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Összefoglalás: A német után az osztrák választásokat követően is jobbra toló-
dott a parlamenti többség: a választások két nagy nyertese, az Osztrák Néppárt 
és az Osztrák Szabadságpárt szavazatai együttesen 57,5 százalékot tesznek ki. 
A szociáldemokratáknak sikerült hozniuk a négy évvel ezelőtti eredményüket, jól-
lehet ez a Zöldektől elvándorolt szavazatoknak volt köszönhető – így viszont az 
ökopárt kiesett az osztrák parlamentből. Az ötpártos új osztrák törvényhozásba 
a liberális NEOS-nak és a Zöldekből kivált Peter Pilz Listájának sikerült még beke-
rülnie. A koalíciós tárgyalások vélhetően nem lesznek annyira komplikáltak, mint 
Németországban, mivel az ÖVP és az FPÖ programjai a választási kampány során 
jelentősen közelítettek egymáshoz. Ausztriában megismétlődhet a 2000-es évek 
elejének „fekete-kék” koalíciója, az uniós szankciós politika ezúttal valószínűleg el-
marad – nemcsak az FPÖ, de maga az Európai Unió is sokat változott az elmúlt tíz 
évben, ugyanakkor Sebastian Kurz „Európa-párti” kormányt ígért.

Abstract: Following Germany, the Austrian parliamentary majority has shifted 
towards the right, as the combined results of the two big winning parties of the 
election, the Austrian People’s Party and the Freedom Party of Austria, amount to 
57.5 percent. The social democrat SPÖ managed to retain the same result as they 
got four years ago, mainly due to the votes of former Green party supporters. As a 
result, the Green party drops out of parliament. Furthermore, the liberal NEOS and 
the Liste Peter Pilz, which previously separated from the Green party, got a seat 
in the new Austrian parliament. The coalition negotiation probably will not be as 
complicated as in Germany, considering the fact that the programs of the ÖVP and 
the FPÖ developed similarities during the campaign. Just as in the beginning of the 
2000s, a “black-blue” government is likely to be formed again in Austria, but this 
time it will not be met with sanction politics by the European Union – not just the 
FPÖ, but the European Union has changed as well in the last 10 years, and besides 
that, Sebastian Kurz promised to lead a “pro-European” government.

Választási eredmények

A 2017. október 15-én tartott ausztriai szövetségi parlamenti választásra bizo-
nyos szempontból ráillik a „demokrácia ünnepe” jelző: a választásra jogosult 
6,4 millió osztrák állampolgárból 5,1 millió adta le a szavazatát. A 80 százalé-

kos részvételi arány kimagaslónak számít Ausztriában: ez 5 százalékkal több, mint 
a 2013-as parlamenti választás idején volt; legutóbb a 2002-es parlamenti válasz-
tások idején lehetett ilyen magas részvételi arányt regisztrálni.

Négy nappal később, október 19-én tették közzé az osztrák belügyminisztérium 
honlapján végleges eredményeket. Ezek között már szerepelt a több mint 790 ezer 
levélszavazat is (a leadott voksok 15 százalékával ez országos rekordot jelent). Az 
osztrák Nemzeti Tanácsban (Nationalrat) az előző törvényhozási ciklusban részt 
vett hat párt helyett mostantól öt fogja képviseltetni magát.

http://www.wahlbeteiligung.at/nationalratswahlen.html
http://www.wahlbeteiligung.at/nationalratswahlen.html
http://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=6A624655446767796633673D
https://derstandard.at/2000066360556/Wahlbeteiligung-stark-wie-nie-zuvor-gestiegen
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Az Osztrák Néppárt (Österreichische Volkspartei, ÖVP) a 31,5 százalé-
kos győzelmével – a négy évvel ezelőtti választásokhoz képest 7,5 százalékot 
javítva – a választások abszolút győztesének számít. Második helyen az Auszt-
riát mostanáig irányító koalíció nagyobbik tagja, Ausztria Szociáldemokrata Pártja 
(Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ) végzett: 26,9 százalékos eredményük 
szinte századpontossággal megegyezik a legutóbbi választásokon elért eredmé-
nyükkel. Harmadikként az Osztrák Szabadságpárt (Freiheitliche Partei Österreichs, 
FPÖ) futott be, 26 százalékkal. Ők a négy évvel ezelőtti eredményüket 5,5 százalék-
kal múlták felül. Utánuk nagy ugrás következik a megszerzett szavazok arányában. 
A 2012-ben alapított Új Ausztria és Liberális Fórum (Das Neue Österreich und 
Liberales Forum, NEOS) immáron másodjára került be az osztrák parlamentbe: 5,3 
százalékos eredményük 0,3 százalékkal múlta felül a négy évvel ezelőttit. Ötödik-
ként a Zöldekből (Die Grünen) kivált Peter Pilz által alapított mozgalom, a Peter Pilz 
Listája (Liste Peter Pilz, PILZ) ugrotta át a 4 százalékos küszöböt, s 4,4 százalék-
kal került be a parlamentbe. A választások legnagyobb vesztesei a Zöldek voltak: 
a párt 8,6 százalékot veszített a négy évvel ezelőtti eredményéből, így csupán 3,8 
százalékot szerzett. Az előző parlamenti ciklus idején az osztrák-kanadai szárma-
zású üzletember, Frank Stronach által alapított Team Stronach vett részt az alsóház 
munkájában, a vezetőség azonban idén júniusban úgy határozott, hogy a párt nem 
indul az októberi választásokon, sőt az év végéig meg is szűnik.

1. ábra
Az osztrák pártoknak a választáson elért eredményei, százalékos értékben

(A Bundesministerium für Inneres nyomán)

A választási eredményeket elemezve a következő általános tendenciákat lehet 
megfigyelni. A Die Presse című napilapban megjelent, két politológus, Fritz Plasser 
és Franz Sommer által készített felmérés szerint a választók döntését alapvetően 

http://derstandard.at/2000062469062/Team-Stronach-verliert-Klubstatus
https://wahl17.bmi.gv.at/
http://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5304533/Studie_Nie-gab-es-mehr-Wechselwaehler-und-Spaetentschlossene?direct=5305550&_vl_backlink=/home/innenpolitik/nationalratswahl/5305550/index.do&selChannel=
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három tényező befolyásolta: a változás utáni igény; a politikai állóvíz felkavarása; 
valamint a külföldiekkel, idegenekkel kapcsolatos témák. A felmérésből az is kiderül, 
hogy azok a „taktikus” szavazók, akik nem meggyőződésből voksolnak egy bizo-
nyos pártra, hanem azért, hogy meggátolják egy másiknak a sikerét vagy esetleges 
koalíciós lehetőségét, a teljes választók kétharmadát tették ki – ilyen magas arányra 
eddig még nem volt példa. Szintén igen sokan voltak az ún. utolsó pillanatos sza-
vazók: minden ötödik választópolgár csak a választást megelőző napokban döntött 
véglegesen a pártpreferenciájáról.

Jelentős volt a szavazók vándorlása is: a legutóbbi parlamenti választással ösz-
szehasonlítva minden harmadikuk más pártra adta le a voksát.

• A leghűségesebbnek az ÖVP támogatói bizonyultak: a párt 2013-as szava-
zótáborának 84 százaléka ezúttal is rájuk voksolt. A legtöbb átszavazó (168 ezer 
fő) voksa az FPÖ-től, illetve a Team Stronach egykori szimpatizánsaitól 
(114 ezer) érkezett. A korábban nem szavazók köréből 121 ezer főt tudott 
mobilizálni az Osztrák Néppárt. Egykori szimpatizánsai közül a legtöbbet 
(96 ezer főt) az FPÖ javára veszített el.

• Az SPÖ a korábbi bázisa háromnegyedét tudta megtartani. Legnagyobb 
mértékben a Zöldektől sikerült szavazatokat szereznie (161 ezer voksot), s 
majdnem ugyanennyit a korábban nem szavazóktól (156 ezer szavazat). Az 
ÖVP-hez hasonlóan az SPÖ-től is az FPÖ-höz ment át a korábbi támogatók 
közül a legtöbb (155 ezer fő).

• Az FPÖ a 2013-as bázisa 73 százalékát tartotta meg; átszavazók tekinte-
tében a fent említett két párton kívül a korábban nem szavazókat (122 ezer 
fő) és az egykori Team Stronach táborát (97 ezer fő) tudta a maga oldalára 
állítani.

• A NEOS támogatói bázisa jelentősen kicserélődött: szavazói több mint felét 
elveszítette ugyan, a Zöldektől (57 ezer) és az ÖVP-től érkezett szavazatok 
(32 ezer) azonban pótolták a hiányt.

• A PILZ-re a legtöbben Peter Pilz egykori pártjától, a Zöldektől szavaztak át 
(67 ezer fő), továbbá közel 30-30 ezer szavazatot kapott az egykori SPÖ- és 
NEOS-támogatóktól.

• A Zöldek egyik párttól sem tudtak több szavazót magukhoz vonzani, mint 
amennyit veszítettek annak a javára. Érdekes megfigyelni, hogy a 2013-as 
szavazóbázisából többen szavaztak idén az SPÖ-re (161 ezer fő), mint ismé-
telten rájuk (147 ezer fő).

Komoly különbségek mutatkoznak a város–vidék megosztottsága terén. Míg az 
ÖVP és az FPÖ a vidéki szavazatait egyesítve kétharmados többséget (67,2 száza-
lék) szerezne, a nagyobb városokban az összesített eredményük még a szavazatok 
felére sem lenne elég (45,5 százalék). A kisebb városokban és a nagyvárosok agg-
lomerációjában élőktől a legtöbb szavazatot szerző három párt (ÖVP, SPÖ és FPÖ) 
fej-fej mellett végzett: valamivel kevesebb mint 30 százalékot szereztek. A szoci-
áldemokraták csak a nagyvárosokban (Bécs, Graz, Linz, Innsbruck, Klagenfurt és 

http://derstandard.at/2000066070145/Woher-die-Waehler-der-OeVP-kamen-wohin-die-Gruenen-Anhaenger
http://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5305550/StadtLandGefaelle_Dann-haette-OeVP-keine-Chance-auf-Platz-eins-gehabt
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Salzburg) tudtak javítani a négy évvel korábbi eredményükön; átlagosan 33 száza-
lékos eredményüket javarészt a Zöldektől átvándorolt szavazatoknak köszönhetik.

2. ábra
A 183 fős osztrák Nemzeti Tanács összetétele

Tartományi összehasonlításban az Osztrák Néppárt valamennyi tartományban 
javítani tudott a négy évvel ezelőtti teljesítményén, a kilenc tartományból pedig hat-
ban az első helyen végzett. Az SPÖ, ha hajszállal is, de biztosította Burgenlandot, a 
„vörös Bécs” pedig továbbra is vörös marad. A szociáldemokraták Vorarlbergben, 
Tirolban és Stájerországban tudtak valamelyest javítani, a többi tartományban vagy 
stagnáltak, vagy rontottak a négy évvel ezelőtti eredményükhöz képest. Az Osztrák 
Szabadságpárt szintén minden tartományban (beleértve Bécset is) jobban szere-
pelt, mint legutóbb, továbbá az SPÖ-től visszahódította Karintiát.

kormányVálságtól a „mocskos kampányig”

Az osztrák nagykoalíciós kormány kríziséhez végső soron a 2015-ös mene-
kültválság, az utána következő politikai kapkodás és a koalíciós partnerek 
egymásnak esése vezetett. Az osztrák Willkommenskultur (már ami a foga-

lom politikai aspektusát illeti) igazság szerint csupán néhány hónapig tartott ki a 
menekültválság 2015. szeptemberi tetőpontja után. Október végén Werner Faymann 
kancellár bejelentette, hogy a szlovén határra egy „ajtócskát építenek, oldalelemek-
kel” (a „kerítés” szót direkt kerülte). 2016 januárjában az osztrák kormány évi 37.500 
főben maximalizálta a befogadható menekültek számát. A kormány (kiváltképp a 
nagyobbik koalíciót képviselő tagjai) lényeges önkorrekcióra kényszerült a mene-
kültválság kezelése kapcsán – a politikai hitelvesztésnek pedig komoly ára lett.

A választók bizalmának elvesztését mi sem szemlélteti jobban, mint hogy a 
2016-os államfőválasztás második fordulójába egyik nagykoalíciós jelölt (ÖVP, SPÖ) 
sem jutott be. A köztársasági elnök megválasztását követően, 2016 májusában le-
mondott Werner Faymann, helyét az Osztrák Államvasutak (ÖBB) vezérigazgatója, 

https://www.linz.at/zahlen/100_Wahlen/058_NR17/
https://www.profil.at/shortlist/oesterreich/oesterreichische-nationalratswahl-ergebnisse-detail-8373521
http://derstandard.at/2000024654140/Faymann-Wir-bauen-keinen-Zaun-wie-ihn-Ungarn-gebaut-hat
http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-01/fluechtlingspolitik-oesterreich-reinhold-mitterlehner-beschraenkung
http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-01/fluechtlingspolitik-oesterreich-reinhold-mitterlehner-beschraenkung
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Christian Kern vette át. A nagykoalíciós miniszterek még egy évig tudtak együtt 
kormányozni. 2017 májusában a néppárti alkancellár, Reinhold Mitterlehner beje-
lentette a lemondását, mivel úgy érezte, már nem bírja pártja teljes támogatását. 
Néhány napra rá Sebastian Kurz külügyminiszter arra hivatkozva, hogy az ÖVP 
részéről nincs meg a kellő támogatás a nagykoalíciós kormányzás folytatásához, 
előrehozott választást követelt. Négy nappal később a parlamenti pártok meg is ál-
lapodtak annak kiírásában: a 2018 őszén esedékes szövetségi parlamenti választás 
időpontját így 2017. október 15-ére tűzték ki.

Az ÖVP megüresedett elnöki tisztségébe július 1-jén, a párt linzi kongresszu-
sán, 98,7 százalékos többséggel az egykori külügyminisztert, Sebastian Kurzot 
választották meg, így a mindössze 31 éves politikus a résztvevőktől gyakorlatilag 
teljhatalmat kapott. A szövetségi választások és az európai parlamenti választások 
esetén egy személyben dönthet a pártlistán szereplők sorrendjéről és összetételéről 
(a nemi kvótát figyelembe véve azon vegyesen szerepelnek férfi és női jelöltek). Az 
új elnök a párt színét a korábbi feketéről a feltűnőbb türkizre változtatta, a választási 
lista nevét pedig lényegében a saját személyére szabta: Sebastian Kurz Listája – 
Az Új Néppárt (Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei). Az „új néppárt” ötlete 
valójában nem is olyan új: 1995-ben Wolfgang Schüssel akkori pártelnök valami 
hasonlóval próbálkozott, amikor „az új ÖVP” (die neue ÖVP) néven indította a pártot 
a parlamenti választásokon.

Sebastian Kurztól nem lehet elvitatni, hogy az elfáradt, öreges néppártba két-
ségkívül sikerült lendületet vinnie. A Barack Obama kampányfellépéseire végtelenül 
emlékeztető stílussal, fiatalos dinamizmussal sikerült meggyőznie a választókat 
mozgalma egyedülállóságáról. Az eredmények pedig nem maradtak el. Reinhold 
Mitterlehner lemondását követően az ÖVP támogatottságát 22 százalék körülire 
mérték a közvélemény-kutatások. Július közepére, pár héttel azután, hogy Sebas-
tian Kurz átvette az ÖVP irányítását, ez már közel 33 százalékra emelkedett: az új 
elnök igen rövid idő alatt szinte csodát tett.

A német választási kampány monotonitásával szemben az osztrák parlamenti 
választást megelőző időszak kifejezetten sok izgalommal, ugyanakkor lényegesen 
kevesebb eleganciával telt. A Die Presse szeptember végén hozta nyilvánosságra, 
hogy a Sebastian Kurz lejáratására létrehozott Facebook-oldalak mögött valójában 
az SPÖ kampánycsapata, pontosabban a szociáldemokraták által megbízott izra-
eli kampánytanácsadó, Tal Silberstein áll. Az ő ötlete alapján két gyalázkodó oldalt 
működtettek: A „Mi Sebastian Kurzért” nevű honlapon szélsőségesen idegenelle-
nes tartalmakat igyekeztek úgy feltüntetni, mintha azok a néppárti kancellárjelölttől 
származnának; az „Igazság Sebastian Kurzról” viszont bevándorláspárti politikus-
ként próbálta ábrázolni, azt a látszatot keltve, hogy az oldal mögött valójában az 
FPÖ áll. Tal Silbersteint végül augusztus közepén menesztették az SPÖ kampány-
csapatától, miután pénzmosás és korrupció vádjával letartóztatták Izraelben. A két 
oldalt a szociáldemokrata kampánystáb azonban tovább működtette, azokat csak 
a sajtónak kiszivárogtatott részletek megjelenése után törölték.

http://www.politico.eu/article/austrias-mitterlehner-quits-as-vice-chancellor-and-party-chief/
http://www.politico.eu/article/austrias-mitterlehner-quits-as-vice-chancellor-and-party-chief/
http://www.spiegel.de/politik/ausland/oesterreich-sebastian-kurz-fordert-neuwahlen-a-1147350.html
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-05/neuwahl-oesterreich-parlamentswahl-oktober
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-05/neuwahl-oesterreich-parlamentswahl-oktober
https://derstandard.at/jetzt/livebericht/2000060632638/liveticker-sebastian-kurz-mit-987-prozent-zum-oevp-chef-gewaehlt
http://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5294394/Was-sich-Kurz-von-Obama-abgeschaut-hat
https://neuwal.com/wahlumfragen/
http://diepresse.com/home/innenpolitik/home/innenpolitik/nationalratswahl/5294429/Tal-Silberstein-und-die-Wahrheit-ueber-die-SchmutzkuebelKampagnen
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3. ábra
Az osztrák pártok támogatottságának alakulása (2013–2017)

Peter Pullernek, az SPÖ-kampánycsapat egyik tagjának az elmondása szerint 
Christian Kern kancellár semmiről sem tudott. Puller egyúttal azzal vádolta meg 
az ÖVP-t, hogy – állítólag – korábban kenőpénzt ajánlottak fel, ha az SPÖ tovább 
működteti a gyalázkodó Facebook-oldalakat, és a sajtó számára csak közvetlenül 
a választások előtt fedi fel, ki is működteti valójában azokat – hogy az ügy az utol-
só pillanatban robbanjon nagyot. Az ÖVP természetesen tagadta a vádat, továbbá 
azt sem sikerült bizonyítani, hogy a szociáldemokratáknál milyen szintig értek el a 
szálak. A végeredményét tekintve a Silberstein-botrány komoly károkat okozott az 
SPÖ-nek, az ÖVP pedig viszonylag jól jött ki belőle. Igazán viszont a nevető harma-
dik, az FPÖ profitált belőle: Heinz-Christian Strache ugyanis bölcsen kimaradt a két 
párt viaskodásából.

Ilyen előzmények után fordult a választási kampány a finisébe. Az osztrák tévé-
társaságok, mivel nem tudtak közös agendáról egyezségre jutni, külön-külön hívták 
meg a főbb pártok kancellárjelöltjeit a saját vitaműsoraikba. Az eredmény negy-
vennél is több frontális tévés párbaj és még ennél is több kibővített kancellárjelölti 
vitaműsor volt, 4-5 résztvevővel. E viták központi témája a Silberstein-botrány és a 
„mocskos kampány” (dirty campaigning) volt, ami értékes adásidőt vett el az alábbi 
lényeges kérdésektől.

• A kancellár pártja elsősorban a szociális kérdésekre összpontosított a vá-
lasztási kampányban. Az SPÖ ígéretei között szerepelt az 1500 eurós havi 
minimálbér 2019-től történő bevezetése, a munkaadót terhelő szociális hoz-
zájárulási adó csökkentése, a nyugdíjak reálértékének biztosítása, az 1 millió 
eurót meghaladó hagyaték megadóztatása, valamint 200.000 új munkahely 
teremtése 2020-ig.

https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalratswahl_in_%C3%96sterreich_2017#/media/File:Austrian_Opinion_Polling,_30_Day_Moving_Average,_2013-2017.png
http://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5297689/SilbersteinMitarbeiter_Bekam-von-der-OeVP-100000-angeboten?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201710
http://www.sueddeutsche.de/medien/vor-der-wahl-oesterreich-im-tv-duell-fieber-1.3693803
http://www.sueddeutsche.de/medien/vor-der-wahl-oesterreich-im-tv-duell-fieber-1.3693803
http://diepresse.com/home/innenpolitik/home/innenpolitik/5261518/Wahlprogramm_Die-SPOe-spielt-die-Pensionskarte
https://kurier.at/politik/inland/die-wichtigsten-punkte-im-spoe-wahlprogramm/283.662.512
https://kurier.at/politik/inland/die-wichtigsten-punkte-im-spoe-wahlprogramm/283.662.512
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• Az Osztrák Néppárt átfogó, 14 milliárd eurós adócsökkentést ígért, melyből 
elsősorban a kis- és közepes keresetűek profitálnának. A menekültek és a 
külföldi munkavállalók szociális juttatásait ugyanakkor csökkentenék. A mig-
rációs- és menekültpolitika terén hangsúlyos elem az EU külső határainak 
a védelme, a földközi-tengeri menekültútvonal teljes lezárása, illetve a Tö-
rökországgal kapcsolatos uniós politika újragondolása (Sebastian Kurz a 
jelenlegi török vezetés mellett Törökország uniós csatlakozásának megsza-
kítását szorgalmazza).

• Az Osztrák Szabadságpárt négy fő célkitűzéssel vágott neki a válasz-
tásnak: a svájci mintájú közvetlen demokrácia bevezetése; 12 milliárdos 
adócsökkentés (amiből az ígéretek szerint szintén a kis- és középkeresetű-
ek profitálnának) és 1500 eurós minimálbér; a menekülteknek járó szociális 
juttatások abszolút minimálisra csökkentése (beleértve az integrációs prog-
ramok eltörlését); a gazdasági kamarákban való kötelező tagság eltörlése.

• A liberális NEOS többek között bürokráciacsökkentést, oktatási reformot és 
– az FPÖ-höz hasonlóan – a gazdasági kamarák kötelező tagságának az 
eltörlését tűzte ki céljául.

• A Zöldek a már örökzöld témának számító alapjövedelem bevezetését, 
továbbá a megújulókra alapozó energiafordulatot fogalmaztak meg fő cél-
jukként. Gyengítette a párt pozícióját, hogy az egykori pártalapító, Peter Pilz 
elhagyta őket, mert nem tudtak megegyezni abban, hogy hányadik helyet 
kapja a pártlistán.

• A kivált Pilz önálló listát hozott létre; választási programjában egyrészt egy 
szakértői kormány létrehozását sürgette, másrészt iszlámkritikus nyilatko-
zatokat téve követelte a külföldi állampolgárok aktívabb integrációját.

egyesélyes koalíciós játszma

A szövetségi választást követően matematikailag ugyan három koalíciós for-
gatókönyv volt lehetséges, ám a gyakorlat igen gyorsan egyesélyessé tette a 
koalíciókötési esélylatolgatásokat. A 183 fős Nemzeti Tanácsban 92 mandá-

tum szükséges a kormányzói többséghez, amihez három koalíciós opciónak esetén 
volt meg a kellő mandátuma: nagykoalíció (ÖVP és SPÖ: 114 mandátum), vörös-kék 
koalíció (SPÖ és FPÖ: 103 mandátum), illetve fekete-kék koalíció (ÖVP és FPÖ: 113 
mandátum).

Az első változat – a nagykoalíció – szinte halvaszületett kísérlet lenne: az el-
múlt 11 évi közös kormányzásba mindkét párt igencsak belefáradt, a főbb kérdések 
mentén kialakult eltérő álláspontok pedig áthidalhatatlannak tűnnek. Ráadásul az 
előrehozott választást éppen az előzte meg, hogy az Osztrák Néppárt kihátrált a 
kormányból – egy ilyen színezetű koalíció tehát meglehetősen valószínűtlen.

http://diepresse.com/home/innenpolitik/home/innenpolitik/5279663/Steuern-senken-Sozialhilfe-kuerzen_OeVP-legt-TeilProgramm-vor
http://diepresse.com/home/ausland/eu/5184260/Kurz_EUBeitritt-dieser-Tuerkei-undenkbar
http://diepresse.com/home/ausland/eu/5184260/Kurz_EUBeitritt-dieser-Tuerkei-undenkbar
http://diepresse.com/home/innenpolitik/home/innenpolitik/nationalratswahl/5284760/Wahlprogramm_FPOe-reduziert-MindestlohnForderung-und-will
https://kurier.at/politik/inland/wahl/mindestlohn-warum-es-die-blauen-nun-doch-billiger-geben-wollen/286.280.767
http://diepresse.com/home/innenpolitik/home/innenpolitik/4807682/NeosWahlprogramm_Politik-ist-fett-faul-und-filzig
http://diepresse.com/home/innenpolitik/home/innenpolitik/nationalratswahl/5280618/Gruene-fordern-Grundeinkommen-fuer-alle
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Ennél egy fokkal esélyesebb forgatókönyv lenne az ún. vörös-kék koalíció. Szö-
vetségi szinten egyszer már létezett ilyen összetételű kormánya Ausztriának, 1983 és 
1986 között, ám az még a Jörg Haider által fémjelzett radikális irányváltás előtt volt. 
1986-ban, Haider FPÖ-elnökké választását követően, az SPÖ valamennyi tartomá-
nyi vezetője egyhangúlag megfogadta, hogy a párt soha többé nem fog szövetségi 
szinten koalíciót kötni az Osztrák Szabadságpárttal. Voltak azonban olyan tagok 
is a szociáldemokraták soraiban – például a párt pragmatikus szárnyához tartozó 
védelmi miniszter, Hans Peter Doskozil –, akik támogatták volna a kékek felé való 
nyitást. A párt egyik bástyája, a Bécset több mint 20 éve irányító Michael Häupl 
ugyanakkor kijelentette, hogy semmilyen egyeztetésbe nem hajlandó belemenni az 
FPÖ-vel, az 1986-os dokumentumot a mai napig érvényesnek tartja. Christian Kern, 
aki várhatóan a választási vereséget követően is a szociáldemokraták élén marad, 
úgy fogalmazott, hogy ezredszázaléknyi esélyt lát egy vörös-kék egyezségre. Tar-
tományi szinten jelenleg Burgenlandot irányítja vörös-kék koalíció.

4. ábra
Az egyéni választókerületi eredmények

Minden jel arra mutat, hogy a 2000–2006-os néppárti–szabadságpárti évek 
után Ausztriának ismét fekete-kék koalíciós kormánya lesz. Ahogy az a választá-
si kampány során kikristályosodott, a két párt számos kérdésben hasonlóan látja 
a dolgokat: adó- és járulékcsökkentés, család- és társadalompolitika, restriktív 
menekült- és migrációs politika, az uniós külső határok védelme, stb. A bel- és 
gazdaságpolitikát tekintve tehát csak apró különbségek vannak a pártok között, így 
például a gazdasági kamarákban való kötelező tagság kérdése, amit az ÖVP támo-
gat, az FPÖ pedig eltörölne. Az osztrákok változás utáni vágyának is ez a koalíciós 

https://kurier.at/politik/inland/wie-haelt-es-die-spoe-mit-der-fpoe-eine-chronologie/232.206.926
http://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5306306/Kern_Chancen-auf-RotBlau-im-tausendstel-PromilleBereich
https://www.profil.at/oesterreich/nationalratswahl
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forgatókönyv felelne meg a leginkább: a felmérések szerint a választók 35 száza-
léka helyeselné a fekete-kék koalíciót, azaz a legnagyobb támogatottsággal ez az 
opció bír.

Ugyanakkor a két párt külpolitikáját tekintve lényeges különbségeket fedezhetünk 
fel. Az ÖVP egyszerre próbál meg Európa-pártinak mutatkozni – és az integráció 
keleti és nyugati tagállamai között lavírozva közvetítői szerepben feltüntetni ma-
gát –, ugyanakkor a nyugati-balkáni országokat is bevonni az európai integrációs 
folyamatba. Az FPÖ a „nemzetek Európája” koncepció híve: Ausztriát bevinné a Vi-
segrádi Együttműködésbe, nem ismeri el Koszovó függetlenségét, Oroszországgal 
pedig kooperatívabb viszonyt alakítana ki. (A párt Ausztria semlegességére hivat-
kozva ellenzi az Oroszország elleni uniós szankciópolitikát, és nem lát kivetnivalót a 
Krím félsziget Oroszország által történt annektálásában.) Moszkva, illetve az uniós 
Oroszország-politika megítélése kapcsán elképzelhető, hogy a két párt végül meg 
tud állapodni egy közös platformban. Jóllehet az ÖVP véleménye a Krím annektálá-
sa és a kelet-ukrajnai konfliktus ügyében illeszkedik a hivatalos EU-állásponthoz, az 
Oroszország elleni szankciókon ugyanakkor lazítana. Sebastian Kurz még külügy-
miniszterként úgy nyilatkozott, hogy a 2017-es osztrák EBESZ-elnökség alatt meg 
kell teremteni az utat a „büntetés rendszerétől az ösztönzés rendszeréhez”.

A koalíciós tárgyalások legnehezebb része várhatóan a miniszteri posztok ki-
osztása lesz. Az FPÖ már bejelentette az igényét a belügyminisztériumra: koalíciós 
feltételként jelölte meg azt. Ezenkívül arra fog törekedni, hogy a külügyi tárcát is 
megszerezze. A két párt az osztrák nemzeti ünnepnapon, október 25-én kezdte 
meg a koalíciós tárgyalásokat. Sebastian Kurz karácsonyra már stabil kormányt 
szeretne látni Ausztria élén, a szabadságpártiak azonban valószínűleg nem fogják 
úgy elsietni a néppárttal való koalíciókötést, mint ahogy azt tették a legutóbbi alka-
lommal.

tökéletes időzítés –
a „WunderWuzzi” remek megérzése

Érdemes feltennünk a kérdést, hogy a külsőségeken túl milyen tényezők já-
rultak hozzá az Osztrák Néppárt varázslatos felemelkedéséhez. Az Osztrák 
Szabadságpárt az utóbbi harminc évben úgy előretört, hogy ma lényegé-

ben ugyanolyan támogatottsággal bír, mint a néppárt és a szociáldemokraták. Az 
osztrák politika elmúlt évtizedeinek a fejleményeit követve kijelenthető, hogy aki a 
jobboldali populistáktól vett át témákat, és a sajátjaként próbálta eladni azokat, az 
végső soron csak a saját pártját gyengítette, az FPÖ-nek pedig kedvezett. Ahogy az 
International Politik und Gesellschaft elemzése megállapítja, Sebastian Kurz legszű-
kebb köre 2016 őszén egy stratégiai dokumentumot fogalmazott meg, amelyben az 
FPÖ elnökét, Heinz-Christian Strachét a „választók értőjeként” aposztrofálták, és 
úgy vélték, Kurznak pedig ahhoz, hogy sikerre vigye az ügyét, az FPÖ témáit úgy kell 

https://www.profil.at/oesterreich/umfrage-koalition-schwarz-blau-8384526
http://www.nachrichten.at/nachrichten/ticker/Kurz-wirbt-in-Berlin-fuer-Westbalkan-Integration-in-die-EU;art449,1279696
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fpoe-will-oesterreich-in-die-visegrad-gruppe-bringen-15245016.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fpoe-will-oesterreich-in-die-visegrad-gruppe-bringen-15245016.html
http://diepresse.com/home/innenpolitik/4999072/Hofer-sieht-Kosovo-als-Teil-Serbiens
https://www.news.at/a/krim-strache-verurteilt-sanktionen-russland
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5141689/OSZEVorsitz_Kurz-will-RusslandSanktionen-lockern
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/wahl2017/fpoe/Strache-Innenministerium-ist-Koalitionsbedingung/301995851
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5308336/OeVP-und-FPOe-beginnen-morgen-Koalitionsverhandlungen
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/wahl2017/Kurz-will-stabile-Regierung-bis-Weihnachten/305619451
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/wahl2017/Kurz-will-stabile-Regierung-bis-Weihnachten/305619451
http://www.ipg-journal.de/regionen/europa/artikel/detail/kurzschluss-in-oesterreich-2363/
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felkarolnia, hogy azoknak legyen „perspektívájuk a jövőre nézve”. A dokumentum vi-
lágos politikai cselekvést írt elő Sebastian Kurznak arra vonatkozólag, hogy mire kell 
hangsúlyt fektetnie a választási kampány során: biztonság, migráció- és menekült-
ügy, a jóléti állam újragondolása. A végeredmény pedig egy mérsékeltebb Strache 
lett. Az FPÖ-vezér pedig közben tartalmilag teljesen a jobbszélre sodródott ugyan, 
a fellépésében azonban megmaradt egy bécsi polgári fiúnak, aki így továbbra is 
szalonképes a választók szemében. Az ÖVP taktikája kétségkívül kockázatos volt, 
ám ahogy a választási eredmények is mutatják, sikerrel járt – ebben pedig Sebas-
tian Kurznak, vagy ahogy szűk körben nevezik, „Wunderwuzzinak” [csodagyerek] 
oroszlánszerepe volt.

A németországi szövetségi választások időbeli közelsége okán adja magát a 
lehetőség, hogy párhuzamot vonjunk a német és osztrák választásokon győztes 
konzervatív, néppárti vezetők mobilizálási stratégiája között.

Angela Merkel német kancellár módszerét a szaknyelv aszimmetrikus demo-
bilizációnak nevezi. A politikai szakzsargon röviden azt jelenti, hogy egy politikai 
párt olyan témákat vet fel, amelyek alapvetően a konkurens pártok programpontjait 
képezik, viszont társadalmi támogatottsággal bírnak. Az ellenfél politikai célkitűzé-
seinek átvételét és megvalósítását követően az adott párt zavart kelt az ellenfél 
táborában, így onnan jó eséllyel remélhet új potenciális szavazókat. Az Angela 
Merkel által irányított CDU hosszú évek óta sikeresen alkalmazta e politikai receptet, 
a 2017-es német parlamenti választás azonban megmutatta, hogy a taktika csak 
az ún. establishment pártokkal szemben sikeres, az AfD felemelkedését azonban 
nem tudta megakadályozni.

Sebastian Kurz viszont egészen máshogy pozícionálta a pártját. A fenti leve-
zetésből következően az osztrák néppárti vezető észlelte, hogy a társadalmilag 
meghatározó témákat nem az ÖVP, hanem a tőle jobbra található FPÖ tölti meg 
politikai tartalommal. Kurz ezért első körben rendbe tette és egységesítette a saját 
táborát, majd a pártot a jobboldal irányába nyitottá tette. A fiatal politikus takti-
kája rövid távon igen sikeres volt, hiszen választási győzelmet hozott neki. Kérdés 
azonban, hogy hosszú távon milyen következményekkel fog járni, ha a jobbközép a 
jobbszéltől veszi át a fő politikai témákat.

Az Osztrák Szabadságpárt pozícióját Sebastian Kurz színrelépésén kívül a világ-
politikai környezet alakulása is gyengítette. Figyelembe véve a párt nyílt EU-ellenes 
irányultságát (még tavaly nyáron sem zárkózott el az „öxit” ötletétől), a brexit Eu-
rópa-szerte kifejezetten rosszat tett az euroszkeptikus pártoknak. A brexit előtti és 
utáni Eurobarometer-felméréseket összehasonlítva megállapítható, hogy az Egye-
sült Királyságban rendezett uniós referendumot követően Ausztriában megnőtt 
az EU támogatottsága, ami jórészt a negatív gazdasági következményektől való 
félelemmel magyarázható. Ennek hatására az FPÖ-nek valamelyest vissza kellett 
vennie az EU-ellenességéből: az utóbbi időben így inkább az uniós intézmények 
megreformálását helyezte a politikája középpontjába. A másik jelentős önkorrekci-
óra Donald Trump megválasztását követően kényszerült a jobboldali populista párt. 
Heinz-Christian Strache az amerikai választási kampány idején nyíltan kiállt Trump 

http://www.bbc.com/news/world-europe-41640326
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kommentar-oesterreich-will-den-wechsel-15231331.html
https://www.foreignaffairs.com/articles/austria/2017-10-15/austria-tilts-right
https://www.foreignaffairs.com/articles/austria/2017-10-15/austria-tilts-right
http://diepresse.com/home/innenpolitik/5034482/Strache_Dann-ist-auch-ein-Auxit-moeglich
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/yearFrom/2016/yearTo/2017/surveyKy/2130
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/yearFrom/2016/yearTo/2017/surveyKy/2142
https://www.fpoe.at/artikel/hc-strache-der-brexit-ist-ein-deutliches-signal-fuer-das-versagen-der-eu/
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mellett, a megválasztását követően pedig sietve gratulált neki – tette mindezt úgy, 
hogy egy felmérés szerint a szabadságpárti bázis mindössze 10 százaléka szim-
patizált az amerikai elnökkel. A vezetői ambíciókat dédelgető, ámde kormányzati 
tapasztalattal nem rendelkező FPÖ-elnök imázsának és hitelességének nem tett túl 
jót, hogy egy olyan jelölt mellett állt ki, aki szintén releváns politikai vezetői tapasz-
talat híján volt.

köVetkeztetések

Sebastian Kurz, a választásokon nyertes ÖVP elnöke teljes mértékben maga mögött 
tudhatja a pártját – ahogy azt Michael Spindelegger egykori alkancellár és néppárti 
vezető kielentette: „amit Kurz mond, az a törvény” –, így széles körű mandátummal 
vághatott neki a jobboldali populista FPÖ-vel való koalíciós tárgyalásoknak. Az FPÖ 
nagy valószínűség szerint nem fogja elkapkodni az egyeztetéseket, mivel a párt a 
legutóbbi néppárti közös kormányzásuk idején lényegében kettészakadt. Azaz nem 
fogja hagyni Kurznak, hogy erőltetett tempót diktáljon a tárgyalások során, és ke-
ményen meg fogja kérni a koalíciókötés árát.

Bár Angela Merkel az elsők között gratulált a választásokon győztes Sebastian 
Kurznak, a német kancellárnak a néppárti kollégája győzelmét illető öröme azonban 
nem teljesen őszinte: Kurz sikere ugyanis nem lett volna lehetséges, ha a 31 éves 
politikus nem szállt volna szembe az Angela Merkel nevével fémjelzett menekült- és 
migrációs politikával. Sebastian Kurz pártja a jobbratolódásnak köszönheti a győ-
zelmét – pontosan ezt követeli Merkelék testvérpártja, a bajor CSU is a kancellártól 
(mindezt úgy, hogy jelenleg éppen a liberális FDP-vel és a Zöldekkel folytat koalíciós 
tárgyalásokat).

Az európai integráció reformelképzeléseit illetően az új osztrák vezetés nagy va-
lószínűséggel a fontolva haladás álláspontját fogja képviselni: míg biztonságpolitikai 
és migrációs kérdésekben elképzelhető, hogy támogatja a politikák közösségiesíté-
sét, pénzügyi vonalon szembe fog menni a mélyülő föderalizációval. Amennyiben 
végül fekete-kék koalíciós kormány jön létre Ausztriában, most Bécsnek valószínű-
leg már nem kell tartania Brüsszel szankcióitól. Míg ugyanis a 2000-es évek elején, 
amikor az Európai Tanács diplomáciai szankciókat hozott Ausztria ellen, Európában 
többségben voltak a baloldali kormányok, azonban a helyzet azóta megváltozott. 
Annak idején Gerhard Schröder és Joschka Fischer támogatta a szankciókat, ám 
a jelen helyzetben elképzelhetetlen lenne, hogy Berlin a közös európai irányvonal 
kialakítása helyett a konfliktusos megoldást választaná.

A Közép-Európa és a Visegrádi Együttműködés országaival való kapcsolatok 
ügyében a feltételezhető koalíciós társak álláspontja eltérő: míg az FPÖ inkább 
a közép-európai blokkal alakítana ki szorosabb együttműködést az EU-n belül, 
addig az ÖVP inkább egy hídszerepet képzel el Ausztriának, amely révén össze-
kötné az integráció nyugati és keleti tagállamait. Az új osztrák vezetés várhatóan 

http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Strache-gratuliert-Trump-FPOe-Fans-schockiert/258053988
http://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5303852/Michael-Spindelegger_Was-Kurz-sagt-ist-jetzt-Gesetz
http://www.handelsblatt.com/politik/international/wahl-in-oesterreich-merkel-gratuliert-kurz-zum-wahlsieg/20459156.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article169811562/Angela-Merkel-hat-mir-als-Erste-gratuliert.html
https://www.theguardian.com/world/2000/sep/12/austria.ianblack
http://derstandard.at/2000066322540/Kurz-will-keinen-Beitritt-Oesterreichs-zu-Visegrad-Staaten
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több témában fogja megtalálni a közös nevezőt a visegrádiakkal, mint az eddigi 
nagykoalíció. Ilyen lehet az uniós külső határok erősítésére való fókuszálás, a me-
nekültkvóta elutasítása, a szubszidiaritás hangsúlyozása. Azonban ne feledkezzünk 
meg a V4-ek és Ausztria között továbbra is fennmaradó különbségekről sem, mint a 
katonai szövetségben való részvétel, illetve a nukleáris energiához való hozzáállás.

Sebastian Kurz a koalíciós kormány létrehozásához három feltételt nevezett 
meg. Ezek: új kormányzási stílus, a koalíció ereje a szükséges változtatások vég-
rehajtásához, illetve az Európa melletti elköteleződés. Az, hogy az FPÖ-vel való 
szövetkezést követően Ausztria jobbratolódásából egy keletre tolódás is követke-
zik-e, ma még a jövő zenéje.

http://diepresse.com/home/innenpolitik/5308336/OeVP-und-FPOe-beginnen-morgen-Koalitionsverhandlungen



