákat
támogatnak Szíriában.
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Az ukrajnai válságért nem Oroszország,
hanem a NATO és az Egyesült Államok a
felelős.
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Oroszország azért csatolta vissza a Krímet,
mert megtudta, hogy a NATO el akarja
foglalni, hogy ott katonai bázist hozzon létre.
Az európai NATO-csapatmozgások egy
háborút készítenek elő Oroszország ellen.
inkább egyetért

27
32
19

semleges állásponton van (egyet is ért, meg nem is)

26
39
inkább nem ért egyet
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Kormánykritikus
összeesküvés-elméletek
 A kormánypártok hívei
jóval az átlag alatt.
 A jobboldali és a
balközép ellenzéki
pártok szavazói átlag
felett, egyenlő
mértékben vallják
ezeket.
 DE minden negyedik
Fidesz-szimpatizáns
valamilyen szinten hisz
a pszichiátriai
kezelésről szóló
konteóban, 18
százalékuk pedig a
miniszterelnök oroszok
általi zsarolásában.

0

40

30

Vezető kormánypolitikusok
rendszeresen és titokban
pszichiátriai gyógykezelésre
járnak Grazba.

Az orosz titkosszolgálat terhelő
bizonyítékokkal rendelkezik
Orbán Viktor ellen, amivel
zsarolják a miniszterelnököt.
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inkább egyetért
semleges állásponton van (egyet is ért, meg nem is)
inkább nem ért egyet
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Egyéb elméletek
 A Soros Györggyel
kapcsolatos
összeesküvéselmélettel a Fidesz, a
bankokról szólóval a
jobboldali ellenzék
szavazói értenek
egyet a leginkább.

0

Soros György menekülteket akar
Európába szállítani.
A bankok eladósítással akarnak
leigázni minket.
A gyógyszercégek titkolják előlünk
a betegségek ellenszerét.
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A technológiai cégek szándékosan
visszatartják a piacról az olcsóbb,
modernebb technológiákat.
A menekültválságot szándékosan
idézték elő orosz érdekcsoportok.
A földönkívüliek látogatásait a
nagyhatalmak elhallgatják
előlünk.
inkább egyetért
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semleges állásponton van (egyet is ért, meg nem is)

43
inkább nem ért egyet
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Vélemények a „Soros György menekülteket akar Európába szállítani” kijelentésről
(a válaszok százalékos megoszlása a fő pártpreferencia-csoportokban)
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Teljes minta
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Fidesz-KDNP
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Jobboldali ellenzéki pártok

32
16
39

Balközép ellenzéki pártok
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inkább egyetért

semleges állásponton van (egyet is ért, meg nem is)

inkább nem ért egyet
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Összefüggések a változók között
Együttjárások a változók között (Pearson-féle R)

babona
antiszemita
összeesküvésmentalitás
nem politikai
Nyugat-kritikus
muszlimellenes
kormánykritikus
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Összeesküvés-elméletek beágyazottsága a fő pártpreferenciacsoportokban
(átlagos értékek a 0-100 skálán, ahol a nagyobb érték nagyobb egyetértést jelent)
teljes minta átlaga

Fidesz-KDNP szimpatizánsok (N=434)

jobboldali ellenzéki pártok szimpatizánsai (N=107)

balközép ellenzéki pártok szimpatizánsai (N=276)
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Összefoglaló
A tévhitek, konspirációs elméletek széles körben elterjedtek.
A legerősebben a pártpreferencia határozza meg a legtöbb
vélekedést (kivéve a babonákat):
• Fidesz-szavazók: muszlimellenes és Nyugat-ellenes
összeesküvés-elméletek, Soros György
• baloldali ellenzék: kormánykritikus elméletek, összeesküvésmentalitás
• Jobbik, Mi Hazánk: szinte minden dimenzióban kiemelkedik
A politikai és a nem politikai elméletek kéz a kézben járnak .
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Elérhetőségeink
Web: http://www.politicalcapital.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/politicalcapital/
Twitter: https://twitter.com/Pol_Cap
Instagram: https://www.instagram.com/politicalcapital_hu/
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