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Murányi István (KLTE Szociológia Tanszék) 

 

Lakossági vélemények egy önkormányzatról 

(Nyíregyháza a rendszerváltás után) 

 

Bevezetés  

 

Az 1990. évi LXV.  törvény és annak 1994-es módosítása, valamint a rendszerváltást követő 

helyhatósági választások nyomán kialakult helyi hatalmi és intézményi szerkezet jellemzői alapve-

tően meghatározták a  hazai lokális társadalmak helyzetét (Szoboszlai, 1992; Kukorelli , 1995). A 

lényeges institucionális változások mellett azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy a helyi 

politikai intézményrendszer átalakulása csak  feltétele a demokratikus közéletnek, önmagában 

nem jelenti annak garanciáját. A  demokrácia mindenkori működése és jövőbeli sorsa az intézmé-

nyes feltételek mellett az intézményeket működtető állampolgárok értékrendszerének, attitűdjei-

nek is függvénye (Greven, 1995). Az átmenet sikere szempontjából  a helyi politizálás olyan tar-

talmi elemei váltak különösen fontossá, mint a lakosság és a helyi vezetés közötti viszony, a la-

kosság politikai részvétele vagy a lakóhelyről alkotott lakópolgári vélemények.  

 

Már a nyolcvanas években folytak olyan hazai településkutatások, amelyek a tradicionális ökoló-

giai szempontok mellett a helyi társadalom jellemzőinek leírásával elemezték a településfejlődést, 

a településhálózat szerkezetét (Bőhm,1988;1989; Bánlaky 1989) vagy többváltozós statisztikai 

eljárások felhasználásával vizsgálták a városok társadalmi-gazdasági struktúráját (F. Kovács, 

1991).  

 

A kizárólag lakossági véleményekre koncentráló empirikus helyi társadalom kutatásokra szintén 

van korábbi példa (Bőhm-Szőgyi-Táll, 1993), de csak a rendszerváltozást követően figyelhető 

meg a survey - típusú adatfelvételek „reneszánsza”. A kutatások számának gyarapodását a poszt-

kommunista országok politikai struktúrájának településszintű metamorfózisa iránt megnőtt hazai 

és nemzetközi szaktudományos érdeklődés (Szőgyi 1993; Táll, 1994; Boukhalov-Ivannikov,1995; 

Bőhm, 1995) és a sajátos helyi igények jelentkezése magyarázza. Egyre több önkormányzati veze-
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tés ismerte fel, hogy a lakossági magatartások és vélemények objektív ismerete segítheti az ered-

ményes helyi politizálást1. Ezek közé tartozik a gazdasági és infrastrukturális szempontból közis-

merten elmaradott Szabolcs-Szatmár-Bereg megye2 székhelyének önkormányzata. A keleti or-

szágrész nagyvárosában  az 1990 és 1996 közötti időszakban öt alkalommal is készült lakossági 

közvélemény-kutatás3. A város vezetése mindkét önkormányzati ciklusban úgy vélte, hogy  az 

országos átlaghoz viszonyított hátrányos helyzet4 megváltoztatásában szerepe lehet a helyi dönté-

seket előkészítő, illetve kontrolláló szociológiai vizsgálatoknak.   

 

A szisztematikusan egymásra épülő kérdőíves adatfelvételeknél  a kérdések jelentős része és a 

mintavétel megegyezett, így  módszertani szempontból lehetővé vált a véleményváltozások dina-

mikájának követése és a hasonló metodikával, más városokban készült kutatások eredményeivel 

történő összevetés.5  

 

A következőkben  elsősorban önkormányzati és általános várospolitikai kérdésekre koncentrálva, 

kizárólag a véleményvizsgálatokra támaszkodunk, nem térünk ki Nyíregyháza városszociológiai 

vagy társadalomtörténeti bemutatására.6 A behatárolt célok miatt eltekintünk a lokalitás szintjén is 

megragadható olyan problémák taglalásától, mint a  közigazgatás politikai függetlensége, a politi-

kusi és a közhivatalnoki szerepek összefonódása (Körösényi, 1996). Mindezek a városi önkor-

mányzat, mint szervezet és helyi hatalmi tényező szervezetszociológiai, politológiai és a város 

történeti szempontú vizsgálatát igényelnék. 

 

A nyugodt város  

 

Az elmúlt években végzett nyíregyházi  lakossági közvélemény-kutatások csak korlátozottan al-

kalmasak a város lakosságának politikai dimenziók mentén történő részletes, a változásokat is 

nyomon követő  leírására . A pártpreferencia és szavazási hajlandóság mérése minden vizsgálatban 

szerepelt, de az eredmények bemutatása nem jelentene újdonságot, mivel  lényegében megegyez-

nek az országos közvélemény-kutatások főbb megállapításaival (Závecz, 1995). Az 1990-es par-

lamenti választások utáni években kiemelkedően népszerű Fidesz  rokonszenv pontátlaga 1993-

ban csökkent, miközben az MSZP szavazótábora folyamatosan bővült. A választásszociológiai 
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kutatások ismert jelenségét 1994-ben Nyíregyházán is tapasztaltuk, a nyertes pártok tábora meg-

nőtt. Az 1990-1994 között kifejezetten népszerűtlen kisgazdák - hasonlóan az országos trendek-

hez - pozíciója folyamatosan javult. 

 

A nyíregyháziakat konszolidált, szélsőségektől mentes politikai irányultság jellemzi. A nyílt konf-

liktusoktól mentes helyi rendszerváltás elsősorban  a városi és megyei MSZMP vezetésében meg-

határozóvá vált reform-kommunisták és a szerveződő pártok nyíregyházi képviselői közötti köl-

csönös kompromisszumnak  volt köszönhető (Tapolczai, 1994). Az 1990 utáni helyi közéletet  

viszonylag nyugodt lakossági közhangulat jellemezte, amit alátámaszt egy 1991 végén lebonyolí-

tott, szintén önkormányzati megrendelésre végzett közvélemény-kutatás is. A város szovjet meg-

szállására és az 1956-os forradalmi eseményekre gyaránt emlékeztető, a város központjában álló 

Pátzai lovas szobor sorsának megítélésére vonatkozó vizsgálat eredményei a lakosság egyfajta 

apolitikus és konfrontációkerülő politikai magatartását  igazolják.7  

 

Az 1994-es országgyűlési és helyhatósági választások baloldali sikere nem volt meglepő Nyíregy-

házán, mivel az MSZP-nek már 1990 és 1994 között is jelentős "szavazói tőkéje" volt a városban. 

Bár az országos helyzettel megegyezően 1992-ben Nyíregyházán is a Fidesz volt a legnépszerűbb 

párt, de a szavazói párthűség a korábban szocialista szavazókat jellemezte leginkább.8 Az MSZP 

viszonylag erős helyi pozícióját az is jelezte, hogy már 1992-ben - Orbán Viktor mellett - Horn 

Gyula és  Németh Miklós volt az két politikus, akit a nyíregyháziak leginkább szívesen láttak vol-

na kormányzati szerepben.9 

 

Az MDF vezette parlamenti koalíció idején a város lakóinak többsége a kétpólusú skálán vagy 

semleges  politikai beállítottsággal jellemezte magát, vagy bizonytalan volt politikai hovatartozá-

sának megítélésében10. Az 1990.évi országgyűlési választásoktól távolodva a nyíregyháziak politi-

kai érdeklődése 1993-ig folyamatosan csökkent, majd - feltehetően az 1994-es évben lezajlott 

választások hatására - újra emelkedett. A Politikai Tanulmányok Intézetének vizsgálata 1996-ban 

már a három évvel korábbi átlagot mérte. Ez utóbbi adatfelvétel egyúttal igazolta az általában 

megfogalmazott politikához viszonyított  helyi politikai történések iránti nagyobb érdeklődést 11   
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Vélemények és értékelések  

 

A rendszerváltozást követően a nyíregyháziak következetesen elégedettebbek városukkal, mint az 

ország helyzetével. Nem helyi sajátosságról van szó, mivel 1992-ben kilenc megyei jogú városnál , 

illetve az 1995. és 1996. évi Politikai Tanulmányok Intézetének  városvizsgálatainál szintén ezt 

tapasztalták. 12 Az ország  helyzetének megítélése, azaz egyfajta általános társadalmi-politikai 

helyzetértékelés 1996-ra csökkent a nyíregyháziak körében, míg a város helyzetével való elége-

dettség viszonylag állandó. 13 A tágabb és szűkebb környezet megítélése ugyanakkor mindkét 

esetben elégedetlenséget takar, mivel a százfokozatú skálára transzformált átlagpont egyik vizsgá-

latnál sem éri el az 50 pontos határértéket. 

 

A várossal való elégedettség mértéke és  az 1990-es változásokat követő önkormányzati és helyi 

politikai változások közötti kölcsönhatás  feltételezése logikusnak tűnik, de az eredmények nem 

ezt igazolják. A tanácsi rendszert felváltó új önkormányzat működését 1992-ben és 1994-ben is 

gyakorlatilag azonos arányban (55, illetve 59 százalék) minősítették lényeges változásnak a város 

életében. Az 1994-es helyhatósági választások nyomán átalakult önkormányzat (a képv. Testületet 

ide) 1996 tavaszán a nyíregyháziak többsége (56 százalék) számára a folytonosságot jelentette  

(minden maradt a régiben) 14 Az 1996. októberi adatfelvételben - viszonyítva a négy évvel korábbi 

helyzethez - a városlakók relatív többsége az 1992-re kialakult helyzet változatlanságát hangsú-

lyozta. 15  

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a  nyíregyháziak a tanácsi rendszer megváltozásához képest az  

1994-es önkormányzati váltást kevésbé érzékelték a város életét befolyásoló változásnak.  

 

Hasonló tendenciát figyelhetünk meg a volt  városi tanács és a polgármesteri hivatal működését 

minősítő kérdésekre adott válaszoknál is. A korábbi tanácshoz viszonyítva az első önkormányzati 

ciklus Polgármesteri Hivatalát 1991-ben, 1992-ben és 1994-ben is jobbnak tartották a nyíregyhá-
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ziak. 1996-ban mindkét adatfelvételnél azonos minősítést tükröző 50 ponthoz közeli  átlagok vi-

szont azt mutatják, hogy a két önkormányzati ciklus polgármesteri hivatalának megítélése között 

nem volt jelentős különbség16 A helyi közigazgatás demokratikus jellegének megítélése szintén ezt 

a trendet követte. A korábbi tanácshoz viszonyítva nagyobbnak, míg 1996-ban az első ciklushoz 

képest változatlannak tartják a nyíregyháziak az önkormányzati döntések lakossági befolyásolásá-

nak lehetőségét 17 

 

Ismeretlen képviselők  

 

Az eddigiek azt bizonyítják, hogy az önkormányzat intézményként történő lakossági megítélésé-

ben az 1990-ben lejátszódott politikai és strukturális változások játszanak domináns szerepet, a 

polgárok minősítésében nem különült el az 1994-es helyhatósági választásokat megelőző, illetve a 

választások  után átalakult polgármesteri hivatal. Ezért is meglepő, hogy a  képviselőtestületek 

munkájáról alkotott vélemények egyfajta állandóságot mutatnak. Úgy tűnik, hogy a városlakók 

számára  a tanácsi testület és a két ciklus önkormányzati testülete között nincs  különbség.18 A 

feltételes mód óvatossága annak köszönhető, hogy a nyíregyháziak többsége (1994-ben 70, 1996-

ban 84 százalék) nem tudta elkülöníteni a polgármesteri hivatalt és a képviselőtestületet. A nyitott 

kérdésekre adott válaszokat annak megfelelően kategorizáltuk, hogy szerepel-e a válaszban a vá-

lasztott képviselet és a nem választott adminisztrációra vonatkozó  elkülönítés.19 Hasonló isme-

rethiányt igazolt az 1996. októberi vizsgálat is, mivel a "Mi a különbség az önkormányzat és a 

Polgármesteri Hivatal között?" kérdésre csak a kérdezettek 20 százaléka adott választ.  

 

A képviselőtestület definiálási problémájában szerepe lehet annak, hogy a nyíregyháziak nem is-

merik a képviselőjük tevékenységét. Az ország más nagyvárosaihoz hasonlóan a szabolcsi megye-

székhelyen élők túlnyomó többsége számára a választott képviselők gyakorlatilag ismeretlenek. A 

helyhatósági választások idejétől távolodva, az 1990-1994 között megfigyelhető növekvő isme-

rethiány feltehetően a második ciklusra  is érvényes lesz, bár 1996-ban már többen ismerték a tes-

tületi tagokat. 20 
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A képviseleti rendszer demokratikus működését minősítő ismerethiány nem korlátozódik az ön-

kormányzati politikát megszemélyesítő helyi képviselőkre. Az 1996 októberében vizsgált városok-

tól 21 eltérően a nyíregyháziak döntő többsége országgyűlési képviselőjét sem ismeri. A tájékozat-

lanság  egyaránt független a képviselő személyétől és funkcionálásának idejétől, mivel az Antall 

kormányzat kezdetén megválasztott MDF-es parlamenti képviselőket a nyíregyháziak kétharmada 

ugyanúgy nem ismerte, mint a jelenlegi MSZP delegáltakat.22 Az MDF képviselőinek 1992-ben 

mért magasabb ismertsége és alacsonyabb rokonszenv mutatója mögött - a személyek szerepén túl 

- a pártok megítélése és az 1996-ra megváltozott politikai környezet adhat magyarázatot. Az 

MSZP kormányzati idejéhez viszonyítva, a kormányzati pozíció az MDF népszerűségét hátrányo-

sabban érintette, ugyanakkor a politika iránti érdeklődés 1991 és 1996 között folyamatosan csök-

kent. 

 

Paradox módon a  korábbi helyi politikai-közéleti szereplés vagy már képviselőként szerzett or-

szágos szintű állandó politikai jelenlét egyaránt indifferens a parlamenti képviselők azonosítás-

ban.23 A látszólag ellentmondásos eredmények mögött feltehetően az országgyűlési képviselőnek 

tulajdonított pártpolitikai elkötelezettség és a politizálás különböző szintjeihez való eltérő viszony 

húzódik meg. Az országgyűlési képviselő elsősorban az országos politikai színtér szereplője, te-

vékenységét a választók nem a számukra jobban átlátható és hozzájuk közelebb álló helyi politizá-

lás gyakorlatához kötik. Az általánosan megfogalmazott politikával szemben a helyi politika iránti 

intenzívebb érdeklődést a Politikai Tanulmányok Intézetének 1996-ban végzett nyíregyházi kuta-

tása igazolta. 24  

 

Népszerű polgármesterek  

 

A helyi hatalmi tényezők közül - hasonlóan más városokhoz 25 - Nyíregyházán a polgármester 

ismertsége és népszerűsége a legmagasabb. Az 1994-ben a választók akaratából újra a város élére 

került korábbi tanácselnök a lakosság körében ugyanolyan mértékben ismert és elismert, mint az  

1990-ben pártpolitikai megegyezéssel polgármesterré választott, az 1994-es helyhatósági válasz-

tásokon már nem indult hivatali elődje.26  A változatlan ismertség és rokonszenv azért is figyelem-

re méltó, mert a polgármesterek lényegesen eltérő politikai múlttal és személyes jegyekkel rendel-
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keznek, s tevékenységük is különböző politikai környezethez kötődik.27 A lakosság változatlan 

bizalmát élvező, 1994-ben megválasztott polgármester népszerűségének stabilitását még  a helyi 

tömegkommunikáció segítségével dramatizált vezetési válság sem befolyásolta számottevően28. 

Feltehetően ebben a ciklusban is érvényesül az 1990-94 között megfigyelt tendencia: az egymás 

követő lakossági közvélemény-kutatások az előző polgármester növekvő ismertségét és csökkenő 

népszerűségét regisztrálták.  

 

A polgármester helyi hatalmi szerepének lakossági megítélésében is a folytonosság érvényesül, 

hasonlóan a népszerűségi és ismertségi mutatókhoz, az eredményeket nem befolyásolta sem a 

polgármester személyének, sem az 1994-es helyhatósági választások nyomán átrendeződött városi 

politikai erőviszonyok változása. A nyíregyháziak következetesen a polgármesternek tulajdonítják 

a legnagyobb szerepet városuk helyzetének alakításában29. A vizsgálatok azt mutatják, hogy   a 

lakosság számára a kormányzat és a parlament közel sem annyira befolyásolja a  város életét, mint 

a helyi közigazgatási és politikai erők. A polgármester helyi hatalmi pozícióit az ország más vá-

rosaiban is magasra értékelték és elkülönült a helyi és az országos politikai szint megítélése.  

 

A múlt öröksége 

 

A helyi hatalmi viszonyok megítélésére vonatkozó kérdésekre adott válaszok az önkormányzati 

rendszer  kritikáján túlmutató, a politikai kultúra és politikai szocializáció jelenségkörével magya-

rázható  lakossági véleményt is tartalmaznak. A nyíregyháziak szerint a helyi társadalmi csopor-

tok, illetve a lakosság csekély szerepet játszik a város helyzetének alakításában. Hasonlóan a kép-

viselők alacsony ismertségéhez és a választott testület funkcióinak tisztázatlan szerepéhez, a „civil 

szféra” lehetőségeinek alulértékelése az alattvalói mentalitást kialakító politizálás és antidemokra-

tikus politikai kultúra történeti hagyományainak továbbélésével értelmezhető (Schlett, 1992). Az 

eredmények leírásán túllépő értelmezés során azt is figyelembe kell venni, hogy a rendszerváltást 

követő időszak felerősítette az előző kurzus politikai szocializációs gyakorlatának olyan követ-

kezményeit, mint a politika világától való eltávolodás vagy a szocializációban állandósuló „kisem-

ber tudat” (Szabó, 1990).  
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A tágabb megközelítést, más metodikát, a város társadalom- és politikatörténetét igénylő analízis 

egy másik írás feladata, amelyeknek az önmagukban csupán szerény indikátor szerepet betöltő 

közvélemény-kutatási adatok kiindulópontjai lehetnek.  

 
                                                        

JEGYZETEK 
 
1 - A Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet 1992 őszén  kilenc megyei jogú város (Miskolc, 
Nyíregyháza, Hódmezővásárhely, Szombathely, Tatabánya, Veszprém, Debrecen, Szeged, Békés-
csaba) önkormányzatának megrendelésére végzett lakossági közvélemény-kutatást. 
-1992 október-november hónapban az MTA Politikatudományi Intézetének Helyi társadalom és 
önkormányzat csoportja a főváros XII. kerületi önkormányzata megbízásából a lakosság szociális 
helyzetéről, életminőségéről végzett 500 családra kiterjedő kérdőíves adatfelvételt. (Bőhm-
Szőgyi- Szpirulisz, 1992) 
- Kaposvár város önkormányzatának megbízásából 1993. július hónapban a Szonda Ipsos a felnőtt 
lakosságot reprezentáló 500 fős kaposvári mintán végzett közvélemény-kutatásának témája a ko-
rábbi és a jelenlegi önkormányzat lakossági megítélése volt.  
- A Politikai Tanulmányok Intézete Alapítvány, a Marketing Centrum Országos Piackutató Inté-
zet közreműködésével 1995. szeptember 16-október 24. között összehasonlító közvélemény-
kutatást végzett kilenc vidéki városban (Ajka, Békéscsaba, Dunaújváros, Jászberény, Kalocsa, 
Pécs, Szombathely, Tatabánya, Veszprém) és Budapesten (Ferencz-Kiss,1996.a). 
- Szintén a  Politikai Tanulmányok Intézete Alapítvány és a Marketing Centrum Országos Piacku-
tató Intézet együttműködésén alapult az 1996. október 11-21 között, tizenhárom  vidéki kis és 
nagyvárosban (Ajka, Békéscsaba, Dunaújváros, Jászberény, Kalocsa, Kecskemét, Nyíregyháza, 
Pécs, Százhalombatta, Szombathely, Tatabánya, Tiszaújváros, Veszprém) és Budapesten lezajlott 
közvélemény-kutatás sorozat (Ferencz Zoltán-Kiss, 1996.b). 
 
2 A megye, illetve a megyeszékhely gazdasági jellemzőinek részletes bemutatásától eltekintünk, 
csupán a legutóbbi KSH adatokból idézünk néhány jellemző mutatót. A megyei  munkanélküliségi 
ráta 19.2 százalék, míg az országos átlag 11.0 százalék. A megyében a nettó átlagkereset 1996. 
III. negyedévében nem érte el a 24 ezer forintot, mindössze 10.7 százalékkal növekedett -  24.8 
százalékos fogyasztói árszínvonal növekedés mellett. A megyében 1995 végén 299 külföldi érde-
keltségű vállalkozás működött, összesen 10 milliárd forint jegyzett tőkével, melyből 7 milliárd 
forint a külföldi tőke. 1995-ben a magyarországi befektetések 0.5 százaléka jutott a megyébe , 
míg a fővárosba 739 milliárd, a szomszédos Hajdú-Bihar megyébe 42 milliárd. (Forrás: Szabolcs-
Szatmár - Bereg megyei statisztikai tájékoztató 1996. III. negyedév, KSH Szabolcs - Szatmár-
Bereg Megyei Igazgatósága). A megye helyzetének gazdasági szempontú hátrányainak elemzésén 
túl a területi egyenlőtlenségek változását is  elemzi Hajnal Béla tanulmánya  (Hajnal, 1993). 
 
3 A közvélemény-kutatások adatfelvételének időpontja, mintanagysága és a vizsgálatot lebonyolító 
cég neve: 
 
1991. június 16-26., N = 348 ,TRANSZFER Kft Controll Iroda, Nyíregyháza; 
1992. szeptember 17- október 5., N= 300, MEDIÁN Kft, Budapest; 
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1994. szeptember 1-12., N=300, BBMS Bt, Debrecen; 
1996. április 6-19. N= 400 , Murányi István vállalkozó; 
1996. október 11-21.N=300, Marketing Centrum Országos Piackutató Intézet; 
 
4 A statisztikai jellegű információkon túl a lakosság szubjektív anyagi helyzetének sokoldalú vizs-
gálatára nyílt lehetőség a LOSS Project (Local Organisation of Social Services) keretén belül. Az 
1998-ig tervezett, 12 országban zajló összehasonlító vizsgálatban Magyarországon Budapest mel-
lett Nyíregyháza szerepel. A kutatás első fázisában  a természetes szociális védőháló elemeit vizs-
gálták (Fábián, 1995). 
 
5 A 18 éves és idősebb lakosságot reprezentáló minták a Leslie Kish -féle "random walk" mintavé-
teli eljárás alapján készültek. 
 
6 Nyíregyházáról 1987-ben, a szabad, kiváltságolt városi rang elnyerésének  150. évfordulóján 
jelent meg utoljára átfogó várostörténeti monográfia ( Cservenyák- Mező,1987).  
 
7 A felnőtt lakosságot reprezentáló közvélemény-kutatás adatfelvétele 1991. november 25-
december 2. között zajlott. A kérdőíves vizsgálat során minden kérdezett számára ugyanazt az  
információt biztosítottunk. („ Pátzai Pál Kozák lovas szobrát az 1945-ben bevonuló szovjet csa-
patok rendelték meg a Nyíregyházán elesett szovjet katonák emlékére. Az 1956-os forradalom 
idején a szobrot összetörték, ezért embereket ítéltek el. Feltételezhető, hogy a szobor alatt tömeg-
sír található, amelyben szovjet katonák, illetve nyíregyháziak is nyugszanak.” A kérdőívben sze-
replő kijelentésekkel való egyetértés mértékét ötfokozatú skálán (1: egyáltalán nem-5: teljes mér-
tékben) mértük, az eredményeket százfokozatú skálán ismertetjük. 
 
- Maradjon a szobor a helyén, ne nyúljanak semmihez sem      72 pont 
- Ha kiderül, hogy a szobor alatt sír van, akkor se nyúljanak semmihez sem   56 pont 
- Akár van a szobor alatt sír, akár nincs - felvéve a kapcsolatot a szovjet kormánnyal  
  a szobor sorsát diplomáciai úton döntsék el.      52 pont 
- Ha kiderül, hogy a szobor alatt sír van, kerüljön ki a szobor a sírral együtt a temetőbe. 46 pont 
- Tekintet nélkül a körülményekre , a szobornak nincs helye Nyíregyházán.   44 pont 
 
8 1992. megyei vizsgálat nyíregyházi adatai szerint az 1990-ben  MSZP-re szavazók 96 százaléka 
a felvétel idején is a szocialistákra voksolt volna. A legkevésbé hűségesek a korábban az  MDF-re 
szavazók voltak, 67 százalékuk más pártot nevezett meg. 
 
9„Ki lenne az a három politikus, akit mindenképpen szerepeltetne a kormányban?” nyitott kérdésre 
adott válaszok  sorrendje, a súlyozott átlagértékek alapján:  Horn Gyula 113, Orbán Viktor 108, 
Németh Miklós 97, Göncz Árpád 63, Palotás János 56  pont.  
 
10 1. tábla  
Politikai önbesorolás  
(Százfokozatú skála, az eredeti skála értékei: 1: nagyon baloldali - 7: nagyon jobboldali) 
 1991*  1992 megyei vizsgálat ** 
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átlagpont 53  54 
* válaszhiány: 35 százalék; 4-es értékre adott válaszok aránya: 33 százalék. 
** válaszhiány: 27 százalék; 4-es értékre adott válaszok aránya: 63 százalék. 
 
 
 
11 2. tábla  
Politikai érdeklődés  
(Százfokozatú skála, az eredeti skála értékei: 1: egyáltalán nem érdekli a politika- 5: nagyon ér-
dekli a politika) 
 
 1991  1992 1993  1996 október 

 (a politika)*   
1996. október  

(a város politikai eseményei)* 
átlagpont 56 45 37 40 47 
* Az eredeti skála ebben a felvételben négyfokozatú volt: 1: egyáltalán nem, 4: nagyon. 
 
12  A kilenc város átlagpontja 1992-ben: az  ország helyzetének megítélése: 25 pont; a város hely-
zetének megítélése: 39 pont. A tizenhárom vidéki város és Budapest átlagpontja 1995-ben: az 
ország helyzetének megítélése: 18 pont; a város helyzetének megítélése: 37 pont. 1996-ban: az 
ország helyzetének megítélése: 24 pont, a város helyzetének megítélése: 38 pont. 
 
13 „Mennyire elégedett azzal, ahogy az országban  mennek a dolgok?” (Százfokozatú skála, az 
eredeti skála értékei: 1: nagyon elégedetlen - 5: nagyon elégedett) 1992: 21 pont; 1993: 27 pont; 
1994: 29 pont; 1996 október: 20 pont. „Mennyire elégedett azzal, ahogy a városban  mennek a 
dolgok?” (Százfokozatú skála, az eredeti skála értékei: 1: nagyon elégedetlen - 5: nagyon elége-
dett) 1992: 38 pont; 1993: 37 pont; 1994: 41 pont; 1996 október: 44 pont. 
 
14 3. tábla  
„Mit gondol, az új önkormányzat hivatalba lépésével ...” 
(A válaszok százalékos megoszlása. Az 1992-ben és 1994-ben készült vizsgálatnál az 1990. évi 
önkormányzati választáshoz, az 1996 áprilisi adatfelvételnél az 1994. évi önkormányzati válasz-
táshoz viszonyítva)  
 
 1992 1994 1996 április 
lényeges változás történt a város életében 55 59 32 
minden maradt a régiben 37 34 56 
válaszhiány 8 7 12 
 
15 „Ha összehasonlítja a helyzetet a négy évvel ezelőttivel, hogyan mennek a dolgok a városban?” 
kérdésre adott válaszok százalékos megoszlása : jobban: 25 százalék; ugyanúgy 38 százalék; rosz-
szabbul 23 százalék. 
 
16 4. tábla  
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A polgármesteri hivatal működésének megítélése a korábbi tanácshoz viszonyítva (Százfokozatú 
skála, az eredeti skála értékei: 1:sokkal rosszabbul működik - 5: sokkal jobban működik) 
 

 1991 1992 1994 1996 április 1996 október 
átlagpont 61 60 55 47 53 
 
 
17 5. tábla 
„ Ha a jelenlegi helyzetet hasonlítja a .... az önkormányzati ügyekben az embereknek mekkora 
szavuk van?” (Százfokozatú skála, az eredeti skála értékei: 1: sokkal kisebb - 5: sokkal nagyobb) 
 
 1992* 1994** 1996 április*** 
átlagpont 61 63 53 
* 1990.évhez viszonyítva ; ** 1992. évhez viszonyítva; *** 1994. évhez viszonyítva 
 
18 6. tábla 
 „ Ha a jelenlegi képviselőtestületet összehasonlítja a ....” 
(Százfokozatú skála, az eredeti skála értékei: 1: sokkal rosszabbul működik - 5: sokkal jobban 
működik ) 
 
 1994* 1996 április** 
átlagpont 51 53 
* a korábbi tanácsi testülethez viszonyítva; ** az 1990-1994 között működő képviselőtestülethez 
viszonyítva 
 
19 „ Ön szerint van-e különbség a polgármesteri hivatal és a város képviselőtestülete között?” 
(százalékban) 
 

 1994 1996 április 
van + tartalmilag jó indoklás 30 16 
van + tartalmilag rossz indoklás 12 7 
nincs 14 35 
nem tudja 44 42 

 
20 A Politikai Tanulmányok Intézetének 1996-os vizsgálatsorozatában szereplő tizennégy város-
ban az önkormányzati képviselők átlagos ismertsége 33 százalék volt. 1991-ben a nyíregyháziak 
34 százaléka, 1992-ben 17 százaléka, 1994-ben 12 százaléka, 1996 áprilisában 25 százaléka és 
1996 októberében 27 százaléka ismerte önkormányzati képviselőjét. 
 
21 1996 októberében a helyi lakosság több mint fele ismerte országgyűlési képviselőjét Ajka, Du-
naújváros, Jászberény, Kalocsa, Tatabánya, Veszprém és Tiszaújváros városokban. Az alacsony 
ismeretszint  (26-38 százalék) Pécsett, Békéscsabán és Kecskeméten élőket jellemezte. 
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22 Nyíregyháza 1990-ben megválasztott két MDF-es országgyűlési képviselőjét Takács Pétert és 
Szilassy Gézát  1992-ben a lakosság 25, illetve 15 százaléka ismerte. A  két képviselő  rokon-
szenv-indexe 50, illetve 51 pont volt. Az 1994-től képviselő Baja Ferencet, mint parlamenti képvi-
selőt 1996 októberében a nyíregyháziak 19 százaléka ismerte (rokonszenv-indexe 63 pont). Az 
1995 szeptemberében  lemondott  jelenlegi polgármester helyett Bányász Jánosné szocialista kép-
viselőt a következő hónapban a lakosság csupán 8 százaléka ismerte (rokonszenv-indexe70 pont). 
 
23 Az előző ciklusban egyéni körzetben megválasztott Takács Péter történész fontos szerepet ját-
szott a helyi MDF szervezet megalakításában, majd a Zétényi-Takács néven ismert törvényjavaslat 
kapcsán szerzett országos hírnevet. A jelenlegi kormánytag Baja Ferenc 1983-1990 között a Vá-
rosi Tanács munkatársa, majd elnökhelyettese. 1990-től a Városi Galéria igazgatója, az 1994-es 
országgyűlési választások idején az MSZP helyettes elnöke. A város közéletétől nem szakadt el, 
megnyitók és avatások gyakori vendége és rendszeresen tart képviselői fogadóórákat is. 
 
24 8. tábla 
„Mennyire érdekli Önt a ...”  
(Százfokozatú skála, az eredeti skála értékei: 1: egyáltalán nem érdekli - 4: nagyon érdekli) 
 
 a politika  a város politikai eseményei 
átlagpont 40 47 
 
25 A Politikai Tanulmányok Intézete koordinálta 1995-ös városvizsgálatban a polgármesterek át-
lagos ismertsége 91 százalék, a rokonszenvpont átlaguk 64 pont volt. Az 1996 októberben tizen-
három vidéki városban és Budapesten megismételt adatfelvételek során a polgármesterek ismert-
sége szintén 91 százalék volt, a rokonszenvpont átlag valamelyest nőtt (69 pont). A polgármeste-
rek is szerepelnek abban a helyi elit vizsgálatban, amit  az MTA Politikatudományi Intézete végez   
egy nemzetközi projekt (New Democracy and Local Governance) részeként. A kutatás többek 
között a helyi vezetők értékrendjét, politikai nézetét és a lakossági participációhoz való viszonyát 
vizsgálta. Az 1992-ben  lebonyolított magyarországi felvétel során a magyar városhálózatot me-
gyék és településnagyság szerint reprezentáló 28 település és két budapesti kerület mindegyikében 
15-15 helyi vezetővel készült kérdőíves interjúk elemzése több publikációban is olvasható, az 
1996 tavaszán történt újabb adatfelvétel feldolgozása még folyamatban van (Szőgyi, 1993; Táll, 
1994, 1995). 
 
26 9. tábla 
A nyíregyházi polgármesterek ismertsége és népszerűsége 
 
 1991 1992 1994 1996 április 1996 október 
R: rokonszenv* / I: ismertség** R I R I R I R I R I 
Mádi Zoltán 80 74 68 80 59 89 - - - - 
Csabai Lászlóné - - - - - - 60 87 61 83 
* százfokozatú skála; ** százalékban 
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27 A jelenlegi polgármester, Csabai Lászlóné (1947-ben született; tartósítóipari mérnök; MSZMP 
majd MSZP tag). 1986-tól a Városi Tanács elnöke, 1990-1994 között a Start Vállalat marketing 
főosztályvezetője, 1990-1994 között önkormányzati, majd 1994-től 1995 szeptemberéig az 
MSZP parlamenti képviselője. Az 1990-1994 közötti nyíregyházi polgármester, Mádi Zoltán  
(1961-ben született; közgazdász; pártonkívüli) megválasztása előtt a Móricz Zsigmond Színház 
gazdasági igazgatója, jelenleg a CIB Bank területi igazgatója. 
 
28 Az 1996 áprilisi adatfelvétel során mért viszonylag magas rokonszenv mutató azért meglepő, 
mert a helyi tömegkommunikációs eszközök kiemelten foglalkoztak az 1996. március elején ki-
robbant átmeneti önkormányzati krízissel. A polgármester bejelentésének - nem kíván együtt dol-
gozni a Hivatal jegyzőjével - hatására a "megtámadott" jegyző rokonszenv mutatója jelentősen 
megnőtt, míg a polgármester indexe nem csökkent. (A mindig is népszerű - 1985-től VB titkár, 
majd  1990-től jegyző - Fazekas János rokonszenv indexe 1994-ben 58 pont, 1996 áprilisában 74 
pont volt). 
 
29 11. tábla  
„ A város életének alakulásában mekkora szerepe van a...” (Százfokozatú skála, az eredeti skála 
értékei: 1: nagyon kicsi szerepe van - 5: nagyon nagy szerepe van ) 
 
 1992 1994 1995-ös PTIA   

vizsgálatok átlaga 
1996 április 1996 október 

polgármesternek 84 81 83 83 90 
képviselőtestületnek 82 88 77 85 88 
Polgármesteri Hivatal 
vezetésének 

- 77 63  87 - 

helyi pártoknak - 75 53 72 71 
kormánynak 58 64 61 51 64 
parlamentnek 51 53 58 47 60 
egyházaknak 44 - 41 - 48 
helyi társadalmi  
csoportoknak 

40 -  - - 

lakosságnak - 43 40 52 45 
 
12. tábla   
„ Kinek van a legnagyobb szerepe abban, hogy miként alakul a város helyzete?” (százalékban)  
 
 1992 1994 1996 április 
polgármesternek 41 22 23 
képviselőtestületnek 29 34 16 
Polgármesteri Hivatal vezetésének - 22 37 
helyi pártoknak - 2 2 
kormánynak 15 11 3 
parlamentnek 7 0 1 
egyházaknak 0 - - 
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helyi társadalmi csoportoknak 0 - - 
lakosságnak - 2 5 
nem tudja 6 6  
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