
 
 

 
HOL   ÁLL   A   PERC-MUTATÓ? 

 
avagy 

 
AZ EU-DESTRUKTÍVOKTÓL A FÖDERALISTÁKIG: 

 
A MAGYAR PARLAMENTI PÁRTOK VISZONYA AZ EURÓPAI 

UNIÓHOZ 
 
 

Mi jellemzi a pártpolitikusok véleményét az Európai Unióról? EU-pesszimista-e a 
magyar miniszterelnök? Van-e uniós víziója az MSZP-nek? Mihez kezd a Strasbourg-
szindrómával az EU-zászlót égető Jobbik? Mi jellemzi a pártpolitikusok véleményét az 
Európai Unióról? Mennyiben követik saját pártjuk állásfoglalásait az integráció általános 
kérdéseiben? Egyáltalán, mennyire tekinthető következetesnek a pártok képviselőinek 
budapesti, strasbourgi vagy brüsszeli szereplése?  

 
A Magyarországi Európa Társaság* (MET) kutatócsoportja 2012. december 5-én 

mutatja be a sajtónak elemző tanulmányát, amely választ ad ezekre a kérdésekre. 
 
A MET kutatócsoportja által kidolgozott index, az úgynevezett PERC-mutató** tízes 

skálája segítségével minősítette a 2009-es európai parlamenti választások és a 2012 nyara 
közötti időszak politikusi megnyilvánulásait, a sajtószerepléseket és a pártdokumentumokat, 
majd ezek összegzésével „osztályozta” le a pártokat. 

 
A kutatók átfogó, ciklusokon is átívelő, eddig páratlan tartalomelemzéssel több száz 

felszólalást kategorizáltak a PERC-mutatóval és helyezték el a pártokat a két szélsőség – az 
EU-ra nemet mondó EU-destruktív és az Európai Egyesült Államok megteremtésére törekvő, 
azaz a föderalista szemlélet – között. 

 
Az eredmény azonban több mint a pártok besorolása. A kutatók tüzetesen 

megvizsgálták a képviselői állásfoglalásokat, rámutattak esetleges ellentmondásokra, 
figyelemmel követték a pozíciók változását, alakulását, esetenként honorálták azok fejlődését, 
vagy ellenkezőleg, „büntették” az inkonzisztenciát. 

 
„Nemzetközi összehasonlításban is izgalmas, hogy míg korábban Magyarországon a 

politikai pártok között kvázi-konszenzus állt fenn ki az uniós csatlakozás mellett és a tagság 
                                                
* A MET 2000-ben bejegyzett civil, politikai pártoktól független szervezet. Érdeklődésének és tevékenységének 
középpontjában elsősorban az Európai Unió, illetve Magyarország uniós tagsága áll. Célja, hogy az egységesülő 
Európa eszméjét támogassa és a közös európai értékrendet képviselje, Magyarországon és külföldön egyaránt. A 
PERC-kutatás a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe támogatásával készült. 
** A „PERC” betűszó kutatásunk angol nyelvű címének (Party EU-attitude Report Card) kezdőbetűiből 
származik. 
 



utilitarista értelmezésében (ami például Lengyelországban nem így történt), ez az "egység" 
már jó ideje repedezik és az általunk vizsgált időszakban már erőteljesen széttartó tendencia 
érzékelhető. Hogy a különbségek nem nagyobbak a magyar politikai pártok között, annak 
elsősorban a Fidesz kettős beszéde az oka: az uniós intézményeket, politikusokat és a 
"Nyugatot" vádló kijelentések keverednek az européer megfogalmazásokkal” – állapította 
meg Hegedűs István, a MET elnöke. 

 
Az Európai Unió pénzügyi-gazdasági válsága egyfajta katalizátorként is hathat: a 

válság megoldásának útkeresésében egyre többen fordulnának rá a tényleges politikai unió 
felé vezető útra, ezért korántsem mindegy, hogy 2014-ben akár választást is lehet-e majd 
nyerni az EU-ból való kilépés szlogenjével, vagy ellenkezőleg, Magyarország a föderális unió 
aktív alakítói között foglal majd helyet.  

 
„A MET kutatócsoportja azért fejlesztette ki a PERC-mutatót, hogy pontosan 

mérhetővé váljon a hazai politikai elit uniós attitűdjének változása. Az európai integráció 
pusztulását kívánó nézetektől a kiépült európai föderalizmus szorgalmazásáig terjedő 
nézetekig, a PERC-index segítségével most az öt jelenlegi parlamenti párt EU-hoz fűződő 
viszonyának jellegét és intenzitását mutattuk be. A módszer azonban lehetőséget teremt arra, 
hogy a jövőben új politikai formációkat is vizsgálni lehessen" – hangsúlyozta Kocsis Györgyi, 
a MET alelnöke, a kutatócsoport vezetője 

 
A tanulmány a sajtóbemutatóval egy időben elérhető lesz a MET honlapján is 

(www.europatarsasag.hu). 
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