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Bevezetés

aFórumkisebbségkutató intézetaszociológiaialapkutatásokonkívülmegalakulása
ótaközvélemény-kutatással is foglalkozik.Csakazezredfordulótólszámítva tízolyan
felméréstvégeztünk,amelyekcsakisvagyrészbenazéppaktuálisközéletikérdésekkel
foglalkoztak.efelmérésektöbbségénekeredményeimostanáignemvoltakközzétéve.
Jelenírásombanalegújabb,2019-esadatokonkívülazonkorábbifelméréseinkered-
ményeibőlismerítek,amelyektartalmaztakamostaniösszehasonlításalapjáulszolgá-
lókérdéssorokat.akövetkezőstandardizáltkérdőívesfelmérésekrőlvanszó:2008-ban
800 fősmintán,2010-ben1022 fősmintán,2011-ben800 fősmintán,2013-ban
1152fősmintán,2015-ben1000fősmintán,2018-ban800fősmintán,2019-ben
1 000fősmintán.1 Valamennyifelméréscélcsoportjaaszlovákiaimagyarfelnőttkorú
népesség,vagyisa18évesésannálidősebbmagyarnemzetiségűszemélyek,akikből
kvótásmintavétellelalkottukmegamintáknem,korcsoportok(15–34,35–55évesek
és55évenfelüliek),iskolaivégzettség(alapfokú,középfokúérettséginélkül,középfo-
kúérettségivel,felsőfokú),településtípus(egyesfelméréseknélfalu-városbontásban,
másoknálatelepüléseklakosságszámátisfigyelembevéve),amagyarokjárásonkénti
arányaszerintreprezentatívstruktúráját.alekérdezésekDél-szlovákia16magyarlakta
járásában,valamintpozsonybanéskassánzajlottak.

a legújabb adatok a 2019. június 17. és 30. közötti közvélemény-kutatásunkból
származnak.előzőfelméréseinkhezhasonlóanmostismagyarnemzetiségűszemélye-

1 atanulmányegyrészeaz1989–2019–aszlovákiaimagyarok30szociológiaifelméréstük-
rében c. összehasonlító kutatás keretében készült, amelyet a szlovák köztársaság
kisebbségikulturálisalapjatámogatott.
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ketkérdeztünk.afelmérésnemcsakaktuálisközéletikérdésekkelfoglalkozott,hanem
anemzeti identitás témakörével is, s az eredményekmáraz elsődleges feldolgozás
szintjénisjelzik,hogyamintábanspontánmódonmegjelentekazeltérőidentitástípu-
sok,aszilárdmagyartólaszlovákidentitásig.ámajelenlegipolitikaihelyzetbőlkiindul-
va,amikorkérdésessévált,hogyameglevőmagyarpártkonstellációttekintvelesz-ea
közeljövőbenaszlovákiaimagyaroknakparlamentiképviselete,a továbbiakbannem
azidentitássalfoglalkozom,hanemaválasztásimagatartássalésajelenlegiszlovákiai
magyarpolitikaiképviselettelésannakjövőjévelkapcsolatosvéleményeketpróbálom
megkörbejárni.

aválasztásihajlandóságésaválasztásirészvételalakulása

egypolitikaipártválasztásisikeresoktényezősfolyamat.aválasztásihajlandóságaz
egyiklegfontosabb,hiszenapolitikusok–elnézéstakifejezésért–meggebedhetnek,
haalacsonyaválasztásihajlandóság,vagyisapotenciálisválasztóknemakarnaksza-
vazni.Természetesenamagasválasztásihajlandóság,az,hogysokanszándékoznak
szavazni,önmagábanmégnembiztosítjaaválasztásisikert,mertamintapudingpró-
bája az evés, úgy a választási hajlandóság próbája a választási részvétel, vagyis az
urnábabedobottszavazat.éppezértkezdjükazzalazelmélkedést,hogyanalakultaz
elmúltévekbenamagyarokválasztásihajlandóságaésválasztásirészvétele.

aszlovákiaimagyarokválasztásihajlandóságánakalakulását2008-tólnapjainkig
az1.ábraszemlélteti.

1. ábra.aválasztásihajlandóságalakulása(%)

Forrás:FórumkisebbségkutatóintézetszociológiaiésDemográfiaikutatásokrészlege

2008-ban és 2010-ben gyakorlatilag nincs különbség a választási hajlandóságban,
mindkétesetbenamegkérdezettekháromnegyedeválaszolta,hogyegyközeljövőben
lefolytatott parlamenti választáson biztosan vagy valószínűleg elmenne szavazni
(2008-banösszesen77%,2010-ben76%).2015-benenyhecsökkenéstapasztalható
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(73%). Főleg a szavazói törzsgárda, vagyis a biztosan szavazók fogyatkoztak meg,
hiszen míg a korábbi években ők alkották a válaszadók csaknem felét (48–49%),
2015-ben41%-racsökkentazarányuk.a2018-asévmegtörieztacsökkenőtendenci-
át,ugyanistavalynyáronminthavisszatértvolnaakorábbi,a2008–2010-rejellemző
választási kedv, hiszenújra77% válaszolta, hogy elmenne szavazni, ráadásul ebből
52%biztosanelmentvolna.elérkezveajelenhez:2019-benelőszörcsökkent70%alá
amagyarokválasztásihajlandósága.67%válaszolta,hogyhaakövetkezőszombaton
lennénekaparlamenti választások,elmenneszavazni, egynegyedüknemmenneel,
8%nemtudtavagynemválaszolt.a2018-asválaszokhozképesttehát10százalék-
ponttal csökkent a választók és 10 százalékponttal nőtt a nem választók aránya.
ugyanakkorazévekfolyamánelőszörcsökkent40%aláabiztosanválasztókaránya
(37%), amely 15 százalékponttal alacsonyabb, mint 2018-ban volt. ezek az adatok
tehátaztbizonyítják,hogyazelmúlttízévbenegyrésztcsökkentamagyarokválasztási
hajlandósága,másrészt–leszámítvaakivételtképező2018-asévet–éppabiztosan
választókköreaz,amelyjelentősmértékbenmegfogyatkozott.

a választásihajlandóságalakulásaelőrevetíti a választási részvétel csökkenését.
ezthonnantud(hat)juk?mivelaválasztásirészvételrőlnemlétezneknemzetiségibon-
tásúadatok,amagyarokválasztásirészvételételsősorbanazalapjánszoktákmegbe-
csülni,hogyatelepüléseknemzetiségistruktúrájátösszevetikazottaniválasztásiered-
ményekkel(krivý1999,11.p.),2 ésfeltételezik,hogyamagyarpártoknakszólószava-
zatokat az adott településen élő magyar lakosok adták (ha például 1998-ban
Dunaszerdahelyenazmkp74,6%-otkapott,akkorfeltételezhető,hogyeztmagyaroktól
kapta,vagyisamagyarokválasztásirészvételeDunaszerdahelyenminimum75%körül
mozoghatott, de lehetett magasabb is, mivel az mkp-ra szavazó magyarokon kívül
lehettekszlovákpártraszavazókmagyarokis).aválasztásirészvételtanulmányozásá-
nakelsődlegesforrásatehátastatisztikaihivatalválasztásiadatbázisa.emellettrész-
benafelmérésekbőlszármazóempirikusadatokraistámaszkodhatunk,konkrétanaz
arraakérdésreadottválaszokra,hogyrésztvett-eazilletőazelőzőparlamentiválasz-
táson. Támpontul szolgálhatnak a választás napján lefolytatott exit pollból származó
adatokis.amagyarok2010–2016-osválasztásirészvételénekbecsléséttöbbeniselvé-
gezték,sezekazelemzésekamagyarokválasztásirészvételénekcsökkenésétmutatták
ki (oriskó 2016,Harrach 2017, 132.,135. p.). azt, hogy a korábbi időszakban, tehát

2 krivýnemaválasztásirészvételtvizsgálja,hanemazegyespártokválasztásieredményeit.
aválasztásirészvétellelkapcsolatbancsupánannyitmutatki(i.m.71.p.),hogyamennyiben
amagyarlaktajárásoktelepüléseit(őazta15járástvettealapul,amelyekbenaz1990-es
évekbenamagyarokaránya10%-nálmagasabbvolt)azottélőmagyarokarányaszerintcso-
portosítjaszlovák,vegyesésmagyarterületre,akkoraz1994-esés1998-asválasztásokon
amagyartelepülésekenélőkválasztásirészvételefelülmúltaamásikkétterületválasztási
részvételét, bár ez amagyar „előny” 1998-banmár korántsem volt olyanmarkáns,mint
1994-ben(1994-esválasztásirészvétel:magyarterület82,2,vegyesterület72,9,szlovák
terület78,4;1998-asválasztásirészvétel:magyar88,6,vegyes84,szlovák84,8).ezabecs-
léstehátnemtelepülésszintűésnemjárásiszintűadatokonalapul,hanemakutatóáltal
választottjellemzőszerintcsoportosítottadatokon.
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1990-től2016-ighogyanalakultamagyarokválasztásirészvétele,ajárásiszintűválasz-
tásirészvételbőlésamagyarpártokraadottszavazatokbólpróbálommegbecsülni.

azországosválasztásirészvétel(1.táblázat,2.oszlop)1990-ben,azelsőrendszer-
váltástkövetőparlamentiválasztásokonvoltalegmagasabb,amikoraválasztópolgá-
rok95,39%-ajárultazurnákhoz.2006-banvoltalegalacsonyabb(54,67%),amikora
kereszténydemokrata mozgalom (kDH) kilépett a kormányból, és ezért előrehozott
választásokrakerültsor.azótanémelyestnőttaválasztásirészvétel,alegutóbbi,2016-
osparlamentiválasztásokon59,82%volt.

az1.táblázat3.oszlopában16magyarlaktajárásválasztásirészvételénekátlagát
tüntetem fel. ezek azok a járások, amelyekben a Fórum intézet kutatásai, közvéle-
mény-kutatásaikészülnek.3 Látható,hogyamagyarlaktajárásokválasztásirészvételé-
nekátlagamindigalacsonyabbvoltazországosátlagnál,viszontjárásonkéntszámot-
tevőkülönbségekvoltak,amita4.oszlopbanaminimálisésmaximálisválasztásirész-
vételtfeltüntetőintervallumjelez.a16magyarlaktajárásegyenkéntiválasztásirészvé-
teleazegyesparlamentiválasztásokona2.táblázatbanlátható.

ahétparlamentiválasztásonanyitraijárásvoltalegaktívabb,ittaválasztásirész-
vételvalamennyiválasztásnálfelülmúltaazországosátlagot.aszencijárásbanez6-
szor,aDunaszerdahelyiésazérsekújvárijárásban4-szer,agalántai,Lévai,nagykür-
tösiésrozsnyóijárásban3-szor,akomáromi,rimaszombatiésakassa-vidékijárás-
ban1-szerkövetkezettbe.aVágsellyei,Losonci,nagyrőcei,Tőketerebesiésnagymi-
hályijárásokbanezegyszersemfordultelő.

nyomonkövethető,hogy1990-bena16 járásközül5 járásbanvoltmagasabba
választásirészvételazországosnál.1992-ben4járásban,2002-ben6járásban,2006-
ban 8 járásban, 2010-ben ugyancsak 8 járásban, 2012-ben 3 járásban, 2016-ban
pedigmárcsak2járásban.

Természetesenamagyarlaktajárásokválasztásirészvételenemazonosamagya-
rok választási részvételével. mindenesetre az utolsó két parlamenti választásnál,
2012-benés2016-banazországosválasztásirészvételegyretöbbmagyarlaktajárás
választásirészvételétmúltafölül,ésegyrenagyobbmértékben.mindenbizonnyalaz
semelhanyagolandótényező,hogy1990ótaamagyarokarányaiscsökkentezekben
a járásokban. a településszintű elemzésekből arra lehet következtetni, hogy a keve-
sebbmagyarközülegyrekevesebbenmentekelszavazni.Vagyisújramegállapíthatjuk,
hogycsökkentamagyarokválasztásirészvétele.

3 afelmérésektovábbihelyszínepozsonyéskassa,deakétvárosválasztásirészvételejelen
tanulmányszempontjábólnemreleváns,ezértnemfoglalkozomvelük.
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1. táblázat.Választásirészvétel(%)4

Forrás:volby.statistics.sk,sajátszámítás

amagyarokválasztásirészvételéreamagyarpártoknakadottszavazatokbóliskövet-
keztethetünk,mégpedigúgy,hogyamagyarválasztópolgárokszámáhozviszonyítjuka
magyarpártokraadottszavazatokszámát.perszeeziscsakbecslés,mertamagyarok
választásirészvételeennélmagasabbkell,hogy legyen,hiszenmindigvoltakmagya-
rok, akik szlovák pártokra szavaztak, és ők ezzel amódszerrel nem azonosíthatók.
Továbbáaztisfigyelembekellvenni,hogyamagyarpártoknakisvoltakegyébkisebb-
ségiszavazói,főlegazegyüttélésnek.ezzelegyüttnemigazánrugaszkodunkelavaló-
ságtól,haaztállítjuk,hogyamagyarpártokszavazói2010-igelsősorbanamagyarok
voltak.

amúltszázadkilencveneséveibencca.425ezermagyarnemzetiségűválasztópol-
gár volt szlovákiában. ebből kiindulva a magyar kereszténydemokrata mozgalom–
együttélés1990-esválasztásokonkapott292 636szavazata69%-osmagyarválasztá-
sirészvételnekfelelmeg.ugyanakkoramagyaroktovábbicsoportja–egyakkoriban
készült magyarországi közvélemény-kutatás szerint 20% – a Vpn listáján induló
magyar jelöltekre szavazott. amagyarok választási részvétele 1990-ben tehátmini-
mum89%volt,dehaehhezméghozzászámítjuk,hogyaCsehszlovákiakommunista
pártja450 855szavazataközöttisvoltakmagyarvoksok(egyesvisszaemlékezőksze-
rintakár10%is),akkoramagyarválasztásirészvételmártúlisszárnyaljaamagyarlak-
tajárások94,81%-osrészvételiátlagátésa2010-esországosrészvételiátlagotis.

4 az1994-esválasztásirészvételrőlcsakkerületiszintűadatokvannak,1998-bannincsadat
aválasztásirészvételről.

A parlamenti 
választások éve 

Országos választási 
részvétel  

16 magyarlakta járás 
választási részvételének 
átlaga 

16 magyarlakta 
járás választási 
részvételének 
intervalluma 

1990 95,39 94,81 93,29–96,29 
1992 84,2 83,4 79,83–85,94 
1994 75,65 Nincs adat - 
1998 84,24 Nincs adat - 
2002 70,06 68,93 63,15–74,31 
2006 54,67 54,34 47,83– 2,62 
2010 58,83 58,44 48,41–67,57 
2012 59,11 55,23 50,24–63,02 
2016 59,82 54,09 43,55–69,02 
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2. táblázat.a16magyarlaktajárásparlamentiválasztásirészvétele(%)–azországos-
nálmagasabbrészvételvastaggaljelölve

Forrás:volby.statistics.sk.*a2011-esnépszámlálásalapján

1992-benamagyarkereszténydemokratamozgalom–együttéléskoalíció228 881sza-
vazatot, amagyar polgári párt 70  689 szavazatot kapott, összesen tehát 299  870
magyarszavazottrájuk,ami71%-osmagyarválasztásirészvételnekfelelmeg(aszlo-
vák pártokra adottmagyar szavazatok nélkül, de ezekből nem tudjuk,mennyi volt).
1994-benamagyarkoalíció292 936szavazatotkapott,ami69%-osmagyarválasztási
részvételnekfelelmeg,1998-banamagyarkoalíciópártja306 623szavazata72%-os
magyarválasztásirészvételnek.

2002-ben,amikorazújnépszámlálásalapján420ezerrecsökkentamagyarsza-
vazópolgárokszáma,azmkp321 069szavazata76%-os,a2006-bankapott269 111
szavazatuk64%-osmagyar választási részvételnek feleltmeg. Bármindkettőmaga-
sabbazakkoriországosátlagnál,egymáshozviszonyítvaamagyarválasztásirészvétel
csökkenésétmutatja.

2010-tőlújhelyzetálltelő.Újrakétpártvan,azmkpesetébentovábbraisérvényes,
hogy szavazatait magyaroktól kapta, a Híd viszont szlovák szavazatokat is kapott.
2010-benazmkp109 638szavazatot,aHíd205 538szavazatotkapott.2012-benaz

      
 

  
 

 
 
 Magyarok aránya 

1990/2016* 
1990 1992 2002 2006 2010 2012 2016 

Szenc  24,5–13,7 96,99696,2996,296,29 83,19 71771,71,871,8971,89 55757,157,57,1 65,66565,165,1965,19 63,66363,0263,063,02 69,66969,0269,069,02 
Dunaszerdahely 87,2–74,9 94,66 83,85 74774,74,374,3174,31 62,66262,6262,662,62 67,66767,567,5767,57 60,66060,6760,660,67 56,46 
Galánta 41,3–35,0 95,22 82,17 70,77070,8570,870,85 55,55555,755,7655,76 60,66060,560,5760,57 58,55 59,19 
Vágsellye 40,2–31,3 - - 67,93 53,84 58,22 55,05 55,71 
Komárom 72,2–63,8 93,41 79,83 69,38 54,51 60,66060,0360,060,03 52,4 49,02 
Nyitra 8,2–5,7 95,99595,6995,695,69 85,88585,985,9485,94 72,77272,572,5772,57 57557,57,057,0857,08 60,66060,6460,660,64 61661,61,361,3661,36 63,66363,1263,163,12 
Érsekújvár 41,5–33,5 94,98 884,8484,4684,484,46 73,77373,4873,473,48 58,55858,0258,058,02 61661,61,861,8361,83 58,16 56,53 
Léva 31,6–24,3 94,42 83,31 70,77070,870,8 54,55454,8854,854,88 59,55959,0259,059,02 55,58 56,61 
Nagykürtös 30,7–24 95,99595,4995,495,49 88787,187,87,1887,18 69,91 55,55555,155,1555,15 56,37 52,68 52,79 
Losonc 30,9– 3 93,76 82,26 66,39 51,36 53,87 50,8 50,00 
Rimaszombat 44,3–36 93,79 83,56 67,42 55,55555,555,5155,51 56,04 52,71 50,54 
Nagyrőce 25,5 – 19,1 - - 64,92 52,54 56,95 51,74 46,93 
Rozsnyó 35,3 – 25,4 96,99696,196,1896,18 884,8484,6884,684,68 68,86 53,32 60,66060,5960,560,59 54,66 51,62 
Kassa-vidék 16,4 – 9,9 96,99696,196,1896,18 83,73 67,56 50,64 57,61 54,75 55,63 
Tőketerebes 33 – 26,5 93,29 79,79 63,57 49,37 52,19 50,24 48,81 
Nagymihály 13,1 – 11 93,99 83,71 63,15 47,83 48,41 51,42 43,55 
Átlag - 94,81 83,40 68,93 54,34 58,44 55,23 54,09 
Országos 
választási 
részvétel 

- 95,39 84,20 70,06 54,67 58,83 59,11 59,82 
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mkp109 483,aHíd176 088szavazatot.2016-banazmkp105 495,aHíd169 593,
azmkDsZ2 426szavazatotkapott.amennyibeneztösszeadjuk,akkorösszesenakét
pártra2010-ben315 176-an,2012-ben285 571,2016-banahárompártraösszesen
277 514emberszavazott.ezekbőlastatisztikákbólnemlehetmegállapítaniamagya-
rokválasztásirészvételét.Csupánannyittudhatunk,hogya2010-tőlnapjainkigaktuá-
liscca.380ezermagyarválasztópolgár29%-aszavazottazmkp-ra2010-benés2012-
ben, 2016-ban pedig 28%-uk (ebben az évben az mkDsZ-re nem egészen 1%-uk).
Természeteseneznemazonosateljesmagyarrészvétellel,mivelnincsenekbennea
Hídésaszlovákpártokmagyarszavazói.Deamintfentebbemlítettem,ennekazidősz-
aknakazelemzéseiisamagyarokválasztásirészvételénekcsökkenésétmutattákki.

apozitívésnegatívválasztásihajlandóságtényezői

miokbólmennénekelszavazni,ésmiértnemszavaznánakamegkérdezettek?2008-
as felmérésünkben arra a kérdésre, hogymiértmenne el választani, tizenegy előre
megfogalmazott indokot kellett véleményezni, de saját maguk által megfogalmazott
választisadhattakamegkérdezettek.5 pozitívválasztásihajlandóságukatalegtöbben
azzalindokolták,hogyszeretnéksegíteniaszlovákiaimagyarokat(86%)ésfelelősséget
éreznekajövőért(85%).78%egykonkrétpártotszeretettvolnatámogatni(azesetek
döntőtöbbségébenezapártazakkormégegyetlenmagyarpárt,azmkpvolt),69%
állampolgári kötelességének tartotta, hogy szavazzon, 66% választásával a politikát
szerettevolnabefolyásolni,ugyancsak66%nemakarta,hogyegymásikpártgyőzzön.
47%választásihajlandóságamögöttazameggyőződésállt,hogyaparlamentiválasz-
tásfontostársadalmiesemény.akörnyezetválasztásihajlandóságaisbefolyásoltaa
megkérdezettekegyrészét,desokkalkevésbé,mintatöbbitényező.az,hogyacsalád-
tagokisválasztanak,amegkérdezettek30%-át,hogyáltalábanvéveszokáselmenni
választani 25%-ukat, a szomszédok és munkatársak választási hajlandósága pedig
12%,illetve9%-ukszámáravoltmérvadó.elmondhatótehát,hogy2008-banaválasz-
tásihajlandóságegyaktív,aközéletetbefolyásolniakaró,delegfőképpenaszlovákiai
magyarok segítését felvállaló érdekképviselet támogatását jelenítette meg, s csak
kisebbmértékbenvoltakörnyezetválasztásihajlandóságának,aszocializmusidősza-
kábólberögződöttszokásoknakegyfajtaautomatikustovábbvitele.

ugyanakkor2008-banaz iránt isérdeklődtünk,hogymiokbólnemmennénekel
választani.eztakérdéstazótanégytovábbifelmérésbenisfeltettük.a3.táblázatban
négyfelmérésünkidevágóeredményeithasonlítjukössze.

5 azutóbbiritkánfordultelő,shaigen,akkortulajdonképpenazelőremegfogalmazottválasz-
lehetőségekvalamelyikehangzottelkicsitmásképpen,delényegéttekintvenemeltérően.
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3. táblázat.anegatívválasztásihajlandóság(miértnemválasztana)okai(%)

Forrás:FórumkisebbségkutatóintézetszociológiaiésDemográfiaikutatásokrészlegea*-gal
jelölttényezőazadottévbennemszerepeltakérdőívben

már2008-ban–amikormégazmkpképviselteaszlovákiaimagyarokérdekeit–az
voltaválasztásihajlandóságleggyakoribbellenérve,hogyapolitikusoknemaválasz-
tók érdekeit képviselik, valamint a politikusok nem tartják meg az ígéreteiket.
mindkettőazonossúllyalnyomottalatban(59-60%),sezekmellettkisebbmértékben,
deszinténazonossúllyalazszerepelt,hogyaválaszadóvidékénekérdekeitegyikpárt
semképviseli,illetvenemérdekliőtapolitika(47-48%).

a2010-esfelmérésaparlamentiválasztásokelőttkészült,sekkormégnemvolt
relevánsrákérdezniaHídésazmkpösszetartásánakhiányára.aválasztásihajlandó-
sághárításánakkét legfontosabb indokaújraazvolt,hogyapolitikusoknemtartják
megazígéreteiket(86%)ésapolitikusoknemaválasztókérdekeitképviselik(77%).
kétharmadukpedigazértnemmentvolnaszavazni,mertúgygondolta,azőérdekeit
egyikpártsemképviseli.

a2015-ös felmérésnélaHídésazmkpközöttiellentétet isbeiktattukanegatív
választásihajlandóságlehetségestényezőkközé,mivela2010és2015közöttkészült
közéleti témájú felméréseinkből kiderült, hogy ez a magyar választópolgárok egyre
nagyobb részét zavarja. a leggyakrabbanelőforduló indok ismételtenaz volt, hogya
politikusoknemtartjákmegazígéreteiket(86%),amásodikpedigszinteazonosmér-
tékbenújfentaz,hogyapolitikusoknemaválasztókérdekeitképviselik(75%),sugyan-
akkorazis,hogyaHídésazmkpközöttnincsösszetartás(73%).

2019-benanegatívválasztásihajlandóságháromlegnyomósabbindokaaz,hogya
politikusoknemtartjákmegazígéreteiket(89%),aHídésazmkpközöttnincsössze-
tartás(84%),valamintapolitikusoknemaválasztókérdekeitképviselik(78%).

mindeztösszesítvea választásoktól való távolmaradáskét legnyomósabb indoka
mindigisazvolt,hogyapolitikusoknemtartjákmegazígéreteiketésnemaválasztók
érdekeitképviselik.Deazévekfolyamánmindkettőegyrenagyobbhangsúlytkapott,
hiszen2008-hozképest2019-ben30százalékponttalnövekedettazelőbbit,18szá-
zalékponttalpedigazutóbbitválaszolókaránya.2019-benpedigbeékelődöttközéjük
aHídésazmkpközöttiösszetartáshiánya,amitaválasztaninemszándékozók84%-

 20082202002008 22012020102010 22012020152015 22012020192019 
  1. a politikusok nem tartják be az ígéreteiket  59 86 86 89 
  2. a Híd és az MKP között nincs összetartás * * 73 84 
  3. a politikusok nem a választók érdekeit képviselik 60 77 75 78 
  4. nem érdekel a politika 48 60 55 61 
  5. a mi vidékünk érdekeit egyik párt sem képviseli 47 56 59 57 
  6. a mostani pártok közül egyiket sem tudnám választani 44 53 54 54 
  7. úgysem tudom befolyásolni, mi történik körülöttem 36 59 52 50 
  8. az én érdekeimet egyik párt sem képviseli 38 65 59 46 
  9. az idősebbek érdekeit egyik párt sem képviseli 34 51 52 46 
10. a fiatalok érdekeit egyik párt sem képviseli 34 58 54 44 
11. a nők érdekeit egyik párt sem képviseli  13 53 50 44 
12. az én szavazatom semmit sem jelent 30 51 45 41 
13. a romák érdekeit egyik sem képviseli *  * * 22 
14. nekem már mindegy, mit hoz a jövő 15 26 21 19 
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ahozottfelindokként.ez2015-hözképest9százalékpontosnövekedés,vagyisakét
párt viszonya egyre erőteljesebben befolyásolta a választási hajlandóság, sminden
bizonnyalaválasztásirészvételalakulását.

etényezőkmellettazonbanatöbbiisjelentősenbefolyásoljaanemválasztókdön-
tését,sa2008-asállapothozképestmindegyiknagyobbmértékben.Tízévalattaleg-
nagyobbnövekedés(31százalékpont)a„nőkérdekeitegyikpártsemképviseli”ténye-
zőesetébentapasztalható,amiveljelenleg44%indokolja,hogynemszándékoziksza-
vazni.Deatöbbitényezőnélis10–14százalékpontosnövekedésmutatkozik.sazutol-
sókettőtkivéve–aromákérdekeitegyikpártsemképviseliésaz,hogymindegy,mit
hozajövő–,amelyeknagyjábólmindenötödikválasztóttartanakvisszaavoksolástól,
atöbbitényező41–61százalékuknegatívválasztásihajlandóságátmagyarázza.

2018-asés2019-esfelmérésünkbena2016-osparlamentiválasztásokonvalórész-
vétellelkapcsolatbanolyankérdéssorisszerepelt,amellyelaztpróbáltukfelmérni,hogy
akivisszaemlékezéseszerint2016-bannemmentelszavazni,eztmivelindokolja.

a2018-asfelmérésszerint2016-banleginkábbazértnemszavaztak,mertkiábrán-
dultakabból,amiazországbantörténik,valamintnemérdekliőketapolitika(mindket-
tő71%),kiábrándítókaszlovákiaimagyarpolitikatörténései(69%),aHídésazmkp
konfliktusa,valamintDél-szlovákiarosszgazdaságihelyzete(mindkettő62%).

a2019-esfelmérésbenaháromleggyakoribbésazonossúllyalszereplőindokaz,
hogyaválaszadótkiábrándítottákaszlovákiaimagyarpolitikában,valamintazország-
banzajlótörténések,ésnemérdekliapolitika(78%).73%pedigaHídésazmkpkonf-
liktusa,valamintDél-szlovákiarosszgazdaságihelyzetemiattmaradttávolaválasztás-
tól.ráadásul70%aztválaszolta,hogyazértnemszavazott,mertegyikpártsemnyerte
ela tetszését. itt ismegmutatkozott tehát,hogyegyéb tényezőkönkívülaszlovákiai
magyarpolitizálásésamagyaregységhiánya(amirészbenegyésugyanaz)isnagymér-
tékbenhozzájárultahhoz,hogyamagyarokegyrésze2016-bannemmentelszavazni.

a2019-eshelyzetkép
Térjünkmostvisszaa2019-esfelméréshez.a2016-osparlamentiválasztásokonvaló
részvételükre visszaemlékezve a megkérdezettek 65%-a válaszolta, hogy részt vett,
27%nemvett részt,7%nememlékszik rá,1%nemválaszolt.arraakérdésre,hogy
2016-banmelyikpártraszavaztak,jelenlegishasonlóeredményeketkaptunk,minta
2018-as felmérésünkugyanezenkérdésére.aHídra,mkp-raésazmkDsZ-reegyütt
72%(2018-ban71%)szavazott.azegyesmagyarpártokralebontvaezaztjelenti,hogy
a2018-aslekérdezéskorvisszaemlékezéseszerint2016-ban56%választottaazmkp-t,
15%aHidat,0,4%azmkDsZ-t,amostanifelmérésbenpedig55%választottaemléke-
zeteszerintazmkp-t,17%aHidat,0,3%pedigazmkDsZ-t.mindkétfelmérésszerint
4%szavazottszlovákpártokra,24%pedignemválaszoltvagyaztválaszolta,hogynem
emlékszik, kire szavazott. Vagyis minden negyedik megkérdezett ilyen-olyan oknál
fogvanem fedte fel korábbi választását. sőt, a kérdésrenem is válaszoltmindenki:
2018-ban csupán a minta 87%-a, 2019-ben 78%-a. mindez jelzi, hogy a szlovákiai
magyarválasztópolgároknemkishányadanemszívesenvalljabenyilvánosanapárt-
preferenciáját.ezabizonytalanságot(?),rejtőzködést(?)tükrözőjelenségaHídlétrejöt-
te óta szinte mindegyik felmérésünknél megfigyelhető. épp ezért a továbbiakban
bemutatottpártpreferenciákcsupána2019.júniusiközhangulattükrei,ésnemtekin-
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tendőkazegyespártokjövőbeliválasztásipreferenciájaelőrejelzésének.Felmérésünk
nem isezzel a céllal készült. azt, hogya2020-asparlamenti választásokonmennyi
magyar fogválasztani,kireésmilyenmértékbenfognakszavazni,pillanatnyilagnem
lehetmegmondani,mindezapolitikaiakarat,amagyarpártokfolyamatbanlevőtárgya-
lásai,azokvégeredménye,aszlovákpártokmagyarokrairányulómézesmadzagkampá-
nya,amédiaviszonyulásaésmégsokegyébtényezőfüggvénye.

mostpedigamúltbólugorjunka jövőbe.arraakérdésre,hogyamennyibena jövő
szombatonlennénekaparlamentiválasztások,afelmérésidején,tehát2019júniusában
67%válaszolta,hogyelmenneszavazni,közülük36%biztosanelmenne,30%valószínű-
legelmenne.mindennegyedikviszontnemszavazna(10%biztosannem,15%valószínű-
leg nem). 8% nem tudta, hogy elmenne-e szavazni, illetve nem válaszolt a kérdésre.
statisztikailagszignifikánsösszefüggésmutathatókiaválasztásihajlandóságésazisko-
laivégzettségközött:minélmagasabbamegkérdezettiskolaivégzettsége,annáljellem-
zőbb,hogyelmenneválasztani,sannálkevésbéjellemző,hogynemmenneelválasztani,
illetvekitérőválasztad(nemtudja,hogyelmenne-e/nemválaszol).

aválasztásihajlandóságésa2016-osválasztásimagatartássalisszorosanösszefügg
(4.táblázat).azokközül,akik2016-banaHidatválasztották(atovábbiakban2016Híd)
jelenlegkevesebbenmennénekelszavazni(84%),mintazokközül,akik2016-banazmkp-t
választották(atovábbiakban2016mkp),akiknek90%-aszavazna.a2016-osválasztá-
sukranememlékezők69%-a,anemválaszolók65%-amenneelújraszavazni.

4. táblázat.Hajövőszombatonparlamentiválasztásokattartanánakszlovákiában,ön
elmenneszavazni?(%)

Forrás:FórumkisebbségkutatóintézetszociológiaiésDemográfiaikutatásokrészlege

aválasztásihajlandóságotaziserősenbefolyásolja,hogy2019-benmelyikpártrasza-
vaznánakamegkérdezettek.azokközött,akikmegnevezték,kireszavaznának,80%-
onfelüliaválasztásihajlandóság:aHídjelenlegiszavazóinak81%-a,aszlovákpártok-
raszavazók86%-a,azmkp-raszavazók87%-amenneelválasztani,hamostlennének
aparlamentiválasztások.azoknak,akiknemdöntöttékel,kireszavaznánakvagynem
válaszoltak,57%vennerésztaválasztásokon.

most pedig nézzük meg, hogy egy most megrendezendő parlamenti választáson
hogyanszavaznánakamegkérdezettek.2018-asfelmérésünkszerint(5.táblázat,3.osz-
lop)azakkorihárommagyarpártraösszesen59%szavazottvolna,szlovákpártokra4%
(beleértveamáspártotis,amelytöbbnyirevalamelyik,aválaszlehetőségekközöttegyéb-
kéntisfelsoroltszlovákpártvolt).Jelenlegifelmérésünkszerint(5.táblázat,4.oszlop)a

 
 
 2019 

teljes 
minta 

2016 
Híd 

2016 
MKP 

2016 
Nem 

emlékszik 

2016 
Nem 

válaszol 
Biztosan nem 10 4 4 7 15 
Valószínűleg nem 15 12 6 24 21 
Valószínűleg igen  29 43 35 45 29 
Biztosan igen 38 41 55 24 36 
Nem tudja/nem válaszol 8 - - - - 
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mostmárnégymagyarpártraegyüttesen59%szavazna,szlovákpártokra13%-uk.Vagyis
miközbenamagyarpártoktámogatottságanemnőtt,aszlovákpártokéaháromszorosá-
ra emelkedett, aminek nagy részét a ps/spolu és a kiska-párt preferenciái jelentik.6
ugyanakkor2018-ban37%,2019-ben30%nemneveztemeg,hogykireszavazna,vagyis
jelenlegnagyjábólmindenharmadikválaszadómegintcsakilyen-olyanoknálfogva–nem
döntött,nemválaszol–nemárultaelpotenciálisválasztását(perszeazislehet,hogymég
ténylegnemdöntött,hiszenmégsokanyitottkérdésapártokkörül).

5. táblázat.Haajövőszombatonlennénekönelmenneválasztani,melyikpártrasza-
vazna?(%)

Forrás:FórumkisebbségkutatóintézetszociológiaiésDemográfiaikutatásokrészlege

6 mindez nem támasztja alá azt az (ál)híresztelést,miszerint a szlovákiaimagyarok között
tömegesakotleba-párttámogatottsága.

 
Pártok 2019-es visszaemlékezés 

alap-ján 2016-ban így 
szavazott  

2018-ban így 
szavaztak volna  

2019-ben 
így szavaznának  

Smer SD 1,3 0,4 0,8 
KDH 0,3 0,4 0,4 
SaS 0,5 0,9 0,9 
OĽANO 0,9 0,9 0,9 
Kotleba – Mi 
Szlovákiánk 

0,3 0,4 1,0 

SNS 0,1 0,1 0,0 
Sme rodina 0,4 0,1 0,4 
Most-Híd 16,8 7,8 8,6 
MKP 54,9 49,9 48,4 
MKDSZ 0,3 0,9 1,0 
Magyar Fórum - - 0,5 
PS/Spolu - - 3,7 
Za ľudí - - 3,7 
Más pártra 0,4 0,8 0,7 
Konkrét pártra 
szavazók kerekítve 

76,0 63,0 70,0 

Nem döntötte el - 22,7 13 
Nem válaszol 11,7 14,7 3,7 
Nem menne el - - 12,6 
Nem emlékszik 11,8 - - 
ÖSSZESEN EGYÉB 24,0 37,0 30,0 
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összevetve a 2016-os választási preferenciákra való visszaemlékezést a 2019-es
potenciális preferenciákkal: a 2019-esHíd-preferálók 80%-a 2016-ban is aHidat, a
2019-es mkp-preferálók 83%-a 2016-ban is az mkp-t választotta. a 2016-os Híd-
választók fele szavaznamost aHídra, 17%-uk szlovák pártokra, 15%-uk azmkp-ra,
18%-ukpedigmégnemdöntött/nemválaszolt(6.táblázat).a2016-osmkp-választók
84%-aszavaznajelenlegazmkp-ra,7%-ukszlovákpártokra,1%-ukaHídra,8%pedig
nemdöntött/nemválaszol.akétpárt2016-osésa2019-esválasztóiközöttiátfedé-
sekbőlarrakövetkeztethetünk,hogymindkétpártvesztettszavazókat,deaHídtöbbet
(legalábbisamagyarokközül),hiszenkorábbitámogatóinakmostcsakafeleszavazna
rá,továbbátöbbközöttükabizonytalan is,mintazmkp2016-osszavazóiközött.az
mkp2016-osés2019-esszavazóiközöttviszontnagyazátfedés,amiapárthozvaló
hűségreutal.

azoknak,akiknememlékeztekrá,hogy2016-bankitválasztottak,39%-amostaz
mkp-tválasztaná,12%szlovákpártot,9%aHidat,40%pedigmégnemtudja.azok
közül, akiknemmondtákmeg,hogykit választottak2016-ban,29%azmkp-t,17%
szlovákpártot, 6%aHidat választaná, hamost lennéneka parlamenti választások,
illetve48%-ukmégnemdöntötteel,hogykitválasztana,illetvenemválaszolt.

6. táblázat.kireszavaznának2019-benazok,akik2016-banaHidat/mkp-tválasztot-
ták,nememlékeznek,nemválaszoltak(%)

Forrás:FórumkisebbségkutatóintézetszociológiaiésDemográfiaikutatásokrészlege

Véleményekaleendőszlovákiaimagyarérdekképviseletről

azutóbbi időszakpolitikai történései,különösenazep-választásokeredményeésaz
azóta készült választásipreferencia-felmérések előrevetítik egy lehetséges magyar
érdekképviseletnélküliparlamentképét.Hogyanlátjákaválaszadókeztahelyzetet?
egyáltalánfontosnaktartják-e,hogyaszlovákiaimagyaroknaksajátérdekképviseletük
legyen,vagyelég,haszlovákpártokképviselikőket?Vagynincsenszükségarra,hogy
amagyarokérdekeiképviselvelegyenek?

azelső,errevonatkozókérdésnélnemfirtattukaképviseletformáját,csupánazt,
hogyszükséges-easzlovákiaimagyarokpolitikaiérdekképviselete.88%igennelvála-
szolt,5%nemtartjaszükségesnek,7%nemtudtamegmondani(7.táblázat).

 

  

 
 
2019-ben így 
választana 

2016 
Híd-szavazók 

2016 
MKP-szavazók 

Nem 
emlékszik, kit 
választott 
2016-ban 

Nem mondták 
meg, kit 
választottak 
2016-ban 

Híd 50 1 9 6 
MKP 15 84 39 29 
Szlovák pártok 17 7 12 17 
Nem döntötte el/ 
nem válaszolt 

18 8 40 48 

Összesen 100 100 100 100 
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Leginkább azok számára fontos, akik 2019-ben azmkp-t választanák (98%) és
2016-banisazmkp-tválasztották(97%).a2019-esHíd-választókésa2016-osHíd-
választókszámáraisátlagonfelülifontosságú(95és93%).alegkevésbéazoktartják
szükségesnek, akik 2019-ben szlovák pártot választanának vagy még nem tudják,
kinekadnákaszavazatukat(mindkettő80%).perszeazutóbbikétcsoportdöntőtöbb-
sége ishelyesliasajátpolitikaiképviseletszükségességét,dea2019-espotenciális
szlovákpártválasztók ésbizonytalanok viszonyulásaa kérdéshezazért jóval elutasí-
tóbbaHídésazmkpválasztóinakviszonyulásánál.

7. táblázat.szükséges-e,hogyaszlovákiaimagyaroknaklegyensajátpolitikaiképvise-
letük?(%)

Forrás:FórumkisebbségkutatóintézetszociológiaiésDemográfiaikutatásokrészlege

De nem csupán a saját politikai képviseletet tartják fontosnak a megkérdezettek,
hanemaztis,hogyazáltalukválasztottpártakormánytagjalegyen(8.táblázat).55%-
ukeztmindenkörülményekközött fontosnak tartja, vagyis függetlenülattól, hogyki
lenneakoalícióspartner.28%eztattólteszi függővé,hogyazáltalukválasztottpárt
kivelalakítanakoalíciót,8%nemtartjafontosnakakormánytagságot,9%pedignem
tudvéleménytmondani.

8. táblázat.Fontosnaktartja,hogyazönáltalválasztottpártakormánytagjalegyen?(%)

Forrás:FórumkisebbségkutatóintézetszociológiaiésDemográfiaikutatásokrészlege

 Szükséges Nem szükséges Nem tudja 
Teljes minta 88 5 7 
2016 Híd-szavazók 93 2 5 
2016 MKP-szavazók 97 1 2 
2019-ben a Hidat választaná 95 1 4 
2019-ben az MKP-t választaná 98 0 2 
2019-ben szlovák pártot választana 80 12 8 
2019-ben még nem tudja, kit választana 80 7 13 

 
 

 
  

 
 
 Igen Nem  Attól függ, 

melyik párttal 
Nem tudja 

Teljes minta 55 8 28 9 
2016 Híd-szavazók 60 8 28 5 
2016 MKP-szavazók 59 8 29 5 
2019-ben a Hidat választaná 62 5 27 6 
2019-ben az MKP-t választaná 59 5 29 7 
2019-ben szlovák pártot választana 73 0 21 6 
2019-ben még nem tudja, kit választana 40 17 35 8 
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Leginkábbazok tartják fontosnak,hogyapártjukkormányozzon,akik jelenleg szlovák
pártotválasztanának(73%),azigenlőválaszokmellettezabbanismegnyilvánul,hogya
kérdésreközülüksenkisemválaszoltnemmel,egybenőketérdeklialegkevésbé,hogyki
lenneakoalícióspartner(21%).ajelenlegiHíd-választók62%-a,ajelenlegimkp-válasz-
tók59%-a,abizonytalanok40%-atartjafontosnakakormánytagságot.aHíd-választók
27%-a,azmkp-választók29%-a,abizonytalanok35%-ateszifüggővépártjakoalícióstag-
ságátattól,hogykilenneakoalícióspartner.nagyonérdekes,hogya2016-osHíd-válasz-
tókésa2016-osmkp-választókegyformánválaszoltakakérdésre.60%-ukafeltételnél-
külikormánytagságmellettfoglaltállást,28%-uktettefüggővéakoalícióspartnerkilété-
től,8%nemtartjafontosnakakormánytagságot,5%pedignemtudottválaszolni.

melyikpárttal ne lépjenkoalícióraa választott párt?amegkérdezettekegyötöde
nem tudta megmondani. a három párt, amelyet koalíciós partnerként a legtöbben
elutasítanak,akotlebamiszlovákiánk(55%),asmersD(45%)ésasns(43%).

apolitikaiérdekképviseletlehetségesformáivalkülönkérdésbenfoglalkoztunk(9.
táblázat).aválaszadókkétharmadaaszlovákiaimagyarpolitikaiérdekképviseletleg-
megfelelőbbformájánakazegyetlenmagyarpolitikaiszubjektumot tartja,amásodik
legpreferáltabblehetőségaz,havantöbbmagyarpárt,amelyekegyüttműködnek.ezt
mindenötödikválaszadótartjaalegmegfelelőbbérdekképviseletiformának.Hogynem
szükségesakülönmagyarérdekképviselet,3%válaszolta.azegyébképviseletiformák-
kal– tehátakülönutat járó többmagyarpárttal, a szlovákpártokonbelülműködő
magyarképviselőkkel,amagyarokérdekeitfelvállalószlovákpárttal–külön-különszűk
csoportokazonosultak.ittmártehátazislátható,hogyatöbbségnemcsakhogyfon-
tosnaktartjaaszlovákiaimagyarpolitikaiérdekképviseletet,hanemaztisfontosszá-
mára,hogyezmagyarérdekképviselet legyen.ugyanakkorminden tizedikválaszadó
inkábbaszlovákpártokrabíznáamagyarokérdekképviseletét.

aHídésazmkpválasztói–akáramúltbeliek,akárapotenciálisjelenlegiek–viszo-
nyulásaazonbanmarkánsankülönbözikegymástól.aHídválasztóinakaligfeletartjaa
legmegfelelőbbnek az egyetlenmagyar politikai szubjektumot, azmkp választóinak
viszontháromnegyede.a2016-osHíd-választókjóegyharmadaazegyüttműködőtöbb
magyarpártotrészesítenéelőnyben,15%-ukpedigaszlovákpártokbanbízna.a2019-
esHíd-választókszinténegyharmadaviszontinkábbakülönutaspolitikátfolytatótöbb
magyarpártáltaliérdekképviseletettartjamegfelelőnek,mindentizedikazegyüttmű-
ködőtöbbmagyarpártot,7%pedigaszlovákpártokáltaliérdekképviseletet.

azmkp-választókelenyészőrészebíznászlovákpártokraamagyarérdekképvisele-
tet.Viszontmígmindenötödik2016-osmkp-választóazegyüttműködőtöbbmagyar
pártotpreferálja,a2019-smkp-választóknakcsak2%-arészesítielőnybenugyanezt,
miközbenmindenötödikakülönutaspolitikáraszavaz.Tehátmindkétpártválasztói
között létezikkétcsoport:azegyikamagyarösszefogás,amásikmagyarkülönutas
politizáláshíve.a2019-esHíd-választókesetében58:35akétcsoportközöttiaránya,
a2016-esmkp-választókesetében78:21.Vagyismindkétpártválasztóinaktöbbsége
azösszefogástpreferálja,deazmkp-választókraezfokozottabbanjellemző,mintaHíd
szavazóira.sazisnagyonérdekes,hogya2019-benszlovákpártotválasztókközöttez
azarány77:15,tehátamagyarösszefogáspreferálásatekintetébenazmkp-szavazók-
kal vetekednek. Felmerül a kérdés: lehetséges, hogy épp a magyar összefogásnak
köszönhetőenmégsemszlovákpártraszavaznának?
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9. táblázat.apolitikaiérdekképviseletmelyikformájalennealegmegfelelőbb?(%)

Forrás:FórumkisebbségkutatóintézetszociológiaiésDemográfiaikutatásokrészlege

aválasztásihajlandósággalkezdtemeztazelmélkedést,sazzalisfejezembe.2016-
oskérdőívünkbenazakérdésisszerepelt,hogyhaamagyarpártokösszefognánaka
parlamentiválasztásokelőtt,elmennének-eszavazni,ésszavaznának-eerreaközös
magyarképviseletre.

aválaszadók75%-ajelezte,hogyelmenneszavazni(összefogásnélkülezazarány
67%),és70%-ukegybenerreaképviseletreszavazna(összefogáshíjánanégymagyar
pártracsupán57%-ukvoksolna).

aziskolaivégzettségemelkedésévelegyenesaránybannövekszikaválasztásihaj-
landóság(azalapiskolaivégzettségűek65%-a,adiplomások92%-amenneelszavazni)
ésaközösmagyarképviseletreszavazókarányais(azalapiskolaivégzettségűek60%-a,
adiplomások83%-a).

a2019-esHíd-választók85%-a,a2019-esmkp-választók88%-a,a2019-esszlo-
vákpártraszavazók80%-a,amégbizonytalanokugyancsak65%-amenneelválasztani
ilyenkörülményekközött.svégezetül:a2019-esHíd-választók84%-a,a2019-esmkp-
választók87%-a,a2019-esszlovákpártraszavazók54%-aésabizonytalanokugyan-
csak54%-aszavaznaerreaképviseletre.

a 2019. júniusi felmérés eredményei szerint tehát amagyar összefogásra épülő
politikaiképviseletegyrésztnövelnéaszlovákiaimagyarokválasztásihajlandóságát,
másrésztnövelnéamagyarképviseletreszavazókszámát.annakellenére,hogymind-
két párt táborának egy része nehezen tudja elfogadni a másik pártot vagy annak
némelypolitikusait.

 Egy magyar 
szubjektum 

Több különutas 
magyar párt 

Több 
együttműködő 

magyar párt 

Szlovák párt 
magyar 

képviselőkkel 
+Szlovák 

párt+Nem kell 
külön magyar 

képviselet 
Teljes minta 67 2 21 4+3+3 
2016 Híd-szavazók 49 1 36 10+5+0 
2016 MKP-szavazók 77 1 20 2+1+0 
2019-ben a Hidat 
választaná 

48 35 10 6+1+0 

2019-ben az MKP-t 
választaná 

76 21 2 1+0+0 

2019-ben szlovák 
pártot választana 

64 15 13 8+0+0 

2019-ben még nem 
tudja, kit választana 

70 20 5 5+0+0 
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ZsuZsanna LampL
TenDenCies in eLeCToraL BeHaViour oF Hungarians in sLoVakia

ThisstudydealswiththeevolutionofthewillingnessofHungariansinslovakiato
vote, with their voter preferences and their opinions on the present political
representationofHungariansinslovakia.Thebasisforthestudyisprovidedby
thesociologicalsurveysoftheForumminorityresearchinstituteconductedsince
theturnofthemillennium.ThelatestsuchsurveywascarriedoutinJune2019,
in149municipalitiesofsouthernslovakia.Therepresentativesamplewasmade
up by 1,000 Hungarian adults, chosen according to their proportion in the
examined districts and the type of municipality, their sex, age, and school
educationlevel.intheopinionof88percent,itisnecessarythatHungariansin
slovakiahavetheirownpoliticalrepresentation,67percentthinkthatthemost
suitableformofitistheonlyHungarianparty,and,intheopinionof21percent,
the best way would be a representation by several Hungarian parties which
collaborate. if the parliamentary elections would take place now, 67 percent
wouldgotovote,and59percentwouldvoteforthecurrentlyexistingHungarian
parties.iftheHungarianpartieswouldteamup,75percentwouldgotovoteand
69percentwouldvoteforthiscorporateHungarianpoliticalsubject.
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