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A 2016-os osztrák elnökválasztással egy, a második világháború óta meg-
bonthatatlannak hitt politikai struktúra hullott szét Ausztriában. A kiüresedett, 
politikai programjukban jelentősen összemosódott kormánypártokban való válasz-
tói csalódottság, azzal párhuzamosan pedig egy friss, állampolgár közeli, lendületes, 
alternatívát kínáló politikai szereplő iránti igény a többségképzésre ad lehetőséget a 
Szabadságpárt számára. Bár Ausztriában az államelnök gyenge jogosítványokkal 
rendelkezik, így a belpolitikára való befolyása csupán közvetetten érvényesül, a 
2016-os elnökválasztás eredménye mégis meghatározó az osztrák politika jövőjére 
nézve. Az eredmény ugyanis, amellyel egy több mint fél évszázados politikai trend 
fordul meg Ausztriában, nem csupán a következő államfő személyét határozza meg, 
hanem a választók a jelenlegi kormány munkájáról is ítélkeznek, véleményt alkotva 
a politika további elvárt irányáról.

A válAsztás eredménye

A hagyományos nagy pártok társadalmi integrációs erejének drámai gyen-
gülését, valamint az állampolgárok változás iránti igényét mutatja az 
elnökválasztás első fordulóján részt vett indulók nagy száma, valamint az a 

tény is, hogy a választók 55 százaléka a politikai irányválasztás szándékával járult 
az urnákhoz.

Az elnökválasztás 2016. április 24-én tartott első fordulójában a kormánypár-
tok történelmi mélypontra kerültek: Rudolf Hundstorfer, a szociáldemokraták jelöltje 
11,3 százalékon, míg Andreas Kohl néppárti jelölt 11,1 százalékon végzett, a negye-éppárti jelölt 11,1 százalékon végzett, a negye-a negye-
dik, illetve ötödik helyre szorulva így a Hofburgért folytatott küzdelemben. Ezzel a 
második köztársaság történetében először egyik nagy párt – tehát sem az Ausztria 
Szociáldemokrata Pártja (Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ), sem az 
Osztrák Néppárt (Österreichische Volkspartei, ���� – jelöltje sem jutott a máso-���� – jelöltje sem jutott a máso-� – jelöltje sem jutott a máso-
dik fordulóba. Harmadikként a függetlenként indult Irmgard Griss „futott be”, 18,9 
százalékkal. Az első két helyet a függetlenként indult, korábbi zöldpárti politikus, 
Alexander Van der Bellen (21,3 százalék), valamint a szabadságpárti Norbert Hofer 
(35,1 százalék) szerezte meg.

A második fordulóba jutott Hofernek és �an der Bellennek sikerült az első for-
dulós választóit újramobilizálnia. A Sora közvélemény-kutató intézet szerint a 
független Griss szimpatizánsai a második fordulóban Van der Bellent támogatták a 
legnagyobb arányban, de a szociáldemokrata Hundstorfer választóinak kétharma-
da is a volt zöldpárti politikusra adta le a szavazatát. A Szabadságpárt (Freiheitliche 
Partei Österreichs, FPÖ) jelöltjét, Hofert a második fordulóban Griss szavazóinak 
egynegyede támogatta, valamint a néppárti Kohl választói köréből tudta bővíteni a 
táborát.

A második fordulóba jutott mindkét jelölt rekordot döntött. Hofer a 49,7 száza-
lékos támogatottságával a valaha volt legjobb eredményt nyújtotta, amit az FPÖ 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/540148/umfrage/ergebnis-der-bundespraesidentenwahl-in-oesterreich/
http://derstandard.at/2000037448552/Wie-es-zum-Wahlkrimi-kam
http://diepresse.com/home/politik/bpwahl/4994975/Zwei-beste-Ergebnisse-fur-FPO-und-Grune?xtor=CS1-15
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eddig akár országos, akár tartományi szinten elért. A Szabadságpártnak az 1999-
es országos választásokon, még Jörg Haider vezetése alatt sikerült 26,9 százalékos 
támogatottságot szereznie, az eddigi államelnökjelöltjeik pedig átlagosan 15-16 
százalék körüli szavazatarányt tudhattak magukénak. Van der Bellen pedig a Zöl-
dek (Die Grünen – Die Grüne Alternative) korábbi, országos szintű rekordját (12,42 
százalék� már az első fordulós 21,3 százalékos eredményével felülmúlta. (Az F�� 
tartományi szinten Karintiában volt a legsikeresebb: ott háromszor is 40 százalék 
fölé jutott. A Zöldeknek Salzburgban sikerült 20 százalék fölé emelkedniük 2013-
ban.� Az első fordulóhoz képest nőtt a választási részvétel is: 58 százalékról 72 
százalékra.

A választói motivációkat vizsgálva elmondhatjuk, hogy a Hofer-választók 62 
százaléka szavazott meggyőződésből a szabadságpárti jelöltre, míg �an der Bellen 
támogatóinak 52 százaléka az FPÖ-s politikus ellenében adta a voksát a volt zöld-
párti politikusra. A társadalomban jelentős bizalmatlanság uralkodik a politikával 
szemben. A megkérdezettek 78 százalékának nincs bizalma a politikában, körük-
ben Hofer támogatottsága kiemelkedő; a politikára bizalommal tekintő 22 százalék 
inkább Van der Bellenre adta le a szavazatát.

A politológus Fritz Plasser és Franz Sommer elemzése szerint az állampolgá-
rok 42 százaléka tart a jelenlegi életszínvonalának az elkövetkezendő évek során 
várható csökkenésétől. Ez a létbizonytalanság pedig szintén a szabadságpárti jelölt 
előretörésének kedvezett. Hofer az „Ausztria először” jelmondata szerint az osztrák 
érdekek képviseletéért szállt harcba, így a választók nagy része azért szavazott az 
F�� jelöltjére, mert úgy érezte, ő megérti az aggodalmaikat, hiteles és szimpatikus. 
Van der Bellen támogatóinak 40 százaléka ugyanakkor azért adta voksát a függet-
len jelöltre, hogy azzal távol tartsa Hofert az államelnöki széktől. Komoly ellenzői 
tábor állt tehát Hoferrel szemben, de jelentős volt az elégedetlenek csoportja is, akik 
éppen a szabadságpárti jelöltet támogatták.

A liberálisokat és demokratákat egyesíteni akaró politikával kampányoló Van 
der Bellen szavazói úgy értékelték, a zöldpárti jelölt jobban képviselné az országot 
külföldön. Ezt támasztja alá az is, hogy az Ausztria EU-tagságát pozitívan értékelők 
háromnegyede az elnökválasztás során Van der Bellent támogatta, míg egynegye-
dük Hoferre adta le szavazatát. A szkeptikusok esetében pedig ez az arány éppen 
fordítva alakult. A menekültkérdés ugyancsak élesen megosztotta a társadalmat a 
két jelölt között: azok, akik a további menekültek befogadását támogatják, Van der 
Bellenre szavaztak, míg azok, akik szerint az ország elérte befogadó kapacitásának 
a határát, 70 százalékban Hofernek szavaztak bizalmat.

Szintén markáns különbséget fedezhetünk fel a két jelölt választói között a kor-
mány megújulásáról alkotott vélemény tekintetében: Van der Bellen támogatóinak 
háromnegyede pozitívan értékeli a változást, míg Hofer szimpatizánsai inkább 
szkeptikusan állnak a kérdéshez.

Éles megosztottság alakult ki a város és a vidék között is: míg Hofer elsősorban 
a vidéki, munkásosztálybeli lakosság körében volt népszerű, addig �an der Bellen 
a nagyvárosokban és az értelmiségi réteg körében szerezte a legtöbb szavazatot.

http://kurier.at/politik/inland/analyse-nach-der-hofburg-wahl-42-prozent-haben-abstiegsaengste/200.657.931
http://diepresse.com/home/politik/bpwahl/4994002/Interaktive-Grafiken_Wer-waehlte-wen-wann-und-wie-oft?xtor=CS1-15
http://diepresse.com/home/politik/bpwahl/4994002/Interaktive-Grafiken_Wer-waehlte-wen-wann-und-wie-oft?xtor=CS1-15


E-2016/24.

 Elnökválasztás Ausztriában 5

A két jelölt eredménye közti rendkívül kismértékű, 0,6 százalékos különbség az 
FPÖ szimpatizánsai körében a választási csalás gyanúját ébresztette, így szabály-
talanságra hivatkozva a Szabadságpárt társadalmi nyomásra több körzetben is 
megtámadta az elnökválasztás eredményét. A beadványnak helyt adva az alkot-
mánybíróság végül 14 körzetben állapított meg szabálytalanságot, s elrendelte 
a választás második fordulójának megismétlését, miközben azonban hangsúlyozta: 
nem történt választási csalás, csupán bizonyos formai követelmények nem teljesültek.

értékelés

Az elnökválasztás menete jól mutatja számunka az osztrák társadalomban 
rejlő, a kormánypártokkal szembeni jelentős protestpotenciált, hiszen már a 
voksolás első fordulójában a választók mintegy 80 százaléka a kormánypár-

tok jelöltjei ellen szavazott. A kormányzó pártokkal való elégedetlenség a társadalom 
éles megosztottságához vezetett, mely különösen a második forduló során mutat-
kozott meg, amikor is a választók által továbbjuttatott két olyan jelölt között dőlt el a 
küzdelem, akik a politikai paletta két teljesen ellentétes pólusát képviselik.

�an der Bellen győzelmével Európában először választottak meg közvetlen sza- közvetlen sza- sza-
vazással zöldpárti politikust. A győzelme ugyanakkor nem a Zöldek sikere, hanem 
egy széles körű összefogás eredménye. Így az elért eredményt a párt semmiképpen 
sem értelmezheti az általa képviselt gazdaság-, szociál- vagy éppen a nyitottságot 
hirdető menekültpolitika sikereként. A jövőre nézve az a feladatuk, hogy felismer-
jék az aktívabb konszenzuskeresés szükségességét, valamint olyan kérdésekre is 
figyelmet kell fordítaniuk, amelyekkel a vidéki lakosság körében is növelhetik a nép-
szerűségüket.

Hofer eredménye viszont egyértelműen az F�� sikere, hiszen míg a szabad-
ságpárti jelölttel szemben felsorakoztak a mainstream pártok, valamint komoly 
kritikákkal kellett szembenéznie a nemzetközi színtérről is, addig támogatást csu-e a nemzetközi színtérről is, addig támogatást csu-
pán a saját pártjától élvezhetett.

Nem szabad elfelejtenünk továbbá, hogy az elnökválasztás végeredménye úgy 
született, hogy az országra nehezedő menekültnyomás az elmúlt hónapokban je-
lentősen enyhült, a jelenlegi kormány pedig megújult – ezek a körülmények pedig 
mind Van der Bellent segítették.

A Szabadságpártnak ugyanakkor elemeznie kell, miért nem tud sikereket elérni a 
nagyvárosokban, s annak megfelelően diverzifikálni a kampánystratégiáját a vidék 
és a város között. Különösen kiemelt figyelmet kell szentelniük a nagyvárosok pol-
gári negyedeinek, ahol az eddigi néppárti szimpatizánsok a Zöldek felé fordultak, így 
ezekben a korábbi ÖVP-s kerületekben kell megjelenniük olyan új témákkal, mint a 
gazdasági vagy környezetvédelmi kérdések. Amennyiben a párt a 2018-as országos 
választásokig képes lesz a politikai programjának a tovább mélyítésére és ponto-ésére és ponto- és ponto-
sítására, akkor még nagyobb szeletet hasíthat a politikai közép szavazói bázisából. 
Figyelmeztető jel a szociáldemokraták számára, hogy az elnökválasztás második 
fordulójában a Néppárt szimpatizánsainak jelentősebb része Hofert támogatta, ami 

http://derstandard.at/2000038788281/Experte-sieht-gewichtige-Argumente-fuer-blaue-Anfechtung
http://derstandard.at/2000038788281/Experte-sieht-gewichtige-Argumente-fuer-blaue-Anfechtung
http://derstandard.at/2000040161914/Praesidentenwahl-Verfassungsgericht-verkuendet-Entscheidung-ueber-Anfechtung-am-Freitag
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hosszú távon akár egy országos szintű szorosabb ���–F��-együttműködés irá-
nyába is mutathat.

Az elnökválasztás eredménye komoly vészjelzés tehát a kormányzó pártoknak. 
Egyrészt vigyázniuk kell a Szabadságpárt megbélyegzésével, hiszen azzal min-
den második osztrák szavazót elidegeníthetnek maguktól; másrészt pedig választ 
kell adniuk a társadalomban uralkodó egzisztenciális félelmekre és a szociális, 
gazdasági kihívásokra is. Máskülönben 2018-tól – a legutóbbi német tartományi 
választások mintájára – Ausztriában is szükség lehet hármas koalíció kialakítására, 
amennyiben a Szabadságpárttal való együttműködést mindkét nagy párt elutasítja.

Christian Kern kancellári pozícióba emelésével a technokrata, menedzserszem-
léletű vezető révén a kormány új és egyben utolsó esélyt kapott az olyan ügyek 
kezelésére, mint a munkahelyteremtés, a nyugdíjakat érintő szociális reformok, az 
oktatási rendszer reformja, a befektetések ösztönzése, az adócsökkentés vagy ép-
pen a kormányzati struktúrák észszerűsítése, a bürokrácia csökkentése. Minderre 
azonban rövid idő áll rendelkezésére, és e feladatokkal párhuzamosan a pártokon 
kívüli és belüli különböző érdekcsoportokkal is meg kell küzdenie, valamint tartalmi 
és stratégiai megújuláson is át kell esnie.

Az elnökválasztás második fordulójának megismétléséről szóló alkotmány-
bírósági döntést pozitívnak értékelhetjük, ha a jogállamiság és a demokrácia 
működőképességének a szemszögéből tekintünk rá; ám tény, hogy belpolitikailag 
mégsem szerencsés, sőt a rendszer stabilitása szempontjából meglehetősen koc-
kázatos is.

Az újabb választási fordulót megelőző kampányt várhatóan elsősorban az Eu-
rópai Unió jövője, az országnak az EU-hoz való viszonya tematizálja majd. Norbert 
Hofernek éppen ezért óvatosnak kell lennie Ausztria EU-tagságával kapcsolatos 
állásfoglalásával, hiszen az elnökválasztás könnyedén egy, a britekéhez hasonló 
EU-referendum felhangját kaphatja. Egy esetleges túlzottan euroszkeptikus kam-
pánnyal pedig éppen azokat a nagyvárosi, liberális, EU-párti választókat ijesztheti el, 
akik bizalmának a megnyerésére az előző fordulók tapasztalatai alapján a leginkább 
szüksége volna. Az osztrák belpolitika alakulása tehát az eddigieknél is jobban ösz-
szekapcsolódik az európai politika változásaival.

Az ősszel megismételendő második forduló kimenetelével kapcsolatban nehéz 
jóslatokba bocsátkozni, azt ugyanis számos tényező befolyásolja. Ilyen a Brexit ha-
tása az osztrák választók hazájuk európai uniós tagságával kapcsolatos érzelmeire, 
a megújult kormánnyal és annak munkájával való elégedettség, a jelenlegi politikai 
berendezkedésből való kiábrándultság mértéke, valamint az október 2-ai voksolá-
son résztvevők társadalmi összetétele.

Egy biztos: Kern könnyebben tudna együttműködni egy balliberális állam-
fővel, már csak az ideológiai közelség miatt is; �an der Bellen pedig az elnöki 
pozícióból mindent megtenne, hogy megakadályozza, hogy 2018-tól az osztrák 
kancellári széket Heinz-Christian Strache, az F�� elnöke foglalja el. Az új államfőre 
kétségtelenül nagy feladat vár a – láthatóan jelentősen megosztott – társadalom 
egységesítésében. Ebben egyfajta hídképző funkciót tölthet be, ám a belpolitikai 
problémák kezelése már nem az ő hatáskörébe tartozik.




