
Regionális és helyi 
barométer

Interjúk: EU27 – 2 698 | HU - 78 (Terepmunka: 25.07-11.09.2022)    Módszer

Magyarország

A megkérdezett helyi és 
regionális képviselők profilja  

Az alábbiak közül melyik jellemzi a 
legjobban, ahogy magára gondol? (%)
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A régiók és városok befolyása

Magyarország
(külső körcikkely)

Teljes mértékben egyetértek
Inkább egyetértek
Inkább nem értek egyet
Egyáltalán nem értek egyet

EU27 Magyarország

48 55

41 36

6 6

2 3

3 0

*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.
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40 33

45 53

Magyarország
(külső körcikkely)

18-24 éves korosztály
25- 39 éves korosztály
40-54 éves korosztály
55 év feletti korosztály

Véleménye szerint hogyan lehet a 
leghatékonyabban bevonni a régiókat és a 
városokat az Európa jövőjéről szóló vitába? (Több 
válasz megengedett, %) 
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Általánosságban, egyetért vagy nem ért 
egyet azzal, hogy a régióknak és a városoknak 
nagyobb befolyással kellene bírniuk az Európai 
Unió jövőjére? (%)

q15

Hány éves Ön? (%)
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A témáról regionális és helyi szinten 
folytatott folyamatos vita fenntartásával

Állandó polgári közgyűlések 
létrehozásának támogatásával, amelyek a 

vitákkal kapcsolatos információkkal 
szolgálnak

Az EU-Szerződések felülvizsgálatáról szóló 
alkotmányos vitában / egyezményben való 

részvétellel

Egyéb módon

Ezek közül egyik módon sem
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Magyarország

Regionális és helyi barométer

A régiókat és városokat érintő 
kulcsfontosságú uniós kérdések

Véleménye szerint az alábbi témák közül 
mely területeken kellene a régióknak és 
városoknak nagyobb befolyást gyakorolniuk az 
uniós politikaformálásra? (Több válasz 
megengedett, %) 
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Az Ukrajna elleni háború: 
regionális és helyi válaszok

Milyen intézkedéseket tett a helyi vagy 
regionális hatósága az Ukrajna elleni háborúra 
adott válaszul? (Több válasz megengedett, %)
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Uniós támogatás régiók és 
városok részére

Véleménye szerint melyek legyenek az uniós 
finanszírozás fő célkitűzései városának vagy 
régiójának jövőbeli fejlődése szempontjából? 
(Több válasz megengedett, %) 
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Klímaválság és környezetvédelem

Erősebb gazdaság, társadalmi 
igazságosság és munkahelyek

Oktatás, kultúra, ifjúság és sport

Értékek és jogok, jogállamiság és 
biztonság

Egészség

Migráció

Európai demokrácia

Digitális átalakulás

EU a világban (külpolitika, fejlesztési 
együttműködés stb.)

Egyik sem

Menekültek fogadása Ukrajnából

Politikai szolidaritás mutatása 
Ukrajnával

A polgárok és a helyi civil társadalmi 
szervezetek támogatása a szolidaritási 

akcióikban

Anyagi segítség küldése Ukrajnának

A gazdaság zöld átállásának 
támogatása

Az energiaárak megugrásának 
mérséklése

A klímaválság hatásainak enyhítése

Beruházás a modern közlekedési 
eszközökbe
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