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A centrális erőtér értelmezései

Orbán 2009: „azt javaslom, hogy az állandó harcra berendezkedett politika helyett az állandó 
kormányzásra berendezkedett politikát válasszuk, ne a másik féllel folytatott folyamatos és 
állandó küzdelem határozza meg gondolkodásunkat, hanem bizonyos nemzeti ügyek 
meggyőző erejű képviselete. Természetesen verseny lesz, és a végén a választók fognak 
dönteni. A kérdés csak az, hogy milyen alternatívát kínálunk. A kétpártrendszer folytatását 
egy duális erőtérben állandó értékvitákkal, vagy azokat megfelelő helyre irányítjuk, és egy 
nagy kormányzópártra jellemző, állandó kormányzásra törekvő politikai erő magatartását, 
céljait jelenítjük-e meg a közvéleményben.” (http://www.hirextra.hu/2010/02/18/megorizni-a-letezes-magyar-minoseget-orban-kotcsei-beszede-szorol-szora)

Török 2010: „Amiről Orbán beszél, nem példa nélküli a világban, legfeljebb – Sartori nyomán –
inkább predomináns (vagy csak domináns) pártrendszereknek szokás nevezni.” 
(http://torokgaborelemez.blog.hu/2010/02/17/64_mi_az_a_centralis_partrendszer)

http://www.hirextra.hu/2010/02/18/megorizni-a-letezes-magyar-minoseget-orban-kotcsei-beszede-szorol-szora/
http://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Sartori
http://torokgaborelemez.blog.hu/2010/02/17/64_mi_az_a_centralis_partrendszer


A centrális erőtér bomlása

▪ Bomlik?

▪ Bomlik.

▪ Le fog bomlani?

▪ Ez eddig se volt kérdés, most csak a valószínű időtávval és móddal 
kapcsolatos megérzéseinket csiszolgatnám itt.

▪ Na de jó az, ha bomlik? Hátha hasadóanyag.

▪ Persze, Mexikó se járt vele ANNYIRA jól. Pont azért kell látni ami jön, 
hogy felkészülhess rá.



A fel- és beszántott tér





Választott
pártja: Szavazna-e …

Fideszre? DK-ra? Együttre? Kutyára? Momentumra?

Fidesz+ 1.9 0.2 0.2 0.1 0.2

MSZP+ 0.3 1.0 0.7 0.4 0.5

Jobbik 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3

LMP 0.5 0.7 0.6 0.5 0.6

DK 0.3 1.9 0.9 0.3 0.5

Együtt 0.4 1.2 1.8 0.3 0.7

MKKP 0.7 0.3 0.3 1.8 0.4

Momentum 0.2 0.6 0.7 0.5 1.8



Hol itt a bomlás?

• Az ellenzéki pártok támogatói nem nagyon szerették meg a többi 
ellenzéki pártot, és támogatottságuk se nőtt

• A Fidesz tábora talán még nőtt is 2014 óta

• A Fidesz és a vele szemben álló táborok közötti átjárhatóságnak 
azonban a maradék morzsái is megszűntek (a korábban nem pártos 
szavazók váltak a maradék lehetséges célponttá, és ebben a körben 
2014-18 között a Fidesz többet nyert, mint az ellenzék)

• De konszolidálódott, és érdemi viselkedési következményekhez vezet, 
hogy a választónépesség durván fele teljesen elutasítja a Fideszt



Azért kicsit vicces pont 2018. áprilisa után 
beszélni a centrális erőtér végéről, nem?



A  szavazatok megoszlása listán és egyéniben, 
2014-2018 (levélszavazatok nélkül)

2018 listás % 2018 EVK % 2014 listás % 2014 EVK %

Fidesz+ 47.4 47.9 43.5 44.1

Jobbik 19.8 23.2 20.7 20.4

MSZP+ 18.0 17.6 26.2 26.8

LMP 7.3 5.7 5.5 5

Egyéb országosan ismert pártok 5.6 3.1 - -

Egyéb pártok 1.3 1.4 3.7 3.4

Független jelöltek - 1.0 - 0.3

Német nemzetiségi lista 0.5 - 0.2 -

Roma nemzetiségi lista 0.1 - 0.1 -

11 további nemzetiségi lista együtt 0.1 - 0.1 -



A listás és egyéni szavazatarányok viszonya az 
egyes választókerületekben a Fidesznél változatlan

A 107-es a Budapest 7 (Angyalföld) EVK

A 203-as szám a Baranya 3
EVK, ahol a Fidesz egyéni 
jelöltje sok szavazatot 
kaphatott a német nemz. 
lista szavazóitól

Az egyetlen apró eltérés az általános szabálytól (=magyar 
ember egyéniben is arra szavaz mint listán, nichts ugribugri)



Az ellenzéki pártok között 

azonban gyökeres 

változást, és a tudatos 

taktikai szavazás erős 

megjelenését láthatjuk 

2018-ban.

A koordináció teljes 

hiányában az ellenzék 0 

EVK győzelemre 

számíthatott volna;

az MSZP-DK megállapodás 

max. 1; egyéb 

visszaléptetések max. 4; 

a taktikai szavazás pedig 

min. 10 EVK-t biztosított be 

az ellenzéknek.



Szavazóköri szintű választási eredmények szerint:

• Az összes ellenzéki pártlista szavazóinak minimum 31.5% 

valamely más párt egyéni jelöltjére szavazott

• Ebből az MSZP-DK-Mellár-Kész egyezségek max. 9.8%-ot, 

egyéb pártközi visszalépések max 4.7%-ot magyaráznak meg

• Az ellenzéki listák szavazóinak min. 17%-a a 

visszaléptetésektől/pártközi megállapodásoktól függetlenül 

más egyéni jelöltre szavazott, mint a „saját” párt jelöltje



A taktikai szavazók nem egyszerűen a saját kútfejüket 
követték, hanem hagyták magukat koordinálni



A www.orbannakmenniekell.hu hatása

http://www.orbannakmenniekell.hu/


Hatáselemzés „propensity score matching”-gel

Az orbannakmenniekell.hu ajánlotta ellenzéki jelöltek a hozzájuk egyébként hasonló ellenzéki 
jelölteknél 10-13%-kal nagyobb szavazatarányt értek el (statisztikailag szignifikáns különbség)



Elvben elképzelhető mellékhatások

• Részvételt erősíti?

• Kisebb pártoknak a listás 
szavazatait is csökkenti?

• Fidesz egyéni jelölt szavazóit is 
mozgósítja?

• +1%, de stat. inszignifikáns

• Minden pártlistára inszignifikáns a 
hatás, a legnagyobb a Fideszre 
(-0.4%) és a Jobbikra (+0.5%), a 
többire igazán zéró

• A hatás inszignifikáns, de pont 
fordított irányú: a hirdetés 
érintette EVK-kban az egyébként 
vártnál 1.1-2.2%-kal kevesebb 
szavazatot szerzett a Fidesz-jelölt



Politikai jelentőség

• Ha az ellenzéki szavazók koordinált tanács alapján átirányíthatók, 
akkor 50 százaléknyi ellenzéki szavazat elég lehet egy ellenzéki 
többségű parlament létrehozásához

• Ha az ellenzéki szavazók akár még a kampány végén is rugalmasan 
átcsoportosíthatók, akkor a pártos térképrajzolás (gerrymander) is 
megnehezül

• Ha az ellenzéki szavazók koordinálását a pártoktól független aktorok is 
el tudják végezni, akkor az ellenzéki pártokra ható koordináció-ellenes 
ösztönzők hatékonysága meggyengül


