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Magyarország

A felmérésben részt vevő 
politikusok profilja

Általánosságban egyetért vagy nem ért egyet 
azzal, hogy a régióknak, a városoknak és a 
falvaknak elegendő befolyásuk van az Európai 
Unió jövőjére? (%)

Régiók, városok és falvak 
befolyása

q1

A jelenlegi helyzetet tekintve 
MAGYARORSZÁGON, az alábbiak mennyire 
fontosak vagy nem fontosak...? (%)

q2

Magyarország

Külső körcikkely

Teljes mértékben egyetértek Inkább egyetértek

Inkább nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet

Nem tudom
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a régiók és a helyi hatóságok befolyásának

növelése az uniós döntéshozatalban
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a régiók és a helyi hatóságok uniós 

finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása
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más európai országok régióival és helyi 

hatóságaival való szorosabb együttműködés
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Nagyon fontos Eléggé fontos

Nem igazán fontos Egyáltalán nem fontos

Nem tudom

*Módszertani megjegyzés

E-mailben a különböző politikai szintek
és politikai pártok helyi politikusai
meghívót kaptak. Azonban, a 
rendelkezésre álló elérhetőségek és
válaszadási arányok, valamint a minta
méretére vonatkozó korlátozások miatt a 
teljes képviselet nem garantálható.

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (Fidesz)

Magyar Szocialista Párt (MSZP)

Demokratikus Koalíció (DK)

Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)

Momentum Mozgalom (MM)

Párbeszéd Magyarországért (P)

Jobbik Magyarországért Mozgalom (Jobbik)

Lehet Más a Politika (LMP)

Egy helyi vagy regionális politikai pártot

Egyiket sem, nem vagyok tagja politikai pártnak /
független vagyok
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Melyik politikai pártot képviseli? (%)
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Kulcsfontosságú EU 
szakpolitikai témák a régiók, 
városok és falvak számára

A Konferencia Európa jövőjéről 
rendezvénnyel kapcsolatos 
tudatosság

Az alábbi témák közül melyiknél szeretné, 
hogy a régiók és városok nagyobb befolyással 
bírjanak az EU politikájának alakításában? 
Kérjük, maximum négy választ jelöljön meg. 
(%)
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EU27 Magyarország

3 0

8 10

43 51

46 39

Magyarország
Külső körcikkely

Igen, aktívan részt vettem benne

Igen, tisztában vagyok a választókerületemben az ezzel kapcsolatos 
tevékenységekkel
Igen, de nem vagyok tisztában a választókerületemben semmilyen 
ezzel kapcsolatos tevékenységgel
Nem, nem vagyok tisztában vele

Tisztában van azzal, hogy mi a Konferencia 
Európa jövőjéről? (%)

q4

Az alábbi intézkedések esetében milyen 
mértékben ért egyet vagy nem ért egyet azzal, 
hogy azok jobban működtetnék a demokráciát az 
Európai Unióban? (% Összes 'Egyetért')

q7
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A szubnacionális/helyi 

kormányzati szintek uniós 

döntéshozatalban való 

részvételének erősítése

75
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A részvételi demokrácia 

elemeinek, mint például a polgári 

közgyűléseknek vagy 

testületeknek a bevezetése

Az európai politikai pártok

megerősítése
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A demokratikus rendszerekről

jobb tájékoztatás nyújtása uniós, 

nemzeti és szubnacionális szinten

Hogyan lehet javítani a 
demokráciát az EU-ban?
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Éghajlatváltozás és 

környezetvédelem
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Egészség

61
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Erősebb gazdaság, társadalmi 

igazságosság és munkahelyek
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EU a világban (külpolitika, 

fejlesztési együttműködés stb.)
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Digitális átalakulás
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Európai demokrácia

31
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Értékek és jogok, 

jogállamiság és biztonság
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Migráció
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40HU
Oktatás, kultúra, ifjúság és sport


