
 

 

EP – EUROBAROMÉTER, 91.5. KÜLÖN FELMÉRÉS 

 

A 2019. ÉVI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK:  

ÚJ DIMENZIÓT KAPTAK-E AZ EURÓPAI 
PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK? 

 

ÖSSZEFOGLALÓ  

 

Az európai parlamenti választásokat követően készített Eurobarométer felmérés 
egyike a rendelkezésre álló legátfogóbb kvantitatív felméréseknek, amely a 
polgárok szavazási magatartását és motivációit elemzi az európai parlamenti 
választásokon. A 2019-es választások utáni felmérést – ugyanúgy, mint öt évvel 
ezelőtt1 – a Kantar végezte az Európai Parlament számára a 2019. május 23–26-i 
legutóbbi európai parlamenti választásokat követő hetekben. 

A jelentés a 2019. évi választások részvételi arányának jelentős növekedéséből 
kiindulva részletesen megvizsgálja, hogy kik mentek el szavazni a 2019. évi európai 
választásokon, elemezve az uniós országok, illetve a társadalmi-demográfiai és 
társadalmi-szakmai csoportok közötti különbségeket. A jelentés kimutatja, hogy a 
számos országban tapasztalható sokkal magasabb részvételi arány a fiatalok 
nagyobb bevonásából fakad.  Az állampolgári kötelesség is fontosabbá vált az 
európaiak számára az európai parlamenti választások tekintetében. Ugyanakkor az 
EU-ról kialakított egyre kedvezőbb vélemény is befolyásolta a részvételi arányt.  

A Parlament Eurobarométer-jelentésekkel megbízott hivatalos alvállalkozója, a 
Kantar szakértői által összeállított jelentés idén először a válaszadók konkrét 
szavazási döntéseit is elemzi (amelyeket a leadott szavazatra vonatkozó kérdés 
formájában mértek fel) a szavazási magatartás és motiváció összefüggésében, így 
a teljes adatmennyiség lehetővé teszi az Eurobarométer más kulcsfontosságú 
mutatóival való korlátlan további összevetést. 

  

                                                
1 https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hu/be-heard/eurobarometer/post-election-survey-2014 



 

 

A legmagasabb arányú részvétel az elmúlt 20 évben 

 
A legutóbbi európai parlamenti választásokon az összesített részvételi arány 50,6% volt. Ez a 
legmagasabb részvételi arány az 1994-es választások óta, és jelentős növekedést jelent 
2014-hez képest (amikor a részvételi arány 42,6% volt). 

A részvételi arány általános növekedése 19 tagállamban tükröződött, ezen belül nagymértékű 
növekedés volt 2014-hez képest Lengyelországban, Romániában, Spanyolországban, 
Ausztriában, Magyarországon és Németországban, továbbá jelentős növekedés volt 
tapasztalható a legalacsonyabb részvételi arányt mutató országokban, például Szlovákiában és 
Csehországban. A részvételi arány nyolc országban csökkent, de ez sehol nem haladta meg a 3 
százalékpontot. 

Bár a részvétel összességében növekedett, aránya továbbra is jelentős különbségeket mutat az 
egyes tagállamok között: 88%-tól (Belgium) 23%-ig (Szlovákia) terjed. Nem téveszthetjük szem 
elől, hogy a szavazás kötelező öt országban: Belgiumban, Bulgáriában, Luxemburgban, Cipruson 
és Görögországban. 

Noha 2019-ben minden népességcsoportban magasabb volt a részvételi arány, a növekedés a 
fiatalabb generáció körében volt a legnagyobb, a 25 év alatti (+14 százalékpont) és a 25–39 év 
közötti (+12 százalékpont) korcsoportban tapasztalt nagymértékű növekedés révén. Úgy tűnik, 
hogy a választásokon részt vevők iskolai végzettsége magasabb volt 2019-ben, mint 2014-
ben, míg a válaszok alapján a választásokon részt vevők és a távol maradók körében egyaránt 
növekedett a politikai érdeklődés szintje. Ez a megállapítás ígéretes kiindulópontot jelent a 
részvételi arány további növelésére az elkövetkezendő években. 

 

A választók többsége jóval a választások előtt eldöntötte, hogy szavazni fog 

 
A választók elsöprő többsége már a választások előtt valamennyi idővel eldöntötte, hogy 
szavazni fog: ötből négyen (79%) mondták azt, hogy ők mindig szavaznak, és további 15% 
legalább néhány héttel a választások előtt döntött a részvételről. Mindössze 6%-ot tett ki azok 
száma, akik a választások napján vagy néhány nappal korábban döntöttek úgy, hogy szavaznak, 
bár ezek aránya magasabb volt Csehországban, Horvátországban, Szlovákiában és Cipruson. 

A legutóbbi európai parlamenti választásokon részt vevők 66%-a válaszolta azt, hogy mindig 
biztosak voltak abban, hogy melyik pártra fognak szavazni, míg 33%-uk ingadozott 
különböző pártok között. Az elemzések azt mutatják, hogy a zöld pártokra szavazó polgárok 
nagyobb valószínűséggel ingadoztak különböző pártok között, míg a szélsőjobboldali vagy 
Európa-ellenes pártok szavazói nagyobb valószínűséggel voltak biztosak döntésükben. 

A pártválasztás alapját általában az adott párt európai kérdésekre (43%), illetve nemzeti 
kérdésekre (42%) adott javaslatai képezték. A pártválasztás további fő indokaként nevezték 
meg azt, hogy mindig az adott pártra szavaznak (40%), illetve hogy az adott párt valamely 
konkrét problémával kapcsolatos javaslatai győzték meg őket (38%). 

A választók általában legalább néhány hónappal az európai parlamenti választások előtt 
eldöntötték, hogy melyik pártra vagy jelöltre szavaznak (43% mindig ugyanarra a pártra szavaz, 
míg 23% „néhány hónapja” döntött).  Hatból egy szavazó (17%) csak a választásokat megelőző 
napokban vagy a választás napján hozta meg döntését. Ezek az eredmények nagyon hasonlóak 
a 2014-ben mértekhez. 



 

 

Az idősebb szavazók általában valószínűsíthetően biztosabbak voltak abban, melyik pártot 
választják, és mindig is el akartak menni szavazni, míg a fiatalabbak a választások közeledtével 
döntöttek a részvétel mellett, és kevésbé voltak biztosak abban, hogy kire szavazzanak.  

 

Az állampolgári kötelesség és az EU-ról alkotott kedvező vélemény nagyobb 
szerepet játszott a választásokon való részvételben 

 
A legutóbbi európai parlamenti választásokon való részvétel leggyakoribb indoka az volt, hogy 
az emberek a szavazást állampolgári kötelességüknek érezték (52%), ezen indok jelentősége 
tehát növekedett 2014-hez képest (+11 százalékpont). 2014-hez képest a válaszadók nagyobb 
valószínűséggel állították azt is, hogy támogatják az EU-t (25%, +11 százalékpont), valamint 
hogy a szavazás változásokat eredményezhet (18%, +6 százalékpont). A leggyakoribb 
indokok között szerepeltek még továbbá, hogy a válaszadó mindig részt vesz a 
választásokon (35%, -6 százalékpont), valamint hogy támogatja a hozzá közel álló politikai 
pártot (22%, nem változott). 

Összességében a részvételnek nagy lökést adott az állampolgári kötelesség érzésének 
növekedése, ami tükrözi a legutóbbi választások nagyobb fontosságát és kiemelkedő voltát, 
valamint azt, hogy az európai parlamenti választásokat a közvélemény egyre inkább a 
demokratikus élet központi részének tekinti. Azon érzés megerősödése, hogy a szavazás 
„változásokat eredményezhet”, szintén e választások fontosságának érzésére, valamint annak 
felismerésére utal, hogy a közvélemény olyan konkrét európai megoldásokat vár az Európai 
Parlamenttől, amelyek valódi hatást gyakorolnak az uniós polgárok mindennapi életére. 

A korábbiaknál többen indokolták részvételüket az EU iránti pozitív támogatással is. A 
válaszadók 2014-hez képest nagyobb valószínűséggel mondják azt, hogy azért mentek el 
szavazni, mert támogatják az EU-t. A támogatás növekedett mind a 28 tagállamban, különösen 
Írországban, Spanyolországban, Németországban, Olaszországban, az Egyesült Királyságban és 
Szlovákiában, ami a legutóbbi európai parlamenti választások erőteljesebben Európa-párti 
aspektusát jelzi, és ezáltal az EU-ról alkotott pozitív vélemények elősegítették a részvétel 
növekedését. Ez összhangban van az EU-tagsághoz való általános hozzáállással, amely soha 
nem volt még ilyen pozitív (amint azt lent ismertetjük). 

A 2019-es választások utáni felmérés egyúttal a „mindig elmegyek szavazni” választ adó szavazók 
arányának relatív csökkenését is mutatja. Ez a magasabb általános részvételi arány eredménye, 
amelyet az „ingadozóbb” szavazók általános szavazói populációba való belépése hozott 
magával – megerősítve az Európai Parlament 2019. évi európai választásokon alkalmazott 
kommunikációs stratégiájának2 sikerét, amely többek között kifejezetten ösztönözte a részvételt 
a korábbi választások „puha távolmaradói” körében3.  

 

                                                
2 Az Európai Parlament 2019. évi európai választásokra vonatkozó, az Európai Parlament Elnöksége által 2017. november 13-án 
elfogadott intézményi kommunikációs stratégiája (PE 610.509/BUR/rev). 
3 Az EP 2019. évi európai választásokra vonatkozó kommunikációs stratégiája „puha távolmaradókként” határozta meg a 
populáció azon szegmenseit, akik nem ideológiai, tehát technikai vagy személyes okokat hoztak fel annak indokolására, hogy 
miért nem mennek el szavazni. A stratégia szerint ezt a szegmenst rá lehetne bírni arra, hogy elmenjenek szavazni, feltéve, hogy 
meggyőzik őket a szavazás fontosságáról, és tájékoztatást kapnak a sajátos „technikai nehézségeik” leküzdésére rendelkezésre 
álló minden lehetőségről. 



 

 

A gazdaság és a növekedés továbbra is kulcsfontosságú a részvételről szóló döntés 
meghozatalában  

 
A polgárokat a legutóbbi európai parlamenti választásokon való részvételre ösztönző fő 
kérdések – az EU szintjén átlagban mérve – a következők voltak: gazdaság és növekedés (44%), 
éghajlatváltozás elleni küzdelem és környezetvédelem (37%), az emberi jogok és a demokrácia 
előmozdítása (37%), hogyan működjön az EU a jövőben (36%) és bevándorlás (34%). 16 
tagállamban a gazdaság és a növekedés, nyolc országban pedig az éghajlatváltozás és a 
környezet volt a szavazók számára a legfontosabb kérdés. 

A távolmaradásra vonatkozó döntés időpontja változó volt  

 
Ha szemügyre vesszük az európaiak azon 49,4%-át, akik nem szavaztak a legutóbbi európai 
parlamenti választásokon, tízből három (30%) válaszadó válaszolta azt, hogy ő soha nem szavaz, 
16% pedig már néhány hónappal a választások előtt eldöntötte, hogy nem megy el szavazni. 
15%-uk azonban mindössze néhány nappal a választások előtt hozta meg döntését, 15%-uk 
pedig csak a választások napján döntött így. 

2014-gyel összehasonlítva növekedett azok aránya, akik állításuk szerint soha nem szavaznak (+6 
százalékpont), és csökkent azoké, akik csak a választások napján döntöttek a távolmaradás 
mellett (-4 százalékpont), ami a „puha távolmaradók” számának csökkenésére utal. 

 

A nem szavazók a politikáról alkotott negatív képre és gyakorlati korlátokra 
hivatkoznak  

 
A legutóbbi uniós választásoktól való távolmaradás esetében felhozott két fő indok a 
politikával szembeni bizalomhiány, illetve elégedetlenség (22%), valamint a politika iránti 
érdeklődés hiánya (18%). Az egyéb indokok között említik azt a meggyőződést, hogy a 
szavazatuknak nincs következménye, és semmin sem változtat (14%), hogy a válaszadó ritkán 
vagy soha nem megy el szavazni (13%), valamint hogy a válaszadó túlságosan elfoglalt volt, vagy 
nem volt ideje (11%). A távolmaradás indokai csak kismértékű változást mutatnak 2014-hez 
képest. 

Ezek az indokok négy bővebb kategóriába sorolhatók: az első kategóriába azok tartoznak, akik 
ellenségesen viszonyulnak a politikához, beleértve azokat is, akik bizalmatlanok vagy 
elégedetlenek a politikával, nem érdeklődnek a politika iránt, illetve akik ritkán vagy soha nem 
mennek el szavazni. A második kategóriába tartozók információhiányról számolnak be, 
ideértve azokat is, akik állításuk szerint nem tudnak sokat az EU-ról, az Európai Parlamentről vagy 
az európai parlamenti választásokról. A harmadik kategória azokat tartalmazza, akik szerint 
szavazatuknak nincsenek következményei, vagy akik úgy érzik, „a szavazás értelmetlen”. A 
negyedik kategóriába sorolhatók azok, akik technikai okok miatt nem szavaztak, és az Európai 
Parlament intézményi kommunikációs stratégiája szempontjából „puha távolmaradóknak” 
tekinthetők. Ide tartoznak azok is, akik túl elfoglaltak voltak, otthonuktól távol tartózkodtak, vagy 
betegek voltak.  

A válaszadók a legnagyobb valószínűséggel azokban az országokban adnak a politikával 
szembeni ellenséges viszonyulásra utaló válaszokat, ahol a legmagasabb a távolmaradók aránya. 
Bulgáriában, Portugáliában és Szlovákiában a politika iránti bizalmatlanság vagy elégedetlenség 



 

 

a leggyakoribb indok, míg Szlovéniában, Horvátországban és Csehországban a politikával 
szembeni érdektelenség a legfőbb indok.  

 

Kevesebb mint felük emlékszik a szavazásra buzdító üzenetekre  

 
Az európaiak összesen 44%-a emlékszik arra, hogy látott vagy hallott olyan üzeneteket az 
Európai Parlamenttől, amelyek szavazásra buzdították a polgárokat az európai parlamenti 
választásokon.  Az üzenetekre emlékezők aránya 85% (Hollandia) és 24% (Bulgária) közé esett. A 
visszaemlékezők aránya azok körében a legmagasabb, akik ténylegesen részt vettek a 
választásokon (50%), de a nem szavazók körében is viszonylag magas (39%). Ez azt mutatja, 
hogy a Parlament intézményi kampányának üzeneteit valóban sok európai látta és hallotta, és 
ezek sok esetben hatással voltak választási részvételükre is.   

 

A brexit hatott némileg a szavazói magatartásra, de ez országonként változó volt 

 
Az európaiak valamivel kevesebb mint negyede (22%) állította azt, hogy a brexittel kapcsolatos 
médiabeszámolók és viták legalább „bizonyos mértékig” hatással voltak a választási részvétellel 
kapcsolatos döntésükre. Az Egyesült Királyságban a válaszadók valamivel több mint fele (52%), 
Írországban 38%-a, Ausztriában pedig 32%-a szerint a brexit befolyásolta a szavazásra vonatkozó 
döntésüket. Lettországban, Franciaországban, Svédországban és Észtországban ugyanakkor a 
brexitnek kevesebb mint tízből egy válaszadó szerint volt ilyen hatása. 

Az elemzés azt sugallja, hogy a brexitről szóló médiabeszámolók és viták hatása inkább a 
részvételre ösztönözte a polgárokat, mintsem a távolmaradásra. 

 

Egyre pozitívabb vélemény a demokrácia helyzetéről az EU-ban 

 
A felmérés szerint 2018 szeptembere óta nőtt az elégedettség a demokrácia számos 
aspektusa tekintetében az EU-ban, megerősítve azt a benyomást, hogy az erős demokratikus 
értékek megnövekedett részvétellel járnak együtt. Az európaiak a szabad és tisztességes 
választásokkal (75% nagyon és meglehetősen elégedett, +5 százalékpont), a szólásszabadsággal 
(74%, +5 százalékpont), valamint az alapvető szabadságok tiszteletben tartásával (73%, +8 
százalékpont) a legelégedettebbek.  A legkevésbé elégedettek a polgárok a médiában 
tapasztalható félretájékoztatás elleni küzdelemmel (48%, +8 százalékpont), valamint a korrupció 
elleni fellépéssel (43%, +7 százalékpont).  

A demokrácia különböző szempontjai tekintetében kapott eredményeket összesítve a 
válaszadók Írországban, Dániában, Portugáliában és Lengyelországban a legelégedettebbek. A 
demokrácia különböző aspektusai tekintetében Bulgáriában, Horvátországban, Szlovákiában, 
Franciaországban és Csehországban mérték a legalacsonyabb szintű elégedettséget. 

 

Egyre több európai érzi úgy, hogy szava számít az EU-ban  

 
Az európaiak több mint fele (56%) egyetért azzal, hogy szavuk számít az EU-ban, ami 7 
százalékpontos növekedést jelent 2019. február–március óta, és a legpozitívabb eredmény 



 

 

2002 óta, amikor először tették fel ezt a kérdést. Míg ez az eredmény megerősíti az e mutató 
tekintetében az európai választások idején csúcsértékeket megállapító korábbi kutatásokat, 
egyúttal az elmúlt 10 évben tapasztalható hosszabb távú növekedést is tükrözi. 

A válaszadók a legnagyobb valószínűséggel Svédországban, Dániában, Hollandiában és 
Németországban (75%) értenek egyet azzal, hogy a szavuk számít az EU-ban, míg Lettországban, 
Görögországban és Észtországban a legkevésbé valószínű, hogy egyetértenek ezzel. E 
mérőszám esetében hatalmas növekedés mutatható ki Romániában, Csehországban, 
Lengyelországban, Olaszországban és Belgiumban. 

Összefüggés van azon meggyőződés, hogy szavunk számít az EU-ban és az európai parlamenti 
választáson való részvétel között, és a szavazók között többen vannak olyanok, akik szerint 
szavuk számít, mint 2014-ben; ez azt jelzi, hogy a szavazók ma öntudatosabb, erősebb és 
elkötelezettebb csoportot alkotnak. Az említett két kérdés közötti viszony valószínűleg egy 
olyan pozitív spirált hoz létre, amelyben az a meggyőződés, hogy szavunk számít, valószínűleg 
erősíti a szavazói részvételt, amely ugyanakkor erősíti azt a meggyőződést, hogy szavunk számít. 

 

Az uniós tagság támogatottsága változatlanul történelmi csúcson  

 
Tíz európaiból majdnem hat (59%) szerint országa uniós tagsága jó dolog. Ez a támogatottsági 
szint 2019. február–március óta változatlan, de kismértékben visszaesett a 2018 
szeptemberében mért történelmi csúcshoz (62%) képest. 2011, de különösen 2014 ősze, az 
előző európai választásokat követő időszak óta azonban a hosszú távú tendencia pozitív. 

A válaszadóknak a legnagyobb valószínűséggel Luxemburgban, Írországban, Németországban 
és Hollandiában pozitív a véleményük az EU-tagságról, míg a legalacsonyabb értékeket 
Csehországban, Olaszországban, Görögországban, Horvátországban, Szlovákiában és az 
Egyesült Királyságban mérték. Az EU-tagsággal kapcsolatban általában a fiatalabb és a 
magasabb iskolai végzettségű válaszadók véleménye a legpozitívabb. 

Az EU 28 tagállamában összesítve a válaszadók több mint kétharmada (68%) véli úgy, hogy 
országa számára előnyös az EU-tagság, amely holtversenyben a legmagasabb szint 1983 
óta. Az emberek többsége – Olaszország kivételével – minden tagállamban osztja ezt a 
véleményt.  

A válaszadók négy fő ok miatt látják előnyösnek az EU-tagságot: fokozott együttműködés a 
tagállamok között (34%), a béke és biztonság fenntartása (34%), a gazdasági növekedés 
előmozdítása (31%), valamint új munkalehetőségek (szintén 31%). 

Ezek a pozitív vélemények elsődleges fontosságúak az európai parlamenti választásokon való 
részvétel szempontjából. Mint láttuk, előtérbe került az Unióról alkotott kedvező vélemény a 
szavazás indokaként, és az EU egyik fő előnyének a gazdasági növekedés előmozdítását 
tekintik – és ez egyúttal az a kérdés, amely szavazásra indította a polgárokat a választásokon. 

 

Módszertan és az adatok megjelenítése  

 
A 2019. évi választások utáni Eurobarométer-felmérést az Európai Parlament megbízásából a 
Kantar készítette. A terepmunkára 2019. június 7–26. között került sor mind a 28 uniós 



 

 

tagállamban. A 15 éves vagy annál idősebb népesség reprezentatív mintájaként kiválasztott 
27 464 válaszadóval személyes interjú készült4.  

A társadalmi-demográfiai változókon alapuló súlyozási eljárás mellett e választást követő 
felmérés legtöbb kérdésének eredményét a legutóbbi, 2019. évi európai választások 
eredményének megfelelően is súlyozták. E súlyozási eljárás célja az volt, hogy korrigálják a 
mintában található eltéréseket, és összhangba hozzák azt a nemzeti szinten megfigyelt 
részvételi és párteredményekkel. Ezáltal e súlyozás biztosítja, hogy a nemzeti minták pontosan 
tükrözzék a 2019. évi európai választások idején mutatott választói magatartást. 

A teljes jelentés, többek között az országonkénti bontás, adatok és eredmények a következő 
címen érhetők el online: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hu/be-
heard/eurobarometer/ 

                                                
4 26 971 válaszadó minősült szavazókorúnak: ez 25 EU-tagállamban a 18., Ausztriában és Máltán 16., Görögországban pedig a 
17. életévüket betöltött személyeket jelenti. Egyes kérdéseket a 15 éves és annál idősebb, 27 464 fős teljes mintának feltették. 


