
Szegedi Tudományegyetem 

Természettudományi és Informatikai Kar 

Földtudományok Doktori Iskola 

Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék 

A VÁLASZTÓI MAGATARTÁS ÉS A VÁROSI TÁRSADALOM FÖLDRAJZI 

ÖSSZEFÜGGÉSEI BUDAPEST PÉLDÁJÁN 

Doktori (PhD) értekezés 

Kovalcsik Tamás 

Témavezető 

Prof. Dr. Kovács Zoltán 

Akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár 

Szeged 

2022 

  



1 
 

Tartalomjegyzék 

Tartalomjegyzék ....................................................................................................................... 1 

Ábrajegyzék .............................................................................................................................. 3 

Táblázatok jegyzéke ................................................................................................................. 5 

Bevezetés .................................................................................................................................... 7 

1. A kutatás problémafelvetése, célja és fő kérdései ............................................................ 10 

2. A választói magatartás elmélete és térületi összefüggései ............................................... 14 

2.1. A választói magatartás elméletei .................................................................................. 14 

2.1.1. A választói magatartás általános elméletei .......................................................... 15 

2.1.2. A választói magatartás térbeliségének elméletei .................................................. 19 

2.2. Pártok cserélődése és szavazótáborok átrendeződése ................................................... 23 

2.3. A választói magatartás térbelisége a posztszocialista régióban .................................... 26 

2.4. A városi társadalom és a választói magatartás térbelisége ........................................... 29 

2.4.1. A városi térfolyamatok hatása a választói magatartásra ..................................... 29 

2.4.2. A városi társadalmi diverzitás és a választói magatartás kapcsolata .................. 31 

2.4.3. A posztszocialista városok választói magatartás vizsgálata ................................. 33 

2.5. A posztszocialista nagyvárosi választói magatartás elméleti keretei ............................ 34 

3. Alkalmazott módszerek ...................................................................................................... 36 

3.1. A területi interpoláció és módszerei ............................................................................. 36 

3.2. A terület-alapú és dasymetrikus pontallokációs interpoláció ....................................... 37 

3.3. A kutatás során alkalmazott matematikai-statisztikai módszerek ................................ 40 

3.3.1. A foglalkozási egyenlőtlenségek térbeli változásának vizsgálati módszerei ......... 41 

3.3.2. A választási földrajz térszerkezetének vizsgálati módszerei ................................. 42 

3.3.3. A pártok átrendeződésének vizsgálati módszerei .................................................. 43 

3.3.4. A választói magatartás társadalmi összefüggéseinek vizsgálati módszerei .......... 45 

4. Budapest városföldrajzi jellemzői, a mintaterület bemutatása ...................................... 46 

4.1. Budapest társadalmi térszerkezete ................................................................................ 46 

4.2. Budapest társadalmi térszerkezete a rendszerváltozás után .......................................... 48 

5. Budapest választási földrajzi jellemzői ............................................................................. 53 

5.1. A választási részvétel térbelisége ................................................................................. 53 

5.2. A stratégiai szavazás térbelisége ................................................................................... 55 

5.3. Az egyes országgyűlési választások földrajzi jellemzői ............................................... 57 

5.3.1. Az 1990-es országgyűlési választások ................................................................... 57 

5.3.2. Az 1994-es országgyűlési választások ................................................................... 59 

5.3.3. Az 1998-as országgyűlési választások .................................................................. 62 

5.3.4. A 2002-es országgyűlési választások .................................................................... 65 

5.3.5. A 2006-os országgyűlési választások .................................................................... 68 



2 
 

5.3.6. A 2010-es országgyűlési választások .................................................................... 70 

5.3.7. A 2014-es országgyűlési választások .................................................................... 74 

5.3.8. A 2018-as országgyűlési választások .................................................................... 77 

5.4. A szavazótáborok térbeli átrendeződésének modellezése Budapesten ......................... 80 

5.4.1. A pártok szavazótáborainak térbeli változása ...................................................... 80 

5.4.2. A szavazótáborok kicserélődésének és átrendeződésének vizsgálata ................... 83 

6. A választói magatartás térbeliségének társadalmi összefüggései Budapest példáján .. 85 

6.1. Budapest választói magatartásának általános társadalmi összefüggései ...................... 85 

6.2. A státuszdiverzitás és a választói magatartás változásának vizsgálata ......................... 87 

6.3. A választói magatartás beépítési övezetenkénti vizsgálata ........................................... 89 

6.4. A voks- és a státuszdiverzitás, valamint a választási részvétel kapcsolata ................... 93 

Összegzés ................................................................................................................................. 95 

Summary ................................................................................................................................. 99 

Felhasznált irodalom ............................................................................................................ 104 

Jogszabályok ...................................................................................................................... 115 

Felhasznált internetes források .......................................................................................... 115 

Köszönetnyilvánítás .............................................................................................................. 116 

Mellékletek ............................................................................................................................ 117 

 

  



3 
 

Ábrajegyzék 

1. ábra: Példa a szavazókör, a népszámlálási számlálókörzet és az automatikusan generált 

pontok geometriáinak egymáshoz viszonyított földrajzi pozíciójára ....................................... 39 

2. ábra: A nagy lakótelepi épületgeometriák használatának indokoltsága (balról) és 

implementációja (jobbról) ........................................................................................................ 40 

3. ábra: Idealizált példái két párt szavazóbázisának változásai közötti kapcsolatnak, ahol a 

korrelációs együttható pozitív (balra) és negatív (jobbra) ........................................................ 44 

4. ábra: Idealizált példái egy régi (balra) és egy új (jobbra) párt támogatottsága és egy másik 

párt támogatottságváltozása közötti kapcsolatoknak ................................................................ 44 

5. ábra: A társadalmi-gazdasági státusz szerint kialakított csoportok Local Moran csoportjai 49 

6. ábra: A társadalmi-gazdasági státusz diverzitásának doboz ábrái a három eltérő 

népszámlálásra .......................................................................................................................... 50 

7. ábra: A társadalmi-gazdasági státusz diverzitásának Local Moran elemzése a három 

népszámlálási időpontra ........................................................................................................... 51 

8. ábra: A területegységek csoportosítási módszertana azok relatív választási részvétele alapján

 .................................................................................................................................................. 53 

9. ábra: A viszonylagos népességszámváltozás 1990 és 2018 között (balról) és a relatív 

választási részvétel (jobbról) térszerkezete Budapesten ........................................................... 54 

10. ábra: Budapest stratégiai szavazásának mértéke ................................................................ 56 

11. ábra: Az 1990-es országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított klaszterek 58 

12. ábra: Az 1990-es és az 1994-es országgyűlési választások közötti szavazótábor 

átrendeződések klaszterei és a legmagasabb korrelációval rendelkezők diagramjai ............... 60 

13. ábra: Az 1994-es országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított klaszterek 61 

14. ábra: Az 1994-es és az 1998-as országgyűlési választások közötti szavazótábor 

átrendeződések klaszterei és a legmagasabb korrelációval rendelkezők diagramjai ............... 63 

15. ábra: Az 1998-as országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított klaszterek 64 

16. ábra: Az 1998-as és a 2002-es országgyűlési választások közötti szavazótábor 

átrendeződések klaszterei és a legmagasabb korrelációval rendelkezők diagramjai ............... 66 

17. ábra: A 2002-es országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított klaszterek.. 67 

18. ábra: A 2002-es és a 2006-os országgyűlési választások közötti szavazótábor 

átrendeződések klaszterei és a legmagasabb korrelációval rendelkezők diagramjai ............... 69 

19. ábra: A 2006-os országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított klaszterek . 70 

20. ábra: A 2006-os és a 2010-es országgyűlési választások közötti szavazótábor 

átrendeződések klaszterei és a legmagasabb korrelációval rendelkezők diagramjai ............... 72 



4 
 

21. ábra: A 2010-es országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított klaszterek.. 73 

22. ábra: A 2010-es és a 2014-es országgyűlési választások közötti szavazótábor 

átrendeződések klaszterei és a legmagasabb korrelációval rendelkezők diagramjai ............... 75 

23. ábra: A 2014-es országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított klaszterek.. 76 

24. ábra: A 2014-es és a 2018-as országgyűlési választások közötti szavazótábor 

átrendeződések klaszterei és a legmagasabb korrelációval rendelkezők diagramjai ............... 78 

25. ábra: A 2018-as országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított klaszterek.. 79 

26. ábra: A pártok térbeli átrendeződésének Sankey diagramon való ábrázolása .................... 84 

27. ábra: A Fidesz-KDNP támogatottsága és a társadalmi státuszok közötti összefüggés a 

rendszerváltozás óta .................................................................................................................. 87 

28. ábra: Budapest övezeti beosztása a beépítés módja szerint ................................................ 89 

29. ábra: A területi Simpson-paradoxon (jobbra) és az a nélküli (balra) összefüggéseinek sémája

 .................................................................................................................................................. 91 

30. ábra: A 2010 előtti időszak MSZP (balról) és a Fidesz (jobbról) szavazótáborainak 

társadalmi összefüggései (Pearson korrelációs együtthatói) övezetenként .............................. 91 

31. ábra: A 2010 utáni időszak szavazótáborainak társadalmi összefüggései (Pearson 

korrelációs együtthatói) övezetenként ...................................................................................... 92 

32. ábra: A voksdiverzitás változása az egyes választási években ........................................... 93 

 
  



5 
 

Táblázatok jegyzéke 

1. táblázat: A foglalkozási csoportokból képzett társadalmi-gazdasági státusz kategóriák ..... 41 

2. táblázat: A társadalmi-gazdasági státusz szerint kialakított csoportok létszáma az egyes 

népszámlálási években ............................................................................................................. 48 

3. táblázat: A társadalmi-gazdasági státusz szerint kialakított csoportok és azok diverzitásának 

földrajzi összefüggései ............................................................................................................. 51 

4. táblázat: Az társadalmi-gazdasági státusz szerint kialakított csoportok és azok diverzitásának 

időbeli változása ....................................................................................................................... 52 

5. táblázat: Az egyes relatív részvételi kategóriák társadalmi státuszbéli háttere .................... 55 

6. táblázat: Az 1990-es országgyűlési választás pártlistás eredményei .................................... 58 

7. táblázat: Az 1990-es országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított 

klasztereinek középértékei ........................................................................................................ 59 

8. táblázat: Az 1994-es országgyűlési választás pártlistás eredményei .................................... 59 

9. táblázat: Az 1994-es országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított 

klasztereinek középértékei ........................................................................................................ 61 

10. táblázat: Az 1998-as országgyűlési választás pártlistás eredményei .................................. 62 

11. táblázat: Az 1998-as országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított 

klasztereinek középértékei ........................................................................................................ 64 

12. táblázat: A 2002-es országgyűlési választás pártlistás eredményei.................................... 65 

13. táblázat: A 2002-es országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított 

klasztereinek középértékei ........................................................................................................ 67 

14. táblázat: A 2006-os országgyűlési választás pártlistás eredményei ................................... 68 

15. táblázat: A 2006-os országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított 

klasztereinek középértékei ........................................................................................................ 70 

16. táblázat: A 2010-es országgyűlési választás pártlistás eredményei.................................... 71 

17. táblázat: A 2010-es országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított 

klasztereinek középértékei ........................................................................................................ 73 

18. táblázat: A 2014-es országgyűlési választás pártlistás eredményei.................................... 74 

19. táblázat: A 2014-es országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított 

klasztereinek középértékei ........................................................................................................ 76 

20. táblázat: A 2018-as országgyűlési választás pártlistás eredményei.................................... 77 

21. táblázat: A 2018-as országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított 

klasztereinek középértékei ........................................................................................................ 79 

22. táblázat: A Fidesz támogatottságainak korrelációs mátrixa ............................................... 80 



6 
 

23. táblázat: Az MSZP támogatottságainak korrelációs mátrixa ............................................. 81 

24. táblázat: Az MDF támogatottságainak korrelációs mátrixa ............................................... 81 

25. táblázat: Az SZDSZ (2006-ig) és az LMP (2010-től) támogatottságainak korrelációs 

mátrixa ...................................................................................................................................... 82 

26. táblázat: A MIÉP (2006-ig) és a Jobbik (2010-től) támogatottságainak korrelációs mátrixa

 .................................................................................................................................................. 83 

27. táblázat: A társadalmi-gazdasági státuszdiverzitás és az egyes pártok területiségének 

összefüggései ............................................................................................................................ 88 

28. táblázat: A voks- és a státuszdiverzitás együtt mozgása .................................................... 94 

 
  



7 
 

Bevezetés 

A választási földrajz a politikai földrajz egyik részdiszciplínája, mely a különféle 
választási rendszerekben, a választások térbeli sajátosságait vizsgálja (pl. a választási 
eredmények térbelisége, annak összefüggése más társadalmi-gazdasági folyamatok 
területiségével, vagy a választókerületek területi átalakításával összefüggő változások). A 
választási földrajz által kutatott témák közül – különösen az utóbbi évtizedekben – 
felértékelődött a választói magatartás térbeli vetületének elemzése. A választások eredményei 
ugyanis átlátható módon, gyorsan, nagy idő- és térbeli felbontású adatokat biztosítanak a teljes 
társadalomról. 

A választói magatartással foglalkozó földrajzi kutatások főként a szavazók döntéseit 
befolyásoló társadalmi és gazdasági (de kevésbé pszichológiai vagy szociálpszichológiai) 
háttértényezőket kívánják feltárni. E tényezők között meg lehet említeni a társadalmi státuszt, 
az életkort, a foglalkoztatási helyzetet, a tőke-munka relációt, a kulturális-vallási orientációt, az 
információs hálózatokban elfoglalt pozíciót vagy a helyi társadalom kohézióját, illetőleg a helyi 
kontextust (BERELSON, B.R. et al. 1954). A korábbi kutatások igazolták, hogy ezek a tényezők 
a fejlett demokráciákban az 1970-es évek előtt nagymértékben meghatározták a választói 
magatartást, stabil törésvonalakat hozva létre a társadalmakon belül, amelyek nagyrészt 
leképezték az egyes pártok szavazótáborait (LIPSET, S.M.–ROKKAN, S. 1967). A választási 
földrajz e tényezők földrajzi térbe történő beágyazása révén csatlakozott a választói magatartás 
kutatásába, hiszen ezek – a korabeli, az egész országra kiterjedően egységes tömegmédia által 
befolyásolt időszakban is – elválaszthatatlanok voltak szűkebb fizikai környezetüktől (SHIN, 
M.E. 2015). Ezt a befolyást többek között – a hazai szakirodalomban eddig kevésbé megjelenő 
– szomszédsági hatás és az azt kiterjesztő kontextus elmélet fogalmai írják le. Ezek alapján nem 
csupán az egyes területek eltérő társadalmi összetétele befolyásolja a választói magatartást, 
hanem önmagában az adott tér kontextusa is, amely az adott hely sajátságos történetéből, 
társadalmi-gazdasági helyzetéből vagy társadalomszerkezetéből fakadó egyedi hatások 
összessége (AGNEW, J. 1996). 

Az 1970-es évek posztfordi társadalmi-gazdasági fordulatából – és az abból fakadó stabil 
társadalom- és osztályszerkezet felbomlásából – eredően a választói magatartás a korábbiakhoz 
képest összetettebbé, instabilabbá vált. Ebből fakadóan a szakirodalom a meglévő törésvonalak 
feloldódását, illetve átrendeződését kezdte el hangsúlyozni (VON SCHOULTZ, Å. 2017). E 
változások nyomon követéséhez a választási földrajz további eredményekkel tud szolgálni, 
mivel a választási eredmények kis földrajzi léptékű térképezésével és összehasonlításával a 
változásokat helyi szinten képes vizsgálni. A posztfordi paradigmaváltás nyomán különösen 
nagy átalakuláson mentek keresztül a nagyvárosok, melyek belső térszerkezeti változásainak 
jelentős hatása volt a választói magatartásra is. Köztük a társadalmi státusz és diverzitásának 
hatása nem egyértelmű a feltárt szakirodalom alapján, egyesek a részvétel mobilizációját, 
mások annak marginalizációját tapasztalták (FIELDHOUSE, E.–CUTTS, D. 2008b). 

A választási földrajz e kortárs – és hazánkban eddig kevésbé meghonosodott – irányzatai 
már nem korlátozódnak pusztán a voks térbeli-társadalmi hátterének magyarázatára, hanem új 
információkat szolgáltatnak magának a társadalomnak az átalakulásáról is. A választási 
eredmények ugyanis kis területi léptéken új ismereteket adnak a választásra jogosult népesség 
jellemzőiről (pl. azokról is, akik nem mentek el szavazni, hiszen ezzel is hoztak egy döntést, 
ami utal a társadalomról alkotott nézetükre), így egy rendszeres időközönként tartott 
nagymintás adatfelvételezés történik a választások során, amely egyrészt a helyi társadalom 
átalakulásáról, másrészt véleményének változásáról ad bővebb kvantitatív információt. E 
tekintetben, nemzetközi szinten a leginkább vizsgált jelenség a választási részvétel és annak 
időbeli változása különböző területi léptékeken, ami érzékeny mutatója lehet a helyi társadalom 
marginalizációjának, a közösségi ügyektől való elfordulásának vagy ezzel szemben akár egy 
városrész felértékelődésének is. 
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Magyarországon azonban csupán a rendszerváltozás után következtek be a posztfordi 
paradigmaváltásból fakadó változások, így mind társadalmi-gazdasági értelemben, mind a 
választói magatartás tekintetében egy megkésettség jellemzi hazánkat, és a posztszocialista 
régió egészét. Ebből fakadóan itthon kizárólag a rendszerváltozás óta beszélhetünk napjainkig 
tartó demokratikus választásokról, így a választói magatartás változásával foglalkozó 
szakirodalom is ekkortól értelmezhető. Ennek részletesebb térbeli vetületével az utóbbi 
időszakban kezdtek el foglalkozni a geográfusok, korábban csupán egy-egy választás 
eredménye került feldolgozásra nagyobb területi léptékben, míg a kisebb területi lépték egy-két 
kivételtől eltekintve (MEZŐ, F. 2002; SZABÓ, B. 2013) szinte egyáltalán nem képezte elemzés 
tárgyát. 

E mellett a rendszerváltozás óta olyan munka, ami az eddigi összes választás területi 
eredményeit összegezte és feldolgozta volna, eddig még nem született. Az ilyen jellegű 
kutatásokat nehezíti, hogy a választási eredmények és a népszámlálásból származó társadalmi 
adatok a legkisebb léptéken nem egységes térfelosztásban jönnek létre, így a kutatás első 
kérdése arra irányul, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak inkonzisztens térfelosztásban 
található adatbázisok együttes használatára. Egy ilyen elemzés ugyanis rámutathat a 
társadalmon belüli múltbeli törésvonalak meglétére és az esetleges választások közötti 
változások tartósságára, illetve irányaira, ebből fakadóan a kutatás második és negyedik kérdése 
a nagyvárosi társadalom választói magatartásának térszerkezetét és annak átalakulását, 
valamint az ezt befolyásoló társadalmi jelenségeket vizsgálja. Ezeken kívül a kutatás felveti a 
választási eredmények (azon belül a részvétel) felhasználásának lehetőségét egyéb társadalmi 
folyamatok jellemzésére és leírására. 

Mindezekre tekintettel kutatásom célja, hogy mikro-léptéken feltárja a hazai választói 
magatartás változását és annak térbeli-társadalmi összefüggéseit Magyarország egyetlen 
világvárosában, Budapesten. A város méretéből és térszerkezeti jellemzőiből adódóan ez az a 
mintaterület, ahol a léptékválasztás lehetséges és indokolt. A kis léptékű elemzéseket 
ugyanakkor nehezíti az egységes és tartós térfelosztás hiánya. A választási eredmények 
közzétételének legkisebb szintje ugyanis a szavazókör, amelynek határai a lebonyolíthatóság 
miatt minden egyes választásra módosulnak, ráadásul közel sem esnek egybe a legkisebb szintű 
társadalmi adatokat tartalmazó népszámlálási számlálókörzeti határokkal. Ez a 
földrajztudományban régóta ismert jelenség, a módosított területi egység probléma egyik 
fajtája, amely szerint az inkonzisztens térfelosztásban található térbeli adatbázisok nehezen 
elemezhetőek. Erre jelenthet megoldást a területi interpoláció, amely egy gyűjtőfogalom az 
olyan algoritmusokra, amelyek az ilyen fajta adatbázisokat rendezik konzisztens térfelosztásba. 
Az ezen belül található területi súlyozás és a dasymetrikus térképezés alapelveit felhasználva 
dolgozatomban kísérletet teszek arra, hogy a hazai viszonyokra adaptált, de általánosan is 
felhasználható terület-alapú és dasymetrikus pontallokációs interpolációs eljárást alkalmazzam, 
amely egy olyan adatbázist eredményezhet, amely együttesen tartalmazza a magyar 
szavazóköri szintű országgyűlési választások eredményeit és a népszámlálás számlálókörzeti 
szintű társadalmi mutatóit. Ezzel az adatbázissal már elemezhetővé és számszerűsíthetővé 
válnak a korábban említett jelenségek a magyar fővároson belül. 

A dolgozat első részében a kutatás problémafelvetését és indokoltságát, valamint a 
megfogalmazott kutatási kérdéseket tekintem át. A második fejezetben a dolgozat elméleti 
hátterét mutatom be, amely tartalmazza a választói magatartás általános elméleteit és a 
geográfia hozzájárulását a választói magatartás térbeliségének kutatásához. Ehhez 
kapcsolódóan a klasszikus törésvonal elméletből kiindulva a szavazótáborok átrendeződésének 
folyamatait, valamint a jelenség posztszocialista sajátosságait mutatom be. Az elméleti részt a 
választói magatartás és a városi térben zajló folyamatok közötti összefüggéseivel, valamint a 
társadalmi-gazdasági státusz és annak diverzitásának a politikai véleménynyilvánításra való 
hatásával zárom. 
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A dolgozat harmadik fejezetében a fentiekben jelzett módszertani kihívás megoldására 
teszek kísérletet, a nemzetközi szakirodalomban eddig használt területi interpolációs 
módszerek, valamint a saját módszer rövid kifejtésével. Ezt követően az általam előállított 
adatbázis feldolgozásának matematikai-statisztikai módszereit ismertetem. A negyedik fejezet 
tartalmazza a mintaterület – Budapest – választói magatartással összefüggő városföldrajzi 
jellemzőinek bemutatását. Az ötödik fejezetben a főváros választási földrajzi térszerkezetét és 
annak változásait ismertetem. A hatodik fejezetben már a választási és a társadalmi tér komplex 
összefüggéseinek elemzése történik meg, többek között a szomszédsági hatás, a kontextus 
elmélet, a voks- és státuszdiverzitás kapcsolatainak vizsgálatán keresztül. Végül az eredmények 
összefoglalásán keresztül a kutatási kérdésekre adott részletes válaszokat az utolsó fejezet 
tartalmazza. 
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1. A kutatás problémafelvetése, célja és fő kérdései 

A demokráciák elengedhetetlen politikai intézménye a bizonyos időközönként megtartott 
választások. Ezen a jogi mechanizmuson keresztül fejeződik ki ugyanis a demokrácia alapelve, 
a népszuverenitás és így kerülnek kiválasztásra az életünket hosszabb távon is befolyásolni 
képes politikai szereplők. Az ezzel foglalkozó tudományágakat, összefoglaló néven 
választáskutatásnak (psephology) nevezzük, mellyel a diszciplínák nagyon széles köre 
foglalkozik, attól függően, hogy annak mely aspektusát elemzik (ARZHEIMER, K. et al. 2017; 
HAJDÚ Z. 2006). Többek között politológusok, jogászok, szociológusok, közgazdászok, 
pszichológusok, statisztikusok és nem utolsósorban geográfusok is más-más nézőpontból 
vizsgálják a politikai választásokat. Ez a sokszínűség köszön vissza a választói magatartás 
elméleteiben is, melyek a választó abbéli döntését kívánják magyarázni, hogy részt vesz-e a 
választáson, és ha igen mely jelöltet vagy pártot támogatja a voksával. A társadalmi 
csoporthovatartozás, a családi szocializáció, a makro-társadalmi struktúrában meglévő 
történelmileg kialakult törésvonalak, a racionális döntés, vagy a szűkebb földrajzi környezet 
mind megjelennek a választói magatartás elméleteiben. 

Mind az angolszász világban, mind a kontinentális Európában hosszú adatsorok állnak 
rendelkezésre a választói magatartás elemzésére (CARAMANI, D. 2000; GARAND, J.C.–PARENT, 
T.W. 1991). Európa azonban a második világháborút követően kettéosztottá vált az 
államszocialista rendszerek kialakulásával, emiatt a keleti tömbben az 1950-1990 között tartott 
látszat „választások” egyáltalán nem tekinthetők demokratikusnak, a választók akaratát valóban 
megjelenítőnek. Ezen időszakban választói magatartásról egyáltalán nem beszélhetünk, hiszen 
a többpártrendszer és a politikai szereplők közötti verseny hiánya miatt, valódi döntés 
meghozására a rendszer nem biztosított lehetőséget. Ennélfogva az 1950-es és 60-as években 
megjelenő választói magatartás elméletek főleg az angolszász területeken és Európa nyugati 
részén leírt folyamatokat magyarázták (ANTUNES, R. 2010). Mind más-más irányból 
megközelítve, de többnyire egyetértettek a pártrendszerek és a szavazótáborok állandóságában, 
vagy rendkívül nehezen, és lassan változó struktúrájában. Az 1970-es évek posztfordi 
társadalmi-gazdasági fordulata azonban változást hozott abban a tekintetben, hogy a fejlett 
országok társadalmi szerkezete jelentős mértékben átalakult. 

Ennek során jelentősen visszaesett a hagyományos és egységes – a fordi ipari termeléshez 
kötődő – munkásosztály létszáma, valamint növekedett a jóval rugalmasabb szolgáltatói 
szektorban dolgozók aránya. A korábbi tőkés-munkás relációt és az ehhez köthető ideológiai 
kettősséget a foglalkozási, lakóhelyi és életmódbeli tényezők alapján elkülönülő társadalmi 
érdekcsoportok sokszínűsége váltotta fel. A társadalmi szerkezettel együtt a korábban 
meghatározó – gazdasági értelemben vett jobb-bal megosztottságon alapuló – pártrendszerek 
jelentéstartalma is jelentősen megváltozott, amelyek a szavazótáborok átalakulását, a korábban 
LIPSET és ROKKAN (1967) által leírt társadalmi törésvonalak feloldódását (dealignment), illetve 
újraformálódását (realigment) hozták magukkal (VON SCHOULTZ, Å. 2017). 

Az 1990-es rendszerváltozás a posztszocialista régióban a demokratikus parlamenti és 
önkormányzati rendszer kialakulása mellett, a gazdaság és a társadalom gyors ütemű 
átalakulását is magával hozta. A posztszocialista régió országaiban számos olyan gazdasági és 
társadalmi átalakulás kezdődött el, amelyekre a nyugati országoknak jóval korábban és több 
idejük volt. Különösen nagy mértékben érintette az átalakulás a nagyvárosi tereket, melyekben 
a korábbi államszocialista időszakban preferált ipari termelést gyors ütemben felváltotta a 
magas hozzáadott értékkel rendelkező szolgáltató szektor megjelenése. Ezzel együtt járt a 
korábbi ipari munkásság viszonylagos elszegényedése és kiszorulása a munkaerőpiacról, 
valamint a magas képzettségűek, jövedelműek és státuszúak arányának növekedése. A 
posztszocialista nagyvárosi tér ezáltal rendkívül gyors, mélyreható átalakulásokon ment át. 

A választói magatartás – az első szabad országgyűlési választástól kezdve érdemileg és 
nyomon követhető formában – ebbe a sajátságos társadalmi-gazdasági közegbe ágyazódik be 
és képezi le a benne esetlegesen meglévő törésvonalakat, illetve azok mozgását, feloldódását. 
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Ezáltal feltételezhető, hogy a választói magatartás angolszász világban vagy a kontinentális 
Európa nyugati részén kimutatott általános társadalmi összefüggései, a posztszocialista 
viszonylatban némileg másként realizálódnak, sajátságos jegyeket hordoznak. Ezek közé 
tartozik a pártok és a szavazók kezdeti tanulási és útkeresési időszaka, ugyanis mind a 
politikusoknak, mind a választóknak egy teljesen új politikai rendszerben – az arról való 
tudástőke hiányában – kellett önálló döntéseket hozniuk, cselekedniük, amitől korábban teljes 
egészében meg voltak fosztva. Emellett a különböző pártszervezetek létrejöttének történeti 
előzménye is sajátos, míg a baloldalon rendszerint a korábbi állampárt jogutódja (hazánkban az 
MSZP), addig a jobboldalon történeti hagyományokkal igen, de valódi szervezettel már 
kevésbé rendelkező pártok alakultak (KDNP, FKgP), amelyek viszont a későbbiekben nem 
tudták stabilizálni működésüket (TAKESI, H. 2000). 

A választói magatartás posztszocialista sajátosságait, annak történeti fejlődésén keresztül 
egyrészt a közvéleménykutatások és attitűdvizsgálatok, másrészt a választási eredmények 
kvantitatív elemzésével tudjuk vizsgálni. Ebbe a geográfia a választási földrajzon keresztül 
csatlakozik, a választói magatartás térbeli aspektusait vizsgálva. Az eddigi hazai választási 
földrajzi munkák – néhány kivételtől eltekintve (IGNÁCZ, K.–SZABÓ, B. 2014; MEZŐ, F. 2002; 
SZABÓ, B. 2013) – nagyobb, választókerületi (KOVÁCS, Z.–DINGSDALE, A. 1998; KOVALCSIK 

T. 2018; KOVALCSIK T. et al. 2019; MARTIS, K.C. et al. 1992; MÉSZÁROS, J. et al. 2007; VIDA 

GY.–KOVALCSIK T. 2018), illetve települési léptéken (BERTUS, Z. 2017; VIDA GY. 2016) 
végezték vizsgálataikat. Ezek alapján kimutathatóak voltak az egyes választások alkalmával 
kialakult makro-társadalmi törésvonalak, mint például a város-vidék kettősség, a társadalmi 
státusz, vagy a romák arányának differenciáló hatása, amely a radikális voksok területiségére 
volt leginkább befolyással (VIDA, GY.–KOVÁCS, Z. 2017). Azonban olyan nagyvárosi terek 
esetében, ahol a belső változatosság és az időbeli átalakulás is jelentős, ezek elfedhetik a kisebb 
léptéken megfigyelhető térbeli összefüggéseket és különbségeket. Ezek közé tartozik a 
szomszédsági hatás és a kontextus elméletből eredeztethető magyarázatok, amelyek az adott 
földrajzi tér választói magatartásra gyakorolt hatását hangsúlyozzák. Ezek alapján az egyén 
társadalmi hátteréből eredő magatartását felülírhatja vagy befolyásolhatja lakóhelyének jellege. 

A választói magatartás térbeliségének – és főleg annak kisebb léptékű – vizsgálata 
amellett, hogy a voks társadalmi és földrajzi hátterének magyarázatául szolgál, önmagán 
túlmutató információval is rendelkezhet. Így a választási részvétel jó indikátora lehet például 
számos társadalmi folyamatnak. Azok a területek ugyanis, ahol a lakónépesség politikailag 
aktív, az egyrészt a választási részvétel arányában is megmutatkozik, másrészt az adott hely 
ügyeinek érdekérvényesítése – a politikai térben való reprezentációja – is hatékonyabban 
érvényesül. Ezáltal a választásokon való részvétel térbeli különbségei az adott terek 
érdekérvényesítési képességeinek és reprezentációjának fokmérője is lehet. Ráadásul a 
részvétel időbeli változása jelezheti egy adott terület átrendeződését is, utalhat helyben meglévő 
konfliktusokra, vagy az állami intézményekbe vetett bizalom csökkenésére. Ezen kívül nem 
csak a részvétel, hanem a pártok támogatottságainak térbeli-időbeli változása is utalhat 
nemcsak az adott politikai szereplő teljesítményére, de az adott terület társadalmi átalakulására 
is. Mindemellett az egyes földrajzi keretekben tapasztalható szavazat-homogenizálódási vagy 
esetleg -heterogenizálódási folyamatok utalhatnak a helyben lévő társadalom ideológiai 
irányultságának változására is. Ezáltal a választási földrajz a választói magatartás 
térbeliségének vizsgálatán keresztül már nem csupán a választási eredmények egyszerű 
térképezését jelenti, hanem a választási adatok vizsgálatával komplex társadalmi folyamatok 
értelmezése is lehetségessé válik. Egyrészt azért, mert a választások időben gyakrabban 
szolgáltatnak területileg nagy felbontású információkat, mint a népszámlálások. Másrészt azért, 
mert – ahogy az előzőekben is láthattuk – a voksolás nagy arányban összefügg, a társadalmi-
gazdasági helyzet változásával, társadalmi térfolyamatokkal, s ennél fogva számos esetben ezek 
indikátoraiként szolgálhatnak. 
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A választói magatartás kisléptékű vizsgálata a nagyvárosi terekben tehát mind a 
választások eredményeit, mind az egyes lokális terek társadalmát magyarázni kívánók számára 
hasznos információkkal szolgálhat. E tényezők nagyvárosi térben történő kimutatására a lehető 
legkisebb területi léptékű adatbázison elvégzett statisztikai módszerek kínálnak lehetőséget 
(CHARNEY, I.–MALKINSON, D. 2015). Ennek ellenére hosszú idősoros, mikro-léptékű vizsgálat 
– egyrészt a választási eredményeket tartalmazó (szavazóköri szintű) adatok 
hozzáférhetőségének és minőségének alacsony színvonala, másrészt a folyamatosan átrajzolt 
határok miatt – hazánkban nem készült. Ráadásul a szavazókörök nem esnek egybe a 
népszámlálás által használt számlálókörzeti határokkal, amely tovább nehezíti a választási 
eredmények és a társadalmi adatok mikro-léptékű összevetését. 

A nagy térbeli felbontású, hosszú idősoros, választási eredmények adatbázisa alkalmas 
lehet az egyes pártok szavazótábori átrendeződéseinek számszerűsítésére. Az ezek között 
húzódó törésvonalak jelentősége és megléte ugyanis időben – a pártok ideológiai változásának, 
vagy új témák felszínre kerülésének hatására – folyamatosan változik. Hazánkban korábban a 
választók pártválasztásának változását egyrészt közvéleménykutatásokkal vagy az egész 
országot lefedő nagy (választókerületi) léptékű vizsgálatokkal kívánták kimutatni (VIDA GY.–
KOVÁCS Z. 2017), azonban míg előbbi a földrajzi tér szerepét, addig utóbbi a nagy egységeken 
belüli eltéréseket hagyta figyelmen kívül. Mindemellett a nagyvárosi terek belső átalakulásának 
gyors üteme is indokolná az ilyen léptékű vizsgálatokat. A rendszerváltozás után felgyorsuló 
szuburbanizáció nem csak a népesség kirajzását, hanem a központi településen belüli 
átrendeződését is eredményezte (DÖVÉNYI Z.–KOVÁCS Z. 1999). A belső városrészekben 
közvetlenül egymás mellett dzsentrifikációs és gettósodási folyamatok jelentek meg (KOVÁCS, 
Z. 1998). A lakótelepek vagy a belső munka-, illetve lakóöv társadalmi szerkezetének 
rendszerváltozás óta történő átalakulása, a lakóparkok megjelenése, mind a város szövetének 
és lakónépességének térben rendkívül összetett és sokszínű átalakulását hozta magával, amely 
hatott a választói magatartás térbeni leképeződésére is. 

A dolgozat a fentieknek megfelelően az egyetlen hazai világváros – Budapest – hosszú 
idősoros elemzésével kíván bekapcsolódni a választói magatartás térbeliségének elemzésébe, 
egyrészt módszertani újításával, amely a nemzetközi szakirodalomban ismert (de hazai 
viszonylatban eddig nem alkalmazott) módszeren – a területi interpoláción – belül egy, a hazai 
viszonyoknak is megfelelő, de globálisan is alkalmazható algoritmuson alapul, amely képes az 
inkonzisztens térfelosztásban található adatbázisok aggregációjára, együttes alkalmazására. 
Másrészt a kialakított adatbázis segítségével a választói magatartás időbeli átalakulásának és 
térbeli-társadalmi összefüggéseinek statisztikai vizsgálatával, az eddigi – nagyobb léptékeken 
nem megjelenő – kapcsolatok számszerűsítésére tesz kísérletet. Ilyen összefüggések meglétét a 
módosított területi egység problémája (WONG, D.W.S. 2004) feltételezi, amely az egyes 
léptékek közötti kapcsolat-változásokra hívja fel a figyelmet. A kutatás a rendszerváltozás óta 
eltelt több mint harminc év városi szavazótábori átalakulásával, annak térbeliségével 
foglalkozik és kitér a mögöttük rejlő társadalmi-gazdasági (városi) mintázatok számszerűsített 
összefüggéseire. A szomszédsági hatás tesztelésével nem csupán az egyes társadalmi tényezők, 
hanem önmagában a földrajzi tér hatását is vizsgálja. A kutatás során négy fő kérdést 
fogalmaztam meg, amelyek lefedik a bevezetésben és a problémafelvetésben 
megfogalmazottakat: 
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1. Milyen lehetőségek kínálkoznak inkonzisztens térfelosztásban található adatbázisok 
együttes használatára? 

2. Milyen térszerkezettel írható le a választói magatartás Budapesten és ez hogyan 
rendeződött át a rendszerváltozás után az országgyűlési választási eredmények 
tükrében? 

3. Milyen egyéb társadalmi jelenségek értelmezéséhez járulhat hozzá a választói 
magatartás időbeliségének elemzése? 

4. Milyen tényezők befolyásolták a választói magatartás térszerkezetének átalakulását az 
elmúlt időszakban? 

A megfogalmazott kérdések megválaszolásával a doktori kutatás Budapest 
rendszerváltozás óta tartó választási földrajzi térszerkezetét, annak átalakulását, a pártok 
szavazótáborainak térbeli átrendeződését, valamint komplex társadalmi hátterét kívánja 
számszerűsíteni, elemezni, értelmezni és vizualizálni. Mindemellett a dolgozat módszertani 
kísérletre is törekszik, az első kérdésre válaszként kidolgozott univerzális területi interpolációs 
eljárással, amely képes inkonzisztens térfelosztásban található adatbázisok együttes használatát 
megvalósítani. 
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2. A választói magatartás elmélete és térületi összefüggései 

A választási földrajz a politikai földrajzon belül foglal helyet, amely azonban, az 
elemzésének tárgyából fakadóan, rendkívül sok területről (jog, politológia, történettudomány, 
matematika, statisztika, játékelmélet, közvéleménykutatás, szociológia, marketing, 
társadalompszichológia, közgazdaságtan stb.) származó tudományos eredményt integrál és 
használ fel (HAJDÚ Z. 2006). Jelentősége több hullámban, először 1945-ben, majd 1990-ben 
nőtt meg, mindkét esetben a világ demokratizálódásának és az általános választójog, valamint 
a választhatóság kiterjesztésének folyományaként (BÉKÉSI L. 2004). 

A politikai földrajzon belül elfoglalt helyét maga a vizsgálati tárgya, a választási 
mechanizmusok térbeliségének elemzése adja. Mivel az országok túlnyomó többségében a 
geopolitikai folyamatokat meghatározó fontos szereplőket hazájuk választásán keresztül a 
nemzetük polgárai legitimálják (BLACKSELL, M. 2006), ezért igen fontos annak a 
mechanizmusnak a vizsgálata, amely ezeket a szereplőket belehelyezi a politikai térbe. Annál 
is inkább, mivel a választásokkal kapcsolatos vizsgálatok a szavazók és a politikusok közötti 
összefüggéseket, ezáltal a közéleti diskurzusok jelentős részét is hivatottak feltérképezni. Ebből 
következően a választási földrajz számos tudományterület számára szolgálhat információval 
arról, hogy az egyének vagy társadalmi csoportok döntési mechanizmusait milyen térbeli 
tényezők magyarázzák. 

A választási földrajzi kutatások három nagy téma köré csoportosulnak, a választási 
términtázatok magyarázata, a szavazat lokális kontextusainak azonosítása és a voksok 
mandátummá alakításának földrajzi kérdései (AGNEW, J. 1990; FLINT, C.–TAYLOR, P.J. 2011; 
LEIB, J.–QUINTON, N. 2011; SHIN, M.E. 2015; TAYLOR, P.J.–JOHNSTON, R.J. 1979). Jelen 
dolgozat az első két témára fókuszál, azon belül is a nagyvárosi térségeken belüli términtázatok 
időbeli átalakulására és ezek társadalmi összefüggéseire. A téma hazánkban és nemzetközileg 
is kevéssé kutatott, viszont a nagyvárosok nagyfokú diverzitása indokolttá teszi annak 
vizsgálatát a városon belüli választási mintázatok megjelenésében. Az ide vonatkozó elméleti 
kereteket a következő sorrendben mutatom be, a voksok térbeli elrendeződésének általánosabb 
megértése érdekében először a választói magatartás különböző elméleteit fejtem ki, majd az 
időbeliséget is hozzáadva, a szavazótáborok átalakulásának, a választói magatartás időbeli 
változásának folyamatait részletezem. Ezek után a városi jelenségekkel összefüggő választói 
magatartás vizsgálatok bemutatásával az elméleti keretet városi térbe helyezem. Végül a 
társadalmi státusz és annak diverzitása, valamint ezek a választói magatartáshoz való 
kapcsolódási pontjait fejtem ki. 

2.1. A választói magatartás elméletei 

A választói magatartás fogalmát számos tudományterület használja és kutatja, más-más 
nézőpontból. A különböző diszciplínák azonban a választói magatartás szűkebb fogalmában 
egyetértenek, mivel egy jól körülhatárolható és definiálható cselekvésről van szó. A fogalom 
két részre oszlik, egyrészt a választónak meg kell hoznia azt a döntést, hogy részt vesz-e a 
választáson, és ha igen akkor melyik politikai szervezetet vagy jelöltet támogatja szavazatával. 
Míg a voks leadásának gyakorlati megvalósításában a fenti sorrendben történnek az események, 
addig a döntések megszületése az esetek többségében fordítottan megy végbe. Mivel a választó 
nagyrészt előbb hozza meg a döntését arról, hogy melyik pártot vagy jelöltet fogja támogatni, 
mint azt, hogy elmegy-e (vagy el tud-e menni) szavazni. A különböző elméletek a választói 
magatartás ezen két cselekvés valamelyikét vagy mindkét részét próbálják magyarázni. 

A dolgozat alapvetően a választói magatartás térbeli vetületével foglalkozik, azonban 
fontos részletezni a jelenség nem térbeli magyarázatait is. Az emberi viselkedés magyarázatára 
számos elmélet született, amely a térbeliséget nem helyezi a középpontba, azonban fontos 
megállapításai vannak a társadalmi és politikai folyamatok alakulása szempontjából. 
Döntéseink meghozatalát ugyanis számos más tényező befolyásolja, amelyeket a következő 
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alfejezetben részletezett elméletek tárják fel. Ezek a folyamatok azonban mind térbe 
ágyazódnak be, így az ezt követő alfejezetben már a földrajzi fókuszú magatartási elméleteket 
ismertetem. 

2.1.1. A választói magatartás általános elméletei 

A választásokkal foglalkozó tudományok axiómája, hogy a választók döntéseit nem a 
véletlen hozza létre, hanem valamilyen mögöttes társadalmi magyarázata van a választói 
magatartásnak (MILLER, W.L. 1992). A különböző tudományágak attól függően, hogy mi a 
vizsgálatuk kiindulópontja más-más magyarázatokkal szolgálnak. A választói magatartás 
mikroszociológiai elméletét többek között Berelson és Lazarsfeld hozták létre, amelyet három 
könyv a The People’s Choice (Az emberek választása) (LAZARSFELD, P.F. et al. 1944), a Voting 
(Voksolás) (BERELSON, B.R. et al. 1954) és a Personal Influence (Személyes befolyás) (KATZ, 
E.–LAZARSFELD, P.F. 1955) foglal össze. 

Az elmélet alapján az ember döntését a társadalmi csoportja, a vallásossága és a lakóhelye 
(személyes kapcsolatai, tehát a környezete) nagymértékben meghatározza. Annak ellenére, 
hogy a végső döntésben a térbeliség is megjelenik, az elmélet inkább a társadalmi csoporthoz 
való tartozást és az aktív társadalmi kapcsolatokat emeli ki, ezért sorolható az általános 
elméletek közé. A szerzők vizsgálata elsődlegesen a választási kampányok alatt végbement 
pártpreferencia változásra irányult. Véleményük szerint a választópolgárok jelentős része nem 
változtatja meg ezen időszak alatt az előzetes döntését azzal kapcsolatban, hogy melyik pártra 
vagy jelöltre adja le a voksát. Akik viszont az utolsó pillanatban változtatnak preferenciájukon, 
ők sem hosszas mérlegelést követően jönnek rá eredeti döntésük helytelenségére, hanem épp 
ellenkezőleg, itt is az adott társadalmi csoportba való tartozás a legnagyobb befolyásoló 
tényező, csak a kiindulópontjuk nem egyezett csoportjuk választásával (LAZARSFELD, P.F. et 
al. 1944). 

A társadalmi csoportok és hálózati kapcsolódások fontosságát megerősítették későbbi 
könyvükben, kiegészítve azt a politikai kérdések, események és elvek hatásának elemzésével 
(BERELSON, B.R. et al. 1954). A választók ismerete az aktuális témákkal és kérdésekkel 
kapcsolatban hiányos és korlátozott, nagy többségüknek alapvető elveik sincsenek a 
gazdasággal vagy a politikával kapcsolatban. Ezáltal eredményeik azt mutatták, hogy az 
emberek választási döntéseit egyáltalán nem befolyásolják racionális érvek, a pártok vagy a 
jelöltek elvei, sokkal inkább egy konkrét társadalmi csoporthoz való tartozás. Állításuk szerint 
azonban pont ez áll a demokrácia hosszútávú fenntarthatósága és sikeressége mögött. Az egyén 
ugyanis legtöbbször nem saját elvei, értékrendszere, érdekei vagy a jelöltek, pártok 
programjainak tüzetesebb átvizsgálása alapján dönt, ami gyakorta felborítaná a stabil 
pártrendszert a folyamatos átrendeződések. A választónak ugyanis alig van – sőt többnyire 
hiányzik – a motivációja a politikai kérdésekkel való foglalkozásra, így a legtöbben részt sem 
vennének a választásokon. Ezzel szemben az elmélet szerint leginkább a különböző társadalmi 
csoportoknak/közösségeknek vannak érdekeik és pártkötődésük, a választó pedig a csoporthoz 
való tartozás támogatását biztosítja a szavazatával (ANTUNES, R. 2010). 

A szociológiai elmélet szerint tehát a választó döntését leginkább csoporthoz 
(demográfiai, társadalmi, kulturális stb.) való tartozása határozza meg, mégpedig az informális 
kapcsolatrendszerén keresztül történő kommunikáció által. Az elmélet szerint a tömegmédia 
nem közvetlenül jut el mindenkihez, hanem az úgynevezett véleményvezéreken keresztül, akik 
egy-egy adott társadalmi csoportba ágyazódnak be. Ez a kommunikáció kétlépcsős áramlása, 
amely szerint a politikai ügyek vagy események először ezekhez a véleményvezérekhez jutnak 
el, majd ők ezeket ellátva a csoportjuknak megfelelő kommentárokkal, gondolatokkal és 
viszonyulással közvetítik a politika iránt kevésbé érdeklődőknek. Míg az 1944-es munka 
(LAZARSFELD, P.F. et al. 1944) még csak megemlítette a tömegmédia és a véleményvezérek 
kapcsolatát és ezek kommunikációra gyakorolt szerepét, addig KATZ és LAZARSFELD (1955) 
már befejezte az áramlási modell beépítését az elméleti keretrendszerbe. Ez alapján a szavazók 
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közötti interakciókban áramlanak a politikai üzenetek és hírek, amelyek ezáltal már el vannak 
látva az adott társadalmi csoport viszonyulásával. Folyamatosan építve és újraépítve az 
üzenetekhez tartozó jelentéstartalmakat fenntartják a társadalmi csoporton belüli stabilitást és 
ezzel az egész rendszer stabilitását. 

ROBINSON (1976) ezt tovább pontosította a politikai tájékozottság szintjének 
bevezetésével. Az 1968-as választás során végzett kutatásai azt mutatták, hogy minél inkább 
tájékozott egy választó, annál kevésbé lesz rá hatással a tömegmédia. Ha ez a szint elér egy 
kritikusan alacsony pontot, akkor fog a választó kizárólag a tömegmédiából információt kapni, 
viszont a többi esetben (ami a választók jelentős többségét jelenti) az információk és ideológiák 
nem két lépcsőben, hanem folyamatosan jutnak el a tájékozottabbak felől a tájékozatlanabbak 
felé. Ehhez a szétválasztáshoz ZALLER (1992) is csatlakozik, mivel szerinte, aki magasabb 
szinten tájékozódik a politikai elit diskurzusaiból, amit a tömegmédián keresztül ér el, az több 
információval rendelkezik, de ennélfogva többet is utasít el, mivel egy átfogó világképet tud 
kialakítani magának a többlet információ segítségével. Azonban a felszínesen tájékozódó 
választó kevesebb információval rendelkezik és ezáltal kevesebbet is tud elutasítani, az 
inkonzisztens világképe miatt, amivel fenntartja ezt az inkonzisztenciát. Ezáltal ráadásul az 
alacsonyabb szinten tájékozódó választó voksát sokkal inkább meghatározza a társadalmi 
csoporthelyzete (TÓKA, G. 2005a). Így ezzel nem csak a személyek közti információ átadási 
mechanizmus, hanem a szavazókon belül lezajló interpretációs folyamatok is előtérbe kerültek 
a választói magatartási szakirodalomban. 

Míg Berelson és Lazarsfeld szociológiai elmélete mikro-léptékben fogalmazta meg 
összefüggéseit, addig LIPSET és ROKKAN (1967) makroszociológiai elméletet alkottak, azt 
állítva, hogy a válaszói magatartást, a párthovatartozást és a politikai részvételt a társadalomban 
történelmileg fennálló társadalmi-gazdasági törésvonalak határozzák meg, amelyek az adott 
nemzeten belül történelmileg kialakulnak. Ezek eredetét két forradalomhoz kötik, egyrészt a 
nemzetállami, amelyből a centrum-periféria, valamint az állam-egyház, másrészt az ipari, 
amelyből a város-vidék illetve a tőkés-munkás törésvonalak eredeztethetőek (JOHNSTON, R.J. 
1990). Mindegyik esetben egy-egy történelmi szembenállásból eredeztetik a törésvonalakat: az 
első esetben a gyökerek a 16. és 17. századi reformációs, valamint ellenreformációs törésből 
származó nemzeti és nemzetállamok feletti, valamint a nemzeti nyelv és a latin közötti 
különbözőségekből származtatják a nyelvi, illetve az etnikai alapon szerveződő pártokat. Ez él 
tovább napjaink globalista és antiglobalista szembenállásában. Az állam-egyház törésvonalat 
az 1789-es francia forradalomból és annak szekuláris törekvéséből származó szembenállásból 
eredeztetik. A harmadik fő törésvonal az ipari forradalomhoz köthető város-vidék ellentét, 
amely a 19. századi ipari forradalomból származó területi, gazdasági átalakulásból ered. Ennek 
a két pólusát a vidéki-agrár és a városi-liberális pártok alkotják. Az utolsó klasszikus 
törésvonalat az 1917-es nagy októberi szocialista forradalomhoz kötik, mely az 
osztályhelyzetből fakadó (tőkés-munkás) szembenállást emeli a középpontba (RÖMMELE, A. 
1999). 

A törésvonal elmélet egyik fő állítása a befagyás hipotézis volt, mely szerint a választói 
magatartásban található differenciák és az azokat magyarázó törésvonalak az 1920-as évek óta 
változatlanok és generációkon keresztül átöröklődnek. Eredményeik alapján még a második 
világháború is csak mérsékelten változtatta meg a fennálló törésvonalakat és a pártok pozícióit 
(LIPSET, S.M.–ROKKAN, S. 1967). Ez felerősödik abban az esetben, amikor a választók 
érzékelik, magukévá teszik és ezáltal újratermelik ezeket a különbözőségeket, így ezek 
magában a politikai rendszerben is intézményesülnek (BÉRTOA, F.C. 2014; MANZA, J.–
BROOKS, C. 1999). A hipotézist azonban már az 1980-as évektől a posztmodern 
társadalomszerkezet kialakulásától kezdve folyamatos kritikák és cáfolatok érik, melyek szerint 
a választói magatartás és az azokat befolyásoló törésvonalak sem állandóak (PEDERSEN, M.M. 
1979; RÖMMELE, A. 1999; SHAMIR, M. 1984). A posztmateriális értékek megjelenése ráadásul 
új törésvonalakat alakít ki a társadalomban, s ezzel új dimenziókat hoz létre a választói 
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magatartás társadalmon belüli eltérésében (INGLEHART, R. 1981; KNUTSEN, O. 1989, 1990). A 
választói magatartás időbeli átalakulását bővebben a 2.2-es alfejezetben részletezem. 

A közgazdaságtan alapú választói viselkedés elmélet az emberek racionális választását 
veszi figyelembe (DOWNS, A. 1957). Ez alapján a szavazóknak van egy bizonyos céljuk és azt 
a szavazás (vagy éppen a nem szavazás) lépésével a leghatékonyabban kívánják elérni, így ez 
befolyásolja őket döntésük meghozatalában. Mérlegelik a szavazással járó költség és az abból 
származó haszon valószínűségének egymáshoz viszonyított arányát. Ehhez a választó jövőbeli 
események (pl. az adott párt vagy politikai szereplő intézkedései, amelyeket akkor foganatosít, 
ha a hatalmat megkapja hozzá) valószínűségét mérlegeli, amihez szükséges a rendszer és a 
cselekvők konzisztens és elszámoltatható viselkedése (ANTUNES, R. 2010). Az elmélet fontos 
eleme a kellő információ megszerzése, amelynek segítségével a választópolgár képes a 
voksából származó saját hasznát kiszámítani (BRUSCA, I.–MONTESINOS, V. 2006). Ezzel a 
racionális választás alkalmazhatóságának és helyességének keretrendszerét is kijelöli, 
elválasztva azt az elköteleződésekkel magyarázott szociológiai elméletektől, ugyanis a politikai 
diskurzusban való tájékozottság és a konzisztens világkép függvényében magyarázható az 
egyén választói magatartása vagy az előbbivel vagy utóbbival. Többek között ezt a tézist 
támasztotta alá TÓKA (2005a) is. 

Földrajzosok számára félrevezető módon DOWNS (1957) térbeli elméletnek (angolul 
spatial theorynak) nevezte el azt a valószínűségi eljárást, amely szerint az egyes választók a 
pártjukat választják. A modell egy n-dimenziós térben – ahol „n” a különböző szakpolitikai 
dimenziók számát jelöli – pontként helyezi el mind a választókat, mind pedig a pártokat a 
különböző dimenziókban elfoglalt álláspontjuk alapján. A választó pedig azt a pártot fogja 
támogatni szavazatával, amelyik hozzá ebben a hipotetikus térben a „legközelebb áll” 
(ENELOW, J.M.–HINICH, M.J. 1989). A későbbiekben az elmélet a szakirodalomban egyrészt a 
közelségi szavazás (proximity voting) elnevezést kapta, az alternatívájaként létrejövő 
oldalpreferenciális voksolással (directional voting) szemben (RABINOWITZ, G.–MACDONALD, 
S.E. 1989). Utóbbi szerint a választó preferenciáját nem csak a szakpolitikai távolság, hanem 
az adott párt ideológiai oldala (FAZEKAS, Z.–MÉDER, Z.Z. 2013), és az egyes szakpolitikai 
intézkedésekhez fűződő érzelmi viszonyulása (GALLATI, L.–GIGER, N. 2020) is befolyásolja. 

Az elméletnek számos kritikája látott napvilágot. Mivel számos szerző szerint abban az 
esetben, ha a szavazók egyéni szinten kezelnék a szavazásból származó előnyöket, akkor senki 
nem szavazna (például ezt mondja a mikroszociológiai elmélet is). Ezen kívül a fent említett 
konzisztens viselkedés sem jellemző minden esetben a politikai pártokra és szereplőkre, a 
demokratikus rendszer vagy a szavazók döntési képessége ennek ellenére nem omlik össze. 
Továbbá azt is kritizálták, hogy egy racionális döntéshez szükséges a kellő információk 
begyűjtése is (ami a szavazás időbeli költségét terheli), viszont ezt olyan személyek sem gyűjtik 
össze, akik végül szavaznak, így a szavazatuk irracionális lesz (POPKIN, S.L. 1991). Ráadásul a 
közelségi és oldalpreferenciális választási elméletek nehezen vizsgálhatóak, és a meglévő 
különböző empirikus vizsgálatok is merőben eltérő következtetésekre jutottak (LEWIS, J.B.–
KING, G. 1999). Mindezen kritikákkal együtt mind a pártok mind pedig a választók ideológiai 
vagy szakpolitikákkal kapcsolatos véleményváltozásának kimutatására (amelyeket 
részletesebben a 2.2-es alfejezetben ismertetek) a közelségi szavazásnál alkalmazott n-
dimenziós tér kiválóan alkalmas. 

Mindezek mellett a racionális választás elméletéből deduktívan következik – egy nagyon 
fontos viselkedésmintázat – a stratégiai voksolás jelensége, amely során a választó nem az 
elsődleges, hanem a választási esélyeket figyelembe vevő, másodlagos vagy akár harmadlagos 
preferenciájára voksol (ALVAREZ, R.M.–NAGLER, J. 2000; BLAIS, A. et al. 2001). Ez a jelenség 
általában többségi (vagy vegyes) választási rendszerekben fordul elő, ahol az adott 
választókerület megnyerésére korlátozott számú jelöltnek van esélye, így a kisebb 
támogatottságú jelöltek szavazói részéről stratégiai elfordulás figyelhető meg (DAOUST, J.F.–
BOL, D. 2020). Ez a jelenség előfordul arányos (pártlistás) választási rendszerek esetében is, 
viszont itt a határ az úgynevezett életképes (viable) és nem életképes (non-viable) pártok között, 
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alacsonyabb szinten húzódik. Míg az előbbire érkeznek a stratégiai szavazók voksai, addig az 
utóbbiaktól pártolnak el, mivel vélhetően nem érik el a bejutáshoz szükséges támogatottságot, 
így a racionális választó nem kívánja elvesztegetni a szavazatát (olyan pártra leadott szavazat 
minősül ennek, ami nem kerül be a törvényhozásba) (COX, G.W. 1997). A stratégiai 
választásnak nagy jelentősége van a nemzetközi szakirodalomban, és hazánkban is egyre 
aktuálisabbá válik a kérdés a választási rendszer megváltozásával, bár továbbra is egy kevésbé 
kutatott téma. 

A pszichológia képviselői is szolgáltak a választói viselkedést leíró magyarázattal, a 
pártidentifikációs elmélettel, amelyet CAMPBELL és szerzőtársai (1960) alkottak meg. Ez 
alapján a választó döntését nem valamilyen racionális mechanizmus, hanem sokkal inkább 
érzelmi viszonyulásai alapján hozza meg. A párthovatartozást sokkal inkább a szimpátia 
befolyásolja és a voks leadásával erősíti meg ezt az érzelmi kötődést. A modellt 
továbbfejlesztve arra a megállapításra jutottak, hogy a választók pártidentitása vagy 
pártkötődése nagyon hasonló egy valláshoz való tartozáshoz, vagyis a választók inkább hisznek 
egy pártban, mintsem racionális a támogatásuk (MILLER, W.E.–SHANKS, J.M. 1996). Ezáltal 
egy egyén választói identitásának megváltozása ritka és, ha meg is történik, rendkívül hosszú 
folyamat vagy valamilyen drasztikus esemény (például tragédia), vagy az élethelyzet (házasság, 
munkahely, lakókörnyezet, szociális háló) gyökeres változása következményeként áll elő 
(CAMPBELL, A. et al. 1960; STANLEY, H.W.–NIEMI, R.G. 1991). 

Mindezek mellett számos kutatás mutat rá a választói magatartás és a társadalmi tőke 
között meglévő összefüggésekre is (ALESINA, A.–LA FERRARA, E. 2000, 2002; PUTNAM, R.D. 
1995). Putnam fejlesztette ki a speciálisan az amerikai demokrácia állapotának elemzéséből 
származó és a bizalom köré szerveződő saját társadalmi tőke elméletét (SIISIÄINEN, M. 2003). 
A szerző a társadalmi tőkével kívánta magyarázni a választói viselkedésen belül annak egyik 
momentumát, a választói aktivitást. Szerinte a társadalmi tőke a társadalmon belül lévők 
interakciójából létrejövő közös tudás, amelynek a megléte erősíti a társadalmon belüli kohéziót. 
Ez pedig a szavazók magas részvételéhez vezet a közös ügyek tekintetében (és nem csak a 
választások idején). Kérdőíves felmérések szerint, ha a társadalmi interakciók száma és a 
társadalmi tőke csökken, akkor ezzel párhuzamosan a választói részvétel is csökken 
(WILLIAMS, C.J. 2011). Ráadásul az egyes lokális területek magas szintű kohéziója növeli az 
egyes társadalmi csoportok közötti helyi kommunikációt is, így felülírva a csoportkötődésből 
származó választói döntést, amely így a következő alfejezetben részletesebben tárgyalt 
szomszédsági hatáshoz, némely esetben a kontextus hatáshoz vezethet. 

A választói magatartásról alkotott képünket nemcsak elméletek, hanem az adott korban 
zajló folyamatok is meghatározzák. Ilyen a politikai polarizáció, amely viszont jelentősen 
befolyásolja az egyes demokráciákat és a választói magatartást a közbeszéd minőségén és 
állapotán keresztül. A politikai polarizáció alapvetően a szavazók, a pártok, valamint a politikai 
szereplők, illetve oldalak ideológiai eltávolodását jelenti. A folyamattal a centrum kiüresedése 
és az extrém politikai nézetek felerősödése jár együtt (KINSELLA, C. et al. 2015). Ez 
véleménybuborékok kialakulását vonja maga után (akár a fizikai, akár az online térben), amely 
tovább tudja mélyíteni a szakadékot az egyes pártokat vagy ideológiákat támogató szavazók 
között. A politikai diskurzus polarizációját vizsgálták a 2016-os amerikai elnökválasztás 
alkalmával a Twitter (GROVER, P. et al. 2019) és a Brexit népszavazás kapcsán a Facebook 
segítségével (DEL VICARIO, M. et al. 2017). Mindkét kutatás a közösségi médiában két 
egymástól elkülönülő és egymással egyáltalán nem kommunikáló csoportot (echo chambert) 
talált, amelyek két különböző politikai oldalhoz tartoztak és ugyanazon híreket teljesen 
másképp interpretálták. Ez a választói magatartást alapvetően határozhatja meg a két tábor 
szembenállásával és átjárhatatlanságával. 

Mint láthattuk a különböző tudományterületek irányából érkező választói magatartás 
elméletek mind az emberek politikai döntéseinek mögöttes társadalmi tényezőit kívánják 
megragadni és magyarázni. Közös bennük, hogy különböző nézőpontból ugyan, de 
mindannyian szabályszerűségeket vélnek felfedezni az egyes társadalmi folyamatok és a 
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választói döntések között. Ráadásul némely elméletek akár közvetlenül (pl. a szociológiai vagy 
a törésvonal elmélet), de a legtöbbje inkább közvetve a választók térbeli elhelyezkedését is 
fontosnak tartja. Ezekhez kapcsolódva a továbbiakban a választói magatartás pusztán földrajzi 
elméleteit mutatom be, melyek kutatásaimra is hatással voltak. 

2.1.2. A választói magatartás térbeliségének elméletei 

A választói magatartás térbeliségével a geográfián belül elsősorban a választási földrajz 
foglalkozik. A tudományterület elméleteinek bemutatása egy szűkebb megközelítésben – mivel 
ennek tágabb kifejtése egy korábbi munkában már megtörtént (VIDA GY. 2020) – csupán a 
választási términtázatok és ezek mögöttes tényezőinek vizsgálatán keresztül, kronológiai 
sorrendben történik. Az első választási földrajzi munka André Siegfried nevéhez fűződik, aki 
1913-ban megjelentette Nyugat-Franciaországról szóló munkáját, amelyben a választási 
eredmények területi mintázataiban szabályszerűségeket fedezett fel. Szerinte ezek a mintázatok 
kapcsolódnak bizonyos gazdasági, szociális, demográfiai, vallási és történelmi területi 
differenciákhoz (MEZŐ F. 2003). Rövidesen Angliában (KREHBIEL, E. 1916), Svédországban 
(TINGSTEN, H. 1937) valamint Magyarországon (FODOR F. 1921) is elkészültek az első 
választási földrajzi munkák. Míg az első egy términtázatokat bemutató és azok természeti, 
gazdasági és társadalmi okait firtató munka, addig TINGSTEN (1937) már a későbbi 
szakirodalom által rendkívül sokat használt ’szomszédsági hatás’ fontosságát is felveti úgy, 
hogy a jelenséget nem nevezi meg és nem fejti ki explicit módon. Ezzel szinte párhuzamosan 
Magyarországon is elindult a választások eredményeinek térképre vitele, mivel a trianoni 
békeszerződésre készülve Fodor Ferenc is elkészítette a dualizmus kori Magyarország 1861 és 
1915 között zajló választási eredményeket megjelenítő térképét. Majd ezt követően a választási 
földrajz a két világháború közötti Horthy-korszak alatt kizárólag a választókerületek 
aránytalanságait ábrázoló térképsorozatra (KOGUTOWICZ, K. 1944) korlátozódott, Teleki Pál 
annak ellenére nem foglalkozott választási földrajzzal, hogy annak akár propagandisztikus 
jelentősége is lehetett volna az etnikai alapú revízió megalapozásában (PAÁR, Á.F. 2015). A 
kor technikai és módszertani lehetőségeihez mérten, egy-egy választási térkép elkészítéséhez 
akár heteket, vagy hónapokat kellett dolgozni, amelynek célja a választási eredmények 
feltérképezése és leírása, valamint pár akkor ismert gazdasági- vagy társadalmi jellemzővel való 
összevetése volt. 

Mindezek nyomán az 1940-es évek végéig a választási földrajzot egy empirikus és 
pozitivista, az akkori kor szellemében kvantitatívnak mondható, kezdetben francia (ott nem 
választották külön a választási szociológiától), majd később angolszász dominanciával 
jellemezhető tudományágnak lehetett tekinteni (DAVIS, M. 1958; HAJDÚ Z. 1992). Ez tovább 
erősödött az 1950-es évektől kezdve a földrajz kvantitatív forradalmának hatására, ahol 
közelebb került a hagyományos természettudományokhoz. Azonban ez a politikai földrajz 
egészére nem feltétlenül volt jellemző. BERRY (1969) egy könyvrecenzióban „haldokló 
holtágként” (moribund backwater) jellemezte a politikai földrajzot, az 1930-as évek 
geopolitikai felfogásának erőltetése miatt. A politikai földrajz ugyanis sok esetben nem tudott 
a régi, regionalista, a teret egy a társadalomtól független konténerként felfogó szemlélettel 
szakítani. Az 1950-es és 70-es évek közepe között eltelt húsz év azt mutatja, hogy a választási 
földrajz sem reagált a leggyorsabban a kvantitatív forradalom trendjeire (BURTON, I. 1963). 
Ráadásul nemcsak a földrajz, hanem a határtudományok képviselőitől is érkezett kritika a 
részdiszciplína irányába. ROWLEY (1969) a viselkedéstudomány és különböző 
társadalomelméletek irányából megfogalmazott kritikája alapján a választási földrajz számos 
esetben nem használta fel a különböző társtudományok már meglévő elméleteit a munkáiban, 
utalva COX (1968)-as munkájára. 

Változást hozott, hogy az 1970-es évek elejétől a választási földrajz élen járt a politikai 
földrajz megújításában (JOHNSTON, R.J. 2001). Ehhez egyrészt a klasszikus területi egységek 
elemzésén felülemelkedve, maguknak a lehatárolások hatásának vizsgálatával TAYLOR (1973) 
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járult hozzá, aki a voksok és a mandátumok arányai közötti differenciának kérdését is 
boncolgatta (GUDGIN, G.–TAYLOR, P.J. 1979), valamint a módosított területi egység 

problémáját vezette be a választási földrajzi diskurzusba (TAYLOR, P.J.–OPENSHAW, S. 1979). 
Az angolszász világra jellemző többségi választási rendszerből fakadóan az amerikai és brit 
választási földrajzi munkák sok esetben a választókerületi lehatárolással foglalkoznak (mint 
ahogy a fenti három példa is mutatja). Amellett, hogy a választókerületek határainak meghúzása 
befolyásolja a választások eredményeit (KOVALCSIK T. et al. 2016), a választói magatartásra is 
hatással van. Ugyanis egyes területek politikai aktivitását és ezáltal választási részvételét 
csökkentheti egy társadalmilag heterogén kerületi lehatárolás, amelyben a kisebbségbe szorult 
társadalmi csoportok számára esélytelenné válik a képviselet. Bizonyos esetekben ez a fentebb 
már említett stratégiai voksolás jelenségét is felerősítheti. Mindezekkel ellentétben a 
választókerületi lehatárolás kedvezhet is a részvételnek, ha társadalmilag egységes tereket hoz 
létre, ezáltal a területi alapú képviselet (vagy legalábbis annak reprezentációja) a gyakorlatban 
is könnyebben tud megvalósulni, a választók hozzájuk közel állónak érzik a jelölteket (könnyen 
szavaznak a földijükre) (KOVALCSIK T. et al. 2019). 

Másrészt a politikai földrajzi kutatásokat a választási földrajzi elemzéseken keresztül 
COX (1969) a választók térbeliségének elméleti leírásával újította meg úgy, hogy vizsgálati 
fókuszába emelte a információs áramlásokat ezen hálózatok földrajzi beágyazottságának 
fontosságát hangsúlyozva (JOHNSTON, R.J.–PATTIE, C. 2012). Ezzel egyrészt szakított az 1930-
as évek regionalista és leíró hagyományaival, amelyet még PRESCOTT (1959) tűzött a választási 
földrajz feladatának és melyet BERRY (1969) kritizált. Másrészt választ adott ROWLEY (1969) 
korábbi bírálatára is azáltal, hogy az előző alfejezetben is tárgyalt választói magatartás 
szociológiai irányzatának részét képező információ áramlási hipotézis használatával és a 
választási földrajzba való beépítésével csatlakozott a társtudományokhoz és 
megállapításaikhoz. A szerző a szavazás térbeliségét a választók kommunikációs és 
információs hálózatain keresztül ragadja meg. A hálózat csomópontjaiban is ők állnak és a 
fennálló kapcsolatokat is az ő kommunikációs csatornáik alkotják, hasonlóan Hägerstrand 
térbeli diffúziós modelljéhez, itt azonban nem az innováció (hanem az információ) terjed, és 
nem csak egy irányban, változatlanul halad (ARCHER, J.C. 1998; PATTIE, C. 1998). 

E csatornák meglétét és ezáltal magát az információáramlást négy tényező befolyásolja. 
Az első ilyen a földrajzi távolság (geographical distance bias), amelyet szomszédsági hatásnak 
(neighbourhood effect) nevezett el JOHNSTON (1986). E szerint minél közelebb lakik 
egymáshoz két ember, annál nagyobb valószínűséggel fognak találkozni és kapcsolatot 
kialakítani, ezáltal megosztani egymással információikat és politikai nézeteiket. A második az 
ismerősi kör befolyása (acquaintance circle bias), amely szerint nagyobb eséllyel kerül 
interakcióba az egy ismerősi körben található két ember, legyen az akár formális vagy 
informális. A harmadik a függőségi mezők torzítása (forced field bias), amely alapján 
kommunikációs csatornák kialakulnak függőségi viszonyok esetében is (pl. tulajdonos-bérlő, 
tanár-diák vagy munkaadó-munkavállaló). A negyedik és egyben utolsó a kölcsönösségi 
kapcsolatok befolyása (reciprocity bias), amely a családi kapcsolatokból származó 
információáramlást jelenti. Mind a négy módozat különböző fajta információáramlást tesz 
lehetővé, ezáltal befolyásolva a választói magatartást (PATTIE, C. 1998). 

Az 1960-as évek nemzeti modernizációs társadalomtudományi irányának megfelelően 
COX (1969) is úgy gondolta, hogy az egyes helyek és területek eltérő információáramlási 
gyakorlatai és ezáltal választói magatartásai a társadalom modernizációja miatt feloldódnak egy 
nemzeti kultúrában. Attól függően, hogy mennyire modern egy adott társadalom, vannak jelen 
lokálisan eltérő viselkedésmintázatok. Művében erre példaként Nigériát és az Egyesült 
Királyságot hasonlította össze, és míg a modernizáció előtt álló Nigéria erős lokális 
términtázatokkal, addig a modernizált Egyesült Királyság már az egész országon átívelő, 
helyektől független összefüggésekkel rendelkező választói magatartással bír. Ezt az elméletet 
azóta sokan sokféleképpen cáfolták, ráadásul a recens térfolyamatok sem ebbe az irányba 
mutatnak, az 1970-es évek neoliberális fordulatának köszönhetően. 
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A jóléti állam 1970-es évekbeli meggyengülésével a társadalmi egyenlőtlenségi 
problémák is a választási földrajzosok látóterébe kerültek. Párhuzamosan HARVEY (1973) 
könyvével, COX (1973) is a városi társadalmak konfliktusaival és azok térszerkezetre 
gyakorolt hatásával foglalkozott. Míg mindkét mű alapvetően a politikai- és városföldrajz 
témakörébe sorolható, addig utóbbi tartalmaz megállapításokat a választói magatartásról és 
annak hatékonyságáról is. A szerző alapvetően a pozitív és negatív externáliák térben eltérő 
elhelyezkedésével és ezek függőségi viszonyok mentén történő kialakulásával hozta 
összefüggésbe a konfliktusokat és ezek mentén a város egyenlőtlen térszerkezetét, illetve annak 
változását. Bizonyos közszolgáltatások elhelyezése a városi szövetben ugyanis a hatalmi 
érdekviszonyok szerint történik, míg a helyi lakosság el akarja kerülni a negatív hatással bíró 
létesítmények telepítését, addig a pozitív externáliák (pl. jó iskolák, közparkok) közelségét 
kívánja. Ez gyakran konfliktusokat szül, amelyek megoldására a jobb érdekérvényesítésű 
csoportoknak (területeknek) nagyobb hatása van. Ráadásul sok negatív externáliával 
kapcsolatos konfliktus esetén nem az alkut, a megegyezést vagy a konszenzusos megoldást 
választja a helyben lévő népesség tehetősebb része, hanem a kilépést, az elköltözést. Ez a 
népességmozgás általában a város pereme felé irányul, így a szuburbanizáció egyfajta térbeli 
reakciót is jelent. E területek aztán még magasabb szinten képesek beleszólni a közjavak 
allokációjának kérdésébe, így újratermelik a meglévő társadalmi egyenlőtlenségeket. Ez 
befolyásolja a politikai participációt és ezen keresztül választói magatartást is, hiszen a választó 
magasabb arányban vesz részt a közügyekben, ha annak megtérülését és hasznosságát a 
közvetlen lakókörnyezetén érzékeli (WOOD, A. 2008). 

Ehhez kapcsolódik a választási részvétel és annak mérése a választáskutatásokban (azon 
belül is a választási földrajzban) és azon kívül is. Ugyanis a politikai aktivitás egyik legjobban 
mérhető és leginkább kifejező jelensége az, hogy egy adott népesség hányad része vesz részt a 
választásokon (KOSTADINOVA, T. 2003). Ez ráadásul számos más társadalmi folyamat 
indikátora is lehet. A választási részvétel térbeliségének vizsgálata rámutat az egyes terek 
politikai reprezentációja közötti különbségekre, egyenlőtlenségekre, hiszen a stabilan magas 
részvétellel, illetve ennek megfelelően politikailag aktív lakónépességgel rendelkező térségek 
nagyobb beleszólással bírnak a döntéshozatali mechanizmusba, míg azon térségek, melyek nem 
vesznek részt aktívan a politikai diskurzusban, kiszorulnak ebből (LIJPHART, A. 1997). 
Ráadásul a részvétel területi különbségei rámutathatnak számos más térbeni-társadalmi 
jelenségre, például az életminőség területi egyenlőtlenségeire (HEGEDŰS, G. 2007a, 2007b), az 
egészségi szempontból hátrányos helyzetben lévők földrajzi mintázatára (MICHENER, J.D. 
2017) vagy a társadalmi tőke és a helyi kohézió térbeli eltéréseire is (PUTNAM, R.D. 1995). 
Emellett, a részvétel nem statikus, így annak változása és időbeli tendenciái is számos egyéb 
folyamatra utalhat. A csökkenő részvétel ugyanis rámutathat a demokratikus intézményekbe 
(mint például a választás intézményébe) vetett bizalom elvesztésére, mivel az állami 
rendszerben végletesen csalódott szavazók hajlamosak távolmaradni a választástól (PUTNAM, 
R.D. 2000). Így a választási részvétel térbeliségének és változásának keresztvizsgálata egyrészt 
a helyek politikai reprezentációjára utal, másrészt pedig túlmutat önmagán és más társadalmi 
folyamatok indikátora is lehet. 

Kilépve a városi szintű kutatásokból a választási földrajzban gazdaságföldrajzi 
megalapozottságú, makro-strukturális kutatásokat is végeztek az 1980-as évek első felében, 
amelyek alapja a neomarxista alapokon nyugvó egyenlőtlen fejlődés (uneven development) 
volt. Ebbe illeszkedik bele ARCHER és TAYLOR (1981) könyve, amelyben a Wallerstein-i 
világrendszerelmélet centrum-periféria dichotómiájának felhasználásával próbálták 
magyarázni a különböző választási términtázatokat az Egyesült Államokban. A könyvben már 
megjelenik a választók térstruktúrájának átrendeződése (amivel bővebben a 2.2-es alfejezetben 
foglalkozom), mivel míg az 1930-as gazdasági válság előtt a centrum területek rendelkeztek 
Republikánus többséggel és a periféria volt Demokrata, addig ez a világháborút követően 
megfordult. Ennek okát a fent említett elméletekben találták meg a földrajzi területek 
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egyenlőtlen gazdasági fejlődésében és a migrációs folyamatok különbözőségén keresztül 
(AGNEW, J. 1990). 

Az 1980-as évek második felében a nemzeti modernizációs választói magatartás elméletet 
kívánta meghaladni AGNEW (1984) azzal, hogy helyközpontú kontextus magyarázatot 
(concept of context) adott az egyének politikai cselekvésének. A Skót Nemzeti Párt 
támogatottságának tér- és időbeli eltérései ugyanis azt mutatták, hogy a párt sikerességét majd 
későbbi visszaesését nem a skót nacionalista törekvések, hanem a Skócián belüli egyes helyek 
(régiók) eltérőségéből lehetett levezetni. Ugyanis az egyes helyek eltérő történelme, gazdasági 
fejlődése, tradíciói, népességösszetétele és -fejlődése, valamint etnikai változása mind-mind 
befolyásoltál az adott hely kontextusát az emberek mindennapi életét és azt, ahogyan és amit a 
politikáról gondolkodnak. Tanulmányában három különböző régiót határozott meg Skócián 
belül az alapján, hogy mennyire osztály-alapú, megjósolhatatlan vagy fogyasztásszerű a skótok 
nacionalizmushoz kötődő választói magatartása (AGNEW, J. 1985). 

Később tovább mélyítette a helyek kontextusának elméletét azzal, hogy egy a földrajzi 
léptékeket átívelő fogalmat vezetett be a politikai (és nem kizárólag a választási) földrajzi 
diskurzusba. Ez alapján hat fogalom játszik fontos szerepet a különböző helyek kontextusában. 
Az első a társadalmi munkamegosztás térbelisége és annak változása. Ebbe tartoznak bele olyan 
tényezők, mint az értéktermelési láncban elfoglalt pozíció, a tőkebefektetések térbelisége, az 
egyes helyek specializálódott termelési struktúrája vagy akár a nemzeti vagy nemzetközi 
piacoknak való kitettség, tehát összességében a térbeli-gazdasági szerkezet és az ebből adódó 
társadalmi struktúrának jelentős szerepe van a helyi politika alakulásában. A második a 
korábban már kiemelt kommunikációs hálózatok helyi beágyazottsága, hozzáférése és 
minősége. A harmadik az állam térbeli dimenziójához köthető, melyben a nemzetállamon belüli 
gazdasági és politikai egyenlőtlenségek kezelésére irányuló állami újraelosztási 
mechanizmusok kérdésével együtt járó konfliktusok is befolyásolják az egyes helyek politikai 
attitűdjét és választói magatartását. A negyedik a különböző társadalmi, etnikai, vallási vagy 
nemi megosztottságok történelmi beágyazottsága az egyes államokban, régiókban vagy akár 
lokalitásokban. Ezeket aztán a különböző ideológiák vagy politikai oldalak felhasználhatják, 
amellyel a tagoltság még erősebbé válik és újratermelődik. Az ötödik a bizonyos régióknak, 
lokalitásoknak vagy akár léptékeknek a politikai szereplők által történő retorikai felhasználása 
és ezek reprezentációja, ami befolyásolja a viszonyulásainkat ezekhez a földrajzi 
térkategóriákhoz. A hatodik és egyben utolsó tényező a mindennapi élet által bejárt mikro-
szociológiai terek, amely a tapasztalati úton nyerhető tudás tereinek fontosságát hangsúlyozza 
(AGNEW, J. 1996). Ez utóbbi a COX (1969) által is leírt szomszédsági hatással szinte 
egyenértékű. Összességében elmondható, hogy az AGNEW (1996) által felvázolt hierarchikus-
földrajzi kontextus elmélet komplexen a társadalomföldrajz más megállapításait és eredményeit 
csatornázza be a választói magatartás térelméletébe és a történetiség fontosságát is kiemeli. 

A kontextus elmélet és kifejezés az 1980-as évek óta gyakori téma (JOHNSTON, R.J.–
PATTIE, C.J. 1998; MANCOSU, M. 2014, 2019; PATTIE, C.J.–JOHNSTON, R.J. 2000). Az 
elnevezése azonban rendkívül sokszínű, attól függően, hogy az adott kutató melyik 
tudományterület irányából közelíti meg, lehet kompozíciós (DE VOS, S. 1998) vagy környezeti 
(HUCKFELDT, R.–SPRAGUE, J. 1987) hatás is, viszont ezek mind egy jelenséget írnak le, 
melyekben közös az, hogy az egyén politikai döntését mennyire befolyásolja a földrajzi 
környezete. A szerzők véleménye arról már eltérő, hogy a lakóhely (ezáltal a befolyásoló 
földrajzi környezet) kiválasztásából fakad az eltérő politikai vélemények elkülönülése, vagy 
maga a földrajzi környezetbe beágyazódó politikai diskurzusok befolyásolják és alakítják ki a 
véleményegyezőséget. E két megközelítés egyszerre is leírhatja a választói magatartás 
változását, amely az egyes választási csoportok térbeli elkülönüléséhez, földrajzi 
polarizációjához vezethet. 

Az előző alfejezetben ismertetett politikai polarizációnak ugyanis térbeli vonatkozása is 
van, amikor a hasonló gondolkodásúak költöznek egy közösségbe, fokozva a szegregációt a 
szomszédságok között (BISHOP, B.–CUSHING, R.G. 2008). A térbeli fogalom hasonló 
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folyamatot ír le, mint a klasszikus szomszédsági hatás (JOHNSTON, R.J. et al. 2000), azonban 
némileg kiterjesztve azt. A földrajzi polarizációra KINSELLA és szerzőtársai (2019) szolgáltak 
példával, akik térbeli differenciákat fedeztek fel a pártválasztás, valamint a szakpolitikai 
vélemények között több amerikai nagyvárosban. Kutatásuk érdekessége, hogy egy a kulturális 
háborúhoz kapcsolódó melegjogi téma népszavazásának területi eredményeit vetették össze a 
párttámogatásokkal és az együtt mozgás nem mindenhol volt tetten érhető. A kibertér adatainak 
felhasználásával CHEN és ROHLA (2018) kimutatták, hogy az Egyesült Államokban a 2016-os 
elnökválasztást követően a politikai polarizáció olyan mértékűvé vált, hogy a különböző 
elnökjelöltre szavazó családtagok szignifikánsan kevesebb időt töltöttek együtt a választást 
követő ünnepen (a hálaadás napján). 

A választási földrajz az utóbbi időben egyre szorosabban kapcsolódik a társtudományok 
által leírt térbeli vagy társadalmi folyamatok kutatásához, így a tudományterület módszertani 
és elméleti beágyazottsága is egyre erőteljesebb. Mindezekkel együtt a választási földrajz soha 
nem lesz képes elszakadni az elemzésének tárgyából (a választásokból) származó eredmények 
kvantitatív elemzésétől (LEWIS, P.F. 1965), mivel ez bőséges adatot és anyagot szolgáltat a 
társadalom számos aspektusáról, azonban az adatfeldolgozás gyorsulása és a mind 
kifinomultabb elemző módszerek alkalmazásával az idő lerövidülése miatt a választási 
eredmények egyszerű papírra vetését követően a társadalmi diskurzusok vizsgálatától kezdve, 
a meglévő gazdasági, kulturális és társadalmi terek termelésén túlmenően, a hatalom és a 
rugalmas kapitalista tőkefelhalmozás dominanciájának társadalomra gyakorolt hatását is fel 
tudja vállalni a választók magatartásának vizsgálatakor. Ezzel a választási földrajz kezd kilépni 
abból a keretéből, amikor a választást, mint manifesztálódott társadalmi véleménynyilvánítást 
önmagában vizsgálja, egyre inkább az azt létrehozó diskurzust és az arra való reflexiókat is 
elemzi (NICLEY, E.P. 2011). 

2.2. Pártok cserélődése és szavazótáborok átrendeződése 

A társadalmi törésvonal elmélet egyik fontos eleme a befagyás hipotézis volt, amely azt 
feltételezte, hogy a pártok szavazóbázisai stabilak és állandóak (LIPSET, S.M.–ROKKAN, S. 
1967), tükrözik a társadalomban történelmileg kialakult törésvonalakat, amit a különböző 
politikai pártok jelenítenek meg (ez a klasszikus alulról szerveződő szemlélet). Az angolszász 
szakirodalom a társadalomban meglévő törésvonalakra épülő pártrendszert a party alignment 
és az azt meghatározó választói magatartást a voter alignment fogalmaival írja le (CARMINES, 
E.G. 1991; LINDBERG, S.I.–MORRISON, M.K.C. 2005), amelyek magyar megfelelőjét – jelen 
sorok írójának tudomása szerint – még nem alkották meg, annak ellenére, hogy az elmélettel 
több magyar nyelvű tanulmány is foglalkozott (KÖRÖSÉNYI A. 1996; RÓNA D. 2008). Ezért a 
fogalom jelentésének ismeretében az elköteleződést használom az alignment magyar 
megfelelőjeként. 

Az elméletet megjelenése óta folyamatos kritikák érik, egyrészt a tekintetben, hogy a 
pártokat egyszerű, a társadalomban meglévő töréseket reprezentáló, önálló érdekekkel nem 
rendelkező cselekvőknek láttatja. SARTORI (1969) arra is rámutat, hogy attól függően vannak 
meglévő társadalmi csoportérdekek a pártrendszerekben megjelenítve, hogy a fennálló politikai 
elit melyekhez kapcsolódik, vagy melyek megjelenítése áll az érdekében. Példaként hozza fel 
az Egyesült Államok társadalmában már az 1960-as években jelenlévő etnikai törésvonalakat, 
amely még a pártrendszerben egyáltalán nem jelentek meg. Másrészt az 1970-es évektől kezdve 
a nyugat-európai államok választói magatartása instabillá vált, amely a befagyás hipotézis és a 
törésvonal elmélet alapjait kérdőjelezte meg (LANE, J.E.–ERSSON, S. 1997; VON SCHOULTZ, Å. 
2017). Ugyanis a klasszikus vallási-, osztály-, etnikai- vagy regionális elköteleződések, a 
csoporthovatartozás alapján történő voksolás, megszűnni látszott a társadalom 
individualizációja és a posztmateriális értékek megjelenése miatt (ELFF, M. 2007). Egyesek 
szerint ez a továbbiakban nem is lesz meghatározó magyarázó eleme a választói magatartásnak 
(dealignment)(DALTON, R.J. 1984), mások ezzel szemben azt állítják, hogy az elköteleződések 
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csupán átrendeződnek (realignment), új törésvonalakat létrehozva (KRIESI, H. 2010). A nyugati 
pártrendszerek viszonylag stabilnak mondhatóak a tekintetben, hogy ugyanazon (elnevezésű) 
pártok vannak jelen több évtizede (például a Demokrata-Republikánus pártok az Egyesült 
Államokban, a Munkáspárt és a Konzervatívok az Egyesült Királyságban), a mögöttük található 
szavazótáborok átrendeződése azonban az 1970-es évek óta folyamatos (MORRILL, R.L.–
WEBSTER, G.R. 2015). Mindemellett hazai viszonyokban is található néhány olyan politikai 
szervezet, mely évtizedek óta meghatározó jelentőséggel bír az itthoni pártrendszerben, 
miközben szavazóbázisa jelentősen átalakult. A jelenleg (2021-ben) is kormányzó Fidesz és 
emblematikus vezetője Orbán Viktor már az 1989-es politikai rendszerváltozás meghatározó 
szereplői voltak. Azóta a retorikájuk és az ideológiai hovatartozásuk jelentős átalakuláson ment 
át és ezáltal a párt szavazótábora is átrendeződött (GRESKOVITS, B. 2020; KALMAR I. 2020; 
SZABO M. 2011). 

A dél- (MANCOSU, M. 2014) és kelet-közép-európai (MAŠKARINEC, P. 2019) választási 
földrajz a pártok cserélődése fogalmát (is) használja a sokkal dinamikusabban átalakuló és 
volatilisabb pártrendszerekre (EPPERLY, B. 2011), amikor egy megszűnő (vagy jelentős 
támogatottságot vesztő) párt helyét mind az ideológiai, mind szavazótábor tekintetében átveszi 
egy újonnan alakult (vagy addig jelentéktelen) párt. Ennek három lehetséges változatát 
különböztették meg, a helyettesítést, a feloszlást és a megszállást (SHIN, M.E.–AGNEW, J. 2002). 
Míg az első esetben az új párt teljesen átveszi az előző – és sok esetben megszűnő – párt 
szavazóit, addig a második esetben a régi párt szavazóbázisa nem marad egyben, hanem több 
új (vagy akár már meglévő) párt között oszlik meg. Végezetül a párt közvetlen utód nélkül 
összeomlik és a helyén egy ideológiai vákuum jön létre, amelyet egy vagy több párt megpróbál 
betölteni. Ez utóbbi esetben a szavazóbázis új pártra történő átszavazása nem hirtelen történik 
meg, hanem időben elnyújtva, fokozatosan megy végbe (SHIN, M.E.–AGNEW, J. 2007). 

Jelen munkában bevezetem egy negyedik fajtáját is a pártok cserélődésének, az 
abszorpciót, amikor az új párt számos más párttól gyűjti össze a szavazóit. Ez a folyamat 
azokban az esetekben áll fenn, amikor egy politikai oldalon az addig széttöredezett 
pártszerkezetet felváltja egy domináns párt, amely képes egységesíteni a korábbi pártok 
szavazóit saját táborába, ezzel növelve az esélyét a választási győzelemre és az önálló 
kormányzóképességre. Ugyanakkor az adott politikai oldalon addig jelenlévő szereplők 
kerülhetnek olyan ideológiai válságba vagy összetűzésekbe, amikor a velük egy oldalon álló, 
de némely esetekben egészen máshogy gondolkodó szereplőkkel kerülnek egy platformra 
(például a mérsékelt a radikálissal). Mivel az egységes párt kevésbé tudja megjeleníteni ezeket 
a belső különbségeket. Ez az elégedetlen szereplőket a másik oldalra sodorhatja (az őket 
követőkkel együtt), kialakítva ezzel egy negatív összegű játékot (a széttöredezett pártszervezet 
több szavazóval rendelkezik, mint egy szervezetként indulva). 

A kutatás során a fent említett fogalmakat a választói átrendeződések leírására használom, 
így ezek a szavazók mozgását és nem magukat a pártok tevékenységeit írják le. Természetesen 
a kettő nem függetleníthető egymástól, a szavazók viselkedésére nagy hatással van a pártok 
mozgásai – szövetség kötések, összeolvadások vagy éppen szétesések stb. Ez utóbbiakat a 
politológia széleskörűen vizsgálja (IBENSKAS, R.–SIKK, A. 2017) és az abszorpcióval első 
körben rendkívül hasonló party merger kifejezést használja arra a jelenségre, amikor az egyik 
politikai oldalon található szereplők egy pártba tömörülnek valamilyen külső (társadalmi-
gazdasági tényező, pártszerkezetváltozás vagy a választási rendszer átalakítása) vagy belső 
(támogatottság növelés vagy hatalmi pozíció megszerzése) ok miatt (COFFÉ, H.–TORENVLIED, 
R. 2008). Erre példa a konzervatív erők egységesülése 2003-ban Kanadában (BÉLANGER, É.–
GODBOUT, J.F. 2010) vagy a hazai ellenzéki pártok együtt indulása a 2022-es választáson. Az 
abszorpció esetében azonban egy párt képes egybeolvasztani a tábort, más pártokkal történő 
egyesülés nélkül. 

Mind a szavazótáborok átrendeződése, mind a pártok kicserélődése beágyazódik egy 
bizonyos földrajzi kontextusba, mivel – a már korábban említettek alapján – választási 
döntéseink nem függetleníthetőek attól a környezettől, melyben meghozzuk őket (AGNEW, J. 
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1996). Egy korábbi párt és szavazói általában nem tűnnek el vagy a párt támogatottsága nem 
csökken előzmény nélkül, inkább egy hosszabb folyamat eredményeként, melyben az adott párt 
helyi képviselői, fontos alakjai és vélemény-vezérei elfordulnak a központi irányítástól és akár 
új szervezet megalapításában vagy tevékenységében vállalnak szerepet. Számos magyarázat 
létezik erre, egyrészt, ha teljesen új témák tűnnek fel a politikai diskurzusban, amelyre a régi 
pártszervezet vagy nem tudott vagy nem akart reflektálni, másrészt, ha a pártnak eredetileg 
kitűzött céljait, – amelyek érvényesítéséért folyó harc képezte a pártszimpatizánsok identitását 
– nem sikerült teljesíteni (SHIN, M.E.–AGNEW, J. 2007). Az új témák és a pártok reakciói is a 
különböző földrajzi terekben eltérően csapódhatnak le, legyen ez akár országos vagy helyi 
szintű. Teljesen különböző ügyek fontosak és váltanak ki hatást egy vidéki aprófaluban és egy 
nagyvárosi térségben, vagy akár ez utóbbin belül is hatalmas differenciák lehetnek, már csak 
ezért is érdemes a városon belüli helyi kontextusok hatásának vizsgálata. 

Az 1970-es évektől kezdve a választói magatartás egyre változékonyabbá vált a nyugati 
típusú demokráciákban (DRUMMOND, A.J. 2006), ami társadalmi törésvonalak által létrehozott 
csoportok politikai elköteleződésének, valamint identifikációjának csökkenésével volt 
magyarázható (DALTON, R.J. 2002). Az addig nagyon erősen jelenlévő osztály-alapú szavazás 
magának a munkásosztály felbomlásának és diverzifikálódásának, valamint a baloldali pártok 
piaci fordulatának köszönhetően jelentősen gyengült. Mindez a szolgáltatói szektorban 
megjelenő magasan képzett munkaerő növekvő arányára vezethető vissza, akik a jelentősnek 
mondható jövedelmükkel a magasabb társadalmi státuszú népességbe tagozódtak be, amellyel 
a hagyományos munkásosztály szerepe nagyban csökkent. Ezáltal a gazdasági redisztribúciós 
értékeket már nem érezte fontosnak a munkásosztály egésze, sokkal inkább egy új 
konzervatív/progresszív törésvonal kezdett kialakulni (JANSEN, G. et al. 2011). Emellett pedig 
a hagyományosan baloldali – korábban a jóléti államot képviselő – pártok egyre inkább jobbra 
sodródtak a piaci fundamentalista szakpolitikák és az állami megszorítások alkalmazásával 
(KORPI, W.–PALME, J. 2003). Ehhez kapcsolódóan SCHUMACHER (2015) azt vizsgálta, hogy 
mindezek minek a hatására történtek meg. Eredményei azt mutatják, hogy a pártszervezet 
felépítése nagyban befolyásolja az átalakulás kiváltó okát és irányát, ugyanis, ha az adott párt 
alulról (aktivisták vagy szakszervezetek által) szerveződik, akkor az átlagos szavazóik 
változásának irányába, míg, ha felülről – a pártvezetés által – uralt, akkor a teljes népesség 
irányába tolódik a párt ideológiája és szakpolitikája. Ebből adódóan azok a baloldali pártok, 
melyek erős, központosított vezetéssel rendelkeztek sokkal inkább tolódtak a jobboldali értékek 
irányába. 

Míg a hagyományos baloldal az alacsonyabb jövedelműeket és a munkásosztályt 
képviselte, addig a Tony Blair által fémjelzett centrista fordulatot követően ezek a pártok is a 
jóléti állam intézkedéseinek leépítését, racionalizálását tűzték ki célul (DALTON, R.J.–
MCALLISTER, I. 2015). Ezáltal számos országban ezek a hátrahagyott társadalmi csoportok, 
kiegészülve a globalizáció veszteseivel a populista – néhol a radikális és szélsőséges – jobboldal 
irányába fordultak (OLSEN, J. 2018). A jelenség az Egyesült Királyságban a Nigel Farage által 
vezetett UKIP (FORD, R.–GOODWIN, M. 2014), Svédországban pedig a Jimmie Åkesson által 
irányított Svéd Demokraták előretörésében (JYLHÄ, K.M. ET AL. 2019; SÜMEGHY, D. 2022) 
testesült meg. Mindkét esetben a radikális jobboldal új szavazói nagyrészt a korábbi baloldalra 
szavazó, alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező, kék-galléros munkát végző, a 
globalizáció veszteseinek tekinthető munkások közül kerültek ki. A szavazótáborok 
átrendeződésének okát is ez utóbbiban érdemes keresni, mivel ezek a pártok voltak képesek 
egyszerű magyarázatot és felelősöket (pl. a jóléti államot kihasználó bevándorlók, menekültek) 
szolgáltatni a gazdaságilag háttérbe szorult csoportok helyzetére. Ráadásul a radikális jobboldal 
nem veti el a korábbi baloldali pártok által támogatott jóléti állami intézkedéseket, viszont a 
korábbi retorikával szemben az inkluzivitást veti el és az úgynevezett jóléti sovinizmust 
támogatja, amely a fentebb említett csoportokat kiszorítaná a szolgáltatások haszonélvezőinek 
köréből (NOROCEL, O.C. 2016). 
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2.3. A választói magatartás térbelisége a posztszocialista régióban 

Az előzőekben főleg a fejlett polgári demokráciákban fellelhető példákon mutattam be a 
pártok és szavazótáborok átrendeződését, mivel fontosnak tartom kiemelni, hogy a térségi és a 
hazai választási földrajzi folyamatok nem függetlenek a globális fejleményektől, az itt feltárt 
változásokat érdemes szem előtt tartani, annak ellenére, hogy a disszertációm mintaterülete a 
posztszocialista régióban található, ahol szabad választásokról csupán 1990 óta beszélhetünk. 
Felmerül a kérdés, hogy az államszocializmus négy évtizede előtti (nem feltétlenül teljes 
mértékben szabad) választói magatartás términtázata mennyiben hat vagy jelenik meg a 
jelenkor folyamataiban. Ugyanis annak ellenére, hogy a választójog nem volt mindenkire 
kiterjedően általános, így az akkori választói magatartási vizsgálatok nem terjedhettek ki a teljes 
népességre, így is születtek olyan munkák, amelyek az egyes pártokra szavazók társadalmi 
hátterét elemezték a dualizmus (GERHARD P. 2019), a két világháború között (IGNÁCZ K. 2013), 
vagy a II. világháború utáni időszakban (IGNÁCZ K. 2018). A dualizmus kori nyílt szavazás 
emellett lehetővé tette az egyéni szintű választói magatartás vizsgálatokat, melyek – a 
választások titkossá válása miatt – napjainkban már nem lehetségesek (IGNÁCZ K. 2020). Ebben 
az időszakban a főváros lakosságának mindössze 5,6%-a rendelkezett választójoggal 
(körülbelül 20 ezer fő), mivel vagyoni-, iskolázottsági- és foglalkozásbéli cenzus volt 
érvényben, valamint kizárólag a 20. életévüket betöltött férfiak vehettek részt a választásokon. 
Részben ennek is köszönhetően a Tisza Kálmán-korszakban, ezen a jóval szűkebb (a 
társadalmi-gazdasági elitet tömörítő) csoporton belül a választási részvétel inkább az 
alacsonyabb társadalmi státuszú népesség körében volt magasabb, míg a magasabb státuszúak 
maradtak inkább távol a szavazástól. Mindezek mellett a választói magatartást nem csak a 
státusz, hanem a foglalkozás, az etnikai-felekezeti hovatartozás, a családi kapcsolatok, egyedi 
szituációk és a képviselőjelölt személyéről alkotott kép, illetve a lakókörnyezet is befolyásolta, 
ráadásul olyan módon, hogy a helyi kontextustól függően más-más tényező volt a leginkább 
hatással az egyes választókerületeken belül. Ezzel a megállapításával GERHARD (2019) 
kimondatlanul bár, de már a dualizmus kori magyar (pontosabban fővárosi) választói 
magatartásban is felfedezte a 2.1.2-es alfejezetben tárgyalt kontextus hatást. Fontos továbbá 
leszögezni, hogy míg a különböző cenzusok mellett érvelők a szélesebb tömegeket az 
irracionális vagy érzelmi alapú (és ezáltal könnyen befolyásolható) választói magatartásuk 
miatt akarja kiszorítani a választásra jogosultak köréből, addig GERHARD (2019) kutatása arra 
szolgál bizonyítékként, hogy a társadalmi-gazdasági elit tagjai is többnyire ilyen alapon hozták 
meg döntésüket (IGNÁCZ K. 2020), így a cenzusok indokolatlanok voltak. 

Az I. világháborút követő forradalmak bevezették az általános választójogot, amit a 
későbbi konzervatív hatalom sem érvénytelenítettek – a bethleni konszolidáció idején, illetve a 
későbbi zsidótörvények miatt viszont folyamatosan szűkült –, ráadásul a fővárosban (a vidéktől 
eltérően) 1920-tól titkosan tartották a választásokat, így az eredmények jobban tükrözték az 
adott társadalom véleményét is. Az adott kor választási eredményeit és azok társadalmi 
kontextusát többek között IGNÁCZ (2013) kutatja politikatörténeti irányból. Erre az időszakra 
tehető a modern tömegpártok kialakulása hazánkban, amelyek a társadalom széles rétegeit 
vonzották be a politikai diskurzusba. Fontos ugyanakkor leszögezni, hogy a két világháború 
között az akkor kormányzó politikai elitek különböző eszközökkel folyamatosan akadályozták 
a parlamenti váltógazdálkodás kialakulását (HUBAI L. 1999). Mindezek ellenére nem 
mondható, hogy az akkori választási eredmények teljesen használhatatlanok lennének az akkori 
társadalom politikai irányultságának mérésére, csupán azt kellő fenntartásokkal kell kezelni. Új 
elem volt ebben a korszakban, hogy a népesség nagyon magas (90% körüli) arányban  vett részt 
választásokon, ugyanis a részvétel kötelező volt, így a nem- vagy az érvénytelen szavazás is 
egyfajta véleménynyilvánítás volt, mint az MSZDP szavazóinak esetében, amely pártnak 
jelöltjei több voksolás alkalmával sem indulhattak (IGNÁCZ K. 2013). Ebben az időszakban a 
fővárosban két tengely mentén határozták meg a választói magatartás törésvonalait: egyrészt 
státusz (vagy foglalkozás), másrészt vallási felekezethez való tartozás alapján. Ezek szerint a 
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budai oldalon élő magas státuszú keresztény népesség inkább az akkori jobboldalra 
(kormánypártokra és keresztény pártokra), a pesti belváros északi részén (Lipótváros, 
Újlipótváros, Belső-Terézváros) élő magas státuszú izraelita népesség inkább a liberális 
pártokra, Budapest külső negyedeiben élő alacsonyabb státuszú munkásság pedig inkább a 
szociáldemokratákra voksolt. Bár ez utóbbi terület szavazóinak nagy része a 1939. évi 
országgyűlési választások alkalmával már az akkor felemelkedő szélsőjobboldal, a 
Nyilaskeresztes Párt felé fordult. Habár a II. világháborút közrefogó két választás között csak 
6 év telt el, összehasonlításuk több szempontból is problémás (IGNÁCZ K. 2016), ugyanakkor a 
választói magatartás folytonosságának megállapításához elengedhetetlen. A problémák abból 
fakadnak, hogy míg az 1939-es voksolás nem tekinthető demokratikusnak (az izraelita és az 
ellenzéki szavazók tömeges kizárása és az ellenzéki pártok indulásának korlátozása miatt), 
addig egyrészt az 1945-ös választás már általános, titkos, közvetlen és egyenlő volt, tehát 
demokratikusnak volt tekinthető, másrészt a szélsőjobb és a korábbi kormánypártok eltűnésével 
és új pártok alakulásával teljesen megváltozott a pártszerkezet. Emellett nem csak a kínálati 
oldal, hanem a választók köre is jelentősen módosult nem csak a széles jogkiterjesztés, hanem 
a háború és a holokauszt következtében is. Mindezek ellenére némi kontinuitás megfigyelhető 
a két időpont közötti választói magatartásban, hiszen a fővárosban polgári-konzervatívként 
induló FKgP a korábbi jobboldali bázison – a budai oldalon, a belvárosban, valamint belső-
Józsefvárosban – szerezte a legtöbb szavazatot, addig a baloldali pártszövetség (Dolgozók 
Egységfrontja – DEF) a korábbi liberális és szociáldemokrata bázison volt erős. Ráadásul ez a 
két tábor – a korábbiakkal összhangban – térben egymást kiegészítve helyezkedett el. 

Az ezt követő választások egészen az államszocialista rendszer felbomlásáig már annyira 
sem tekinthetők demokratikusnak, mint a két világháború közöttiek (FEITL I. 2010a, 2010b). 
Ezek alapján a választói magatartás sem értelmezhető ezen időszakban. Mindezekkel együtt 
nem hagyható figyelmen kívül a társadalom négy évtized alatt történő átrendeződése, 
megváltozása, így a választói magatartás nem feltétlenül ugyanabba a társadalmi közegbe tér 
vissza (WHITEFIELD, S. 2002). Ezért fontos és releváns kérdés az, hogy mennyiben alakította át 
az államszocializmus a választói magatartást és annak térbeliségét. Mennyire tekinthetőek az 
1945-ben kialakulni látszó demokratikus folyamatok kontinuitásának a rendszerváltozás utáni 
választói mintázat. Számos elemzés foglalkozott azzal, hogy mennyiben befolyásolta a 
diktatórikus múlt az újra alakuló demokráciák fejlődését (LINEK, L.–PETRÚŠEK, I. 2016). A 
rendszerváltozás pártjait elemezve VAN BIEZEN (2003), azok társadalmi beágyazottságának 
hiányára hívta fel a figyelmet, míg mások a magas fokú választói volatilitást hangsúlyozták 
(EPPERLY, B. 2011; POWELL, E.N.–TUCKER, J.A. 2014). Mindezek mellett a főváros jelenkori 
választásföldrajzi térszerkezetének megértéséhez az 1990-től zajló országos folyamatok 
feltérképezése is elengedhetetlen. 

A keleti blokk felbomlásának köszönhetően az 1990-es években a választási földrajzi 
vizsgálatok Európa keleti felén is új erőre kaptak. A fejlett világot elkezdte érdekelni az 
államszocialista rendszerekből kialakuló demokráciákon belüli választási térfolyamatok 
(ISHIYAMA, J. 2000). Például Magyarországról számos publikáció jelent meg rangosabb angol 
nyelvű folyóiratban választási földrajzi témában. Kezdetben még csak a választási eredmények 
térképre vitelére és minimális értelmezésére került sor (KOVÁCS, Z. 1993; MARTIS, K.C. et al. 
1992), majd később a választói magatartás hazai térszerkezeti modelljét is megalkotta KOVÁCS 

és DINGSDALE (1998) szerzőpáros a LIPSET és ROKKAN (1967) féle törésvonal elméletre 
alapozva, kiemelve a város-vidék kettősségét és a rendszerváltozás nyerteseinek és 
veszteseinek eltérő választói magatartását. Ezek alapján a külföldi működőtőkével ellátott és az 
átmenet okozta magas munkanélküliségből kimaradt területek szavaztak inkább a politikai 
jobboldalra, míg a globalizáció vesztesei, a magas munkanélküliséggel jellemezhető 
területeken élők szavaztak inkább a kommunista utódpártra, az MSZP-re (DINGSDALE, A.–
KOVÁCS, Z. 1996). Ez alapján a rendszerváltozás után közvetlenül már a második választáson 
kialakult a klasszikus törésvonal a bal- és a jobboldal között. 
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Míg a nyugaton zajló választói magatartásbéli átrendeződés viszonylag hosszú időtávot 
ölelt fel, addig a posztszocialista régióban ez az utóbbi 30 évben ment végbe, így sok esetben a 
folyamatok összetorlódtak, gyorsabban zajlottak, mint a keleti tömbön kívül. Míg a 
rendszerváltozás időpontjában a kommunista diktatúrákkal szakítani kívánó országok választói 
többségében mérsékelt-jobboldali kormányt választottak, a választói magatartásban egyáltalán 
nem jelent meg az osztályhovatartozás (SZELÉNYI I. et al. 1996), addig a második választás 
alkalmával rendre a volt állampártok jogutódjai és/vagy baloldali/szociáldemokrata pártok 
szerepeltek jobban a választásokon (nem egy esetben, mint Magyarországon vagy 
Lengyelországban, meg is nyerték) (MATĚJŮ, P.–ŘEHÁKOVÁ, B. 1997). Ezt egyrészt az 
állampárt jelentős létszámú tagságának (ANGELUSZ R.–TARDOS R. 1995) vagy 
intézményrendszerének (például a szakszervezetek) meglétével vagy a rendszerváltozás 
politikai folyamataihoz való gyors alkalmazkodással (kommunizmus helyett 
szociáldemokrácia) magyarázzák (WALLER, M. 1995), bár a későbbi szakirodalom a 
szakszervezeteknek nem tulajdonít ekkora jelentőséget (ÁGH, A. 2000). A szociáldemokrácia a 
jóléti államot képviselő üzeneteivel jó hívószó volt a választók számára, akik jelentős része a 
rendszerváltozást követő gazdasági válság hátrányait tapasztalta (ORENSTEIN, M. 1998). Ehhez 
kapcsolódóan a szakirodalom igen erős gazdasági indíttatású voksolást mutatott ki 
posztszocialista régióban, azon belül is elsősorban Magyarországon (STEGMAIER, M.–LEWIS-
BECK, M.S. 2011). Ez alapján míg az 1990-es évek elején a növekvő munkanélküliség és egyéb 
makrogazdasági mutatók gyenge volta (tehát az ország rossz gazdasági teljesítménye) növelte 
a Szocialista Párt támogatottságát, addig az első kormányzásukat követő időszakban ez már a 
volt állampárt népszerűségének csökkenését eredményezte (STEGMAIER, M.–LEWIS-BECK, 
M.S. 2009). Ugyanis az MSZP már az első kormányzása idején sem a klasszikus 
szociáldemokráciának megfelelő gazdaságpolitikai programot hajtotta végre, és/vagy 
legalábbis az akkor éppen összeálló és egyre erősebb ellenzéki politikai oldal jól tudta ezeket 
(például a Bokros csomagot (KÖVES, A. 1995)) szociális megszorításokként közvetíteni a 
választók felé (CSIGÓ, P. 1997). 

A választói magatartás rendszerváltozást követő dinamikus átalakulása a 2000-es évekre 
tehető, kialakítva ezzel a fejlett nyugati demokráciáktól némileg eltérő törésvonalakat (EVANS, 
G. 2006). Hazánkban az identitás alapú kötődések nagyobb szerepet játszottak, mint a 
társadalmi-strukturális törésvonalak (FÁBIÁN Z. 2005), ráadásul Csehországot kivéve a 
posztszocialista régióban az alacsonyabb társadalmi osztályokhoz (munkássághoz) való 
tartozás nem vetíti előre a jóléti állami vagy egalitárius intézkedések támogatását (GIJSBERTS, 
M.–NIEUWBEERTA, P. 2000). Az identitás alapú kötődés (a választó bal-jobb önbesorolása) 
azonban nem feltétlenül érték alapú gondolatokon vagy elhatározásokon nyugszik, hanem 
annak a pártnak az önmeghatározásából következik, amelynek a híve az adott egyén (TÓKA, G. 
2005a). Ebből kiindulva a dolgozat elemző részében is a politikai pártok önmeghatározásának 
megfelelő bal- és jobboldali fogalompárt fogom alkalmazni. Az egyén ilyen típusú bal-jobb 
önbesorolása viszont mentesíti a pártokat az esetleges szakpolitikai irányváltásból származó 
szavazatvesztéstől, ami segítette a stabil szavazóbázisok kialakulását. Ezeknek pedig szilárd 
földrajzi vetületük is volt, hiszen a választásföldrajzi kutatások választókerületi szinten ki 
tudták mutatni a térbeli törésvonalakat (KOVÁCS, Z.–VIDA, G. 2015; MÉSZÁROS, J. et al. 2007). 
Ezek alapján hazánkban leginkább egy város-vidék és egy a gazdasági átmenet nyertesei 
(Nyugat-dunántúli régió), illetve vesztesei (volt ipari körzetek) közötti dichotómia volt 
kimutatható. A térben jól elkülönülő és nem racionális, hanem egyre inkább identitás alapú 
kötődés politikai és földrajzi polarizációhoz vezethet, mivel nem követeli, sőt nem is tűri meg 
a táboron belüli kritikát, ezáltal csökkenti a számonkérhetőséget (KÖRÖSÉNYI, A. 2013). 
Ráadásul a két szembenálló tábor választási kampánya a végletekig kiéleződhet, amely a másik 
elpusztításának igényét (SHEIRING, G. 2019), negatív kampányok sorozatát eredményezi 
(CEKA, B. 2013). Ez a posztszocialista régió egészére jellemző a politikai intézményekbe vetett 
bizalom amúgy is alacsony voltát tovább csökkentette, ami a populista retorikákra való igényt 
növelte (VARGA, M.–FREYBERG-INAN, A. 2012). 
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Mindezek következtében 2010 óta a posztszocialista régióban egy sajátságos illiberális, 
populista és autoriter fordulatba kezdett több korábban mérsékelt-jobboldali-konzervatív 
kormányzópárt, többek között az Orbán Viktor vezette Fidesz Magyarországon, a Jarosław 
Kaczyński vezette Jog és Igazságosság Lengyelországban vagy a Petr Fiala vezette Polgári 
Demokrata Párt Csehországban (DRINÓCZI, T.–BIEŃ-KACAŁA, A. 2019; MAŠKARINEC, P. 
2019). Ennek jellemzését a magyar példával támasztom alá, miszerint populista abban az 
értelemben, hogy a fennálló globális rendszer és intézmények elleni, rendkívül egyszerű 
üzenetekkel kommunikál (TÓTH, T. 2020), mint az anti-Soros kampány (PLENTA, P. 2020), 
Brüsszel „megállítása” vagy az idegen ellenesség (GESSLER, T. et al. 2021; KISS, B.–SZABÓ, G. 
2018). Ezekkel az üzenetekkel egyértelműen a kevésbé iskolázott, a globalizáció veszteseinek 
számító rétegeket szólítja meg (GUTH, J.L.–NELSEN, B.F. 2019). A rendszer illiberalizmusa a 
retorikájában és szakpolitikájában is tetten érhető (RYDLINSKI, B.M. 2018), mivel 
kommunikációjában szembe megy a hagyományos liberális alapértékekkel (KÖRÖSÉNYI A.–
PATKÓS V. 2017), valamint autoriter, mivel erős, centralizált, autoriter vezetést valósít meg 
(ENYEDI, ZS. 2020) prebendális uralmat (SZELÉNYI I. 2016) vagy plebiszciter vezérdemokráciát 
(KÖRÖSÉNYI A. 2019) tart fenn. A dolgozat ennek az átalakulásnak a nagyvárosi vonatkozásait 
is fel kívánja tárni, a szavazóbázisok társadalmi összetételének és térbeliségének változásain 
keresztül. 

2.4. A városi társadalom és a választói magatartás térbelisége 

A választási földrajz sajátos kutatási területe a különböző léptékű terekbe beágyazott 
vizsgálatok. Különösen igaz ez a nagyvárosi terekre, ahol az összetett folyamatoknak 
köszönhetően egy rendkívül tagolt, összetett társadalmi térszerkezet jellemző. Ennél fogva 
bármelyik korábban említett választói magatartási vagy választási földrajzi elméletet vesszük 
alapul, a városi voksok magyarázata különösen komplex kérdés. Ráadásul ezekre a terekre az 
időben történő gyors és a fizikai térben bekövetkezett radikális átalakulás a jellemző (például a 
szuburbanizáció vagy a dzsentrifikáció által), amelyeknek a választási términtázatokra is 
messzemenő következményei vannak. Mindezek alapján a városföldrajzi és választásföldrajzi 
térfolyamatokat a nagyvárosi terekben célszerű együtt vizsgálni, különös tekintettel a 
nagyvárosok térszerkezeti átalakulásának a választói magatartásra gyakorolt hatásaira. 

2.4.1. A városi térfolyamatok hatása a választói magatartásra 

A városi választói magatartással foglalkozó tanulmányok először a szuburbanizáció 
hatását vizsgálták, mind a fejlett világban, mind pedig hazánkban. Nagy-Britanniában, 
Kanadában és az Egyesült Államokban is végeztek kutatást a városból kiköltözők politikai 
identitásáról (COX, K.R. 1968; WALKS, R.A. 2005, 2006). Ezek alapján míg a belső 
városrészekben a baloldali, vagy szociáldemokrata pártok vagy jelöltek vannak kedvezőbb 
helyzetben, addig a külvárosokban a hagyományosan konzervatív értékeket valló pártok 
rendelkeznek nagyobb szavazóbázissal. WALKS (2006) Toronto városrégióját vizsgálva jutott 
arra a megállapításra, hogy a számos magyarázat közül, amit erre a jelenségre adtak a két 
legerősebb a saját-szelekciós mechanizmus és a társadalmi interakciók hatása. Az első a 
szegregációt az életstílusból fakadó lakóhelyválasztással magyarázza. Ez alapján van egy a 
szuburbiákhoz szorosan kapcsolódó életstílus, amely sokkal inkább a progresszív 
konzervatívokra jellemző, valamint van egy a belső városrészekre jellemző, amely sokkal 
inkább a liberális újdemokrata szavazók vonása. A szerző ezt többek között a CAMPBELL és 
szerzőtársai (1960) által megalkotott pártidentifikációs modellre vezeti vissza a szavazók 
identitásával kapcsolatba hozva, mivel az ember önkéntelenül is a saját belső identitásának 
megfelelő lakóhelyet választ (BISHOP, B.–CUSHING, R.G. 2008). A második, a társadalmi 
interakciók magyarázata erősen épít a szomszédsági hatás jelenségére, amely a szegregációs 
folyamat eszkalálódását, a polarizációt erősíti. 
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A szuburbanizáció és a választói magatartás jelenségét már hazai viszonylatban is többen 
vizsgálták. Budapest agglomerációjának választói magatartásbeli eltérését elemezte JANKÓ és 
KOMORNOKI (2008), akik a nemzetközi trendekkel ellentétes folyamatokat mutattak ki. 
Számításuk alapján a központ-bal, szuburbia-jobb pártpreferencia modell nem figyelhető meg 
a fővárosi agglomerációban, mivel a szuburbanizáció gyors üteme miatt szomszédsági hatás 
nem alakulhat ki, így a kiköltözők magukkal viszik politikai identitásukat, így az ezredforduló 
tájékán a szuburbanizációval érintett településeken inkább a liberális SZDSZ vagy a baloldali 
MSZP szerzett többlettámogatottságot. A kutatás eredménye azonban részben módszertani 
hiátusokból is adódhat, ugyanis a szerzők az agglomerációs települések választási eredményeit 
részben a teljes fővároshoz (amely belső szerkezete rendkívül tagolt), részben pedig Pest megye 
agglomerációval nem érintett településeihez viszonyították. Egyrészt a klasszikus – és a recens 
hazai választói magatartást is erősen meghatározó – város-vidék törésvonal (VIDA GY.–
KOVALCSIK T. 2018) a nagyvárosi terekhez napi szinten kötődő népesség körében nem lesz 
olyan markáns, mint a vidéki térségekben. Másrészt Budapest közigazgatási területén belül is 
megfigyelhetők belső szuburbanizációs folyamatok, így a teljes fővárost egy egységként kezelő 
elemzés elfedi a szuburbanizáció valódi hatását. Ezt a problémát már részben említve, de a 
módszertanon nem változtatva vizsgálta a vidéki regionális központokat VASÁRUS és VIDA 
(2014, 2015), akik viszont a 2010 előtti két szembenálló szavazótábor gyűjtőpárt jellegét (némi 
vidéki Fidesz fölénnyel), valamint a helyi kontextus jelentőségét hangsúlyozták. 

A szuburbanizáció és a választói magatartás kapcsolatát a posztszocialista régióban 
Csehországban (KOSTELECKÝ, T. 2005) és Lengyelországban (LINKOWSKI, R. 2017) is 
vizsgálták. Kostelecký tanulmányában Prága, Pilsen, Brno és Ostrava várostérségeit vizsgálva 
arra a megállapításra jutott, hogy a gazdagabb és fejlettebb szuburbán települések sokkal inkább 
a fiskálisan konzervatív pártokra, míg a szegényebb, és/vagy magas munkanélküliséggel 
jellemezhető területeken inkább a piacot bíráló pártokra szavaztak. Csehországban emellett a 
vallás, azon belül is a katolikusok aránya nagymértékben hat a választói magatartásra. A fenti 
megállapításokhoz csatlakozik Linkowski 2017-es tanulmánya is, Krakkó várostérségét 
vizsgálva (LINKOWSKI, R. 2017). Habár jelentős területi különbségeket véltek felfedezni, 
mindketten a fejlett térségek választói magatartásának homogenizálódása mellett érvelnek. 

Egy másik városi térfolyamat, amelynek komoly hatása lehet a választói magatartásra az 
a dzsentrifikáció. Kialakulását több szempontból is vizsgálták, amely a városi fizikai 
megújulástól, a népességcserén át a politikai gazdaságtanig sokféle színezetet felvehet. Az 
egyenlőtlen fejlődésből kiindulva SMITH (1982) írta le többek között először a dzsentrifikáció 
működését, amelyben fontos szerepet kap a bér-rés (rent-gap) és az érték-rés (value-gap) 
(SMITH, N. 1987), valamint a tőke revitalizációjának szükségessége a leromlott 
munkásnegyedek megújítása révén. A megújuló városnegyedekbe új és magasabb státuszú 
népesség költözik be, a régi népesség pedig, akik nagyrészt aluliskolázottak és gazdaságilag 
kiszolgáltatott helyzetben vannak, kiszorulnak. Ennek a folyamatnak a választói magatartásra 
gyakorolt hatását vizsgálta KNOTTS és HASPEL (2006) szerzőpáros Atlantában. Elméleti 
áttekintésükben azt állítják, hogy bizonyos elméletek szerint az alacsony végzettségű egyén, 
aki magasan iskolázott mellett lakik (és vele aktív társadalmi interakcióban van) nagyobb 
valószínűséggel megy el szavazni és szavaz egy irányba a szomszédjával. A szakirodalomban 
azonban nem feltétlenül vannak ennyire egyértelmű állítások. Az egyik elmélet a mobilizációt 
emeli ki a régi lakosok körében, akik az új beköltözők hatására összezárnak és jobban kiveszik 
magukat a közéleti vitákból, aktívabb részesei lesznek a politikai eseményeknek (OLIVER, J.E. 
1999). Ezzel azonban nem mindenki ért egyet, vannak olyanok, akik azt állítják, hogy a 
dzsentrifikációból adódó bizonytalanság és frusztráció éppen, hogy csökkenti a 
választópolgárok hitét a demokratikus intézményekben, ezáltal alacsonyabb a politikai 
aktivitásuk is. A korábban már említett atlantai kutatás ugyanakkor rávilágított, hogy a 
dzsentrifikáció mind az új beköltözők, mind a régi lakosok körében csökkenti a választói 
részvételt (KNOTTS, H.G.–HASPEL, M. 2006). 
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A lakóparkok megjelenése is több szempontból hatást gyakorolhat egy városrész lakóinak 
társadalmi-politikai magatartására (KOVÁCS, Z.–HEGEDŰS, G. 2014). A lakóparkok, vagy zárt 
lakóközösségek választói magatartásra gyakorolt hatását is vizsgálták már (WALKS, R.A. 2010). 
A valamilyen szinten önálló igazgatással rendelkező lakóközösségek megléte alapvetően 
politikai- és településföldrajzi kérdés, azonban ennek a választásokban megfigyelhető 
manifesztációját a választási földrajznak is érdemes kutatni. A fő kérdés az, hogy másképp 
viselkednek-e a zárt lakóközösségben élők, mint más városrészek lakói, és ha igen, akkor ezt 
az okozza-e, hogy bizonyos társadalmi csoporthoz tartozó emberek költöztek oda, vagy 
magának a helynek a kontextusa (zárt közösség). Ennek megállapításához kontrollterületként 
olyan a zárt lakóközösséghez hasonló demográfiai mutatókkal, ingatlanárakkal és társadalmi 
összetétellel rendelkező szavazóköröket használtak fel. A tanulmány megállapítja, hogy a zárt 
lakóközösségben élők nagyobb arányban szavaztak a konzervatív oldalra, mint a baloldalra, 
illetve nem lett szignifikánsan alacsonyabb a részvételi hajlandóság, bár alacsonyabb volt, mint 
a környéken élő lakosoké. Ez azt sugallja, hogy az önálló és magánkézben lévő részleges 
önigazgatás elfordítja az emberek figyelmét a nagyobb politikai témák felől (WALKS, R.A. 
2010). 

2.4.2. A városi társadalmi diverzitás és a választói magatartás kapcsolata 

Magyar viszonylatban az utóbbi években a városi terekkel foglalkozó szakirodalom a 
szegregáció kutatásáról egyre inkább annak sajátos aspektusa, a diverzitáskutatás felé fordul 
(BOROS, L.–FABULA, SZ. 2017; KOVÁCS, Z.–SZABÓ, B. 2017; NÉMETH, Á. 2016). Az 
előzményekkel rendelkező, de 2015-ben új diszciplínaként definiált kutatási irány szerint a 
rendkívül sokszínű és gyorsan változó társadalmon belül létrejövő törésvonalak egyes 
dimenzióit nem érdemes külön-külön vizsgálni, hanem ezek keresztrétegzettsége és egymásra 
hatása a meghatározó (VERTOVEC, S. 2015). Ezzel összefüggésben értelmezhető a 
súlyponteltolódás, mivel a vizsgált társadalmi csoportok elkülönülésének mértéke helyett 
sokkal inkább befolyásoló tényező a különbözőségek keveredése és ezek térbeli megjelenési 
formái. Az ilyenfajta vizsgálatokat nem kis részben a nemzetközi migrációs folyamatok 
felerősödése, főleg a nagyvárosi terekben a heterogén etnikai-kulturális csoportok megjelenése 
és keveredése indokolta. Mindezek mellett a diverzitáskutatás nem korlátozódik az etnikai 
sokszínűség és annak hatásainak elemzésére, hanem a társadalomban létező összes 
különbözőség (kor, nem, életstílus stb.) keveredését kívánja vizsgálni. 

A diverzitáskutatás az előzőekhez kapcsolódóan, de a városföldrajz által korábban 
követett szegregációkutatáshoz viszonyítva ellentétes irányból, közelíti meg a társadalmi 
rétegződés folyamatát. E szerint a jelenségeket az abban résztvevő, vagy annak környezetében 
élők sokféleségének vizsgálatával lehet leginkább leírni és nem csak egy-egy kiválasztott 
társadalmi csoport szempontjából (VERTOVEC, S. 2015). Kutatásomban ehhez kapcsolódik még 
a társadalmi tőke elmélete is. E szerint az együtt élő és egymással interakcióba lépő emberek 
együttműködéséből vagy pusztán a kapcsolatukból tőke származik, amelynek felhasználásával 
az adott egyén versenyelőnyöket tud kihasználni (PUTNAM, R.D. 1995). Vannak olyan 
kutatások is, melyek azt mutatják, hogy minél heterogénebb egy közösség, a társadalmi tőke 
szintje annál alacsonyabb (ALESINA, A.–LA FERRARA, E. 2000, 2002; HERO, R.E. 1998, 2007; 
LAGO, I. et al. 2018; PUTNAM, R.D. 2000), mivel a szoros és mindkét fél számára előnyös 
együttműködéshez és a minél gördülékenyebb kommunikációhoz elengedhetetlen tényező a 
bizalom, amit Putnam elsődleges faktorként ír le, és amely többek között a közös 
nyelvhasználatból, valamint a hasonló iskolázottsági szintből és társadalmi osztályhoz való 
tartozásból fakad (FÜZÉR, K. 2016; SIISIÄINEN, M. 2003). Tehát a helyben élő homogénebb 
társadalom magasabb kohéziós szintje lehetővé teszi a magasabb társadalmi tőkét is. 
Hangsúlyozom azonban, hogy a heterogén, vagy kevert társadalmi szerkezet nem jár együtt 
törvényszerűen alacsonyabb társadalmi tőkével (BOROS, L.–FABULA, SZ. 2017), azonban 
mikro-léptéken csökkentheti a társadalmi kohéziót a bizalom mértékének csökkenésén 
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keresztül. Ezért jelen kutatás nem a társadalmi tőke szintjének mérésére fókuszál (a felhasznált 
adatsorok amúgy sem teszik ezt lehetővé), sokkal inkább a konfigurációs (objektív, statisztikai 
adatokon alapuló) diverzitáskutatás módszertanán keresztül a mikro-léptéken jelen lévő 
társadalmi kohéziót vizsgálja a választói magatartás összefüggésében. 

A választási términtázatokkal foglalkozó szakirodalomra is hatással voltak a diverzitással 
kapcsolatos vizsgálatok. Számos kutatás ugyanis kapcsolatot mutatott ki az etnikai vagy vallási 
diverzitás és a választási részvétel, illetve az eredmények térbeli mintázatai között 
(FIELDHOUSE, E.–CUTTS, D. 2008a). Az angolszász szakirodalom nagyrészt az etnikai 
diverzitás választói magatartásra (és számos egyéb politikai tényezőre) gyakorolt közvetett 
hatását vizsgálta (HERO, R.E. 1998). HILL és LEIGHLEY (1999) eredményei alapján például a 
választási részvétel szignifikánsan alacsonyabb a heterogénebb, mint a homogénebb 
államokban (Egyesült Államok). Európai viszonylatban az Egyesült Királyságban is mutattak 
ki összefüggéseket a különböző etnikumok (muszlim és nem muszlim ázsiai) területi eloszlása 
és a választói aktivitásuk között, azonban itt a diverzitás mértékének növekedésével nem 
egyértelmű a hatás iránya (FIELDHOUSE, E.–CUTTS, D. 2008a). Mindezek mellett az etnikai 
sokféleséggel kevésbé jellemezhető területeken a társadalmi diverzitás más aspektusaira is 
koncentráltak, mint például a jövedelmi egyenlőtlenségek mértéke (ALESINA, A.–LA FERRARA, 
E. 2000; BELLETTINI, G. et al. 2016).  

A diverzitás mértékével összefüggésben születtek egymásnak ellentmondó elméletek is a 
választói magatartás magyarázatára (FIELDHOUSE, E.–CUTTS, D. 2008b). Egyikük szerint a 
homogén (tehát alacsony diverzitással rendelkező) területeken magasabb a társadalmi kohézió 
szintje, és ezáltal magasabb lesz a politikai részvétel is, ezáltal heterogén környezetben a 
kohézió szintje, valamint a részvétel is alacsonyabb (marginalising theory)(FIELDHOUSE, E.–
CUTTS, D. 2010). Az angolszász világban nagyrészt a nemzetközi migráció által megnövekedett 
etnikai diverzitásból kiinduló kutatások ugyanis azt mutatták ki, hogy a kisebbségek 
megjelenésével a többségi társadalomban és a kisebbségiben is csökken a kohézió, a különböző 
intézményekbe (ezáltal a választás intézményébe) vetett bizalom, ami a választási részvétel 
csökkenését vonja maga után (HERO, R.E. 2007). Ezt tovább pontosítja ALESINA és LA FERRARA 
(2002), akik a jövedelmi egyenlőtlenségekkel hozták összefüggésbe az etnikai diverzitást. 
Szerintük ott csökken a társadalmi kohézió mértéke, ahol az etnikai sokszínűség mellé 
jövedelmi egyenlőtlenség is társul, míg a gazdaságilag kiegyenlített (és főleg magas jövedelmű) 
területeken a diverzitástól független a kohézió mértéke (HERMES, K.–POULSEN, M. 2013). A 
diverzitás egyértelmű negatív hatásait kérdőjelezi meg HOOGHE és szerzőtársai (2009) is, akik 
Európai mintaterületen, húsz ország adatainak felhasználásával készítettek elemzést és nem 
mutattak ki összefüggést a két jelenség között. MARTÍNEZ I COMA és NAI (2017) azonban 102 
ország több mint 650 parlamenti választásának elemzéséből vonta le azt a következtetést, 
miszerint az etnikai diverzitás növekedése alacsonyabb választási részvétellel jár együtt. 

A másik elmélet szerint a diverzitás növekedésével a választói aktivitás is növekszik, 
mivel a kisebbségben lévők érdekérvényesítésének szándéka annál inkább megjelenik, ezáltal 
erősödhet az oldalak közötti verseny (mobilising theory) (FIELDHOUSE, E.–CUTTS, D. 2008b). 
A mobilizációs elmélet azt állítja, hogy egy területen megnövekvő kisebbségkoncentráció 
(amely bizonyos léptéken diverzitásnövekedést okoz) a társadalmi kohézió megerősödését és 
magasabb választási aktivitást produkál (FIELDHOUSE, E.–CUTTS, D. 2008a). Tehát ahol 
bizonyos kisebbségek koncentrálódnak ott nagyobb eséllyel fognak elmenni szavazni a 
választásokon, mivel a belső társadalmi kohéziójuk megnő. SCHLICHTING és szerzőtársai (1998) 
ezt a jelenséget a hiperszegregáció fogalmával írja le. Véleményem szerint ez a paradoxon a 
lépték fogalmának bevezetésével megszűnik ellentmondás lenni, hiszen mindkét elmélet 
ugyanazt állítja, csak más földrajzi környezetben. Az első esetben diszperz módon megjelenő 
kisebbségi csoportokról beszélhetünk, melyek között nincs társadalmi kohézió, míg a második 
esetben szegregálódott, de nagy közigazgatási egységben kisebbségként definiálható (ezáltal 
diverzitást növelő) csoportokról beszélhetünk, ahol már megjelenik a társadalmi kohézió. Így a 
dilemma csupán abban rejlik, hogy a diverzitás növekedése pozitív vagy negatív hatással van-
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e a társadalmi kohézióra. Azzal viszont már a szakirodalom széleskörűen egyetért, hogy a 
kohézió pozitív hatással van a választói részvételre. 

A választói magatartás térbeliségével és a társadalmi kohézióval szorosan 
összekapcsolódó fogalom még a korábban már tárgyalt szomszédsági hatás is (JOHNSTON, R.J. 
et al. 2004). E szerint azok, akik együtt laknak, együtt is szavaznak. Ezt a későbbiekben azzal 
egészítették ki a szerzők, hogy akik együtt laknak, azok beszélnek is egymással és akik eszmét 
cserélnek, azok hasonlóan is szavaznak. A szomszédsági hatás rámutat a lokális kontextus 
választói magatartást befolyásoló szerepére (AGNEW, J. 1996), ha ugyanis teljesen egyforma 
szocializációval, iskolai végzettséggel, munkahellyel stb. (tehát társadalmi 
csoporthovatartozással) rendelkezik két választó, akik viszont teljesen eltérő 
párttámogatottsággal jellemezhető lakónegyedben él, akkor nagyobb valószínűség szerint a 
környezetükkel fognak hasonlóan szavazni. A földrajzi környezet hatásának erőssége azonban 
függ a helyben meglévő társadalmi kohézió meglététől is, mivel abban az esetben, ha a belső 
kohézió erős akkor nagy valószínűséggel a szomszédokkal szavaz együtt a polgár, ellenkező 
esetben valamilyen más tényező fogja befolyásolni döntését. A lokálisan meglévő társadalmi 
kohézió erőssége befolyásolja a szomszédsági hatás erejét, hogy mennyiben tudja felülírni a 
hagyományos, tértől független választói viselkedést. 

Az eddigiekben a különböző fajta diverzitások (etnikai, jövedelmi, stb.) választói 
magatartásra gyakorolt hatásairól esett szó, azonban maga a választói magatartás diverzitása is 
értelmezhető (CAMPBELL, D.E. 2006). A voksdiverzitás ugyanis az adott közösség ideológiai 
sokszínűségének, a közös gondolatok és értékek meglétének, avagy hiányának a fokmérője is 
lehet. Ennélfogva ez is kapcsolódhat a társadalmi kohézió vizsgálatához, mennyire 
gondolkodnak hasonlóan egy adott környéken lakók politikai vagy ideológiai szempontból. 
CAMPBELL (2006) Egyesült Államokban végzett kutatásai alapján arra a megállapításra jutott, 
hogy a választási részvétel a voksdiverzitással U-alakú összefüggést mutat. Szerinte ugyanis a 
politikai szempontból homogén és heterogén területeken magasabb az aktivitás, előbbinél a 
magas társadalmi kohézió, míg a másodiknál a kiélezett választási versenyből fakadóan. 

2.4.3. A posztszocialista városok választói magatartás vizsgálata 

A városi társadalom és a választói magatartás közötti összefüggések vizsgálata a 2010-es 
években egyre inkább megjelent a posztszocialista országok szakirodalmában is. Hazánkban a 
korábban már részletezett politikatörténeti irány az államszocialista időszak előtti fővárosi 
választói magatartást kívánta feltárni (FEITL I. 2010a, 2010b; GERHARD P. 2019; IGNÁCZ K. 
2013, 2016, 2018, 2020). Ezen kívül a recens folyamatokat is elemezték a rendszerváltozás 
önkormányzati választásain keresztül (RIPP Z. 2010; SZABÓ B. 2010; SZOBOSZLAI GY. 2010; 
WÉBER A. 2010; WIENER GY. 2010b, 2010a), bár ezek kevésbé fókuszáltak a választói 
magatartás térbeliségére, az elemzésük alapjául szolgáló adatbázis a legkisebb szintű, 
szavazóköri volt. Ezen kívül magukkal az országgyűlési választások eredményeinek térbeli 
változásával foglalkozott IGNÁCZ és SZABÓ (2014), akik a fővárosi munkásnegyedeket 
vizsgálták. Elemzésük némileg ellentmond annak a tézisnek, hogy a posztszocialista régióban 
az osztály-alapú társadalmi törésvonal ne lett volna olyan jelentős (GIJSBERTS, M.–
NIEUWBEERTA, P. 2000), mivel ezeken a területeken 2006-ig az MSZP szerzett jelentős 
támogatottságot. Ez azonban 2010-re jelentős mértékben lecsökkent, egyrészt a Fidesz 
erősödése, másrészt a Jobbik megjelenése miatt. Ez utóbbi párt és az LMP területi különbségeit 
térképezte SZABÓ (2013), aki a két párt támogatottságának inverzét figyelte meg. Míg a zöldpárt 
a belvárosban, addig a nemzeti radikálisok a külső területeken érték el támogatottságuk 
maximumát. 

Magyarországon kívül Romániában is elkezdték vizsgálni a nagyvárosok belső tereinek 
választói magatartását. Bukarest választói magatartásában 2016-ban is jelen volt a szocialista 
örökség hatása, mivel a diktatúra által kialakított területek (a külső övezetekben található 
lakótelepek) még mindig a kommunista utódpártot támogatták nagy arányban, míg a 
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belvárosban a jobbközép és liberális pártok voltak erősek (GUŢOIU, G. 2018). Ezek mellett a 
román fővárosban a helyi kontextus, valamint a közigazgatási egységek határainak a 
hosszútávú választói magatartásra gyakorolt hatását is azonosították (GUŢOIU, G. 2020). 
Kolozsváron Bukaresthez hasonló térszerkezetet azonosított szintén GUŢOIU (2019), miszerint 
a külvárosban lévő – a szocializmusban épített – lakótelepeken 2016-ban a szocialista utódpárt 
ért el magas szavazatarányt, azonban az 1992-es első szabad választásoktól kezdve térbeli 
longitudinális vizsgálat alapján ez a terület rendelkezett az egyik leginkább volatilis választói 
magatartással, különösen a nacionalista és populista pártokra rezonálva, míg a történelmi 
belvárosban sokkal inkább a centristább pártok, illetve az RMDSZ (Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség) támogatottsága volt nagyobb. 

A cseh és lengyel főváros választásföldrajzi térszerkezetét hasonlította össze KEREKES 
(2020). Tanulmányában a hagyományos Burgess-féle koncentrikus modell keretei között 
vizsgálta a választói magatartás térbeliségét. Eredményei azt mutatták, hogy míg Prágában 
megfigyelhető egy jobboldali központ és szuburbán zóna, illetve a kettő között egy baloldali 
gyűrű, addig Varsóban a zonalitás nem jelent meg a pártpreferenciák térbeliségében. A szerző 
ezt a II. világháborús rombolással magyarázta, ami a lengyel fővárosban (főleg annak nyugati 
részén) jelentős volt, addig Prágában ez elmaradt. A cseh fővárosban megfigyelt területiség 
rendkívül hasonlatos a román városok választói magatartásához, így részben felállítható egy 
posztszocialista városi választói magatartás modell, amely a központ és a szuburbia 
jobboldaliságával, valamint a régi ipari zóna, illetve lakótelepi beépítés baloldaliságával 
jellemezhető. 

A választási földrajz és a városföldrajz kapcsolatának kifejtését befejezésként egy Tel-
Avivi esettanulmány (CHARNEY, I.–MALKINSON, D. 2015) eredményeivel zárom. A szerzők az 
izraeli nagyváros kapcsán fejtették ki abbéli reményüket, hogy a választási földrajz tárgyául 
szolgáló választási eredmények (minimum négyévente, de némely esetben gyakoribb) 
térképezésével és a mögöttes folyamatok megértésével maga a városföldrajz kaphat egy jó 
felbontású és részletes helyzetképet az adott város belső átalakulási folyamatairól. Ezzel a 
választási földrajz nem csak a voksok térképre vitelével foglalkozhat, hanem forrása és háttere 
lehet olyan városföldrajzi kutatásoknak, amelyhez egyébként kizárólag a nagyobb területi 
léptéken meglévő (pl. népszámlálási) adatok, vagy a rendkívül részletes, de nem 
reprezentatívan megjelenő kvalitatív lokális információk állnak rendelkezésre (KOVALCSIK, T.–
NZIMANDE, N.P. 2019). 

2.5. A posztszocialista nagyvárosi választói magatartás elméleti keretei 

A választói magatartás elméletei – legyenek azok térsemlegesek, vagy térrelevánsak – 
mind a polgár szabad választáson való részvételének hajlandóságát, valamint a végső döntését 
kívánják magyarázni, a társadalom, valamint a tér különböző léptékein. Az előző négy 
alfejezetben ezeket részleteztem, az általános elméletekből kiindulva, mivel a választói 
magatartás egyes részproblémáinak megértéséhez elengedhetetlen ezek figyelembevétele, 
emellett a régió- (pl. posztszocialista) vagy mintaterület- (pl. nagyváros) specifikus 
magyarázatok is ezekből vezetik le következtetéseiket. Mivel a dolgozat e két lehatárolás 
metszetében található választói magatartásváltozást elemzi, amely egyrészt ennek társadalmi-
gazdasági-földrajzi magyarázatául, másrészt a helyi társadalom átalakulásának és lokális 
jelenségek indikátoraként is szolgál, így a dolgozat elméleti alapjait részben a nyugati fejlett 
társadalmakra létrehozott, részben a posztszocialista sajátosságokat tartalmazó koncepciók 
képezik. 

A nyugaton az 1970-es évekig megfigyelt befagyás hipotézist megalapozó mikro- és 
makroszociológiai, valamint a pártidentifikációs elméletekből származó stabilitási hipotézis 
számos hazai politológiai tanulmányt (STUMPF, I. 1996; TÓKA, G. 1999, 2005b) és a jelen 
kutatás alapját is meghatározta a 2010 előtti választói magatartás vizsgálatánál. Bár ezeket az 
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elméleteket országos viszonylatban survey-jellegű kisebb- (TÓKA, G. 2005a) és választókerületi 
alapú teljes mintás (MÉSZÁROS, J. ET AL. 2007; VIDA GY.–KOVÁCS Z. 2017) elemzésekben már 
kutatták, nagyvárosi környezetre fókuszáltan, a helyi körülményeket is figyelembe véve 
ugyanakkor még nem. A módosított területi egység problémája azonban rámutat arra, hogy 
különböző léptékeken más-más összefüggések mutathatóak ki. Ráadásul az eddigi munkák a 
befagyás következtében létrejövő politikai (ideológiai) és földrajzi (város/vidék) polarizációról 
számoltak be (BISHOP, B.–CUSHING, R.G. 2008; CHEN, M.K.–ROHLA, R. 2018; DEL VICARIO, 
M. ET AL. 2017; KÖRÖSÉNYI, A. 2013), a várost egy entitásként kezelve, s figyelmen kívül 
hagyva az esetlegesen a városi szöveten belüli polarizációs folyamatokat. Emellett a befagyás 
hipotézist alátámasztó elméleteket használják a választói magatartás időbeli átalakulásának 
vizsgálata során, hiszen ezek a dezindusztrializáció és a neoliberalizáció hatására a stabilitás 
alapját képező elköteleződések feloldódásával írják le a pártrendszerek instabillá válását. A 
társadalmi struktúrák magyarázó ereje azonban az egyén politikai diskurzusban való 
tájékozottsági szintjének növekedésével is csökken, és ebben az esetben inkább a racionális 
választás elmélete (DOWNS, A. 1957) fog érvényesülni. Jelen kutatás – survey-adatfelvétel híján 
– a Downs-i modell érvényességéhez az abból levezetett stratégiai voksoláson keresztül, 
közvetett információval járul hozzá. 

A pártválasztás mellett azonban a választási részvétel magyarázata is a választói 
magatartási elméletek részét képezi. A politikai aktivitást ugyanis egyrészt rendkívül sok 
tényező befolyásolja, melyek kimutatása közelebb vihet a demokrácia megértéséhez, másrészt 
az ebben rejlő egyenlőtlenségek a szakpolitikai döntéshozatali folyamatokba való beleszólást 
befolyásolják és ezáltal növelhetik a társadalmi igazságtalanságokat. Részben ennek 
következtében ezért a tartósan csökkenő vagy alacsony választási részvétel a társadalom 
demokratikus intézményekbe vetett alacsony bizalmi szintjét jelentheti. Ez konfliktus- vagy 
válságövezetek kijelölésére is alkalmas rendkívül egyszerű indikátorkét szolgálhat a 
városfejlesztők vagy politikai szereplők számára. 

A kutatás fontos részét képezi a választásföldrajz klasszikus fogalmainak – a 
szomszédsági- és a kontextus hatás – vizsgálata. Ezzel összefüggésben használom a diverzitás 
és a társadalmi kohézió fogalmakat, mivel a szakirodalom szerint egyrészt a kettő között 
ellentmondásos kapcsolat található: vannak olyan tanulmányok, amelyek a diverzitás 
növekedésével együtt járó kohézió csökkenéséről, míg mások annak növekedéséről számolnak 
be, másrészt a helyi társadalmi kohézió szintje hatással van a szomszédsági-, illetve a kontextus 
hatás mértékére. A disszertációban többek között ezen összefüggések meglétét is vizsgálom a 
kutatási mintaterület (Budapest) segítségével. 
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3. Alkalmazott módszerek 

A kutatási kérdések megválaszolásához többféle kvantitatív módszert alkalmaztam 
Budapestet, mint nagyvárost használva mintaterületnek. A főváros választási térképe a 
rendszerváltozás óta jelentősen átalakult, és ennek minél pontosabb elemzéséhez a lehető 
legkisebb területi léptékre volt szükség. Választási eredmények tekintetében a szavazóköröket, 
a társadalmi (népszámlálási) adatok tekintetében pedig a számlálókörzeteket használtam. Ezen 
adatbázisok összekapcsolásához azonban szükségem volt egy módszer – a területi interpoláció 
– alkalmazására. Mivel ez a hazai viszonylatban eddig még nem ismert, így ennek rövid 
bemutatásával kezdem a fejezetet, majd a saját területi interpolációs módszeremet ismertetem. 
Ezt követően az adatbázis elemzéséhez használt matematikai-statisztikai eljárásokat mutatom 
be. 

3.1. A területi interpoláció és módszerei 

A térbeli interpoláció egy módszer, amely az ismert téradatokból becsül nem ismert 
térbeli geometriák attribútumainak értékeire (LAM, N.S.-N. 2009). Ellentétben a hagyományos 
eljárással – amely különböző raszteres felületeket alkot pontszerű térbeli adatokból – a területi 
interpoláció (amely a térbeli interpoláció egy fajtája) különböző térfelosztásokban található 
értékek becslésére alkalmazható, melynek eredeti adata is egy már meglévő térfelosztásban 
aggregált adatbázis (GOODCHILD, M.F.–LAM, N.S.-N. 1980). Ezáltal ez egy térbeli adat 
transzformáció az eredeti térfelosztásból (forrásterületek – source units) a származtatott 
térfelosztásba (célterületek – target units, amelyben a szükséges vizsgálatot el kell végezni), 
amelyek átfedésben vannak egymással (LANGFORD, M. et al. 1991). A módszer hasznos, 
azokban az esetekben, amikor a különböző összehasonlítandó adatbázisok térbelileg 
inkonzisztens térfelosztásban találhatóak (WALFORD, N.S.–HAYLES, K.N. 2012). Ez az 
inkonzisztencia származhat egyrészt az eltérő adatforrások gyűjtési módszertanából – hiszen a 
demográfiai-, társadalmi-, gazdasági- vagy éppen választási információkat különböző területi 
egységekben gyűjtik (alternative geography problem (AMOS, B. et al. 2017; MENNIS, J. 2016)). 
Másrészt ugyanabból az adatforrásból – de különböző időpontokra – is származhatnak nem 
egységes területi bontású adatok (temporal mismatch problem (PAVÍA, J.M.–CANTARINO, I. 
2017; QIU, F.–CROMLEY, R. 2013; WALFORD, N.S.–HAYLES, K.N. 2012)). A területi 
interpoláció azonban csak egy gyűjtőfogalom, az ezzel foglalkozó szakirodalom ezen belül 
próbálja megtalálni a legalkalmasabb eljárásokat, így számos összehasonlító tanulmány készült 
a témában (AMOS, B. et al. 2017; COMBER, A.–ZENG, W. 2019; GOODCHILD, M.F. et al. 1993; 
LAM, N.S.-N. 1983; ZANDBERGEN, P.A.–IGNIZIO, D.A. 2010). A legfontosabb kérdés ezáltal a 
minél pontosabban becslő alkalmazás kiválasztása, az elérhető adatok által kialakított 
adottságok függvényében. Ez alapján két területi interpolációs módszer elveit használtam fel 
egy saját módszer kifejlesztéséhez, a területi súlyozást (areal weighting) és a dasymetrikus 
térképezést (dasymetric mapping), amelyeket a továbbiakban ismertetek. 

A területi súlyozást érdemes először részletezni, mivel ez a legelterjedtebb és a 
legkönnyebben alkalmazható területi interpolációs módszer (COMBER, A.–ZENG, W. 2019; 
KIM, H.–YAO, X. 2010). Az eljárás feltételezi, hogy az eredeti térfelosztáson belül lévő 
népsűrűség állandó (ZORAGHEIN, H. et al. 2016). Ebből következik az, hogy a népesség 
területarányosan oszlik meg az egyes forrásterületek belsejében (GOODCHILD, M.F.–LAM, N.S.-
N. 1980; LAM, N.S.-N. 1983). Ezt a feltételezést elfogadva, a módszer leegyszerűsödik a forrás- 
és a célterületek egyszerű geometriai metszésére, ahol az adott célterület értékét a területére eső 
forrásterületekből származó súlyozott értékek összege határozza meg (LANGFORD, M. 2006). A 
súlyt az adott célterületre eső metszett forrásterület területének és az eredeti forrásterület 
területének hányadosa adja (FLOWERDEW, R.–GREEN, M. 1992). Számos kutatásban a területi 
súlyozás az első és az eredeti módszere a területi interpolációnak, mivel nem szükséges további 
(ancillary) információt bevonni a két térfelosztás közötti transzformációhoz (MENNIS, J. 2003; 
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MONTEIRO, J. et al. 2019; ZORAGHEIN, H. et al. 2016). A hátránya pont a módszer alapját képező 
a népsűrűség-homogenitási előfeltételből adódik – ami ritkán fordul elő a valóságban (COMBER, 
A.–ZENG, W. 2019). 

Ennek a kiküszöbölésére számos tanulmány alkalmaz további adatbázisokat, amelyekkel 
a forrásterületeken belüli népsűrűséget is súlyozzák. A teljesség igénye nélkül ezen információk 
származhatnak a lakó- és nem-lakó területek műholdkép segítségével történő lehatárolásából 
(FISHER, P.F.–LANGFORD, M. 1996), a mikro-léptékű népsűrűségből (EICHER, C.L.–BREWER, 
C.A. 2001), telekkataszterből (MAANTAY, J.A. et al. 2007; ZORAGHEIN, H. et al. 2016), az egy 
telektömbön belül található telkek számából (DENG, C.–WU, C. 2013), a hegyvidékek 
topográfiájából (KARUNARATHNE, A.–LEE, G. 2019), az utcahálózatból (XIE, Y. 1995), postai 
irányítószámok területeiből (NORMAN, P. et al. 2003), buszmegállók és általános iskolák 
elhelyezkedéséből (LANGFORD, M. 2013) vagy mikrocenzus adatokból (LIU, X.H.–MARTINEZ, 
A. 2019). MENNIS (2003) ezt a területi interpolációs módszert, amely felhasznál valamilyen 
plusz vagy kapcsolódó – a népsűrűséget pontosító – térbeli adatbázist, dasymetrikus 
térképezésnek definiálja (az elnevezés a görög dasy (sűrűség) szóból származik). WRIGHT 
(1936) volt az egyik első, aki a népsűrűséget használta a területi interpoláció pontosítására, 
ráadásul a szakirodalom is ezt a munkát tartja a dasymetrikus térképezés kezdetének, annak 
ellenére, hogy a módszernek orosz gyökerei vannak (MENNIS, J. 2009). 

3.2. A terület-alapú és dasymetrikus pontallokációs interpoláció 

A disszertáció statisztikai vizsgálata különböző időpontokban történt, területileg 
aggregált választási eredményeket és társadalmi adatokat felhasználva. Előbbihez a 
rendszerváltozás óta megrendezett magyar országgyűlési választások, utóbbihoz a 
népszámlálások szolgáltatják az információt. Az egyes adatforrásokon belül képződött adatok 
térbeli felosztása időben is folyamatosan változik, másrészt a két forrás térfelosztása 
egymásnak nem megfeleltethető, így ezek reaggregációja szükséges. Ezt az általam fejlesztett 
– és egy geoinformatikai jellegű publikációban (KOVALCSIK, T. et al. 2021) megjelentetett – 
terület-alapú és dasymetrikus pontallokációs interpolációval értem el, amelynek validálása az 
1. mellékletben található. 

Politikai választások tekintetében a legalacsonyabb területi szint a szavazóköri, amely az 
egy szavazóhelyiséghez tartozó közterületek által meghatározott területegységet jelenti. Mivel 
a szavazatok fizikai számlálása és összesítése ezen a szinten történik, így az itt létrejövő 
eredmények további bontása nem lehetséges (AMOS, B. et al. 2017). Míg a szavazóköri szintű 
választási eredmények a rendszerváltozás óta megrendezett választásokra táblázatos formában 
elérhetőek a Nemzeti Választási Iroda honlapján [2], addig a szavazóhelyiséghez tartozó 
területek kijelölése önkormányzati hatáskörbe tartozik, így azok központi szinten csak a 2002-
es országgyűlési választások óta elérhetőek, körzetleíró lista formátumban. Ez azért jelent 
nehézséget a kutatás lefolytatásában, mivel ezeket a listákat minden egyes választásra 
módosítják, annak érdekében, hogy minden szavazókörben érvényesüljön a törvény által előírt 
500 és 1500 választópolgár közötti létszám (a választások adminisztratív lebonyolítása 
érdekében). Ezek a listák kizárólag az adott szavazókörhöz tartozó közterületek neveit 
tartalmazzák, így ennek térbeli adatbázis formátumába való átültetéséhez manuális 
digitalizálásra volt szükség. Ráadásul a 2002 előtti három országgyűlési választásra még ezek 
a listák sem érhetőek el, így azokkal kapcsolatban másodlagos forrásból származó adatokra 
hagyatkoztam [3]. Mindazonáltal fontos kiemelni, hogy az 1990-es országgyűlési választás 
elérhető szavazóköri geometriái jelentős számú hibát tartalmaztak (egyes kerületekben [I., II., 
XIV.] nem egyezett meg a hivatalos eredményben és a geometriában lévő szavazókörök 
száma), így ezt az eredmények interpretálásánál mindenképpen figyelembe kell venni. 
Validálási lehetőség – az elveszett körzetleíró listákból fakadóan – nem volt. A megbízhatóság 
növelése érdekében a 2002 utáni országgyűlési választások szavazóköri geometriái már mind 
manuálisan lettek megrajzolva. Habár folyamatban van már egy olyan automatizált algoritmus 
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fejlesztése, amely a nyers körzetleíró listából állítja elő a szavazóköri geometriát, a disszertáció 
elkészültéig ez még nem került alkalmazásra. Összességében elmondható, hogy az adatbázis 
felépítésének első szakaszában elkészült Budapest teljes szavazóköri térbeli adatbázisa 
(geometriával összekapcsolt választási attribútum adatok) az eddig (1990 és 2018 között) 
megrendezett nyolc országgyűlési választásra.  

A választások közötti térbeli longitudinális vizsgálathoz a létrejött nyolc inkonzisztens 
geometriával rendelkező szavazóköri adatbázis reaggregálására volt szükség. Ezt egy olyan 
területi interpolációs módszerrel értem el, amely a területi súlyozás és a dasymetrikus 
térképezés alapelveit követi. Ebben minden egyes választásra jogosult személyt egy pont 
reprezentál, valamint ezek a pontok valószínűségi értékekként (0 ≤ p ≤ 1) tartalmazzák az adott 
szavazókör választási eredményeit. Úgy, hogy az adott eredmények (választáson megjelentek 
száma, különböző pártokra leadott voksok száma) a választásra jogosultak számával lettek 
elosztva, ezáltal megkapva azt, hogy az adott területen egy választópolgár mekkora 
valószínűséggel megy el szavazni és mekkora valószínűséggel szavaz egyik vagy másik pártra. 
Ezek a pontok egyenlően oszlanak el az adott szavazókörön belül, így egy tetszőleges 
területegység választási eredménye meghatározható az adott területre eső pontok valószínűségi 
értékeinek összegével (a választásra jogosultak száma pedig a pontok számával). Az egyenlő 
eloszlást a pontok négyzetrácsháló metszéspontjaiban való elhelyezésével értem el, amely háló 
négyzeteinek oldalhosszát minden egyes szavazókörre az alábbi képlet adta: 

�� =  ����� (1)

ahol a Ti az i-edik szavazókör területe, Vi pedig az i-edik szavazókörbe tartozó választásra 
jogosultak száma. Ezzel a szavazókör területe annyi négyzetre lett felosztva, mint amennyi a 
benne lévő választásra jogosultak száma. A négyzetháló metszéspontjaiba a pontokat az 
ArcGIS egyik kiegészítőjének – a Geospatial Modelling Environment-nek – 
‘genregularpntsinpolys’ eszköze automatikusan generálta, felhasználva a szavazóköri 
geometriát és bemeneti paraméterként az (1) képletben kiszámolt xi-t. Ez a pont alapú módszer 
jelen fázisában a területi súlyozással egyenértékű, azonban a pontok elhelyezkedésének 
manipulálásával finomíthatók az eltérő népsűrűségű területekből fakadó aránytalanságok – 
ezzel megvalósítva a dasymetrikus térképezés alapelvét. 

Ez az alapelv ugyanis azt mondja ki, hogy a népesség a térben nem egyenletesen oszlik 
el, hanem vannak sűrűbb, illetve ritkább, ráadásul akár lakatlan területek is, így ez a térbeli 
adatbázis kiegészítő információval szolgálhat a pontosabb területi interpolációs módszer 
megvalósításához. Mivel egy szavazókör kis területet és ezáltal kisszámú népességet foglal 
magába, így három probléma merül fel. Az első, hogy a szavazóköri geometriák nem feltétlenül 
kizárólag lakóterületeket tartalmaznak, az önkormányzatok ugyanis – akik felelősek a 
szavazókörökhöz tartozó közterületek kijelölésében – minden címet hozzárendelnek egy 
szavazókörhöz attól függetlenül, hogy be van-e oda jelentve választópolgár vagy nincs. Ennek 
a problémának a megoldására az adott választási évben választópolgárral rendelkező 
népszámlálási számlálókörzetek geometriáit használtam fel referenciaként. A korábbi 
választások elveszett körzetleíró listái miatt (amelyeken fel van tüntetve, hogy az adott 
közterületen hány választópolgár van bejelentve), ennek megállapítására az 1990-es években 
készített ortofotókat használtam fel [4,5]. Ennek értelmében csak azon a területen generálódott 
pont, ahol ténylegesen laktak/laknak választópolgárok, így az egy szavazókörre eső felületek 
nem egybefüggőek, mivel a számlálókörzetek kizárólag az épülettel rendelkező telektömböket 
tartalmazzák. Ezáltal az egy szavazókörben lévő pontokat területarányosan kellett elosztani az 
adott szavazókör területére eső számlálókörzetek között (területarányos pont allokáció) 
(1.A. ábra), a következő egyenlet alapján: 
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��� =  ����� ∗ �� (2)

ahol a Tij az i-edik szavazókörben lévő j-edik népszámlálási számlálókörzet területe. Így 
már nem minden egyes szavazókörre, hanem minden egyes számlálókörzetre határoztam meg 
egy hosszt, amely az adott körzetbe generált pontok közötti távolságot határozza meg a 
következő egyenlet alapján: 

��� =  ������� (3)

Ezzel a lépéssel a módszer kiegészült egy olyan térbeli adatbázissal, amely semlegesíteni 
tudja a lakatlan területekből származó átlapolási problémákat. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a 
különböző választások alkalmával megrajzolt szavazókörök geometriái ezeket a lakatlan 
területeket hol egyik, hol másik szavazókörhöz sorolják (mivel nincs bejelentve választópolgár, 
így adminisztratív szempontból teljesen mindegy hova tartozik), így esetleges, hogy mely 
környező lakott telektömb választási eredményét jeleníti meg. Ezek kivételével azonban a 
probléma megszűnik. 

1. ábra: Példa a szavazókör, a népszámlálási számlálókörzet és az automatikusan generált 
pontok geometriáinak egymáshoz viszonyított földrajzi pozíciójára 

 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal népszámlálási számlálókörzetei alapján saját szerkesztés. 

A második probléma a lakótelepi épületekkel kapcsolatos, mivel a népszámlálási 
számlálókörzetek nagyobb területet tartalmaznak, mint maguk az épületek, a körülöttük lévő 
kiterjedt parkolók és zöldterületek miatt (2. ábra). Ezért ugyanúgy jelentkezik ebben az esetben 
is az átlapolási probléma, mivel két (különböző választási évből származó) szavazókört, 
amelyek ugyanazokkal a címekkel rendelkeznek, teljesen más határokkal is rendelkezhetnek, 
attól függően, hogy ezeket az „üres” tereket melyikhez sorolják. Ezt az OpenStreetMap [6] 
épületgeometriájának használata oldotta meg, amelyet a lakótelepi számlálókörzetek helyett 
alkalmaztam. Mivel ez nem egy hivatalos adatbázis, így vizuális validálást végeztem a 
korábban már említett és frissebb ortofotók segítségével [4,5].  

A harmadik probléma azokkal a szavazókörökkel adódott, amelyek családiházas és 
lakótelepi településrészeket egyaránt tartalmaznak. Ebben az esetben ugyanis a népsűrűség a 
két beépítési mód között jelentősen eltér, így egy terület-alapú pontallokáció jelentősen több 
pontot generálna a kertesházas területre, mint a lakótelepi részre. Ezt az aránytalanságot egy új 
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attribútum – a lakótelepi épületekben található lakások számának (SZABÓ, B.–BENE, M. 2019) 
– bevonásával és súlyként való alkalmazásával csökkentettem, mivel ezeknél a poligonoknál 
nem azok területe van figyelembe véve (a 3. egyenletnél), hanem a lakásszám és az átlagos 
telekméret (körülbelül 1000 négyzetméter) szorzata. Mivel ez az érték nem feltétlenül igaz 
minden lakótelep környéki családi házas telekre, valamint egy lakótelepi lakásban és egy 
családi házban lakók száma sem egyforma, így a becslésnek is van torzító hatása, véleményem 
szerint azonban mégis alacsonyabb, mint az egyszerű területarányos allokációnál. Az elérhető 
adatbázisok számbavételével ez az eljárás eredményezi a valósághoz legközelebbi 
népességeloszlást (2 ábra). 

2. ábra: A nagy lakótelepi épületgeometriák használatának indokoltsága (balról) és 
implementációja (jobbról) 

 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal népszámlálási számlálókörzetei alapján saját szerkesztés. 

A céltérfelosztást, amelybe a különböző választási eredményeket és társadalmi adatokat 
aggregáltam, manuálisan hoztam létre a legutóbbi (2018-as) országgyűlési választás 
szavazóköri térfelosztásából. A vezérelv olyan funkcionálisan és beépítési mód szerint 
konzisztens egységek kialakítása volt, amely a lehető legalacsonyabb szinten képes 
megjeleníteni a választók eltérő térbeli jellemzőit. Ez alapján Budapestre egy 1100 
területegységből álló térfelosztást hoztam létre, míg a szavazókörök száma 1410 és 1628 között 
volt az egyes választások során, így némi romlás figyelhető meg a térbeli felbontás tekintetében 
a szavazóköri szinthez képest, azonban egyrészt még így is bőven jobb a kerületi szintű 
felbontásnál, másrészt könnyebben értelmezhető és funkcionálisan is nagyrészt összetartozó 
területegységek jöttek létre. A disszertáció statisztikai elemzésének alapját lényegében ez az 
adatbázis képezi. 

3.3. A kutatás során alkalmazott matematikai-statisztikai módszerek 

A saját adatbázis egyrészt tartalmazza a rendszerváltozás óta eltelt nyolc országgyűlési 
választás eredményeit, másrészt a foglalkozási szerkezetet mutató ISCO (International 

Standard Classification of Occupations) osztályozás adatait. Míg utóbbi alapján a főváros 
foglalkozási egyenlőtlenségének térbeli változását, addig előbbi attribútumok alapján a 
választási részvétel területiségét és annak változását térképeztem. Ezen kívül a választási 
eredmények – a vegyes választási rendszerből fakadóan – kétfélék lehetnek. A kutatás jelentős 
részében az első fordulós pártlistás eredményeket veszem alapul a politikai térszerkezet 
meghatározásához, mivel ezek alkalmasak a hosszú idősoros összehasonlításokra is. E mellett 
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azonban az elemzés kitér a pártlistákra és az egyéni jelöltekre leadott voksok közötti 
különbségek térbeli vetületére is. Végezetül a választási (politikai) és gazdaság-társadalmi 
térszerkezet összehasonlítását különböző matematikai-statisztikai módszerek segítségével 
végeztem el. 

3.3.1. A foglalkozási egyenlőtlenségek térbeli változásának vizsgálati módszerei 

A társadalmi-gazdasági státusz mérésére az egyik legalkalmasabb és legegyszerűbb 
mérőszám a gazdaságilag aktív népesség foglalkozási szerkezete (MORGAN, B.S. 1980). Ez azt 
mutatja meg, hogy az adott egyén foglalkozása tekintetében hol helyezkedik el a társadalmi 
hierarchiában. Területi adatok tekintetében ez azt jelenti, hogy az adott területegységen belül a 
helyben élő aktív népesség hogyan oszlik meg a különböző foglalkozási kategóriák között. 
Dolgozatomban a 3.2.-es alfejezetben kidolgozott és validált adatbázis területegységeibe az 
ISCO osztályozás csoportjaiba tartozó népességszám is integrálva lett. Így egy – a három 
népszámlálási adatokat együttesen tartalmazó – adatbázis jött létre, amely lehetővé teszi akár 
idősoros vizsgálatok elkészítését is. 

Az idősoros elemzést megelőzően viszont az egyes népszámlálási időpontokban 
képződött foglalkozási szerkezet térbeliségét értékeltem. Ehhez az ISCO osztályozás 
főcsoportjait három nagyobb csoportra osztottam (hasonlóan MARCIŃCZAK és szerzőtársaihoz 
(2015), némileg módosítva a kategóriahatárokat), meghatározva ezzel a magas, a közepes, 
illetve az alacsony státuszú gazdaságilag aktív népesség számát, illetve arányát (3. ábra). E 
három kategória kellően reprezentálja a társadalmi-gazdasági státusz különbségeit, és a 
kategóriák számának csökkentésével könnyebben értelmezhetővé váltak az eredmények. Ezt 
követően a három különböző státuszcsoport diverzitását számszerűsítettem annak érdekében, 
hogy az egyes területek kevertségének mértékét meghatározzam. Ehhez a korábbi hazai 
tanulmányokban már használt Simpson-indexet (D) alkalmaztam (6. egyenlet) (KOVÁCS, Z.–
SZABÓ, B. 2017). 

1. táblázat: A foglalkozási csoportokból képzett társadalmi-gazdasági státusz kategóriák 

ISCO foglalkozási főcsoportok 
Összevont társadalmi-gazdasági 

státusz szerinti csoportok 
1. Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti 
vezetők, törvényhozók 

Magas státuszú 
2. Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozások 
3. Egyéb, felsőfokú vagy középfokú képzettséget 
igénylő foglalkozások 

Közepes státuszú 4. Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) jellegű 
foglalkozások 

5. Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 

6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
foglalkozások 

 

7. Ipari és építőipari foglalkozások 

Alacsony státuszú 8. Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 

9. Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) 
foglalkozások 

0. Fegyveres szervek foglalkozásai  

Forrás: [7] alapján saját szerkesztés. 
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 = 1 −  ∑ �� ∗ (�� − 1)����� ∗ (� − 1)  (6)

Ahol „n” az adott csoportba tartozók számát, „i” az adott csoport azonosítóját, „s” a csoportok 
számát, míg „N” pedig a különböző csoportokba tartozók összlétszámát jelenti. A képlet alapján 
a diverzitási mutató egy valószínűségi értéket ad, amely azt mutatja meg, hogy a két – egy 
területegységen belül, véletlenszerűen kiválasztott – személy mekkora valószínűséggel tartozik 
külön társadalmi csoportba. 

A három időpontra létrehozott foglalkozási szerkezetet és annak diverzitását tartalmazó 
adatbázis attribútum adatait ezt követően különböző matematikai-statisztikai módszerek 
segítségével térképeztem, és vizsgáltam azok időbeli változását, térbeli átrendeződését. 
Egyrészt Pearson-korrelációs együtthatókat számoltam, amely megmutatja két adatsor közti 
együtt mozgás mértékét, illetve erősségét (7. egyenlet). A korrelációs (és a későbbiekben 
részletezett főkomponens- és K-közép klaszter-) számításokat (is) az IBM SPSS Statistics 
program 24-es verziójával végeztem el. Ezzel egyrészt az egy népszámláláson során rögzített 
adatok összefüggéseit (például mely társadalmi-gazdasági státuszra jellemzőbb inkább a 
keveredés, melyre a szegregálódás), másrészt a különböző időpontokban létrejött, ugyanolyan 
adatok időbeli és térbeli átrendeződését vizsgáltam. 

�(�,�) = ∑ (�� − �̅) ∗ ( � −  !)"���#∑ (�� − �̅)$ ∗ ∑ ( � −  !)$"���"���  (7)

Ahol „r(x,y)” az „x” és az „y” változó közötti korrelációs együttható, „n” a területegységek 
számát, míg „i” az adott területegység azonosítóját jelenti. 

Végezetül a kapott eredményeket térképen ábrázoltam, különböző területi 
autokorrelációs eljárás (a Local Moran kategorizálás) segítségével (ANSELIN, L. 1995; TÓTH, 
G. 2003), amely módszert más mutatók területi különbségeinek megjelenítésére is 
alkalmaztam. Az algoritmus öt kategóriába osztja a térben definiált területegységeket az 
értékük és a környezetükben lévő egységek értékei alapján származtatott három indikátor (az „I” index, valamint a „z” és „p” értékek) segítségével. A magas-magas kategóriában egymás 
mellett magas, míg az alacsony-alacsony kategóriában egymás mellett alacsony értékeket 
felvevő területegységek foglalnak helyet. Ezen kívül a magas-alacsony és az alacsony-magas 
kategória a környezetükhöz képesti kiugró értékkel rendelkező területegységeket jelöli, míg 
előbbi a kiugróan magas, addig utóbbi a kiugróan alacsony számok indikátora. Az 
autokorrelációs eljárás mellett az egyes területegységek diverzitásában történt változást is 
térképeztem. 

3.3.2. A választási földrajz térszerkezetének vizsgálati módszerei 

A választási eredmények adatbázisát először a rendszerváltozás óta eltelt időszak 
választási részvétel tér- és időbeli átalakulásának keresztvizsgálatára használtam, annak 
érdekében, hogy kimutassam a politikai aktivitás fővároson belüli területi egyenlőtlenségeit és 
azok időbeli trendjeit. Ehhez az előzőekben kialakított területegységeket tipizáltam, aszerint, 
hogy az átlagos fővárosi részvételhez képest az adott terület részvétele tendenciózusan 
csökkenő, növekvő vagy stabilan valamilyen szinten lévő-e. 

Ezt követően az elméletben kifejtett stratégiai szavazást térképeztem. Dolgozatomban ezt 
a jelenséget a pártlistára és az egyéni képviselőjelölt jelölő szervezetére leadott 
szavazatkülönbségként értelmeztem, mivel Magyarországon a legalacsonyabb területi léptéken 
ez fejezi ki leginkább a szakirodalomban meghatározott „stratégiai szavazás” jelenségét, 
miszerint az egyéni győzelem reményében egy választó másra adja le szavazatát, mint az 
elsődleges pártpreferenciája (STUMPF, P.B. 2020). Természetesen egyedi esetekben az egyes 
jelöltek személye is befolyásolhatja ezt az értéket, ez viszont az egyes választási eredmények 
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térképezésénél kiderül. Tehát a dolgozatban a stratégiai szavazás jelenségét a relatív 
szavazatkülönbség – a jelölőszervezetek egyéni jelöltjeire és pártlistáira leadott szavazatok 
különbségének az adott szavazókörben szavazók számával való arányosításának – térképen 
való megjelenítéssel végeztem el. Ez a vizsgálat azt a célt is szolgálja, hogy a két eltérő szavazat 
mennyiben mutat más képet, így a későbbiekben használt listás eredmény mennyire tükrözi a 
választói magatartás egészét. 

Az egyes országgyűlési választások térszerkezetének meghatározását K-közép 
klaszteranalízis segítségével és az ezzel kialakított kategóriák térképezésével végeztem el. A 
módszer egy „n”-dimenziós térben (ahol n azon ismérvek száma, ami alapján végezzük a 
klaszteranalízist) ábrázolja a megfigyelési egységeket (amely esetünkben a célterületegységek 
voltak) és sűrűsödési pontokat keres ebben, azáltal, hogy annyi további virtuális pontot (ezek 
lesznek a klaszterközepek) tesz le a térben, amennyi végső klasztert kívánunk kialakítani (ennek 
számát a Ward-féle hierarchikus klaszteranalízis ötödik iterációja után meglévő klaszterek 
segítségével határoztam meg) és úgy módosítja a pozíciójukat, hogy a hozzájuk legközelebb 
eső megfigyelési egységek távolsága minimális legyen. Így egy-egy osztályhoz tartozik egy rá 
leginkább jellemző értékhalmaz (minden felhasznált ismérvből egy). A pártlistás eredmények 
felhasználásával kialakítható egy olyan osztályozás, mely térképen ábrázolva a választási 
térben egymáshoz leginkább közel álló területegységeket rendezi egy osztályba. 

3.3.3. A pártok átrendeződésének vizsgálati módszerei 

Az elkészített és validált adatbázis többek között a rendszerváltozás óta történt 
szavazótábor átrendeződés vizsgálatára is alkalmas volt. Ennek érdekében az egyes pártokra 
leadott szavazatok arányának változásait a többi pártra leadott szavazatok arányának 
változásával vetettem össze. Ez az összehasonlítás Pearson-korrelációs együtthatók 
számításának segítségével történt. Azokban az esetekben, ahol két párt támogatottságának 
változása között a korrelációs együttható meghaladta a küszöbértéket (0,3**), az egyes 
területegységekben lévő változást egyszerű diagramon ábrázoltam, hogy vizuálisan 
értékelhetővé váljon az átrendeződés, vagy egyes esetekben a cserélődés. A korrelációs 
együttható előjele (a korreláció iránya) és az adott területegység reprezentációjának a 
diagramon való elhelyezkedése leírja, hogyan változott az egyes pártok szavazóbázisának 
térbelisége a másikhoz viszonyítva. 

Ez alapján az X és az Y pártok térbeli változásának korrelációja nyolc kategóriára 
osztható (3. ábra). Összefoglalva kijelenthető, hogyha a két párt támogatottságának változásai 
közötti korrelációs együttható pozitív, akkor hasonló térbeli változások jellemzik őket, de a 
szavazóik között nem figyelhető meg átrendeződés (1-4). A további négy kategóriában, ha a 
korrelációs együttható a két fél térbeli támogatottságának változásai között negatív, akkor a 
változás inverz, így a jelenség értelmezhető növekvő polarizációként (5, 7), vagy egyik féltől a 
másikig áramló szavazókként (6, 8). A változások közötti kapcsolatok mellett vannak olyan 
esetek, amikor egy párt az előző választásokon indult, de valamiért egy következőn már nem. 
Ugyanígy fordítva is előfordulhat, előd nélküli új párt jelenhet meg a választásokon. Ezekben 
az esetekben nem értelmezhetők ezek változásai, de fontos megvizsgálni, hogy az eltűnő párt 
szavazói mely pártok irányába mozdultak el, és honnan érkeztek az újonnan létrejövő pártok 
szavazói. Ezekben az esetekben más pártok támogatottságának változása összefüggésben van 
az eltűnő vagy újonnan megjelenő pártok támogatottságával egy adott választási évben. Egy 
eltűnő párt esetében (4. ábra), ha az együtt mozgás pozitív és az X párt támogatottsága 
növekszik (1), nagy valószínűséggel az Y párt hívei nagy arányban vándoroltak át az X párt 
támogatói közé. Új párt esetében, a negatív korrelációs együttható jelenti a két párt 
szavazótábora közötti lehetséges együttmozgást, ugyanis X párt támogatásának csökkenése 
azokon a területeken a legjelentősebb, ahol az Y párt a legnagyobb támogatottságát éri el (7), 
ezért nagy valószínűséggel Y párt támogatottsága az X pártot elhagyó szavazókra épül. 
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3. ábra: Idealizált példái két párt szavazóbázisának változásai közötti kapcsolatnak, ahol a 
korrelációs együttható pozitív (balra) és negatív (jobbra) 

 
Forrás: saját szerkesztés. 

4. ábra: Idealizált példái egy régi (balra) és egy új (jobbra) párt támogatottsága és egy másik 
párt támogatottságváltozása közötti kapcsolatoknak 

 
Forrás: saját szerkesztés. 

A diagramokon megjelenített értékeket K-közép klaszteranalízissel kategorizáltam az 
egyes hasonló tendenciával rendelkező területek csoportosítása érdekében. A 
célterületegységek értékeit klaszterük által meghatározott színük képviseli mind a diagramon, 
mind a térképen, így a politikai tér összekapcsolható a fizikai térrel. Végül összefoglalásként 
létrehoztam Budapest pártjainak támogatottságváltozásának korrelációs mátrixát, 
megvizsgálva az egyes választási eredmények térbeli mintázati változása közötti kapcsolatok 
erősségét, és egy Sankey-diagramot készítettem a választók átrendeződésének vizualizálása 
céljából. A pártok cserélődésének és a szavazótáborok átrendeződésének elméletei alapján 
ezeknek számos formája létezik, amelyek nem választhatók el a földrajzi kontextustól. Emiatt 
a Sankey-diagram csak a szavazóbázisok földrajzi helyeken történő átrendeződését vagy 
cseréjét mutatja, ugyanis a jelen kutatás során nem használtunk kérdőíves felmérést vagy 
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panelvizsgálatot. Így az ábrázolt átrendeződést vagy cserélődést (amikor az egyik párt 
szavazóbázisa egyik vagy másik párthoz vándorol) nem feltétlenül konkrét szavazók szintjén 
érdemes értelmezni, hanem az egyes területegységek vagy szomszédságok szintjén. Az 
átrendeződések mértéke a szavazóbázisok térbeli változásainak statisztikai valószínűségein és 
összefüggésein alapult. Továbbá az ábra nem tekinthető statisztikai szempontból pontos 
ábrázolási technikának: csak a földrajzi átrendeződések vizuális érzékelését mutatja. 

3.3.4. A választói magatartás társadalmi összefüggéseinek vizsgálati módszerei 

A foglalkozási- és választási térszerkezet különböző időpontokban történő és idősoros 
vizsgálatát követően a két tér együttes vizsgálatára is lehetőséget biztosít az általam létrehozott 
adatbázis. Az egy térfelosztásba rendezett a társadalom két aspektusát megjelenítő és 
reprezentáló adatsorokat részben az eddig felhasznált statisztikai módszerekkel elemeztem. 
Pearson-korrelációval vizsgáltam az egyes alapvető társadalomstatisztikai mutatók (felsőfokú 
iskolai végzettség, nyugdíjasok aránya, foglalkozási-, illetve korszerkezet) és a pártlistás 
eredmények közötti összefüggéseket, ezzel meghatározva a Budapesten esetlegesen meglévő 
társadalmi törésvonalakat, valamint ezek feloldódását, átrendeződését. A választói magatartás 
változói számának csökkentéséhez adatredukciós eljárást alkalmaztam, hogy az egymással 
szoros kapcsolatban lévő mintázatokat együtt tudjam kezelni. Ehhez főkomponens analíziseket 
végeztem el, amely különböző magas korrelációval rendelkező változókból hoz létre egy újat, 
amely a leginkább tartalmazza a bemeneti paraméterként felhasznált mutatók varianciáját 
(SAJTOS, L.–MITEV, A. 2007). Minden adatredukciónál a KMO értéket vettem alapul (>0,5), 
annak vizsgálatára, hogy a létrehozott változó valóban megfelelően tartalmazza-e a bemeneti 
értékek varianciáját. Ezt követően a korábbiakban önállóan elemzett társadalmi-gazdasági 
státusz diverzitásának és a választói magatartás mutatói közötti kapcsolatot tártam fel a 
Pearson-korrelációs együttható segítségével. 

A dolgozat elméleti megalapozó részének fontos elemét képezte a kontextus elmélet, 
amelyet a dolgozat vizsgálatában eddig kizárólag implicit, az egyes térképek interpretációjából 
történő következtetések nyomán jelent meg. Ennek matematikai-statisztikai elemzési céljából 
beépítési módok szerint csoportosítottam az egyes célterületegységeket öt jól körül határolható 
osztályba (7. ábra). Feltételezésünk szerint az egyes kategóriák között jelentősen eltér a 
társadalmi-gazdasági kontextus, és akár az is befolyással lehet, hogy az egyes kategóriákon 
belül található területegységek a város mely részén találhatóak (ez főleg a sporadikusan 
elhelyezkedő lakótelepek esetében jelentős). Ebből következően a választási eredmények 
tekintetében is szignifikáns eltérés várható, amelyet egyszempontos varianciaanalízissel 
teszteltem. E mellett az egyes kategóriákon belül Pearson-korrelációs együtthatót számoltam a 
vizsgált demográfiai és foglalkozási mutatókra, annak érdekében, hogy az esetlegesen fennálló 
beépítési módok közti különbséget feltárjam. A kontextus elmélet vagy a szomszédsági hatás 
alapján ugyanis az egyes helyeknek is hatása lesz az adott választó magatartására, így eltérően 
fog szavazni, mint ahogy azt a társadalmi háttere predesztinálná. Ez számszerűsíthető azáltal, 
hogy az egyes választási eredmények és társadalmi mutatók közti globális korrelációs mutatót 
az egyes terekre is lefuttatjuk és a kettő közötti differenciát vizsgáljuk. Amennyiben jelentős 
eltérés mutatkozik a kettő között, úgy az adott közegnek valamilyen sajátságos hatása van az 
adott társadalmi csoportra. Végezetül a választói magatartás diverzitásának időbeli változását 
az egyes pártokra leadott voksok Simpson indexének kiszámításával és annak időbeli 
változásával, valamint ezek társadalmi összefüggéseit vizsgáltam szintén Pearson 
korrelációval. A voksdiverzitás és választási részvétel közötti kapcsolat erősségét nem-lineáris 
(hanem négyzetes) regresszióval mutattam ki. 
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4. Budapest városföldrajzi jellemzői, a mintaterület bemutatása 

A disszertáció célja a városi társadalom és a választói magatartás térbeli összefüggéseinek 
vizsgálata Budapest példáján. Így a választási eredmények részletes tárgyalása előtt azt a 
városi-társadalmi környezetet is fontos feltárni, ahol a választások zajlottak. A Budapesttel 
foglalkozó városföldrajzi szakirodalom a társadalmi térszerkezetet nagyrészt a 
foglalkoztatottak státuszával ragadja meg. Ezért a mintaterület jellemzését is ennek segítségével 
teszem meg. A disszertáció ezen részében emellett kitérek a választói magatartásra ugyancsak 
hatást gyakorló társadalmi tényezőkre is, úgymint az iskolázottság, a vallásosság és a 
korösszetétel. Ez utóbbiak hatása főként országos szinten mutathatók ki, az egyes pártok 
támogatottsága közötti törésvonalakban, ami nem feltétlenül igaz a nagyvárosi környezetre. A 
disszertáció részben ennek a feltevésnek a helyességét is fel kívánja tárni. 

4.1. Budapest társadalmi térszerkezete 

A városföldrajz gyakran vizsgált témaköre a városok társadalmi térszerkezete, különös 
tekintettel a jövedelmi és foglalkozási helyzetre, míg a többi dimenzió (pl. morfológia, 
lakáspiac) esetében az irodalom kevésbé kiterjedt, így azokat csak érintőlegesen, részben a saját 
statisztikai vizsgálataim során tárgyalom. Budapest esetében ráadásul sajátságos fejlődési útról 
van szó, amelyet a kelet-közép-európai vagy a posztszocialista urbanizáció fogalmával lehet 
leginkább leírni (KOVÁCS, Z.–SZABÓ, B. 2016). Az államszocialista időszakot megelőzően a 
város térbeli társadalmi-ökológiai struktúráját egy meredeken lejtő görbe jellemezte, ahol a 
városközponttól való távolsággal együtt a társadalmi státusz szintje is csökkent. Ez a két 
világháború között annyiban módosult, hogy a spekulatív tőke hatására elkezdődött 
lakásfejlesztések és rekonstrukciók szukcessziós hatást váltottak ki és a szegényebb rétegeket 
a város peremeire, vagy akár azon kívülre szorították, ezáltal a településen belüli szegregáció 
tovább növekedett (SZELÉNYI, I. 1987). 

Az államszocializmus ideológiája a Budapesten belüli területi egyenlőtlenségeket a 
kapitalizmus negatív hatásának tartotta, így azok mérséklésére, valamint teljes megszüntetésére 
törekedett, a maga adminisztratív intézkedéseivel. Ez az 1960-as évekig a gyakorlatban is 
megvalósult (CSANÁDI, G.–LADÁNYI, J. 1992), mivel a két világháború között kialakult 
kapitalista elit 1950-ig lényegében elvesztette vagyonát és privilégiumait, valamint ezzel 
párhuzamosan a kisajátításoknak köszönhetően az állami fenntartású lakások a teljes állomány 
77%-át tették ki, így a rezsim mesterségesen alacsonyan tudta tartani a területi 
egyenlőtlenségeket (SZELÉNYI, I. 1983). Az 1970-es évektől kezdve a főváros 
munkahelykínálatának átalakulásával (egyre több fehérgalléros állás) párhuzamosan Budapest 
népességében a magasabb társadalmi státuszúak aránya is megnőtt (PROBÁLD, F. 1974), akik 
részben az állam által biztosított lakásokba, a lakótelepekre költöztek (KOVÁCS, Z.–HERFERT, 
G. 2012), részben pedig a második gazdaság által biztosított színvonalas zöldövezeti 
magánlakásokba (HANN, C.M. 1990). Utóbbi részben csökkentette a közvetlen állami 
kiadásokat, mivel az állami fenntartású ingatlanok arányának csökkenéséhez vezetett 
(SZELÉNYI, I. 1987), ugyanakkor növelte a társadalom térbeli egyenlőtlenségét. 

A társadalmi térszerkezet általános leírásán túlmenően a geográfusok már az 
államszocialista időszakban is jellemezték az egyes városrészeket. PROBÁLD (1974) például 
funkcionalitás alapján öt részre osztotta a fővárost. A belvárosi részre, amely lényegében 
megfelel az V. kerületnek és amelynek északi része az adminisztratív, míg a déli része a 
kereskedelmi funkciót látja el. Ezt övezi a sűrűn beépített belső lakóöv, mely funkcionálisan 
igen erősen köthető a belvároshoz. A második munkahelyi zóna (IX, X. és XIII. kerület) 
magába foglalja az ipari üzemeket és nagy térigényű vasúti és egyéb intézményeket. Ezen a 
területen számos munkásoknak szánt blokk- vagy telepszerű városrész található. A negyedik 
öv a második lakóhely zóna az 1950-es egyesítéssel vált Budapest részévé és jellegét tekintve 
inkább a közigazgatási határon kívül eső ingázótelepülésekhez hasonlatosak. Ezt a klasszikus 
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városszociológiai modellből kiinduló térszerkezeti leírást árnyalja és haladja meg CSANÁDI és 
LADÁNYI (1988) az egyes társadalmi csoportok szegregálódásának bemutatásával. 
Tanulmányukban hangsúlyozzák, hogy a városi tér sokkal bonyolultabb struktúrával 
rendelkezik, hogy azt szabályos geometriai formákkal modellezni lehessen, és azt leginkább az 
egyes társadalmi csoportok szegregálódásának és a beépítési módok elhelyezkedésének 
térképezésével lehet megragadni (LADÁNYI, J. 1988). 

A posztfordista termelési módra való átállás következtében a világ szinte valamennyi 
nagyvárosának belső térszerkezete jelentős mértékben átalakult (MAYER, M. 1994) – köztük a 
rendszerváltozás után Budapesté is, amely a fent vázolt szocialista múltnak köszönhetően 
sajátos posztszocialista jegyeket mutatott (ENYEDI, GY. 1998). A jövedelmi különbségek 
növekedése mellett a területi egyenlőtlenségek ambivalens módon magasabb területi léptékben 
csökkentek (elővárosok státuszának emelkedése, a belső lakóövezet lecsúszása), míg 
alacsonyabb léptéken növekedtek. Ez a paradoxon a rugalmas tőkefelhalmozásból fakadó 
mozaikos (HARVEY, D. 1987), néhol pontszerű beruházásokból és a különböző társadalmi 
csoportok eltérő mobilitási szintjéből eredeztethető. A leromlott városrészekben élő alacsony 
társadalmi státuszú rétegek ugyanis az alacsony mobilitási képességükből fakadóan nem tudtak 
elköltözni. Azonban a fent említett ingatlanfejlesztések a telekár-rés miatt sok esetben az 
alacsonyabb státuszúak lakóhelyének környezetében valósultak meg (SMITH, N. 1987), így 
tömbszinten homogén társadalmi szerkezet alakult ki, viszont magasabb területi léptéken ez 
növeli a helyi lakosság diverzitását (KOVÁCS, Z.–SZABÓ, B. 2016). 

Kitüntetetten érintette a rendszerváltozás utáni átalakulás Budapest belvárosi részét, ahol 
elsősorban a dzsentrifikáció éreztette hatását (BERÉNYI, B.E. 2010). A fogalom a 
városközponthoz közel lévő történelmi városnegyedek leértékelődéséből és jó fekvéséből 
származó tőke- és a magas társadalmi státuszúakat vonzó képességéből fakadó erőteljes 
változást írja le, amely ezáltal rendkívül kétarcú városrészeket hoz létre. BERÉNYI (2010) 
kutatása alapján a dzsentrifikálódó városrészek (Belső-Terézváros, Belső-Józsefváros, 
Magdolna negyed, Belső-Ferencváros) korszerkezetében felülreprezentáltak az alacsonyabb 
státuszú helyben élő idősek és a magas státuszú, beköltöző fiatalok. Ez a folyamat ráadásul 
térben nem egységesen jön létre, akár egy kerületen belül is jelentős eltérések lehetnek, mint 
például Józsefváros esetén (HORVÁTH, D. 2019). Habár bizonyos szerzők a posztszocialista 
városok eltérő dzsentrifikációs útját hangsúlyozzák (KUBEŠ, J.–KOVÁCS, Z. 2020), a belvárosi 
tér társadalma így is rendkívüli mértékben átalakult, amelynek gyors sebessége a térben 
szorosan egymás mellett élő, de különböző státusszal és igényekkel rendelkező társadalmi 
csoportok konfliktusaival terhelt. 

Ezen kívül a mintaterületen lévő lakótelepek is jelentős átalakuláson estek át, nem ritkán 
jelentős belső eltérésekkel együtt (SZABÓ B.–BENE M. 2019). EGEDY (2000) elemzése alapján 
például a lakásárakra és azon keresztül a társadalmi státuszra is nagy befolyással volt az, hogy 
hányadik generációs egy adott lakótelep. A 2000-es években aztán a lakótelepeken a 
panelfelújítások területisége tovább bonyolította a helyzetet, ugyanis az jobban érintette az 
alacsony- és közepes társadalmi státusszal, illetve a nagyobb lakásszámmal jellemezhető 
házgyári lakótelepeket, mint a korábban épült téglablokkos, vagy betonzsalus épületeket, mivel 
a kormányzati szándék elsősorban a panelek energetikai modernizációja, felújítása volt (SZABÓ, 
B.–BURNEIKA, D. 2020). Így annak ellenére, hogy az 1970-es években, házgyári technológiával 
épült lakótelepek esetében megfigyelhető volt némi státusz- és demográfiai hanyatlás, addig 
ennek az intézkedésnek területi kiegyenlítő hatása volt (KOVÁCS, Z. et al. 2018). 

Mindezeken mellett a szocialista város nagy léptékű iparfejlesztés helyszínei is 
átalakuláson mentek keresztül, hiszen a dezindusztrializáció nyomán az itt található ipari 
üzemek többsége bezárt. Ennek az övezetnek az átalakulása is a rendszerváltozást követően 
történt meg a gyors termelésmód-átalakulás és az átgondolatlan privatizációs folyamatoknak 
köszönhetően rendkívül fragmentáltan (BERKI M. 2014b). A folyamat a törvényi szabályozás 
kiforratlanságából, a sokszor koordinálatlan és etikai szempontból megkérdőjelezhető 
beruházásokból fakadóan ellentmondásosan ment végbe (BERKI M. 2014a). Az egykori ipari 
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területek átalakulása így nagymértékű funkcióváltás mellett konfliktusokkal terhelt, ami 
leképződhet a választói magatartásban is. 

4.2. Budapest társadalmi térszerkezete a rendszerváltozás után 

A kutatás során a fővároson belüli – a választói magatartást befolyásoló – térszerkezetet 
számos mutató segítségével ragadom meg. Ezek közül az egyik legfontosabb a társadalmi 
státusz, amelyet a foglalkoztatottak ISCO (International Standard Classification of 

Occupations) besorolásával jellemzek. Természetesen ez nem fedi le a teljes társadalmat, 
hiszen például egyáltalán nem tartalmazza a jelentős arányú és aktív szavazói csoportnak 
minősülő nyugdíjas korosztályt. Viszont tekintettel ezen társadalmi csoport alacsony lakóhelyi 
mobilitására a korábbi foglalkoztatottsági szerkezet leképezheti az adott terület időskorú 
lakosságának státuszbéli megoszlását is. Ráadásul a gazdaságilag aktívak megoszlását 
használja a városok belső terét leíró kutatások jelentős része, azt feltételezve, hogy az nem 
kizárólag magukról a foglalkoztatottakról, hanem környezetükről is információt nyújt. 

Magyarországon ISCO besorolású foglalkozási adatok az 1990-es népszámlálás óta 3 
időpontban állnak rendelkezésre. Budapest társadalmi-gazdasági státusz szerinti 
térszerkezetének meghatározása így ezen adatok alapján történt. 1990-ben a főváros lakóinak 
43,5%-a volt foglalkoztatott, akiknek megközelítőleg háromnegyede az általam meghatározott 
közepes, illetve alacsony státuszú munkakört töltött be (2. táblázat). A rendszerváltozás 
nyomán kialakult gazdasági szerkezetváltás hatására az államszocialista időszak ipari 
termelésének jó része megszűnt, amely az alacsonyabb hozzáadott értékű munkahelykínálat 
zsugorodásához, és gyors foglalkozási átrétegződéséhez vezetett. Ez látható a 2001-es 
adatokból, melyben közel 160 ezerrel kevesebb alacsony státuszú foglalkoztatott szerepel, mint 
11 évvel korábban. E mellett a magas és közepes státuszúak száma és főleg aránya is jelentősen 
növekedett a vizsgált időszakban, míg viszonylagos súlyuk 1990 és 2001 között, addig abszolút 
számuk főleg 2001 és 2011 között. 

2. táblázat: A társadalmi-gazdasági státusz szerint kialakított csoportok létszáma az egyes 
népszámlálási években 

Fő 
(A foglalkoztatottak arányában) 
(A teljes népesség arányában) 

1990 2001 2011 

Magas státusz (ISCO 1., 2.) 
228 575 
(26,1%) 
(11,4%) 

232 694 
(32,1%) 
(13,2%) 

262 430 
(34,1%) 
(15,2%) 

Közepes státusz (ISCO 3., 4., 5.) 
316 143 
(36,1%) 
(15,7%) 

318 762 
(43,9%) 
(18,0%) 

346 666 
(45,0%) 
(20,9%) 

Alacsony státusz (ISCO 7., 8., 9.) 
331 930 
(37,9%) 
(16,5%) 

173 976 
(24,0%) 

(9,8%) 

160 525 
(20,9%) 

(9,3%) 

Forrás: KSH népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés. 

A három csoport földrajzi elhelyezkedését tekintve – a három népszámlálás időpontjára, 
1100 területegységre – modellezhető a város társadalmi-gazdasági státusz szerinti térszerkezete 
és annak változása (5. ábra). Az eredmények értelmezésénél azonban figyelembe kell venni, 
hogy a Local Moran nem mutatja meg az adott változó számszerű változását, csupán az 
önmagához viszonyított értékváltozását a földrajzi térben, így ahol a magas (vagy éppen 
alacsony) értékek térbeli sűrűsödését jelzi, ott nem feltétlenül az adott státuszcsoport van 
többségben (vagy épp kisebbségben). A magas státuszú népesség nagy arányával és 
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koncentrálódásával jellemezhető területek a rendszerváltozás óta megkérdőjelezhetetlenül a 
budai oldal középső része, az úgynevezett villanegyed (5. ábra). Ez a vizsgált időszakban (és 
feltételezhetően azóta is) térben kiterjedt egyrészt észak-déli, másrészt keleti, vagyis a belváros 
irányába (VI., VII. és XIV. kerület). Emellett a városi térben megjelentek olyan tömbök, 
amelyek homogén formában a magas státuszú népességgel rendelkeznek, viszont e tekintetben 
eltérnek környezetüktől (magas-alacsony klaszter). Ezek egyrészt újonnan települt belső 
szuburbiák (mint például Ó-Békás a Békásmegyeri lakótelep körül) vagy új luxustársasházak 
(mint a pesterzsébeti Gubacsi-telep). 

5. ábra: A társadalmi-gazdasági státusz szerint kialakított csoportok Local Moran csoportjai 
 

1990 
Magas státusz 

 
2001 

Magas státusz 

 
2011 

Magas státusz 

Közepes státusz Közepes státusz Közepes státusz 

Alacsony státusz Alacsony státusz Alacsony státusz 

Forrás: KSH népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés. 
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A közepes státuszú népesség eloszlása jelentősebb térbeli átrendeződést mutat (5. ábra). 
Egyrészt a rendszerváltozáskor nem voltak nagy kiterjedésű területek, ahol a középrétegek 
aránya magas lett volna, másrészt a budai oldalon mozaikosan elhelyezkedve kialakult néhány 
tömb, ahol sok közepes státuszú élt, ahhoz képest, hogy ezen a területen korábban alacsony volt 
a részesedésük. Ezen kívül jelentősnek mondható azon területegységek száma, melyeket az 
alacsony-magas kategóriába osztott a Local Moran, melyek nagyrészt az átmeneti övezetben 
találhatóak, így ez az alacsony státuszú népesség lokálisan magas arányának köszönhető. Ezek 
az idő előrehaladtával vagy teljesen eltűntek, vagy kiszorultak a város peremére. Összlétszámát 
tekintve az alacsony státuszú népesség csökkent leginkább a vizsgált időszakban, amely viszont 
csak részben volt hatással a területi elhelyezkedésükre (5. ábra). Az alapvető területi mintázata 
ugyanis megmaradt a három népszámlálás időpontjában: legmagasabb a részesedésük a pesti 
oldal északi, valamint nagyobb kiterjedésben a déli-délkeleti-keleti városrészeiben volt már a 
rendszerváltozáskor is. Ez annyiban módosult a 2011-re, hogy a belvárosból és a budai oldalról 
teljesen kiszorultak az alacsony státuszúak, miközben a város északi részén is zsugorodott az 
arányuk. 

Az egyes státuszcsoportok területi elhelyezkedését követően azok keveredését, illetve 
annak térbeliségét elemeztem a Local Moran segítségével (7. ábra). Megállapítható, hogy a 
városban a diverzitási mutató átlaga a vizsgált időszakban folyamatosan csökkent, bár ennek 
mértéke (annak ellenére, hogy trend jellegű) nem érte el a szórás mértékét (6. ábra). A 
rendszerváltozáskor a legvegyesebb összetételű negyed a belváros, illetve Zugló volt, míg a 
társadalmilag homogén területeken inkább alacsony státuszú foglalkoztatottak éltek. Ez 2001-
re és 2011-re megváltozott és a homogenizálódó területekre már jóval jellemzőbb lett a magas 
státusz, mivel a lakáspiaci folyamatok és a gazdasági átalakulás miatt ezekből a városrészekből 
jelentős mértékben kiszorultak az alacsonyabb jövedelműek. Míg a belváros 2001-re először 
vesztett a diverzitásából, addig 2011-re a dzsentrifikálódó kerületek (a VII. és a VIII.) 
jóvoltából újra magas és területileg egybefüggő diverzitással volt jellemezhető (BERÉNYI B.E.–
SZABÓ B. 2009), ami hasonló volt a belső szuburbanizációval jellemezhető kerületekhez (a 
XVI. és a XVII.). 

6. ábra: A társadalmi-gazdasági státusz diverzitásának doboz ábrái a három eltérő 
népszámlálásra 

 
Forrás: KSH népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés. 
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7. ábra: A társadalmi-gazdasági státusz diverzitásának Local Moran elemzése a három 
népszámlálási időpontra 

1990 2001 

 

2011 

Forrás: KSH népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés. 

A fenti megállapítások alátámasztására a társadalmi-gazdasági státuszcsoportok aránya 
és azok diverzitása közti összefüggéseket számszerűsítettem Pearson korrelációs együttható 
segítségével (3. táblázat). A mutató értékei részben megerősítik, részben kiegészítik az 
eddigieket, miszerint a rendszerváltozáskor a homogénebb területekre inkább az alacsony 
státuszú népesség jelenléte volt a jellemző, mivel közöttük a korrelációs érték negatív közepes 
erősségű kapcsolatot mutat. Ez a későbbi időpontokra megváltozott és a magas társadalmi 
státuszúak arányával korrelál negatívan a diverzitás. Az egyes csoportok arányának egymás 
közötti korrelációja tovább részletezi ezt az összefüggést. Az értékekből kiderül, hogy míg a 
magas és alacsony státuszúak között már 1990-ben is volt egy nagyfokú szegregálódás, addig 
ez a közepes státuszúakkal csak 2001-re erősödik fel, viszont azóta is növekszik. Az alacsony 
státuszúak homogenizálódásának felbomlását követően a közepes státuszú népességgel mozog 
együtt a korreláció alapján, így e kettő csoport keveredése figyelhető meg. 

3. táblázat: A társadalmi-gazdasági státusz szerint kialakított csoportok és azok diverzitásának 
földrajzi összefüggései 

Pearson korrelációs együtthatók 1990 2001 2011 

Diverzitás Magas státusz 0,266** -0,584** -0,587** 

Diverzitás Közepes státusz 0,516** 0,434** 0,482** 

Diverzitás Alacsony státusz -0,449** 0,547** 0,568** 

Magas státusz Közepes státusz -0,182** -0,776** -0,871** 

Magas státusz Alacsony státusz -0,937** -0,914** -0,929** 

Közepes státusz Alacsony státusz -0,172** 0,455** 0,629** 

** A korreláció 99%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. 
Forrás: KSH népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés. 

Az egyes csoportok és diverzitásuk térszerkezetének időbeli átrendeződésének 
vizsgálatához ugyanazon változók különböző időpontokban felvett idősoraira korrelációt 
számoltam (4. táblázat). Ezek alapján elmondható, hogy is a legcsekélyebb változás a magas 
társadalmi státuszú csoportra volt jellemző, míg a közepes státuszúak térbeli átrendeződése volt 
a legnagyobb, ha nem számoljuk a státuszdiverzitás értékeit, amely az 1990-es mintázatait 
leginkább újraformálta. Kijelenthető, hogy az átalakulás a rendszerváltozás első évtizedében 
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sokkal jelentősebb volt, mint 2001 és 2011 között. Ez köszönhető egyrészt az államszocialista 
gazdaság és lakáspolitikai szabályozás átrendeződésének és a piaci mechanizmusok 
érvényesülésének, másrészt a munkakörök statisztikai átsorolásának is, ugyanis 1990-ben eltért 
a hazai (KSH) és az Európai Közösségek (EUROSTAT) statisztikai rendszerében használt 
foglalkozási nomenklatúra, így azokat érdemes fenntartásokkal kezelni, de makrostrukturális 
szinten – véleményem szerint – tükrözik a valóságot. 

4. táblázat: Az társadalmi-gazdasági státusz szerint kialakított csoportok és azok 
diverzitásának időbeli változása 

 
Magas státusz 

Korreláció 1990 2001 2011 

1990  0,899** 0,807** 

2001 0,899**  0,913** 

2011 0,807** 0,913**  
 

 
Közepes státusz 

Korreláció 1990 2001 2011 

1990  0,512** 0,439** 

2001 0,512**  0,824** 

2011 0,439** 0,824**  
 

 
Alacsony státusz 

Korreláció 1990 2001 2011 

1990  0,830** 0,698** 

2001 0,830**  0,856** 

2011 0,698** 0,856**  
 

 
Státuszdiverzitás 

Korreláció 1990 2001 2011 

1990  0,315** 0,176** 

2001 0,315**  0,857** 

2011 0,176** 0,857**  
 

** A korreláció 99%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. 
Forrás: KSH népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés. 
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5. Budapest választási földrajzi jellemzői 

Az elméleti keretek, a módszertan és a mintaterület bemutatását követően a következő 
két nagyobb fejezetben saját kutatási eredményeimet mutatom be, elsőként a főváros választási 
eredményeinek komplex elemzésével. Először a választási részvétel trendszerű változásainak 
térképezését teszem meg annak érdekében, hogy az összefügg-e bármilyen más társadalmi 
folyamattal, esetleg a szakirodalomban már feltárt indikátor szerepét Budapesten is betölti-e. 
Ezt követően a racionális választás elméletéből levezethető stratégiai voksolást vizsgálom, 
egyrészt fókuszálva a listás és az egyéni szavazatok közötti különbségére, annak kimutatása 
érdekében, hogy mennyiben használható a kutatás későbbi részében kizárólag a pártlistás 
eredmény; másrészt a Downs-i elmélet igazolására. Ezt követően az egyes választások fővárosi 
eredményeit és annak választások közötti térbeli átalakulását elemzem a rendszerváltozás óta 
történt összes voksolás alkalmával, míg a fejezet utolsó részében a szavazótáborok átalakulását 
és kontinuitását számszerűsítem korrelációs mátrixok segítségével, valamint ennek segítségével 
arra is választ lehet kapni, hogy az egyes pártok mely eredményeit lehet egy változóba sűríteni, 
amely a következő fejezet számításainak interpretálását könnyíti. 

5.1. A választási részvétel térbelisége 

A választási részvétel térbeliségének vizsgálatához először meghatároztam a 
területegységek relatív választási részvételét, amely az adott választási év (Budapesten belüli) 
átlagos részvétele és az adott területegység részvétele közötti különbség volt (∆�,� = �,� − �,-!!!, 
ahol „V” a választási részvétel, „t” az adott választási év és „i” az adott területegység 
azonosítója). Ezzel elkerülhető az egyes választások eltérő választási részvételének befolyása 
és kimutathatóvá válnak a fővároson belüli területi különbségek. Ezáltal minden egyes 
területegység nyolc relatív részvételi értékkel rendelkezett, amelyek alapján csoportosítottam 
őket. Ehhez négy származtatott mutatót számoltam minden egyes területegységre: a nyolc 
relatív részvétel szórását (σ) és számtani átlagát (∆�!!!!), a korrelációs együtthatót (R) és a 
regressziós egyenes meredekségét (a). Utóbbi kettő kiszámításához egy referencia skálát 
(1,2,3,4,5,6,7,8) alkalmaztam, amely szigorúan monoton növekvő volta miatt – a relatív 
részvételekkel való összevetésével – alkalmas a jellemzően növekvő, illetve csökkenő 
részvétellel rendelkező térségek meghatározására (8. ábra). 

8. ábra: A területegységek csoportosítási módszertana azok relatív választási részvétele 
alapján 

 
Forrás: saját szerkesztés. 
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E négy indikátor értékeit használtam fel arra, hogy tipizáljam a területegységeket aszerint, 
hogy időben hogyan változott a választási részvétel szintje. Első lépésben a korrelációs 
együttható abszolút értékét vettem figyelembe, hogy meghatározzam azokat az egységeket, 
melyek részvétele egy irányba való változást mutat (|R| > 0,7). Majd ezeket a regressziós 
egyenesük meredeksége alapján további három csoportba osztottam. A középső csoport (stabil 
részvétel – ahol a regressziós egyenes szinte vízszintes) további felosztásra szorult a stabilitás 
relatív szintjének meghatározása érdekében. A nem-szignifikáns korrelációval rendelkező 
területegységeket a relatív részvételek szórásértéke alapján bontattam stabil, illetve instabil 
kategóriákra (8. ábra). 

A választási részvétel időbeli változásának térbelisége összetett képet mutat Budapesten, 
amely számos társadalmi folyamattal áll összefüggésben (9. ábra). Egyrészt a belső 
szuburbanizációval, amelynek indikátora a város peremén található kertvárosi övezetekben élő 
népesség növekedése. Ezeken a területeken a legjellemzőbb az 1990 óta stabilan növekvő 
választási részvétel. Ezzel szemben kevesebb olyan területegység van, amely csökkenő 
választói aktivitással rendelkezik, melyek nagyrészt a belváros peremén, illetve az azt övező 
átmeneti zónában helyezkednek el, meglehetősen szórtan. A magyarázat, az egyre csökkenő 
választási részvételre, kapcsolódhat helyi konfliktusokból eredő frusztráltsághoz vagy a 
nagypolitikához fűződő bizalomvesztéshez. Ezek közé tartozhatnak a belvárosban a 
dzsentrifikáció vagy a studentifikáció közvetlen környezetében lévő deprivált területegységek 
lakossága, illetve az általuk kiszorulni kényszerülők tömege (FABULA, SZ. et al. 2017). Emellett 
az átmeneti övezetben, a régi iparterületek rehabilitációjából fakadó konfliktusok, illetve 
szignifikáns népességváltozások is okozói lehetnek a részvétel csökkenésének. Ez utóbbi 
térségekre ráadásul az instabil, illetve a stabilan alacsony részvétel is jellemző, amely a gyors 
átalakulással és vegyes népességgel jellemezhető városi terek kisebb politikai aktivitását 
sugallja. A város leggazdagabb és legtehetősebb területei ugyanakkor stabilan magas választói 
részvétellel jellemezhetők, mint a budai villanegyed, vagy a pesti oldal hasonló adottságú 
városrészei Zuglóban. 

9. ábra: A viszonylagos népességszámváltozás 1990 és 2018 között (balról) és a relatív 
választási részvétel (jobbról) térszerkezete Budapesten 

  
Forrás: saját szerkesztés. 

A relatív választási részvétel időbeli változása alapján kialakított csoportok társadalmi 
státuszbéli összetétele részben magyarázza választási részvételi dinamikájukat (5. táblázat). A 
stabilan magas részvétellel rendelkező területeken a rendszerváltozás óta a magas társadalmi 
státuszú népesség dominál, míg a stabilan alacsony részvétellel rendelkezőkben a közepes. A 
növekvő választási aktivitással rendelkező területekben a legdinamikusabb a helyben élő 
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népesség kicserélődése, itt ugyanis a magas státuszú népesség aránya majdnem 
megduplázódott. Ezen kívül 2001 és 2011 között a magas státuszúak aránya a csökkenő, illetve 
a stabilan alacsony részvételű területeken is nőtt, amely utal a dzsentrifikáció meglétére is 
ezekben a városi terekben. 

5. táblázat: Az egyes relatív részvételi kategóriák társadalmi státuszbéli háttere 
 Évszám       

Magas 
státuszúak 
aránya (%) 

1990 25,50 19,04 19,78 24,36 36,24 23,58 

2001 29,67 28,47 24,34 30,05 43,42 29,11 

2011 31,28 33,42 26,33 30,95 43,83 30,65 

Közepes 
státuszúak 
aránya (%) 

1990 35,28 34,95 36,74 36,98 35,57 36,19 

2001 43,79 43,68 46,44 45,56 40,04 44,60 

2011 44,48 44,83 47,63 47,21 41,03 46,44 

Alacsony 
státuszúak 
aránya (%) 

1990 39,21 46,01 43,48 38,67 28,19 40,23 

2001 26,54 27,85 29,22 24,39 16,54 26,29 

2011 24,24 21,75 26,04 21,84 15,13 22,91 

Forrás: KSH népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés. 

5.2. A stratégiai szavazás térbelisége 

A 5.4.-es alfejezettől az egymást követő országgyűlési választások pártlistákra leadott 
szavazatait elemzem, azonban fontos aspektusa a vegyes választási rendszernek az egyéni 
jelöltekre leadott szavazat is, főleg a többségi rendszer felé tolódókban, mint amilyen a magyar 
rendszer is. A módszertani részben megfogalmazott kiinduló hipotézisem az volt, hogy a hazai 
választások esetében a két voks között nem jelentős az eltérés. Azonban ennek statisztikai 
vizsgálata is szükséges, annak érdekében, hogy az esetleges különbségek mértékét és okait 
meghatározzam, ami fontos a pártlistás eredményekből levonható következtetések validitása 
szempontjából is. Ezért összegeztem az egyéni jelöltre és annak jelölőszervezetére leadott 
voksok különbségeinek abszolút értékeit és annak felét térképeztem a választáson megjelentek 
függvényében (10. ábra). Ezzel azok arányát tudtam kimutatni, akik listán más pártot 
támogattak szavazatukkal, mint akinek a jelöltjét egyéniben. 

Az első országgyűlési választás alkalmával jelentős volt azon szavazókörök száma, ahol 
a szavazók 20-30%-a másra adta szavazatát egyéniben, mint listán (10. ábra). Azonban ezek 
nagyrészt abból adódtak, hogy a kisebb (Fidesz), vagy a fővárosban alacsonyabb 
beágyazottsággal rendelkező (FKgP) pártok nem állítottak jelöltet az egyes kerületekben, így 
az arra a listára leadott voks automatikusan stratégiainak számított. Ez, a pártok szervezeti 
megerősödésével és növekvő beágyazottságával egyre kevésbé volt jellemző. 2002-ben és 
2006-ban a bal-, illetve a liberális oldal (az MSZP és az SZDSZ) koordinált jelöltállítása miatt 
volt egy-egy területen magasabb az átszavazás. 2010-ben szintén jelöltállítási problémák 
merültek fel, ebben az esetben az LMP részéről. A 2014-es országgyűlési választáson az 
átszavazás szinte teljes mértékben eltűnt, csupán Angyalföldön volt megfigyelhető öt százalék 
feletti átszavazás a helyben jól beágyazott baloldali jelöltre, Hiszékeny Dezsőre (főleg az LMP 
listájáról). 
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10. ábra: Budapest stratégiai szavazásának mértéke 

 

 

 

 
Forrás: saját szerkesztés. 
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A 2018-as országgyűlési választásra azonban az átszavazás minden eddiginél nagyobb 
méreteket öltött, mivel az ellenzék koordinált jelöltállítással és a stratégiai (a magyar közéleti 
diskurzusban „taktikai”) szavazásra való buzdítással próbálkozott az egységes Fidesz-KDNP 
tábor ellen. A XVI., XXI. és XXIII. kerületek szavazóköreinek esetében nem volt ritka a 40%-
os átszavazási hajlandóság sem. A 2018-as pártlistás eredmények értelmezésénél ezt 
mindenképpen érdemes figyelembe venni. Azonban a többi választás esetében az egyes pártok 
(egyes területekről) hiányzó egyéni jelölti eredményei miatt mindenképpen a pártlistás 
eredmények értékelése indokolt a választási térszerkezet meghatározása és annak 
időbeliségének vizsgálatakor. Mindezek mellett kijelenthető, hogy Magyarországon egészen 
2018-ig a Downs-i modellből levezetett stratégiai voksolás nem volt jelentős, azok nagyrészt a 
pártok elégtelen jelöltállításából fakadtak. A legutóbbi választás alkalmával azonban a választói 
magatartás egy igen jelentős – és egyéni mandátumokat, tehát a végső eredményt befolyásoló 
– részét a racionális választás modellje képes magyarázni. 

5.3. Az egyes országgyűlési választások földrajzi jellemzői 

A főváros országgyűlési választási eredményeit a lehető legkisebb léptéken, idősorosan 
vizsgáltam annak érdekében, hogy a hosszútávú politikai átrendeződések – melyek az 1990-es 
rendszerváltozás óta megfigyelhetőek voltak az egyes pártok szavazóbázisában – térbeli 
vetülete is kimutathatóvá váljon. Ennek keretében az egyes választások térszerkezetét 
vizsgáltam K-közép klaszteranalízis által kialakított osztályok térképezésével. E mellett időbeli 
sorrendben haladva az egyes szavazóbázisok térbeli átalakulását is kimutattam. A főváros 
választási eredményei eddig sem voltak a szakirodalom számára ismeretlenek, sőt az 
önkormányzati választások eredményei egészen 1867-től 2010-ig egy átfogó munkában már fel 
lett dolgozva (FEITL I.–IGNÁCZ K. 2010). Ugyanakkor az országgyűlési választások 
eredményei, a pártok támogatottsága és azok változása komplex statisztikai módszerekkel még 
nem lett feltárva ilyen hosszú, nyolc választást felölelő időintervallumban. A disszertáció ezen 
része a fővárosi választói magatartás, illetve az azt befolyásoló társadalmi tényezők országostól 
való esetleges eltérését, valamint ezek matematikai-statisztikai elemzésével járul hozzá az 
eddig megjelent – és a 2.3-as alfejezetben bemutatott – hazai választási szakirodalomhoz. 

5.3.1. Az 1990-es országgyűlési választások 

A rendszerváltozás után megrendezett első szabad országgyűlési választásokon a 
mérsékelt-konzervatív Magyar Demokrata Fórum (MDF) szerezte meg a szavazatok és a 
mandátumok többségét is, valamint az első fordulós pártlistás szavazáson a fővárosban is az 
MDF szerezte a legtöbb voksot (6. táblázat). Mind országosan, de főleg Budapesten nagyon 
szoros versenyben a második helyen végzett a piacorientált, liberális Szabad Demokraták 
Szövetsége (SZDSZ), amely így a legfőbb ellenzéki erővé lépett elő az első parlamenti 
ciklusban. Országos átlagánál sokkal jobban szerepelt a fővárosban a Fiatal Demokraták 
Szövetsége (Fidesz), és az állampárt utódja, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) is, amely két 
százalékponttal múlta felül országos eredményét a fővárosban. Ezzel szemben a 
hagyományosan vidéki beágyazottságú Független Kisgazdapárt (FKgP), illetve a 
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) kevesebb szavazatot kapott Budapesten, mint 
országosan. 
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6. táblázat: Az 1990-es országgyűlési választás pártlistás eredményei 
Eredmény Országos Főváros 

Részvétel 65,11% 71,18% 
MDF 24,73% 28,40% 
SZDSZ 21,39% 27,15% 
FKgP 11,73% 5,09% 
MSZP 10,89% 12,91% 
Fidesz 8,95% 11,53% 
KDNP 6,46% 5,75% 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

Az 1990-es országgyűlési választások első fordulós pártlistás eredményeinek 
klaszteranalízise alapján markáns területi eltérések figyelhetők meg a fővároson (illetve egyes 
kerületeken) belül (11. ábra, 7. táblázat). Egyrészt a két versengő nagy párt különböző 
területeken érte el támogatottságának maximumát, míg az MDF Buda északi és déli részén, 
valamint Pest XVI., XIX. és XX. kerületében („MDF” klaszter), addig az SZDSZ sokkal inkább 
a pesti oldalon a VII. és a VIII. kerületben, valamint a csepeli és újpesti munkáskerületekben. 
Másrészt a magas részvétellel rendelkező budai villanegyedben, illetve Zuglóban és egyes 
külvárosi tömbökben a két nagy párt támogatottsága kiegyenlített volt. Az MSZP nagyobb 
befolyása a későbbiekben valóban szocialista bázissá váló Angyalföldön, valamint 
sporadikusan egy-egy kisebb területen rajzolódott ki. A három kisebb támogatottságot elérő 
párt közül a Fidesznek ekkor még nincs markáns térbeli mintázata. Az FKgP hasonló 
területiséggel rendelkezik, mint az SZDSZ, amely nem meglepő, hiszen az ekkor még jelentős 
törésvonalnak számító privatizáció (és antikommunizmus) tekintetében egy oldalon álltak 
(TÓKA G. 2005). A KDNP támogatottsága pedig már 1990-ben is kiemelkedett a későbbiekben 
állandósulni látszó budai konzervatív tömbben. 

11. ábra: Az 1990-es országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított klaszterek 

 
Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 
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7. táblázat: Az 1990-es országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított 
klasztereinek középértékei 

Klaszterek és 
középpontjai 

SZDSZ 
klaszter 

MDF 
klaszter 

Magas 
részvétel 

MSZP 
klaszter 

Részvétel 62,35 67,37 74,88 69,11 
MDF 25,93 34,23 28,10 24,74 
SZDSZ 29,94 24,44 27,32 23,50 
MSZP 11,84 10,96 13,02 22,14 
Fidesz 11,60 11,87 11,51 10,47 
FKgP 5,90 4,97 5,04 3,82 
KDNP 4,93 4,87 6,72 4,13 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

Kijelenthető tehát, hogy az első választás alkalmával – részben a politikai pártok kiforrott 
ideológiai irányainak hiánya, valamint a választók tapasztalatlansága miatt – a klasszikus 
értelemben vett társadalmi törésvonal nem alakult ki a főváros választói magatartásában. Ennek 
ellenére részben megfigyelhető némi kontinuitás az államszocialista időszakot megelőző 
eredményekkel, hiszen a keresztény pártok a két világháború között szintén a budai oldalon 
rendelkeztek a legtöbb szavazóval, míg a munkáspártok (SZDP, MKP) fő bázisát az akkor még 
önálló ipari elővárosok (pl. Újpest és Csepel) képezték. 

5.3.2. Az 1994-es országgyűlési választások 

Az 1994-es országgyűlési választást egyértelműen az MSZP nyerte a mandátumok 
54,1%-ának megszerzésével. Ahogyan négy évvel korábban, a baloldal ekkor is jobban 
szerepelt a fővárosban, bár ez esetben sem jelentősen, mindösszesen két százalékponttal kaptak 
többet, amely így 23 százalékpontos növekedésnek felelt meg. Az SZDSZ végzett mind 
országosan, mind a fővárosban a második helyen, azonban jelentős (hét százalékpontos) 
visszaeséssel az előző választáshoz képest. Az MDF súlyos vereséget szenvedett mind 
országosan, mind pedig a fővárosban. 

8. táblázat: Az 1994-es országgyűlési választás pártlistás eredményei 
Eredmény Országos Főváros 

Részvétel 68,92% 74,25% 
MSZP 32,99% 35,15% 
SZDSZ 19,73% 20,77% 
MDF 11,73% 14,94% 
FKgP 8,82% 4,60% 
KDNP 7,03% 5,61% 
Fidesz 7,01% 6,15% 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

Az egyes pártok támogatottságának változásait figyelembe vevő klaszteranalízis alapján 
kialakított osztályok térbeli és a diagramokon elfoglalt pozíciói alapján kijelenthető, hogy az 
MSZP azokon a területeken tudott szert tenni közel 30 százalékpontos választói többletre, ahol 
az MDF elvesztette szavazóinak felét, valamint ahol a legnagyobb volt a választási részvétel 
növekedése (több, mint 7 százalékpontos) (12. ábra). Mindez a protest szavazás meglétére utal. 
A 12. ábra alapján a korábbi kormányzópárt pont a legnagyobb támogatottságú területein 
vesztette el legtöbb szavazóját. Ezen kívül a csupán az 1990-es országgyűlési választáson indult 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) korábbi támogatottsága nagyon erős együtt 
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mozgást mutat az MSZP támogatottságváltozásával, így feltételezhető, hogy szavazóik 1994-
ben már a szocialistákat támogatták. 

12. ábra: Az 1990-es és az 1994-es országgyűlési választások közötti szavazótábor 
átrendeződések klaszterei és a legmagasabb korrelációval rendelkezők diagramjai 

  

 
 

Klaszterközepek 
    

∆Részvétel 7,33 4,20 2,65 
∆MSZP 29,23 23,04 13,49 
∆SZDSZ -6,17 -7,44 -5,85 
∆MDF -20,57 -13,43 -5,97 
∆Fidesz -5,63 -5,19 -5,46 
∆KDNP 0,18 0,05 -0,51 
∆FKgP 0,01 -0,41 -1,16 
MSZDP 4,41 3,99 2,20 
MIÉP 2,73 3,37 4,74 

 

 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

Az 1994-es országgyűlési választások pártlistás eredményei alapján végzett 
klaszteranalízis segítségével három osztályt alakítottam ki (13. ábra, 9. táblázat). Az elsőben az 
MSZP dominanciája és az SZDSZ átlag feletti támogatottsága jellemző. Az ebbe a kategóriába 
eső területegységek harmada korábban az SZDSZ klaszterbe esett, valamint a korábban MDF 
klaszternek minősítettek fele került ebbe a kategóriába. Ezek alapján az MSZP főként a 
kormányzópártból kiábrándult, valamint részben az SZDSZ-ből lemorzsolódott szavazókkal 
tudta növelni táborát. Az ezeket a területeket jellemző (az előző választáshoz képest) jelentősen 
magasabb részvétel mellett sem ez a csoport rendelkezett a legmagasabb választási aktivitással, 
hanem az MDF klaszter. Mivel ezek a területek is tudták átlagosan majdnem 3 százalékponttal 
növelni a választási hajlandóságot (13. ábra). A korábbi „Magas részvétel klaszter” kétharmada 
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tartozik ebbe a csoportba és mivel az MDF ezeken a területeken volt képes a legkevesebb 
szavazóját elveszíteni (kevesebb, mint 6 százalékpontot), így a korábbi kormányzópárt relatíve 
ezeken a területeken (a budai villanegyed, valamint Zugló és a XVI. kerület) maradt a 
legerősebb. Ennek ellenére az MSZP még ezeken a területeken is átlagosan 7 százalékponttal 
kapott több szavazatot. A harmadik kategóriát leginkább az alacsony részvétel (átlagosan 
10 százalékponttal kevesebben mentek el szavazni), valamint az MSZP és az FKgP viszonylag 
magas támogatottsága jellemzi. A korábbi SZDSZ klaszter alkotja jelentős részben, illetve 
földrajzi elhelyezkedését tekintve ez a típus leginkább az átmeneti övre, az ekkor még 
alacsonyabb társadalmi státuszú népességgel rendelkező térségekre jellemző. 

13. ábra: Az 1994-es országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított klaszterek 

 
Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

9. táblázat: Az 1994-es országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított 
klasztereinek középértékei 

Klaszterek és 
középpontjai 

MSZP 
klaszter 

MDF 
klaszter 

Alacsony 
részvétel, 

FKgP 
Részvétel 74,90 77,83 65,09 
MSZP 40,25 27,32 36,38 
SZDSZ 21,07 20,86 20,32 
MDF 11,07 20,51 13,24 
Fidesz 6,09 6,06 6,46 
KDNP 4,58 6,95 5,44 
FKgP 4,40 4,50 6,06 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 
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A parlamentbe bejutó, de mind országosan, mind a fővárosban a bejutási küszöböt éppen 
csak átlépő Fidesz, illetve KDNP területi mintázatai az előző választáshoz hasonló képet 
mutatnak. Míg utóbbi megőrizte a budai negyedekbe koncentrálódó erős támogatottságát, addig 
előbbinél semmilyen térbeli differenciálódás nem figyelhető meg. A Fidesz szavazótábora – a 
látszat ellenére – 1990 és 1994 között nagy átalakuláson esett át, ugyanis az időszak közepén a 
következő választás toronymagas esélyeseiként tartották számon a pártot a különböző 
közvéleménykutatók (ZÁVECZ, T. 1994). Az MDF-kormányzattal való összejátszásnak 
tekinthető korrupciós (székház-) botrány, a Demokratikus Chartából való kimaradás és az 
MSZP-vel való esetleges kormányzati együttműködéstől való kategorikus elzárkózás egy 
esetleges Fidesz-MDF koalíciót vetített előre, amely a párt népszerűségének erózióját 
eredményezte, mivel szavazóinak jelentős részét a kormányzatot kritizálók és az azzal 
elégedetlenek tették ki. Ezt a koalíciós lehetőséget erősítette meg az is, hogy a Fidesz 1992 
végétől kezdve konzervatív néppárti irányba fordult (TÓKA, G. 2005b). 

Mindezek alapján elmondható, hogy a hagyományos értelemben vett baloldalnak ekkor 
megfelelő MSZP szavazótáborának térbelisége már 1994-re a klasszikus törésvonal 
elméleteknek megfelelő mintázatot vett fel, miszerint a szociáldemokrata pártok bázisa inkább 
a közepes-, illetve az alacsony státuszú városrészek jelentik. Ez részben ellentmond az országos 
felméréseknek, amelyek a magyar szavazók társadalmi-gazdasági meghatározottságú 
választásánál hangsúlyosabbra értékelik az identitás-alapú elkötelezettségeket. A fővárosban 
viszont az osztály-alapú szavazásra utaló mintázatok sokkal inkább kimutathatóvá váltak a 
választói magatartás térbeliségében. 

5.3.3. Az 1998-as országgyűlési választások 

Az 1998-as országgyűlési választás a Fidesz-FKgP koalíció kormányra kerülését hozta, 
annak ellenére, hogy az MSZP listája kapta mind országosan, mind a fővárosban a legtöbb 
szavazatot (10. táblázat). Ez részben az SZDSZ gyenge országos eredményének volt 
köszönhető, amely a fővárosban is 9 százalékponttal elmaradt a négy évvel korábbi 
eredménytől. A Fidesz viszont országosan 22, míg a fővárosban is 20 százalékpontot javított 
támogatottságán, valamint az FKgP is országosan közel 5, illetve Budapesten 4 százalékponttal 
tudta növelni támogatottságát az előző választáshoz képest. Ráadásul a két párt első forduló 
után megkötött választási szövetsége hatékonyan tudta becsatornázni a kormányváltást kívánó 
szavazók voksait az egyéni jelöltjeikre. 

10. táblázat: Az 1998-as országgyűlési választás pártlistás eredményei 
Eredmény Országos Főváros 

Részvétel 56,30% 63,63% 
MSZP 32,92% 33,13% 
Fidesz 29,48% 26,54% 
SZDSZ 7,57% 11,03% 
FKgP 13,15% 8,57% 
MIÉP 5,47% 8,84% 
MDF 2,80% 3,67% 
KDNP 2,31% 1,79% 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

Mindezekkel együtt a Fidesz választási sikere egyrészt a jobboldali szavazóbázis kezdődő 
integrációja, másrészt a baloldali szavazók távolmaradásán múlott. Ugyanis az 1998-as 
választáson átlagosan 10%-kal kevesebben vettek részt, mint a korábbi alkalommal, ráadásul a 
távolmaradás területileg differenciált képet mutatott (14. ábra). Azokon a területeken, ahol a 
Fidesz a leginkább erősödött, csupán 6%-kal járultak kevesebben az urnákhoz, míg ahol az 
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MSZP négy évvel korábban a legnagyobb mozgósítást hajtotta végre, ott ez az érték majdnem 
elérte a 15 százalékot. Ezáltal feltételezhető, hogy az alacsonyabb választási részvétel a korábbi 
MSZP-SZDSZ koalíció támogatóinak távolmaradása miatt következett be, mivel sokan úgy 
érezhették, hogy a kormány nem teljesítette ígéreteit. Ezek nagyrészt jóléti elvárások voltak 
korábbi választóik részéről (TÓKA, G. 1999). Ennek ellenére a szocialista-liberális koalíció 
gazdaságpolitikája sokkal inkább alapult megszorító intézkedéseken, amelyet az ellenzék – a 
költségvetés stabilizálása érdekében végrehajtott sokkterápiát (LOMAX, B. 1999) – a médiában 
Bokros csomagként emlegetett, és jól tematizált (CSIGÓ, P. 1997; KÖVES, A. 1995). Ez pont 
azokat a szavazókat érintette leginkább, akik az MSZP-t támogatták 1994-ben. Ráadásul a 
Fidesz ígéretei között szerepelt a gazdasági szerkezetváltás privatizációs botrányainak 
felderítése, ami jelentősen befolyásolta az akkori közéleti diskurzust (LÁNCZI, T. 2005). Ezt 
alátámasztandó a választói magatartás térbeli átalakulását elemezve kimutatható, hogy amíg az 
MDF támogatottságának 1990 és 1994 közötti csökkenéséből nagyrészt az MSZP tudott 
profitálni, addig az 1994 és 1998 közötti hibákból a Fidesz (14. ábra). E mellett azonban az 
MDF népszerűségvesztését az MDNP 1996-os kiválása is serkentette, amellyel a párt 
mérsékelt-konzervatív szárnya távozott, és amely a választásokon csupán 2,5%-ot szerzett, 
nagyrészt az MDF volt támogatói közül (14. ábra). 

14. ábra: Az 1994-es és az 1998-as országgyűlési választások közötti szavazótábor 
átrendeződések klaszterei és a legmagasabb korrelációval rendelkezők diagramjai 

 

 
 

Klaszterközepek 
     

∆Részvétel -14,75 -9,10 -11,33 -6,42 
∆Fidesz 16,46 19,60 20,29 25,35 
∆MSZP -2,09 -1,04 -4,29 -0,39 
∆SZDSZ -11,88 -9,42 -10,61 -7,82 
∆MIÉP 5,15 5,34 5,41 5,38 
∆MDF -7,77 -11,58 -8,46 -17,29 
∆FKgP 6,06 3,78 4,91 1,86 
∆KDNP -2,81 -4,13 -0,78 -5,28 
MDNP 1,75 2,50 1,86 3,75 

 

 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 
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Az 1998-as első fordulós pártlistás eredmények K-közép klaszteranalízise által 
létrehozott kategóriák közül a Fidesz klaszter térben a budai villanegyedet tömöríti magába 
(15. ábra, 11. táblázat). Ez az egyetlen olyan klaszter, ahol a Fidesz arányaiban több szavazatot 
kapott, mint az MSZP, amely így megtartotta fölényét mind a saját, mind pedig az alacsony 
részvétellel rendelkező klaszterben. Ugyanakkor a korábbi koalíciós partner SZDSZ a Fidesz 
klaszterben szerezte a legtöbb szavazatot, viszont így is jelentősen alulmarad az 1994-es 
támogatottsági szintjéhez képest. Az FKgP továbbra is az alacsony részvétellel és alacsony 
társadalmi státusszal rendelkező területeken volt erős – és ott tudta leginkább növelni a 
támogatottságát – a fővárosban, így a rá leadott szavazat, úgymond a hatalmon lévő politikai és 
gazdasági elittel szemben lévő protest szavazatnak is minősíthető. 

15. ábra: Az 1998-as országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított klaszterek 

 
Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

11. táblázat: Az 1998-as országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított 
klasztereinek középértékei 

Klaszterek és 
középpontjai 

„MSZP” 
klaszter 

Alacsony 
részvétel, 
„FKgP” 

„Fidesz” 
klaszter 

Átlagos 

Részvétel 63,15 52,06 73,76 64,77 
MSZP 40,66 34,80 25,13 31,76 
Fidesz 22,58 24,90 31,62 27,06 
SZDSZ 10,24 9,57 13,04 11,04 
FKgP 8,40 12,00 5,49 9,28 
MIÉP 7,29 8,38 10,54 9,24 
MDF 2,37 2,54 5,78 3,64 
KDNP 1,51 1,71 2,50 3,05 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 
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Ezzel lényegében 1998-ra kialakult a fővárosban az angolszász világban korábban 
megfigyelt kétpólusú pártendszer és választóik térbelisége nagymértékben tükrözte az ott 
megfigyelt hagyományos törésvonalakat. Nyugaton az 1970-es évek előtti pártrendszer és 
választói törésvonalak kialakulásához több évtizedre volt szükség, ehhez képest 
Magyarországnak a rendszerváltozás után csupán három választásra és nyolc évre volt 
szüksége. Ennek értelmében a fővárosban a magasabb társadalmi státuszú területek inkább 
jobbra, míg a közepes és alacsonyabb státuszú népességgel jellemezhetők inkább balra 
szavaztak. 

Egy párt listájára leadott szavazatokra az adott lokalitásban hatással lehetnek más helyi 
tényezők is. Erre kitűnő példa a KDNP 1998-as szereplése a XVI. kerületben, amely egy 
későbbi – a 16. ábrán – látható leginkább. 1994 és 1998 között ugyanis KDNP-s polgármester 
irányította a XVI. kerületet, amelynek eredményeként a KDNP listája 10-15%-kal több 
szavazatot kapott, mint a budapesti 1,79%. Ez egy klasszikus példája a fővárosi választói 
magatartásban jelen lévő kontextuális hatásnak. 

5.3.4. A 2002-es országgyűlési választások 

A 2002. évi országgyűlési választások alkalmával Orbán Viktornak nem kellett volna sok 
ahhoz, hogy ő legyen az első olyan miniszterelnök Magyarországon a rendszerváltozás után, 
aki a második ciklusát kezdheti meg, azonban az MSZP-SZDSZ együtt több mandátumot 
szerzett. Az MSZP (külön listán indulva az SZDSZ-szel) országosan és Budapesten is 
11 százalékponttal több voksot kapott, mint négy évvel korábban, míg koalíciós partnere másfél 
százalékpontos visszaesést könyvelhetett el. A Fidesz egy listán indult az MDF-fel, és a 
korábban még kevésbé megfigyelhető vidéki előnye a 2002-es választásokra csúcsosodott ki a 
politikai jobboldalt immáron jórészt betöltő pártnak, hiszen míg 1998-ben még csak 3, addig 
ekkorra már 10 százalékpontos különbség volt a fővárosi és az országos eredménye között 
(12. táblázat). 

12. táblázat: A 2002-es országgyűlési választás pártlistás eredményei 
Eredmény Országos Főváros 

Részvétel 70,50% 77,52% 
MSZP 42,05% 44,12% 
Fidesz-MDF 41,07% 31,58% 
SZDSZ 5,57% 9,56% 
MIÉP 4,37% 6,96% 
Centrum 3,90% 5,72% 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

A legnagyobb befolyásoló tényező ismét a választási részvétel volt, amely jelentősen 
meghaladta az előző voksoláskor mért értéket. Ugyanis azokat a választókat (és 
területegységeket), akik (ahol) 1998-ban távolmaradtak az MSZP meg tudta szólítani 
(16. ábra), míg azokon a területeken, ahol a Fidesz rendelkezett korábban is többséggel nem 
növekedett ilyen mértékben a választási hajlandóság. A mozgósításnak tehát nagy szerepe volt 
a 2002. évi választások végeredménye szempontjából. A választási términtázat átalakulását 
tekintve 2002-re (mint ahogy országosan is) Budapesten is kialakult a kétpólusú pártrendszer, 
egyrészt azáltal, hogy a Fidesz szavazótábora integrálta a jobboldalon lévő kisebb pártok – a 
KDNP, az MDNP és az MDF – szavazóit. Ezzel szemben a korábbi koalíciós partner FKgP 
fővárosi szavazói inkább a szocialistákat támogatták, mivel a párt hanyatlását nem kis részben 
a Fidesz koalíciós tevékenységének tulajdonították. Másrészt azáltal, hogy az SZDSZ még a 
bázisát jelentő Budapesten is kispárttá (az MSZP egyszerű koalíciós partnerévé) csökkent, 
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illetve a Szocialista Párt képes volt a közepes, illetve az alacsony társadalmi státusszal 
rendelkező területek mobilizálására. 

16. ábra: Az 1998-as és a 2002-es országgyűlési választások közötti szavazótábor 
átrendeződések klaszterei és a legmagasabb korrelációval rendelkezők diagramjai 

   

   

Klaszterközepek 
     

∆Részvétel 15,48 16,22 13,22 10,30 
∆MSZP 12,32 13,83 10,85 7,20 
∆Fidesz 2,67 5,93 6,71 6,90 
∆SZDSZ -2,19 -1,78 -0,93 -0,18 
∆MIÉP -2,10 -2,42 -1,09 -1,40 
MDNP 2,06 1,90 1,77 3,29 
KDNP 1,52 1,99 11,74 1,92 
MDF 2,59 2,54 5,47 4,80 
FKgP 8,39 13,00 10,53 6,56 
Centrum 5,94 5,54 6,01 5,60 

 

 
Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

A 2002-es első fordulós pártlistás eredmények felhasználásával végzett K-közép 
klaszteranalízis által létrehozott kategóriák földrajzi elhelyezkedése alapján Budapest 
választási términtázata kétpólusúvá vált: a budai oldalon a választók nagy többségében a 
Fideszt támogatták, amellett, hogy az SZDSZ és a MIÉP is itt kapta a fővárosban a legnagyobb 
arányban a szavazatokat (17. ábra, 13. táblázat). A többségben baloldali szavazókkal 
rendelkező területek Pesten találhatóak, kivételt képez ez alól Lipótváros, Terézváros, 
Erzsébetváros, Zugló, a XVI. kerület, valamint a Rákosmente kertvárosi része, amelyek egy 
választóvonalként kettévágják az északon és délen tömörülő szocialista szavazótábort. Ehhez 
hasonló területi mintázat figyelhető meg a magas társadalmi státusz Local Moran térképén is 
(5. ábra). 
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17. ábra: A 2002-es országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított klaszterek 

 
Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

13. táblázat: A 2002-es országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított 
klasztereinek középértékei 

Klaszterek és 
középpontjai 

„MSZP” 
klaszter 

„Fidesz”, 
„SZDSZ”, 
„MIÉP” 

Átlagos 
Alacsony 
részvétel, 
„MSZP” 

Részvétel 76,58 82,36 78,41 64,20 
MSZP 51,84 31,56 42,16 47,71 
Fidesz 27,02 39,16 32,38 29,87 
SZDSZ 7,57 12,71 10,29 8,31 
MIÉP 5,46 9,29 7,33 6,43 
Centrum 5,72 5,79 5,86 5,26 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

A 2002. évi országgyűlési választásokra tovább erősödött a fővárosban az előző választás 
során felsejlő kétosztatú választói magatartás, amelynek társadalmi vetülete a klasszikus 
osztály-alapú törésvonalakat idézi. Míg a magas társadalmi státusszal rendelkező területek a 
politikai jobboldal, addig a közepes- és alacsony státuszú, illetve az államszocializmus által 
létrehozott terek (lakótelepek) baloldali többséggel rendelkeznek. Mindezek mellett a két tábor 
közötti földrajzi polarizáció jelei is kezdtek megmutatkozni. 
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5.3.5. A 2006-os országgyűlési választások 

A 2006-os országgyűlési választást nagyon szoros pártlistás eredménnyel ismét az MSZP 
nyerte országosan és Budapesten is, ezzel az eredményével a képviselői mandátumok 48,19%-
át megszerezve. A koalíciós partner SZDSZ-t országosan és Budapesten is több szavazó 
támogatta, mint négy évvel korábban. Így a regnáló kormánykoalíció összesen a mandátumok 
54,4%-át szerezte meg, mellyel elsőként tudta megtartani kormányzati pozícióját egy politikai 
erő a rendszerváltozás óta. A Fidesz 2006-ban nem az MDF-fel, hanem a KDNP-vel indult egy 
listán, mivel az MDF külön listát állított, ráadásul egy esetleges patthelyzet esetén sem volt 
biztos a Fidesszel való szövetségre lépése. A Fidesz-KDNP lista mind országosan, mind 
Budapesten jobban szerepelt, mint négy évvel korábban, ennek ellenére a választást csupán 
szorossá tudta tenni (14. táblázat). A választási részvétel országosan és a fővárosban is csökkent 
2002-höz képest, utóbbi esetben területileg ismét differenciáltan. 

14. táblázat: A 2006-os országgyűlési választás pártlistás eredményei 
Eredmény Országos Főváros 

Részvétel 67,83% 74,33% 
MSZP 43,21% 43,78% 
Fidesz-KDNP 42,03% 35,11% 
SZDSZ 6,50% 12,28% 
MDF 5,04% 5,30% 
MIÉP-Jobbik 2,20% 2,90% 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

Megállapítható, hogy azokon a területeken, ahol az MSZP növelni tudta relatív 
támogatottságát, ott nagyobb (5) volt a választási aktivitás csökkenése, míg ott, ahol a Fidesz 
átlagosan 6,5 százalékponttal tudta növelni népszerűségét, csupán másfél százalékpontos 
(18. ábra). Ezáltal kijelenthető, hogy a részvétel területileg eltérő változása 2006-ban a 
Fidesznek kedvezett. A párttámogatottságok változására kialakított klaszterek földrajzi 
elhelyezkedése jelzi, hogy 2002 és 2006 között az átalakulás nem elsősorban nagy 
városrészekre, tömbszerűen volt jellemző, hanem kisebb léptéken, sok esetben rendkívül 
mozaikosan (18. ábra). Ez alól kivételt jelentett a budai villanegyed, ahol tovább növekedett a 
Fidesz támogatottsága, valamint itt csökkent legkevésbé a részvétel. Mindezekkel együtt 
megfigyelhető egy bizonyos mértékű földrajzi polarizáció, a két nagy tömb a fővárosban 
teljesen eltérő területeken tudta növelni támogatottságát, míg a csökkenésük a másik fél által 
„uralt” területen következett be (19. ábra). Ráadásul ez a fordított arányosság -0,64-es 
szignifikáns korrelációs együtthatóval rendelkezik, amely ekkora elemszámnál már jelentősnek 
mondható. Hasonló folyamat ment végbe az MSZP és az SZDSZ szavazótábora között, azzal a 
különbséggel, hogy nem két szembenálló és egymással versengő tömbről, hanem választási 
szövetségesekről beszélünk, így a hasonló érték inkább a választói piac szegmentálódásának 
vagy felosztásának tudható be. A MIÉP 2002-es parlamentbe jutását követően 2006-ban már 
nem érte el – a Jobbikkal összefogva –a bejutási küszöböt, ráadásul támogatottságuk jelentős 
részben csökkent azokon a területeken, ahol a Fidesz támogatottsága növekedett, így 
feltételezhető, hogy a korábbi nemzeti radikális szavazók részben a baloldal újrázását 
megakadályozandó, a Fideszre adták voksukat. A külön induló MDF szavazóbázisa a fővároson 
belüli területi jellegét elvesztette, minden klaszterben éppen elérte a bejutási küszöböt. 

Összességében elmondható, hogy a kétpólusú pártrendszer a szavazótáborok térbeli 
elhelyezkedése tekintetében is markánssá vált, amely 2006-ra tovább erősödött a földrajzi és 
politikai polarizáció miatt. A választási részvétel változásának térbelisége a Fidesznek 
kedvezett, viszont a baloldal tudta növelni a rá leadott voksok arányát a számára fontos 
területeken. 
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18. ábra: A 2002-es és a 2006-os országgyűlési választások közötti szavazótábor 
átrendeződések klaszterei és a legmagasabb korrelációval rendelkezők diagramjai 

   

Klaszterközepek 
     

∆Részvétel -3,32 -5,06 -2,14 -1,54 
∆Fidesz 0,42 3,33 3,41 6,46 
∆MSZP 2,85 0,36 -1,70 -2,30 
∆MIÉP -2,95 -3,34 -4,04 -5,80 
∆SZDSZ 1,80 2,00 3,78 3,24 
Centrum 5,78 5,78 5,66 5,69 
MDF 5,23 5,03 5,58 5,37 

 

 
Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

A 2006-os országgyűlési választás első fordulós pártlistás eredményei alapján lefuttatott 
K-közép klaszteranalízis nyomán létrejött kategóriák leképezik a támogatottságok változásából 
levont következtetéseket, miszerint a két nagy politikai tömb földrajzilag is polarizálódik, 
illetve az MSZP és az SZDSZ szavazótábora térbeli differenciálódik (19. ábra, 15. táblázat). Az 
MSZP klaszterben a szocialisták támogatottsága átlagosan 50% feletti, míg a Fideszé 30%, az 
SZDSZ-é 10%-os. Térben ez a kategória nagyrészt Angyalföld és Újpest, valamint Pest déli-
délkeleti-keleti részén fekszik. E mellett az alacsony választási részvétellel jellemezhető 
területek is nagy többségében a baloldalra szavaztak, ezek azonban területileg Erzsébetváros és 
Józsefváros, valamint az átmeneti övezetben találhatóak. A Fidesz klaszterben már a jobboldali 
szavazók vannak többségben, viszont az MSZP-re ebben a kategóriában is a választók harmada 
voksolt. Az SZDSZ és a MIÉP is itt éri el legmagasabb értékeit, annak ellenére, hogy utóbbi 
ezeken a területeken csökkent a leginkább 2002-höz képest. Földrajzi pozíciója nem változott 
az előző választáshoz képest, csupán az „Átlagos” kategória rovására kiterjedt Zuglóban, illetve 
a XVI. kerületben és Rákosmentén. 
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19. ábra: A 2006-os országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított klaszterek 

 
Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

15. táblázat: A 2006-os országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított 
klasztereinek középértékei 

Klaszterek és 
középpontjai 

„MSZP” 
klaszter 

Alacsony 
részvétel, 
„MSZP” 

„Fidesz” 
klaszter 

Részvétel 73,69 62,94 78,82 
MSZP 50,73 46,81 34,17 
Fidesz-KDNP 30,54 33,18 41,08 
SZDSZ 10,10 11,13 15,59 
MIÉP-Jobbik 2,67 3,05 3,17 
MDF 5,21 5,10 5,53 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

5.3.6. A 2010-es országgyűlési választások 

Az 1998-as országgyűlési választások óta formálódó kétpólusú pártrendszer és választási 
térstruktúra a 2010-es választásra felbomlott. Egyrészt két kormányzati ciklust betöltő 
pártszövetséget általában nem szoros, hanem nagy arányú vereséggel szoktak leváltani a 
nemzetközi szakirodalom alapján (már, ha ez megtörténik) (BUTLER, D.–KAVANAGH, D. 1997). 
Másrészt az MSZP-SZDSZ második kormánykoalíciója botrányokkal és válságokkal volt 
terhelt. Gyurcsány Ferenc „Őszödi-beszédének” kiszivárgása a 2006-os önkormányzati 
választások előtt, a Fidesznek számos képviselői- és polgármesteri széket jelentett (KÖRÖSÉNYI, 
A. et al. 2017), például Budapesten megduplázta polgármestereinek számát. Ennek ellenére a 
főpolgármesteri pozíciót még mindig az SZDSZ által támogatott Demszky Gábor töltötte be, 
azonban a fővárosi közgyűlésben csupán szűk többsége maradt. Annak ellenére, hogy a 
közvélemény egy jelentős része (főleg jobboldalról) a kormány lemondását, valamint új 
választásokat követelt, az MSZP-SZDSZ kormánykoalíció a helyén maradt, ezzel politikai 
elégedetlenséget és válságot előidézve. Tovább súlyosbította a helyzetet a 2008-as pénzpiaci 
gazdasági válság, amely főleg a vagyonnal nem, de devizahitellel rendelkező alacsonyabb 
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jövedelmű társadalmi csoportokat érintette leginkább. A 2010-es országgyűlési választást 
megelőzően tehát már az elemzők jelentős része is a Fidesz győzelmére készült (TÓTH CS.–
TÖRÖK G. 2015). 

A 2010-es országgyűlési választás földcsuszamlásszerű győzelmet hozott a Fidesz-
KDNP pártszövetségnek, az eredményével a mandátumok több mint kétharmadát, tehát 
alkotmányozó többséget szerzett a parlamentben. Ezzel az eredménnyel a korábbi Budapest-
vidék közti támogatottságbéli különbségét még enyhítette is. A második az MSZP lett, 
amelynek korábbi viszonylag kiegyenlített országos területi támogatottságát már egy nagyfokú 
fővárosközpontúsággal lehetett jellemezni. Ezzel a szocialista párt támogatottságának város-
vidék differenciálódása felerősödött. Az SZDSZ lényegében eltűnt, viszont új szereplők 
jelentek meg a politikai palettán a nemzeti radikális Jobbik és a zöld LMP (SZABÓ B. 2013). 
Míg előbbi főleg inkább Budapesten kívül, addig utóbbi főként a fővárosban volt erős. Tehát 
összegezve elmondható, hogy míg az MSZP a fővárosi választóinak közel felét elvesztette, 
korábbi koalíciós partnere már nem is indult a választáson, addig a Fidesz 80 ezer szavazattal 
kapott többet Budapesten, mint négy évvel korábban, ráadásul két új szereplő (LMP és a Jobbik) 
10% fölötti támogatottságot szerzett a fővárosban, így jelentős szavazótábor átrendeződésről 
beszélhetünk (16. táblázat). 

16. táblázat: A 2010-es országgyűlési választás pártlistás eredményei 
Eredmény Országos Főváros 

Részvétel 64,38% 69,77% 
Fidesz-KDNP 52,73% 46,32% 
MSZP 19,30% 25,33% 
Jobbik 16,67% 10,84% 
LMP 7,48% 12,81% 
MDF 2,67% 4,70% 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

A 2010-es választásra általánosan jellemző volt az apátia, amelyet a részvétel alacsony 
szintje is tükröz (20. ábra). Kijelenthető, hogy ettől a választástól kezdve a fővárosi 
términtázatokat érdemben nem befolyásolták a választási részvétel területi differenciái, mint 
ahogy azt a korábbiakban tették. E mellett a Fidesz támogatottságának térbeli változása a 
kiegyenlítődés irányába mozdult el. Ugyanis a korábban baloldali bázisként nyilvántartott 
területeken érte el a legnagyobb támogatottságnövekedést. Ráadásul az MSZP és a Fidesz 
változása közötti összefüggés -0,807-es szignifikáns korrelációs együtthatóval rendelkezik, 
amely a két párt szavazóbázisa közti mozgást valószínűsíti. Nem magyarázza azonban a teljes 
szocialista szavazótábor csökkenését. A Jobbik támogatottsága ugyanakkor részben betölti a 
hiányzó részt. A statisztikai adatok alapján kijelenthető, hogy az MSZP-től elfordult negyedek 
lakói nagy arányban a Jobbikra és a Fideszre szavaztak. Ez beleillik a 2.2.-es és 2.3.-as 
alfejezetekben részletezett baloldali szavazók jobboldali vagy szélsőjobboldali fordulatába. Az 
SZDSZ megüresedett helyét a főváros választásföldrajzi terében pedig szinte teljes mértékben 
átvette az LMP, amely pár százalékot az MSZP-től is el tudott hódítani bizonyos területeken, 
mivel a zölddel és kékkel jelölt klaszterekben jelentősen magasabb százalékot ért el, mint 
korábban az SZDSZ. Így a korábbi két irányba történő átrendeződést kiegészítem a kis részben 
a zöld párt irányába történő áramlással is. 
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20. ábra: A 2006-os és a 2010-es országgyűlési választások közötti szavazótábor 
átrendeződések klaszterei és a legmagasabb korrelációval rendelkezők diagramjai 

  

 

 

 

 
 

Klaszterközepek 
     

∆Részvétel -4,62 -4,66 -4,71 -4,98 
∆Fidesz 14,94 11,22 8,56 6,54 
∆MDF -1,08 -0,78 -0,30 0,92 
∆MSZP -26,97 -19,79 -11,80 -4,12 
SZDSZ 8,90 11,11 15,11 20,83 
Jobbik 14,00 11,40 8,35 5,96 
LMP 11,58 12,64 13,88 14,79 

 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

A nagy változást hozó 2010-es országgyűlési választások eredményei alapján elvégzett 
K-közép klaszteranalízis által kialakított kategóriák földrajzi elhelyezkedése részben a korábbi 
választások során kialakult términtázat más pártokkal való leképződése (21. ábra, 17. táblázat). 
Az MSZP klaszter (ahol a támogatottsága megközelítette a Fideszét) összefüggő területe 
kizárólag Angyalföldön maradt fenn, kiegészülve a sporadikusan elhelyezkedő lakótelepekkel. 
A Fidesz klaszter maradt a budai oldalon, illetve a XVI., valamint a XVII. kerületben. Az LMP 
és a Jobbik klasztere pedig magába olvasztott korábban baloldali dominanciával rendelkező 
területeket, az „Átlagos” klaszterrel együtt, ahol viszont alacsonyabb mértékben, mint 
klaszterében, de így is Fidesz dominancia volt jellemző. 
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21. ábra: A 2010-es országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított klaszterek 

 
Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

17. táblázat: A 2010-es országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított 
klasztereinek középértékei 

Klaszterek és 
középpontjai 

„Fidesz” 
klaszter 

„MSZP” 
klaszter 

„LMP” 
klaszter 

Alacsony 
részvétel, 
„Jobbik” 

Átlagos 

Részvétel 76,14 69,69 73,33 54,35 64,63 
Fidesz 52,77 38,93 45,76 47,60 44,97 
MSZP 20,61 33,49 25,28 22,95 25,47 
LMP 12,97 12,79 13,40 11,88 12,53 
Jobbik 8,53 10,08 10,52 13,62 12,69 
MDF 5,12 4,70 5,04 3,94 4,35 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

A 2010. évi országgyűlési választások eredményeinek fővárosi mintázata a nyugaton is 
többször megfigyelt választói magatartási átrendeződést mutatja (DALTON, R.J.–MCALLISTER, 
I. 2015; FORD, R.–GOODWIN, M. 2014; OLSEN, J. 2018). E szerint a politikai baloldal 
klasszikusnak számító szavazótábora – a munkásság – a dezindusztrializáció miatt sokkal 
szervezetlenebb és differenciáltabb lett, valamint a szociáldemokrata pártok is már sokkal 
inkább nem a kiszolgáltatottabb társadalmi rétegeket célozták meg, hanem a magasabb státuszú, 
diplomások irányába fordultak. Ez hazánkban megkésve, 2010-ben alakult ki, rendkívül rövid 
idő alatt, belső (politikai) és külső (gazdasági) válság hatására. Ennek eredményeként a korábbi 
baloldali fellegváraknak számító városrészekben erősödött meg jelentősen a mérsékelt, illetve 
a radikális jobboldal. 
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5.3.7. A 2014-es országgyűlési választások 

A 2014-es országgyűlési választásokra már az új választójogi törvény (2011. évi CCIII. 
tv.) alapján egy fordulóban került sor, ennek pártlistás eredményeit vettem alapul a 
términtázatok átrendeződésének vizsgálata során. A választást a Fidesz-KDNP nyerte meg 
ismételten a mandátumok kétharmadának megszerzésével, úgy, hogy országosan majdnem 
10 százalékponttal kevesebb szavazatot kapott, amely a fővárosra is érvényes. Ez utóbbi 
eredmény azonban még mindig magasabb, mint a Fidesz 2006-os budapesti támogatottsága. Az 
ellenzéki (bal)oldalon a pártszerkezet jelentősen tagoltabb lett, mint négy évvel korábban, 
azonban az országgyűlési választásra egy listán indult az MSZP-Együtt-DK-PM-MLP 
pártszövetség, ezzel megtestesítve a 2010 előtti kormánykoalíció személyeit. Ez a lista lett a 
második helyezett, mind mandátum (19,10%), mind országos, mind fővárosi támogatottság 
tekintetében. A harmadik-negyedik helyen (hasonlóan a 2010-es voksoláshoz) a Jobbik, illetve 
az LMP végzett. Míg előbbi 4 százalékponttal tudta növelni országos és több mint eggyel a 
fővárosi eredményét, addig utóbbi többek között a ciklus közben történt pártszakadás miatt 
mind országosan, mind a fővárosban vesztett támogatottságából (18. táblázat). 

18. táblázat: A 2014-es országgyűlési választás pártlistás eredményei 
Eredmény Országos Főváros 

Részvétel 61,84% 68,64% 
Fidesz-KDNP 45,04% 38,52% 
Baloldal 25,67% 36,78% 
Jobbik 20,30% 12,08% 
LMP 5,36% 8,93% 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

A támogatottság változásának klaszterezése nyomán kialakult términtázat rendkívül 
mozaikos – hasonlóan a 2002 és 2006 közötti időszakban történt változásokhoz – a viszonylag 
alacsony mértékű térbeli átrendeződésből kifolyólag. A Fidesz támogatottsága 
visszarendeződött a 2006-oshoz hasonló szintre, bár egy másfajta térbeliségben. Ugyanis az 
MSZP-től átpártolt szavazók egy része a Fidesz táborát erősítette továbbra is (zöld klaszter a 
22. ábrán). A legnagyobb csökkenést a belső szuburbiákban és a budai oldal peremterületein 
szenvedte el. Míg előbbire a Jobbik erősödése, addig az utóbbira a baloldal növekedése a 
magyarázat, amely nem a korábbi területein, hanem az 1994 óta jobboldali dominanciával 
rendelkező térségekben – a budai oldalon – tudott a leginkább erősödni. Az LMP 
népszerűségvesztésének kiugró területi dinamikája nem mutatható ki (22. ábra). Ez alapján 
megállapítható, hogy a 2010-es választási földrajzi átrendeződés nem egyszeri volt, hanem 
tartós átrendeződést hozott a pártok támogatottságának térbeliségében. Míg a Fidesz a 
hagyományos területein arányaiban több szavazót veszített, mint az újonnan megszerzett 
területein, addig a baloldal közepes és alacsony társadalmi státuszú szavazóinak elvesztése 
tartóssá vált, a korábbi MSZP-s, illetve kisebb részben FKgP-s teret a Jobbik tudta betölteni a 
fővárosban. 
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22. ábra: A 2010-es és a 2014-es országgyűlési választások közötti szavazótábor 
átrendeződések klaszterei és a legmagasabb korrelációval rendelkezők diagramjai 

 
 

Klaszterközepek 
     

∆Fidesz -10,57 -9,50 -5,86 -7,64 
∆MSZP 10,46 15,77 7,44 11,70 
∆Jobbik 3,54 -0,06 1,42 0,02 
∆LMP -4,53 -5,01 -3,59 -3,40 
MDF 4,15 5,48 4,21 5,00 

 

 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

A 2014-es országgyűlési választások eredményeire készített klaszteranalízis 
kategóriáinak térbelisége egyrészt alátámasztja, másrészt árnyalja a támogatottság-változás 
elemzéséből levont korábbi következtetéseket (23. ábra, 19. táblázat). A Fidesz klaszter 
elhelyezkedése kiterjedtebb és egybefüggőbb lett, valamint ezeken a területeken volt még 
mindig a legmagasabb a részvételi hajlandóság, viszont már nem 22 százalékpontos az előnye 
a baloldalhoz képest, hanem kevesebb mint a fele (19. táblázat). E mellett azonban a Jobbik és 
a baloldal is ebben a kategóriában kapta a legalacsonyabb támogatottságát. A baloldal 
klasztereiben az első és második között ugyanúgy 10 százalékpontos a különbség, viszont a 
számuk lényegesen elmarad a Fidesz klaszter területegységeitől. Földrajzi elhelyezkedésében a 
baloldal Újpesten, Angyalföldön és Zuglóban van jelen tömbszerűen, ezen kívül mozaikos a 
jelenléte, egy-egy lakótelepen vagy kisebb városrészben. A további két Jobbik elnevezésű 
klaszterben a baloldal és a Fidesz támogatottsága a legmagasabb, illetve kiegyenlített, viszont 
a nemzeti radikális párt ezekben a klaszterekben érte el a legnagyobb támogatottságát. Ráadásul 
a baloldal saját – ezen a területen elért – korábbi eredményeihez viszonyítva alacsony ez a 
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támogatottság. Ez alapján kijelenthető, hogy a baloldal visszaerősödése nem korábbi bázisának 
részbeni visszahódításához köthető. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a fővárosban a két nagy 
szavazótábor területi egyenlőtlensége közel sem olyan mértékű, mint korábban volt, mind a 
Fidesz, mind a baloldali összefogás 10-10 százalékponttal emelkedik ki saját klaszterében, azon 
kívül pár százalékpontos eltérésű sávban maradnak. 

23. ábra: A 2014-es országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított klaszterek 

 
Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

19. táblázat: A 2014-es országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított 
klasztereinek középértékei 

Klaszterek és 
középpontjai 

„Fidesz” 
klaszter 

„Baloldal” 
klaszter 

„Jobbik” 
klaszter 

Alacsony 
részvétel, 
„Jobbik” 

Részvétel 75,28 71,46 64,81 52,86 
Fidesz 43,06 32,66 36,76 36,82 
Baloldal 33,90 42,63 35,89 34,12 
Jobbik 9,26 11,05 14,35 15,90 
LMP 9,76 8,98 8,03 7,72 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

  



77 
 

5.3.8. A 2018-as országgyűlési választások 

A 2018. évi országgyűlési választás a regnáló kormányzó erő, a Fidesz-KDNP 
győzelmével zárult, szokatlanul magas választási részvétel mellett. A pártszövetség annak 
ellenére szerzett ugyanannyi mandátumot a voksolás során, mint az előző választáson, hogy 
országosan 6 százalékponttal tudta növelni támogatottságát. Ez nagyrészt az ellenzék 
koordinált jelöltállítása és a választók stratégiai szavazása miatt alakult így, mivel ezekkel több 
egyéni mandátumhoz juttatta a kormánypárton kívüli erőket, így a jelenlegi többségi irányba 
tolódó választási rendszerben kulcsfontosságú választókerületekből az ellenzék (a kevesebb 
szavazat ellenére is) több mandátumot szerzett. A Fidesz-KDNP-re országosan leadott 
jelentősen több szavazat azonban a fővárosban (ahol szintén 20 ezerrel több szavazatot kapott, 
mint négy évvel korábban) nem hozott az arányok tekintetében nagy változást, sőt minimális 
csökkenést jelentett. A Budapest-vidék közti több, mint 11 százalékpontos különbség a 
pártszövetség támogatottságában megfigyelhető urbánus-rurális törésvonal felerősödésére utal 
(VIDA, GY.–KOVALCSIK, T. 2018). Az összességében második legtöbb voksot begyűjtő baloldal 
széttagoltsága miatt a Jobbik lett országosan a második legnagyobb politikai erő, viszont a 
fővárosban elért eredménye csak a harmadik helyre volt elegendő, mivel az MSZP-P 
Budapesten 18,06%-ot ért el. Parlamentbe került még az LMP és a DK, valamint főleg a 
fővárosban jó eredményt ér el a Momentum (20. táblázat). 

20. táblázat: A 2018-as országgyűlési választás pártlistás eredményei 
Eredmény Országos Főváros 

Részvétel 70,22% 74,81% 
Fidesz-KDNP 49,27% 38,15% 
MSZP-P 11,91% 18,06% 
Jobbik 19,06% 12,93% 
LMP 7,06% 10,84% 
DK 5,38% 8,65% 
Momentum 3,08% 5,75% 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

A támogatottság-változások klasztereinek elhelyezkedésében ismét felfedezhetőek az 
eddig jól megszokott mintázatok: másként viselkedik a budai villanegyed, mint a főváros déli-
délkeleti-keleti része (24. ábra). A Fidesz-KDNP fővárosi támogatottsága nem változott, 
azonban ez annak köszönhető, hogy míg Budán a relatív támogatottsága csökkent, addig 
Csepelen, Kőbányán és Pesterzsébeten – vagyis a hagyományos kékgalléros városrészekben – 
nőtt. Ez a változás két párt mozgásával mutat összefüggést, egyrészt a Jobbikkal, amely a 2013-
ban megkezdett néppártosodásával (RÓNA, D.–MOLNÁR, CS. 2017) és a Fidesz 2015-ben 
végrehajtott jobbszélre tolódásával, az ideológiai palettán szinte helyet cserélt a 
kormányzópárttal. Erre a szavazóbázis (főleg a Jobbiknak mindig is gyengébb terepnek számító 
Budapesten) lassabban, de láthatóan reagált (24. ábra). Másrészt az újonnan alakult Momentum 
Mozgalom 2017 januárjában a NOlimpia-kampánnyal berobbant a köztudatba és 
megjelenésében, üzeneteiben, illetve értékrendjében sok szempontból az 1990-es Fideszt idézte 
(ANGYAL, E.É. et al. 2017). Így a kormányzópártot elhagyó klasszikus mérsékelt-jobboldali 
szavazóknak szimpatikus lehetett a Momentum. Ezt az adatok alá is támasztják, mivel a párt 
ott szerezte a legtöbb szavazatot, ahol a Fidesz a leginkább meggyengült, vagyis az 1994 óta 
jobboldali fellegvárnak számító budai térségben. Az átrendeződés nem jelentős, de a Fidesz 
populista fordulatának kezdeti hatását jelezheti. A baloldal többszereplőssé válásának jele, 
hogy az MSZP támogatottsága ismét jelentősen visszaesett, részben a DK külön indulásának 
köszönhetően, amely szavazóit egyértelműen a szocialista párt korábbi támogatói közül 
szerezte. 
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24. ábra: A 2014-es és a 2018-as országgyűlési választások közötti szavazótábor 
átrendeződések klaszterei és a legmagasabb korrelációval rendelkezők diagramjai 

 

 

 

Klaszterközepek 
     

∆Részvétel 3,67 6,68 5,84 7,28 
∆Fidesz -3,61 0,00 0,80 4,55 
∆MSZP -16,97 -15,79 -22,42 -18,24 
∆Jobbik 1,37 0,60 1,65 -0,75 
∆LMP 2,52 1,58 2,06 1,39 
DK 7,78 7,57 10,81 8,52 
Momentum 7,19 5,32 5,78 4,19 
MKKP 3,01 2,74 2,91 2,50 

 

 
Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

A 2018-as országgyűlési választás eredményei alapján elvégzett klaszteranalízis 
kategóriáik térben jelzik a Fidesz szavazótáborának kétosztatúságát és átalakulását (23. ábra, 
13. táblázat). Ugyanis két, a választási részvétel szerint, markánsan elkülönülő területen éri el 
a párt a maximum támogatottságát a fővároson belül. Egyrészt a hagyományos konzervatív-
jobboldali területeken, ahol a részvétel mindig a legmagasabb volt, másrészt az 50%-ot éppen 
csak meghaladó részvétellel rendelkező, jellemzően Józsefvárosban található tömbökben, ahol 
az alacsony társadalmi státuszú lakónépesség a jellemző. 

Ezen kívül az ellenzéki pártok támogatottságának területisége egybefüggőbb 
mintázatokat alkot. Az MSZP klaszter térben Angyalföld, illetve Zugló területére 
koncentrálódik, mely utóbbira a magyarázat a szocialisták miniszterelnök-jelöltje, Karácsony 
Gergely, aki ekkor Zugló polgármestere is volt. A DK klaszterének elnevezett területeken még 
mindig az MSZP kapta arányaiban a több szavazatot, azonban a Gyurcsány Ferenc által vezetett 
párt ezeken területeken érte el támogatottságának maximumát. A Jobbik a peremkerületekben 
megtartotta 15% körüli támogatottságát. 
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25. ábra: A 2018-as országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított klaszterek 

 
Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

21. táblázat: A 2018-as országgyűlési választás pártlistás eredményeiből kialakított 
klasztereinek középértékei 

Klaszterek és 
középpontjai 

Magas 
részvétel, 
„Fidesz” 

Alacsony 
részvétel, 
„Fidesz” 

„MSZP” 
klaszter 

„DK” 
klaszter 

„Jobbik” 
klaszter 

Részvétel 80,25 52,55 77,06 65,71 73,67 
Fidesz 41,19 41,98 33,42 38,78 37,98 
MSZP 16,12 14,66 23,55 16,65 17,73 
Jobbik 10,35 15,67 11,30 13,50 16,02 
LMP 12,27 8,31 11,08 10,25 9,16 
DK 8,00 8,47 8,93 9,17 9,04 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

A Fidesz populista fordulatára adott választói reakció figyelhető meg a 2018-as 
országgyűlési választások eredményeiben. A 2.2-es és 2.3-as alfejezetekben részletesen 
kifejtett, főleg a politikai jobboldalon megfigyelt jelenség, a populizmus ugyanis főleg a 
globalizáció veszteseit célozza meg egyszerű és elit-ellenes retorikájával, ezzel együtt pedig a 
diplomások, illetve a magas társadalmi státuszúak ezektől a politikai formációktól elfordulnak. 
A Fidesz fővárosi szavazótáborának térbeli átrendeződése alátámasztja ezt, hiszen már nem 
csak a magas státusszal jellemezhető területeken (ahol amúgy a relatív támogatottsága 
csökkent) erős, hanem a 2010 előtt a baloldal vagy protestként az FKgP, később a Jobbik magas 
arányával jellemezhető, alacsonyabb társadalmi státuszú területeken is jelentősen növelte 
támogatottságát. 
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5.4. A szavazótáborok térbeli átrendeződésének modellezése Budapesten 

Az egyes választások eredményeinek értékelése után ebben a fejezetben a pártok térbeli 
beágyazottságának átrendeződéseit vizsgálom, valamint a pártok cserélődését és a 
szavazótáborok átrendeződését mutatom be egy Sankey diagram segítségével. Ezt a számítást 
egyrészt az indokolja, hogy a pártok támogatottságának időbeli kontinuitására vonatkozó 
vizsgálatok főként települési vagy választókerületi léptékűek, s nagyon kevés olyan példa van, 
amely a települési szinten belüli térbeli folyamatokat számszerűsíti. Másrészt a 6.2.-es 
alfejezettől kezdve az egyes pártok támogatottságát, azok összefüggő időbeli periódusainak 
főkomponensével helyettesítem annak érdekében, hogy a pártok támogatottságának egyes 
szakaszait lehatároljam és a mögöttes társadalmi törésvonalakat elkülönítsem. A pártok 
korrelációs mátrixával a párttámogatottságok szakaszolása is elvégezhető. 

5.4.1. A pártok szavazótáborainak térbeli változása 

Először a Fidesz szavazóbázisának térbeli változását mutattam ki egy korrelációs mátrix 
segítségével, amelyben a párt az egyes választások alkalmával elért eredményei közötti 
együttmozgást számszerűsítettem. Ez alapján a Fidesz történetének három szakasza határolható 
le (22. táblázat). Egyrészt a kezdeti liberális, illetve útkeresési időszak, amely magába foglalja 
az 1990-es és 1994-es választásokat és amely laza kapcsolatban áll az 1998-as eredménnyel. 
Ebben az időszakban a pártnak nem volt markáns területisége. A második szakasz kezdete az 
1998-as országgyűlési választások, ahol a Fidesz megkezdi a politikai jobboldal integrálását, 
azonban ez csak a 2002-es választásra ért be és tartott egészen a 2014-es választásokig. E négy 
(de főleg a 2002-es és 2006-os) választás alkalmával a párt térszerkezete szilárd volt, csak alig 
változott. 2018-ra ez megtörni látszott, mivel a korábbi kétpólusú pártrendszerben kimutatható 
términtázattal közepesen mozgott együtt, viszont a 2010-es és 2014-es mintázatokkal még 0,7 
fölötti volt az együttható. Az előzőek alapján a Fidesz 2010-es kormányra kerülésekor meg 
tudta szólítani az alacsonyabb státuszú népességet is, azzal együtt, hogy megtartotta a 
hagyományos jobboldali szavazóbázisát. Ez utóbbit viszont valószínűsíthetően a populista 
fordulattal egyre inkább kezdte elveszteni (ROGERS, S. 2020; SATA, R.–KAROLEWSKI, I.P. 
2020). 

22. táblázat: A Fidesz támogatottságainak korrelációs mátrixa 
 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 

1990 --- 0,42** 0,24** 0,08* 0,01 0,08** 0,06* 0,09** 

1994 0,42** --- 0,27** 0,07* -0,02 0,07* 0,04 0,07* 

1998 0,24** 0,27** --- 0,77** 0,71** 0,61** 0,61** 0,40** 

2002 0,08* 0,07* 0,77** --- 0,93** 0,82** 0,83** 0,59** 

2006 0,01 -0,02 0,71** 0,93** --- 0,84** 0,84** 0,58** 

2010 0,08** 0,07* 0,61** 0,82** 0,84** --- 0,87** 0,75** 

2014 0,06* 0,04 0,61** 0,83** 0,84** 0,87** --- 0,79** 

2018 0,09** 0,07* 0,40** 0,59** 0,58** 0,75** 0,79** --- 

* A korreláció 95%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. ** A korreláció 99%-os 
konfidencia intervallumon szignifikáns. Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

A sokáig a baloldalt egyedül megtestesítő MSZP területi változása nem mutatott annyira 
markáns képet a rendszerváltozás óta, mint a Fideszé (23. táblázat). Két területileg egységes 
időszakot így is le lehet határolni, egyrészt az 1994 és 2006 közöttit, másrészt a 2010 utánit. Az 
első időszak négy választásából három esetben győzelmet ért el az MSZP. Ezen időszak alatt a 
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szocialisták térbeli támogatottsága a fővárosban minimálisan változott, a 0,9-es vagy a közeli 
korrelációk alapján. A 2010-es választási vereséget követően azonban a korábbi términtázat 
teljesen felbomlott és új, de az utóbbi két választás során is némileg változó (0,6 és 0,8 közötti 
korrelációs együttható) területi dinamikával rendelkezett a szocialisták támogatottsága. 

23. táblázat: Az MSZP támogatottságainak korrelációs mátrixa 
 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 

1990 --- 0,30** 0,36** 0,16** 0,10** 0,53** 0,54** 0,39** 

1994 0,30** --- 0,89** 0,90** 0,89** 0,59** 0,38** 0,30** 

1998 0,36** 0,89** --- 0,89** 0,85** 0,67** 0,46** 0,36** 

2002 0,16** 0,90** 0,89** --- 0,96** 0,57** 0,31** 0,28** 

2006 0,10** 0,86** 0,85** 0,96** --- 0,55** 0,26** 0,25** 

2010 0,53** 0,59** 0,67** 0,57** 0,55** --- 0,77** 0,62** 

2014 0,54** 0,38** 0,46** 0,31** 0,26** 0,77** --- 0,68** 

2018 0,39** 0,30** 0,36** 0,28** 0,25** 0,62** 0,68** --- 

* A korreláció 95%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. ** A korreláció 99%-os 
konfidencia intervallumon szignifikáns. Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

Az MDF kezdeti sikere ellenére a vezető szerepet hamar elvesztette a jobboldalon, és a 
rendszerváltozás utáni első kormányzás alatti gazdasági recesszió szülte választói 
elégedetlenség, valamint a Fidesz tömegpártosodása az MDF háttérbe szorulását eredményezte. 
A fent leírtak köszönnek vissza az MDF fővárosi támogatottságának térbeli mintázataiban is, 
mivel szinte nincs két olyan választás, melyben hasonló mintázattal rendelkezett volna 
(24. táblázat). Kivételt képez ez alól 1994 és 1998, amikor az MDF támogatottságának egy 
jelentős része a Fidesz támogatója lett, viszont ez területileg homogén módon történt. Míg a 
többi választások közötti átalakulás területileg rendkívül differenciáltan ment végbe, ezért 
alakulhatott ki az, hogy 0,2 fölötti korrelációs együtthatóval csak az 1994-es és 1998-as és az 
1994-es és 2010-es támogatottság rendelkezik. A mutatók alapján tehát kijelenthető, hogy az 
MDF szavazótábora választásról választásra folyamatosan átalakult 1990 és 2010 között. 

24. táblázat: Az MDF támogatottságainak korrelációs mátrixa 
 1990 1994 1998 2002 2006 2010 

1990 --- 0,14** 0,19** --- 0,14** -0,1** 

1994 0,14** --- 0,79** --- 0,03 0,30** 

1998 0,19** 0,79** --- --- 0,08** 0,19** 

2002 --- --- --- --- --- --- 

2006 0,14** 0,03 0,08** --- --- 0,17** 

2010 -0,1** 0,30** 0,19** --- 0,17** --- 

* A korreláció 95%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. ** A korreláció 99%-os 
konfidencia intervallumon szignifikáns. Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

Az SZDSZ története – parlamenti pártként – (hasonlóan az MDF-éhez) 2010-ig tartott, 
viszont addig három parlamenti ciklust élt meg koalíciós partnerként. Szavazótáborának területi 
mintázata 1998-ra szilárdult meg, ami egyre távolabb került a kezdeti, 1990-eshez képest 
(25. táblázat). Kijelenthető tehát, hogy a liberális párt esetében is az első két választás az 
útkeresés időszakának számított, kevésbé a párt vezetői, sokkal inkább a választói számára: a 
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kezdetben harcos antikommunista, privatizáció- és piacpárti retorikával operáló program 
olyanokat is megszólíthatott; akik a későbbi, szociálisan érzékeny, kulturális értékeiben a 
továbbiakban is liberális, a szocialista párttal koalíciót alkotni képes (tehát balra nyitott) párttal 
feltételezhetően nem tudtak közösséget vállalni. Azok, akiknek utóbbi váltás szimpatikus volt, 
az SZDSZ szervezeti eltűnése után sem maradtak párt nélkül, ugyanis a 2010-ben először 
országgyűlési választáson induló LMP hasonló üzenetekkel kampányolt. Ez okozhatta azt, 
hogy a két párt térbeli mintázata nagy hasonlóságot mutat. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy az 
LMP 2018-as eredményének térbelisége közelebb volt a 2006-os SZDSZ pártlistás szavazatok 
térbeliségéhez, mint a saját 2010-es mintázatához. Ezt részben a 2010-ben még a szocialistáktól 
is elvonzott szavazatokban kell keresni, amelyek nagy arányban érkeztek a közepes, illetve 
alacsonyabb státusszal rendelkező negyedekből, mint a belvárosból. Ez azonban (részben a 
koordinált jelöltállítás miatt is) a legutóbbi két választáson egyre inkább a 2002-es és 2006-os 
SZDSZ támogatottságát idézte vissza. 

25. táblázat: Az SZDSZ (2006-ig) és az LMP (2010-től) támogatottságainak korrelációs 
mátrixa 

 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 

1990 --- 0,47** 0,23** 0,16** 0,13** 0,15** 0,02 -0,07* 

1994 0,47** --- 0,55** 0,40** 0,31** 0,34** 0,13** 0,03 

1998 0,27** 0,55** --- 0,83** 0,79** 0,60** 0,50** 0,47** 

2002 0,16** 0,40** 0,83** --- 0,92** 0,60** 0,60** 0,58** 

2006 0,13** 0,31** 0,79** 0,92** --- 0,65** 0,64** 0,63** 

2010 0,15** 0,34** 0,60** 0,60** 0,65** --- 0,66** 0,57** 

2014 0,02 0,13** 0,50** 0,60** 0,64** 0,66** --- 0,76** 

2018 -0,07* 0,03 0,47** 0,58** 0,63** 0,57** 0,76** --- 

* A korreláció 95%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. ** A korreláció 99%-os 
konfidencia intervallumon szignifikáns. Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

Nem csak a bal- illetve a liberális oldalon, hanem a nemzeti radikális (vagy szélsőjobb) 
oldalon is történt egy szervezeti váltás 2010-ben. Ugyanis a 2006-ban még egy listán indult (és 
Budapesten a szavazatok 2,9%-át begyűjtő) MIÉP és Jobbik útjai elváltak. Míg az előbbi – a 
túlságosan leegyszerűsítő összeesküvés-elméletekkel és ezzel összefüggően antiszemitizmussal 
átszőtt témákra való koncentrálása valamint a pártszervezetben való előre jutási lehetőségek 
hiánya miatt – marginalizálódott, addig utóbbi az elméleti részben is említett jóléti sovinizmus 
retorikáján keresztül meg tudta szólítani a globalizáció veszteseit. Ezen rétegek számára 
megfelelő magyarázatot tudott adni helyzetükre vonatkozóan, különböző kisebbségi csoportok 
tagjait beállítva bűnösnek (pl. a cigánybűnözés téma felszínre hozása a Magyar Gárda 
megjelenésével) (BÍRÓ-NAGY, A.–RÓNA, D. 2011). Ez lehet magyarázat arra, hogy a látszólag 
két szélsőjobboldali párt szavazóbázisa miért rendelkezik teljesen eltérő térbeli mintázattal 
(26. táblázat). Míg a MIÉP a budai villanegyedben, addig a 2010-ben önállóan fellépő Jobbik 
az azelőtt a szocialisták hátterének számító közepes-, illetve alacsony társadalmi státusszal 
rendelkező városrészekben (pl. lakótelepek) volt erős. 
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26. táblázat: A MIÉP (2006-ig) és a Jobbik (2010-től) támogatottságainak korrelációs mátrixa 
 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 

1994 --- 0,66** 0,70** 0,33** -0,51** -0,57** -0,57** 

1998 0,66** --- 0,73** 0,40** -0,29** -0,34** -0,37** 

2002 0,70** 0,73** --- 0,53** -0,44** -0,55** -0,57** 

2006 0,33** 0,40** 0,53** --- 0,02 -0,10** -0,15** 

2010 -0,51** -0,29** -0,44** 0,02 --- 0,86** 0,81** 

2014 -0,57** -0,34** -0,55** -0,10** 0,86** --- 0,89** 

2018 -0,57** -0,37** -0,57** -0,15** 0,81** 0,89** --- 

* A korreláció 95%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. 
** A korreláció 99%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. 
Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

5.4.2. A szavazótáborok kicserélődésének és átrendeződésének vizsgálata 

Az egyes pártok szavazótáborainak egymás közötti cserélődésének és átrendeződésének 
vizualizációjára a Sankey diagram ábrázolási technikát választottam, amely érthető és 
informatív formában foglalja össze az 5.3.-as alfejezet legfontosabb összefüggéseit (26. ábra). 
A diagramon a sötétebb (vékonyabb) oszlopok jelenítik meg az adott választások pártlistás 
eredményeit a magasságuk méretével, valamint a választási részvétel szintjét a pártok 
oszlopainak összmagasságával, míg a közöttük lévő sávok a két választás közötti (a korrelációs 
együtthatóból) valószínűsített területi mozgást mutatják. Ki kell hangsúlyozni, hogy ezek a 
mozgások nem az egyének, hanem az egyes területegységek szintjén értendőek. Ezáltal az egyik 
pártból kiinduló és a másik pártba tartó sáv az adott párt területeinek pártszín szerinti 
átrendeződését mutatják. 

A diagram statisztikai értelemben nem pontos, csupán az eredmények vizualizálására 
szolgál. Két különböző párt szavazóbázisai közötti térbeli cserélődést az adott pártok 
támogatottságváltozásai és az azok közötti korrelációs együttható értéke, valamint a 
területegységek elhelyezkedése alapján alakítottam ki. Az ábrán jól látszik a pártrendszer 
rendszerváltozás utáni átalakulása. Benne az 1990-es évek nagyfokú diverzitása, majd a 2000-
es évekre jellemző kétpólusú struktúra, amely a fővárosban a baloldali és liberális erők nagy 
fölényével járt együtt. A 2010-es országgyűlési választás aztán a Fidesz-KDNP nagyarányú 
győzelmével véget vetett ennek és az ellenzéki oldalon újra visszatért a ’90-es évekre jellemző 
pártdiverzitás. A 2022-es országgyűlési választás egyik kérdése, hogy ismét kialakítható-e a két 
pólus az ellenzéki szavazók egy táborba terelésével. 
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26. ábra: A pártok térbeli átrendeződésének Sankey diagramon való ábrázolása 

 
Forrás: [8] alapján saját szerkesztés. 
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6. A választói magatartás térbeliségének társadalmi összefüggései Budapest 
példáján 

Az előző fejezetekben külön mutattam be a társadalmi-gazdasági státusz, illetve a 
választási eredmények területi változását Budapesten az 1990-es rendszerváltozás óta eltelt 
időszakban. Az elemzés során ugyanakkor többször utaltam a két társadalmi tér közötti 
összefüggések meglétére. Jelen fejezetben ezek számszerűsítésére teszek kísérletet azáltal, 
hogy a három népszámlálásból és a nyolc országgyűlési választásból származó adatokat és 
eredményeket egy adatbázisba rendezve statisztikai elemzést végzek. Először a választói 
magatartás általános társadalmi összefüggéseit vizsgálom Pearson korrelációk segítségével, az 
esetleges az egyes pártok szavazótábora között meglévő törésvonalak és azok átrendeződéseit 
kutatva. Ehhez a szakirodalmi részben feltárt elméletek által meghatározott társadalmi 
jellemzőket használtam fel, amelyek a társadalmi státusz, az iskolai végzettség, a foglalkozási 
helyzet, a korösszetétel és a vallásosság voltak. Bár ez utóbbit az elemzésbe nem vontam be, 
mivel az előzetes eredmények alapján semmilyen plusz magyarázó erővel nem bírt a 
mintaterületen. Ez is azt bizonyítja, hogy a nagyvárosi tereken belüli választói magatartást más 
társadalmi törésvonalak határozzák meg, mint az országost. Ezt követően a voksok társadalmi 
összefüggéseinek elemzését a státuszdiverzitás szempontjára fókuszálom, mivel ez a 
szakirodalomban a választási részvételt a helyi társadalmi kohézión keresztül befolyásoló 
tényezőként jelenik meg. Ezután a beépítési módok szerepét vizsgálom a társadalmi-, és 
politikai tér összefüggéseiben. Végezetül a voks- és státuszdiverzitását vizsgálom a Campbell-
féle hipotézisből kiindulva, annak hazai megjelenését elemezve (CAMPBELL, D.E. 2006). 

6.1. Budapest választói magatartásának általános társadalmi összefüggései 

Az 1990-es országgyűlési választások alkalmával a nagy pártok szavazótábora nem 
rendelkezett jól körülhatárolható társadalmi csoportjellemzőkkel, még hiányoztak a markáns 
társadalmi törésvonalak a pártok szavazói között. A kisebb pártok szavazóbázisa azonban 
némely társadalmi csoporttal kisebb mértékben, de összefüggést mutatott. Ilyen volt az MSZP, 
a Fidesz, a KDNP és az FKgP (7. melléklet). Az MSZP támogatottsága a diplomásokkal és a 
magas társadalmi státuszúakkal mutatott közepes együtt mozgást, míg az alacsony 
státuszúakkal negatív volt az összefüggés A Fidesz szavazóinak korcsoport szerinti 
differenciálódása volt megfigyelhető (amely az 1994-es választásra is megmaradt), mivel a 
támogatottsága a 20 év alattiak és a 20 és 40 év közöttiek arányával pozitívan korrelál, amely 
nem meglepő a párt akkori, fiatalos arculatából kiindulva. A KDNP a diplomásokkal, a 60 év 
felettiekkel, valamint a magas státuszúakkal mutatott pozitív együttmozgást, amely 
összefüggést még a következő választásokon is megtartott, 1998-tól azonban a párt 
támogatottsága nem mutatott markáns kapcsolatot egyik vizsgált társadalmi jellemzővel sem 
(6-8. melléklet). Az FKgP támogatottsága az alacsonyan iskolázottakkal és az alacsonyabb 
státuszúakkal mozgott együtt, mely összefüggés a későbbiekben folyamatosan erősödött (8-
10. melléklet). A közepes, illetve alacsony korrelációs értékekből látszik, hogy a kisebb pártok 
differenciálódása már az 1990-es választáson megindult, azonban ez még rendkívül kezdeti 
fázisban volt, ráadásul a két nagy párt, az MDF és az SZDSZ szavazótáborai között még nem 
tárultak fel markáns törésvonalak a fővárosban. A választási részvételben ugyanakkor már 
ekkor megjelent a nemzetközi szakirodalom által megfogalmazott összefüggés, miszerint a 
magas iskolai végzettséggel és a magasabb jövedelemmel, státusszal rendelkezők vesznek részt 
nagyobb arányban a választásokon, amely összefüggés erőssége választásról választásra 
hullámozva bár, de egyre gyengült, 2018-ra már csak 0,49 (diplomások aránya) és 0,51-es 
(magas státuszúak aránya) értékekkel rendelkezett (7-15. melléklet). 

Az 1990 utáni választások során már markánsabb törésvonalak mentén rendeződtek a 
nagyobb pártok szavazóbázisai. Az 1994-es országgyűlési választást megnyerő szocialista párt 
támogatottsága a közepes, de főleg az alacsony társadalmi státuszú népességgel mozgott együtt, 
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míg a 60 év felettiekkel és a diplomásokkal negatív korrelációs együtthatók voltak 
megfigyelhetőek (9. melléklet). Ezt az MDF szavazótáborából a szocialistákhoz vándorló 
alacsonyabb jövedelmű választók okozhatták, így a Demokrata Fórum támogatói között magas 
státuszúak és diplomával rendelkezők is markánsabban jelentek meg. Ezen kívül a 60 év 
felettiek arányával is pozitívan korrelált a támogatottságuk. Az SZDSZ 1994-ben az előző 
választáshoz képest magasabb korrelációs együtthatókkal rendelkezett a fiatalok és a közepes 
végzettséggel rendelkezők körében, azonban ezek még mindig jelentősen elmaradtak attól a 
szinttől, hogy törésvonalnak lehessen tekinteni őket. Ezáltal kijelenthető, hogy míg a baloldalt 
képviselő MSZP támogatottságát már ekkor markáns törésvonalak jellemezték, amit részben a 
korábbi kormányzópárt, MDF bázisából nyert. Ez az alacsonyabb státuszúak volatilis választói 
magatartását mutatja, ami a szakirodalom szerint származhat az alultájékozottságukból fakadó 
inkonzisztens világképükből. 

Az 1998-as országgyűlési választásra azonban már kialakultak a 2010-es voksolásig 
fennmaradó törésvonalak, amit a Fidesz és az MSZP dichotómiájára, és a kétpólusú 
pártstruktúrára vezethetünk vissza (9-13. melléklet). A leginkább differenciáló tényező ekkor a 
végzettség és a státusz szerinti hovatartozás, melyek nem függetleníthetőek egymástól (5-7. 
melléklet). A fővárosban ezek alapján az MSZP nagyobb részt a közepes státuszúakkal, 
valamint a közepes végzettségűekkel jellemezhető területeken gyűjtötte be szavazatai 
többségét, míg erős volt az aluliskolázott és az alacsony státuszú népesség körében is. A 
szocialisták mellett a kisgazdák voltak viszonylag erősek a legalacsonyabb státuszú rétegek 
körében. A Fidesznek ezzel szemben a magas státuszú területeken volt stabilan magas a 
támogatottsága, hasonlóan az SZDSZ és az 1998-as MDF támogatottságainak térbeliségéhez, 
viszont míg az előbbit ezen kívül a diplomásokkal való magas összefüggése jellemzett 
leginkább, addig utóbbit a 60 éven felüliek aránya. Kisebb mértékben, de az előző három párt 
térbeliségéhez volt hasonlatos a MIÉP-é is. Ezáltal kijelenthető, hogy míg az MSZP-FKgP 
szavazótábora a közepes, illetve az alacsonyabb státusszal rendelkező területekről érkezett, 
addig a Fidesz-SZDSZ-MDF-MIÉP a magasabb státuszú területekre koncentrálódott. 

A 2010-es országgyűlési választások a Fidesz-KDNP abszolút győzelmével és a baloldal 
széthullásával teljesen átrendezte a párt- és a választói struktúrát. A magas státuszúak 
magyarázóereje a Fidesz szavazótábora esetében jelentősen lecsökkent, miközben a korábbi 
erős negatív együttmozgás, amely a támogatottsága, illetve az alacsony státuszúak aránya 
között volt, a töredékére esett vissza. Ezáltal a Fidesz szavazótáborának státuszbéli eltolódása 
volt megfigyelhető az alacsony társadalmi rétegek irányába (27. ábra). Hasonló, csak fordított 
volt a helyzet az MSZP-nél, ahol a státuszbéli magyarázóerők szintén a nem-szignifikáns érték 
felé közeledtek (13. melléklet). Ez a szakirodalomban meglévő, az elköteleződések 
feloldódását feltételező elméleteket támasztja alá (DALTON, R.J. 2002; DALTON, R.J.–
WATTENBERG, M.P. 2002). Míg a korábbi riválisok szavazótáborában lévő törésvonalak 
csökkentek, addig a két újonnan színre lépő párt az LMP és a Jobbik szavazótábora között éles 
választóvonal húzódott. Az előbbi ugyanis főleg a diplomások és a magas státuszúak által lakott 
területeken volt erős, utóbbi pedig részben átvette a szocialisták és a kisgazdák korábbi helyét 
a közepes, illetve alacsonyabb társadalmi státuszú területeken. E mellett a Jobbiknak van egy 
erős kor szerinti beágyazottsága is, mivel a legutóbbi három választás alkalmával 0,5 körüli 
korrelációval mozgott együtt a támogatottsága a 35-49 évesek arányával. 
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27. ábra: A Fidesz-KDNP támogatottsága és a társadalmi státuszok közötti összefüggés a 
rendszerváltozás óta 

 
Forrás: saját szerkesztés. 

Míg a 2014-es országgyűlési választásokra a Fidesz-KDNP támogatottságának 
términtázata némileg visszarendeződni látszott, addig 2018-ra a státuszbéli összefüggései 
teljesen eltűntek. Ez egyrészt köszönhető az alacsonyabb státuszú területeken való 
erősödésének és a Momentum Mozgalom megjelenésének, amely támogatottságának 
társadalmi háttere szinte teljesen megegyezik a korábbi jobboldali tömbbel. Kijelenthető tehát, 
hogy a Fidesz-KDNP szavazótáborának társadalmi bázisa az elmúlt évtizedben átalakulóban 
volt, amely feltételezhetően nem kis részben köszönhető a 2010 utáni (de 2015-ben felerősödő) 
populista fordulatának, amely a fennálló rendszer-ellenes (anti-establishment) retorikájával – 
az „átlagos ember” szembefordításával és megvédésével az elittel szemben – jól átélhető 
magyarázattal szolgál a gazdaságilag kiszolgáltatott szavazók, illetve a globalizáció vesztesei 
számára (KALMAR, I. 2020; TÓTH, T. 2020). 

6.2. A státuszdiverzitás és a választói magatartás változásának vizsgálata 

A választói magatartást jellemző változók számának csökkentésére főkomponens 
analízist végeztem, többek között az 5.4.1.-es alfejezetben is bemutatott pártok különböző 
években mért, de egymással összefüggő támogatottságára. Ezáltal azoknak a pártoknak a térbeli 
eredményei lettek összevonva egy főkomponensbe, amelyek legalább három választáson részt 
vettek és términtázataik erős együttmozgást mutattak. Így tíz főkomponens került kialakításra: 
a választási részvétel 1990 és 2018 között (tehát mind a nyolc választásra – amely mutatja a 
választási részvétel térbeli hosszútávú állandóságát), a Fidesz első (1998-2006) és második 
(2010-2018) időszaka, hasonlóan az MSZP-nek is két időszaka, az első (1994-2006) és a 
második (2010 és 2018), illetve az FKgP (1990-1998), az SZDSZ (1998-2006), a MIÉP (1994-
2006), a Jobbik (2010-2018) és az LMP (2010-2018). Mivel mind a támogatottságuk 
térbelisége (5.4.1.), mind ezek társadalmi háttere (6.1.) szoros összefüggést mutat, így a 
továbbiakban ezeket a főkomponenseket vizsgálom. 

A választói magatartást jellemző változók alacsony, illetve közepes együtt mozgást 
mutatnak a társadalmi-gazdasági státusz diverzitásával (27. táblázat). Fontos megjegyezni, 
hogy a táblázatban csak azok a kapcsolatok szerepelnek, melyek szignifikánsak. A választási 
aktivitás 1990-ben még gyengén, de pozitívan korrelált a diverzitással, viszont ez a kapcsolat 
2001-re és 2011-re közepes negatív kapcsolatra változott. Ez részben annak köszönhető, hogy 
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míg a rendszerváltozáskor a homogén területeket nagyrészt az alacsony társadalmi státuszúak 
jelentették, addig ez 2001-re megfordult, és a magas státuszúak térbeli homogenizációja volt 
megfigyelhető. Így a diverzitással való összefüggés lényegében adatredukciónak felel meg, 
mely megmutatja, hogy 1990-ben az adott változó mennyiben függött össze az alacsonyabb 
státusszal (negatív korreláció), valamint 2001-ben és 2011-ben a közepes, illetve az alacsony 
státusz keveredésével (pozitív korreláció). Ennek megfelelően, míg a 2010 előtti MSZP és az 
FKgP az alacsonyabb társadalmi csoportokban (és a 2001-től a kevertekben) volt erős, addig 
az 1998 és 2006 közötti Fidesz és SZDSZ a társadalmilag homogén területeken. E mellett 
megfigyelhető a diverzitás magyarázó hatásának erősödése, mivel a 2011-es korrelációk rendre 
erősebbek, mint a korábbiak. 

27. táblázat: A társadalmi-gazdasági státuszdiverzitás és az egyes pártok területiségének 
összefüggései 

Pearson korreláció Státuszdiverzitás 

Választói magatartás 1990 2001 2011 

Részvétel 0,272** -0,343** -0,436** 

MSZP 1990 0,12**   

FKgP 1990-1998 -0,228** 0,369**  

MSZP 1994-2006 -0,112** 0,379** 0,423** 

MDF 1994 0,13**   

KDNP 1994 0,13**   

MIÉP 1994-2006 0,068* -0,272** -0,276** 

Fidesz 1998-2006  -0,358** -0,414** 

SZDSZ 1998-2006  -0,436** -0,461** 

MDF 1998  -0,32**  

KDNP 1998  0,17**  

Fidesz 2010-2018   -0,191** 

Jobbik 2010-2018   0,475** 

LMP 2010-2018   -0,287** 

DK 2018   -0,090** 

Momentum 2018   -0,257** 

Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

A státuszdiverzitással való összefüggésekben is megjelenik a 2010-ben bekövetkezett 
politikai és szavazótáborbéli átalakulás, amelyet a Fidesz és az MSZP korábbi és későbbi 
términtázatai közötti összefüggések változása is jelez. Ugyanis a Fidesz támogatottságának a 
homogén területekkel való összefüggése több mint két tizedet esett, amely az egyes választások 
eredményeit nézve még jelentősebb. Ez is jelzi a Fidesz támogatottságának növekedését a 
társadalmilag kevertebb területeken. A korábbi MSZP mintázatot a Jobbik 2010 utáni 
támogatottsága váltotta fel, amely a legmagasabb összefüggést érte el e tekintetben. Az SZDSZ 
korábbi támogatottságával erősen korreláló LMP és a Fidesz jobboldali törzsbázisára pályázó 
Momentum alacsonyabb szinten, de mégis a társadalmilag homogén területekkel mozog együtt. 
A társadalmi státuszdiverzitás tehát nem rendelkezik általános (a teljes fővárost lefedő) többlet 
magyarázóerővel, mint maguk a társadalmi státuszcsoportok önmagukban. Ahogy korábban is 
említésre került, ez lényegében adatredukciónak felelt meg, ilyen körülmények között. 
Természetesen a szakirodalomban leírt, a választói magatartást erősen befolyásoló szerepe okán 
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a státuszdiverzitás a kutatás későbbi részében is megjelenik, mint a társadalmat jellemző 
mutató, mivel a módosított területi egység problémája rámutat, hogy a különböző területi 
léptékeken eltérő lehetnek a társadalmi összefüggések. 

6.3. A választói magatartás beépítési övezetenkénti vizsgálata 

Az előző két alfejezetben statisztikai módszerekkel vizsgáltam a választói magatartás 
társadalmi hátterét. A kontextus elmélet azonban felveti, hogy egyes területeken nem pusztán 
az eltérő társadalmi jellegből fakadnak a választói magatartás eltérései, hanem magából az adott 
hely (lakónegyed) jellegéből, a városrész építészeti-környezeti adottságaiból is. Az elemzéshez 
öt – jellegében erősen eltérő – övezetet határoztam meg Budapesten, melyeket a Főváros 
Településszerkezeti Tervében található területfelhasználási kategóriák és a korábbi 
szakirodalomban (KOVÁCS, Z.–SZABÓ, B. 2017) leírtak alapján alakítottam ki. Így a belvárosi, 
a budai villanegyed, a lakótelepi, a vegyes, illetve a kertvárosi övezet került kialakításra 
(28. ábra). 

28. ábra: Budapest övezeti beosztása a beépítés módja szerint 

 
Forrás: saját szerkesztés. 

Az övezetek általános demográfiai helyzete lényegesen eltérnek egymástól (16-
18. melléklet). A belváros népessége a rendszerváltozás óta csökken, amellett, hogy a helyi 
társadalom diverzitása az alacsony társadalmi státuszúak kiszorulása miatt szintén 
folyamatosan csökken. A budai villanegyed lakosságszáma az utóbbi 30 évben stagnált, 
amellett, hogy a társadalma – hasonlatosan a belvároshoz – az alacsony státuszúak 
kiszorulásával, és a magas státuszúak koncentrációjával a homogenizáció irányába mutatott. 
Ennél az övezetnél fontos megemlíteni, hogy míg a rendszerváltozás idején az időskorúak 
arányában még a középmezőnyben volt, addig a 2011-es népszámlálásra már itt volt a legtöbb 
szépkorú a fővárosban. Ez azonban nem eredményez változást a társadalomszerkezetben, 
hiszen korábban is a magas státusz volt a jellemző a területre, így a nyugdíjba vonulók státusza 
– az amúgy rendkívül heterogén idősek között – is magasabb. A belváros mellett a lakótelepi 
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övezetben csökkent a legnagyobb arányban a lakónépesség száma (a rendszerváltozáshoz 
viszonyítva 2011-re egynegyedével zsugorodott az ott lakók száma). Ebben az övezetben a 
magas státuszúak aránya stagnált, míg a közepes státuszúaké növekedett, illetve az alacsony 
státuszúak aránya alig csökkent (és 2011-ben már ebben volt a legmagasabb az arányuk). Tehát 
a lakótelepek társadalmi pozíciója a város többi részéhez képest 1990 és 2011 között 
egyértelműen romlott. A minden szempontból vegyes övezet, amely részben magába foglalja a 
belváros körüli korábbi munkahelyövet, jelenleg átmeneti zónát, valamint a beépítés 
sokszínűsége miatt besorolhatatlan területegységeket, lakónépességszáma stagnált a 
rendszerváltozást követően, amellett, hogy rendkívül nagy strukturális átalakuláson esett át. Az 
alacsony státuszúak ugyanis itt voltak a legnagyobb arányban, akiket magas és közepes 
státuszúak váltottak, miközben a diplomások aránya dinamikusan növekedett. Ennek 
köszönhetően az övezetben a társadalmi státuszdiverzitás növekedése is csak lokális hatással 
lehetett a választói magatartásra. Az alacsony beépítésű külső lakóövként funkcionáló 
kertvárosi övezet foglalkozási státusz tekintetében nagyon hasonló dinamikával rendelkezik, 
mint a vegyes övezet. A különbséget a növekvő népességszám és a diplomások alacsonyabb 
aránya jelenti (bár ez utóbbi eleve alacsonyabb bázisról indult). 

A választói magatartás övezetenkénti elemzéséhez egyrészt az egyszempontos 
varianciaanalízist használtam fel, annak kiderítésére, hogy az egyes választói magatartást 
jellemző változók szignifikánsan eltérnek-e az övezetek között (19-28. melléklet). Ez alapján 
megállapítható, hogy választási részvétel legnagyobb szóródása a belvárosban tapasztalható, a 
vegyes övezet mellett, s mindkét esetben a helyi társadalom jelentős átalakulása 
(dzsentrifikáció) állhat a háttérben, míg a leghomogénebb intenzitással a budai villanegyed 
lakói járultak az urnákhoz (19. melléklet). A baloldalt sokáig meghatározó MSZP 2010 előtti 
támogatottsága tér el leginkább az egyes övezetek között, amely a budai villanegyedben mért 
viszonylag alacsony, valamint a lakótelepi területeken regisztrált nagyon magas 
népszerűségéből eredeztethető (22. melléklet) (IGNÁCZ, K.–SZABÓ, B. 2014). Ezek az övezetek 
közötti eltérések a 2010-es választási vereséget követően jelentős mértékben csökkentek 
(24. melléklet). A dolgozat korábbi részében leírt, a közepes, illetve alacsony státuszú népesség, 
valamint az MSZP és az FKgP támogatottsága közötti együttmozgást az övezeti alapú elemzés 
tovább részletezi, mivel a kisgazdák támogatottsága főként a kertvárosokban, addig a 
szocialistáké inkább a lakótelepeken volt jelentős (22. és 24. melléklet). Ez a dichotómia a 
Jobbik 2010 utáni támogatottságában nem mutatkozik meg, a kezdetekben radikális jobboldali 
párt pont a lakótelepi és kertvárosi övezetben szerezte a fővárosi szavazatainak nagy részét 
(27. melléklet). 

A szomszédsági hatás tesztelésére a Budapest egészére számított korrelációs 
együtthatókat vetettem össze az egyes övezeteken belüli értékekkel (27-38. melléklet). Ezzel a 
területi Simpson-paradoxon meglétét vizsgáltam (29. ábra), ugyanis abban az esetben, ha a két 
korrelációs érték között szignifikáns eltérés tapasztalható, akkor az egyes övezeteken belül 
valamilyen – a teljes Budapesten tapasztalhatótól eltérő – összefüggés mutatkozik. Ebben az 
esetben a beépítési mód valamely jellemzője is hat az adott társadalmi-gazdasági és választói 
magatartást jellemző mutatók kapcsolatára. Akár meg is fordíthatja az általánosan kimutatható 
kapcsolat irányát, amely az adott társadalmi csoport az általánostól eltérő, kizárólag csak arra a 
területre jellemzően meglévő magatartását jelenti (29. ábra). Ez az 1-essel jelölt eset az ábrán, 
ahol a generálisan meglévő pozitív korrelációs együttható negatívvá válik, amely azt jelenti, 
hogy míg a teljes városban az adott társadalmi jellemző összefügg az adott párt 
támogatottságával, addig az 1-essel jelölt területegységekben pont negatívan befolyásolja az 
adott párt támogatottságát, így helyben van valamilyen az adott társadalmi csoportra ható helyi 
tényező, amely kizárólag ott fejti ki hatását. A 2-es esetben elhalványíthatja a két mutató közti 
kapcsolatot, így az adott területen az adott társadalmi mutatótól függetlenül, nagyon hasonlóan 
szavaznak a választók, magatartásuk az adott területen homogenizálódik, amely az erős belső 
kohézióból fakadó szomszédsági hatást feltételezi. 
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29. ábra: A területi Simpson-paradoxon (jobbra) és az a nélküli (balra) összefüggéseinek 
sémája 

 
Forrás: saját szerkesztés. 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a 2010 előtti választási términtázatokban a 
budai villanegyedben és a lakótelepeken volt a legjelentősebb a szomszédsági, illetve 
kontextuális hatás (29-34. melléklet) (30. ábra). Ugyanis Budán a Fidesz, az MSZP és a MIÉP 
támogatottságainak korrelációi rendkívüli mértékben lecsökkentek, így kijelenthető, hogy a 
választói magatartás ebben az övezetben függetlenebbé vált helyi a társadalom összetételétől, 
kiegyenlítődött az övezeten belül. Ez alól kivételt képzett az SZDSZ términtázata, amelynél 
ebben az övezetben is meghatározó hatással bírt a magas státuszúak, illetve a diplomások 
aránya. A lakótelepi övezetben is hasonló hatás volt tapasztalható a két nagy tömb 
támogatottságának társadalmi hátterében. Így ez esetében is elmondható, hogy az adott 
területegység társadalmi összetétele kisebb befolyással bírt az övezet választói magatartására, 
mint a teljes fővárosban, az ebben az övezetben lakó szavazók társadalmi-gazdasági 
státuszuktól sokkal inkább eltérően szavaztak. A másik három övezet esetében a belvárosban 
csupán a 60 év felettiek aránya bizonyult erősebb erejű tényezőnek a választási részvétel, 
valamint jelentősen alacsonyabbnak az MSZP támogatottsága esetében, így itt a szomszédsági 
hatás nem mutatható ki, sőt a belvárosban élő idősebb korúak nagyobb arányban mentek el 
szavazni és adták voksukat a szocialista pártra, mint a főváros egyéb részeiben. A vegyes és a 
kertvárosi övezetben a közepes státusz- és a két tömb szavazóbázisának térbelisége közötti 
összefüggés újfent csökkent, így ezeken a területeken a közepes státuszúak nagyobb arányban 
szavaztak a Fideszre és kevésbé a szocialistákra. 

30. ábra: A 2010 előtti időszak MSZP (balról) és a Fidesz (jobbról) szavazótáborainak 
társadalmi összefüggései (Pearson korrelációs együtthatói) övezetenként 

 
Forrás: KSH népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés. 



92 
 

A 2010 utáni mintázatokban egyértelműen megfigyelhető a szomszédsági hatás 
mértékének általános gyengülése (35-40. melléklet) (31. ábra). Jelentős különbségek továbbra 
is vannak, de sokkal kisebb számban, mint 2010 előtt. A belvárosban a választási részvétel és 
a Momentum összefüggéseiben tapasztalhatóak különbségek, míg a részvételnél a 
státuszdiverzitás még magasabb mértékben befolyásolja negatív előjellel a választói aktivitást, 
tehát a belvárosban jelentkezik hatványozottan a kevert társadalomszerkezetből fakadó 
alacsony részvétel; addig a Momentumnál a magas státuszúak és a diplomások arányának 
magyarázó ereje csökken. Ez alapján elmondható, hogy a Momentum támogatottságának 
térbeliségét inkább a budai villanegyed és a belvárosi övezetekkel, mintsem a társadalmi-
gazdasági státusszal lehet magyarázni. A 2010 előtti időszakhoz hasonlóan a budai villanegyed 
és a lakótelepi övezet mutatja a legjelentősebb eltéréseket az általános, illetve a lokális 
korrelációs együtthatók között. A Budapest egészében megfigyelhető Fidesz támogatottság és 
a magas státuszúakkal fennálló pozitív, illetve a közepes státuszúakkal kimutatható negatív 
korrelációja vált Budán nem-szignifikánssá, így 2010 után is elmondható, hogy a Fidesz 
általános, társadalmi státusztól független támogatottsága figyelhető meg az övezetben, 
miközben az MSZP-nek magasabb lett a pozitív együtt mozgása a diplomásokkal. Így egyrészt 
a korábban megfigyelt tendencia folytatódik, miszerint a Fidesz támogatottsága a budai 
villanegyedben társadalmi összetétel független, másrészt a szocialisták magasabb arányban 
képesek ebben az övezetben diplomásokat megszólítani, mint teljes Budapesten. 

31. ábra: A 2010 utáni időszak szavazótáborainak társadalmi összefüggései 
(Pearson korrelációs együtthatói) övezetenként 

 

 
Forrás: KSH népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés. 
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E mellett az LMP és a Momentum támogatottságának társadalmi összefüggései is 
szignifikánsan alacsonyabbak lettek, amely szintén azt mutatja, hogy a budai villanegyedben a 
társadalmi-gazdasági jellemzők befolyása kevésbé jelentkezik, mint a főváros egészét tekintve. 
A lakótelepi övezetben a Fidesz magas státuszú támogatottsága lokálisan megfordult, (igaz még 
a nem-szignifikáns tartományban, de) negatívvá vált, míg az alacsony státuszúakkal szintén 
megfordult, az viszont már szignifikáns pozitívvá vált. E mellett az MSZP 0,4-es szignifikáns 
korrelációt mutat a diplomások arányával a lakótelepeken, miközben ez az összefüggés 
Budapest egészét tekintve nem-szignifikáns kapcsolatot mutatott. Hasonló különbségek 
alakultak ki a vegyes övezetben is, ahol a Fidesz magas és alacsony státuszúak arányával való 
összefüggése, valamint az MSZP-nek a szintén magas státuszúak és a diplomások arányával 
való összefüggése változott jelentősen. Kijelenthető tehát, hogy a lakótelepeken és a vegyes 
övezetben a jelenlegi kormányzópárt támogatottsága sokkal inkább az alacsony státuszúakkal 
mozog együtt, míg a szocialistáké a diplomásokéval. A kertvárosi övezetben jelentős eltérések 
nem tapasztalhatóak. 

6.4. A voks- és a státuszdiverzitás, valamint a választási részvétel kapcsolata 

Az egyes pártokra leadott szavazatok széttartását méri a voksdiverzitás, amelynek 
mértéke az elmúlt nyolc országgyűlési választás alkalmával meglehetősen eltérő volt (32. ábra). 
Az 1990-es évek választásain nagyrészt a pártok nagy számának és sokszínűségének 
köszönhetően rendkívül magas volt a voksok széttartása, ezt követően egy lassú csökkenés volt 
megfigyelhető. A 2002-es év nagy változást hozott e téren, ugyanis a formálódó kétpólusú 
pártrendszer a voksok széttartásának jelentős csökkenését hozta. Ráadásul 2006-ra ez a 
földrajzi polarizáció révén még nagyobb mértékű lett. A diverzitás mértékének rendkívül enyhe 
növekedését figyelhettük meg a 2010-es országgyűlési választások után, amikor új szereplők 
léptek be a politikai térbe (Jobbik, LMP). 2014-ben a baloldal némi visszaerősödésével a 
diverzitás is csökkent, viszont 2018-ra – további új szereplők megjelenésével (DK, Momentum) 
– ismét magasabb lett a szavazatok széttartásának mértéke. 

32. ábra: A voksdiverzitás változása az egyes választási években 

 
Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 
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A Campbell-féle U-alakú összefüggés (CAMPBELL, D.E. 2006) vizsgálatához minden 
választási évre elkészítettem a voksdiverzitás és a részvétel értékeit ábrázoló pontdiagramot 
(41. melléklet). Az első három – rendkívül magas diverzitással jellemezhető – választás 
esetében nem mutatható ki összefüggés a kettő között. Az első U-alakú mintázat a 2002-es 
országgyűlési választások diagramján jelenik meg. Azonban ebben az esetben, de főleg a 2006-
os diagram esetében, a diverzitás a magas választási részvételnél veszi fel szintén magas 
értékeit. Ebben a két esetben tehát a választók mobilizációja ott történt meg leginkább, ahol 
éles volt a verseny a két nagy párt között. Ez a kapcsolat a 2010-es választásra megfordult és a 
leadott szavazatok alapján az egy irányba tartó területek mobilizációja volt magas. A 2014-es 
választásra az alacsonyabb választási részvétellel jellemezhető területek választói magatartása 
diverzebb lett, míg 2018-ra a két mutató közötti kapcsolat teljesen eltűnt. Ezek alapján 
megállapítható, hogy míg a kétpólusú pártstruktúrában az összefüggés nem magas regressziós 
értékekkel ugyan, de fennállt, addig a többpárti rendszerben már nem mutat semmilyen 
összefüggést. 

A voksdiverzitás társadalmi összefüggései is az eddig leírtakhoz hasonló időbeli 
tagolódást mutatnak (28. táblázat). A rendszerváltozáskor a voksdiverzitás semmilyen 
társadalmi összefüggést nem mutatott, térben nem differenciálódott, viszont utána egészen 
2002-ig folyamatosan növekvő korrelációs értékek láthatóak. Ez alapján a leginkább széttartóan 
a magas státuszú területek szavaztak, míg a közepes- és alacsony státuszú területek rendkívül 
homogén módon (akkor még a szocialistákra) voksoltak. Ez 2006-ra némileg enyhült 
(nagyrészt a földrajzi polarizáció hatására), viszont 2010-ben az MSZP vereségével teljesen 
átalakult. A 2010-es és 2014-es választás alkalmával a közepes, illetve az alacsony státuszú 
területek szavazatai tartottak leginkább szét, míg a leghomogénebben a magas státusszal 
rendelkező területek voksoltak (leginkább a Fideszre). Ez utóbbi választás alkalmával éri el a 
voks- illetve a státuszdiverzitás közti összefüggés a maximumát. A 2018-as választásra azonban 
a szavazatok diverzitásának társadalmi összefüggései elhalványodtak részben a pártszerkezet 
többszereplőssé válása, részben a szavazótáborok átalakulása miatt. 

28. táblázat: A voks- és a státuszdiverzitás együtt mozgása 
 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 

Magas státusz 0,09** 0,38** 0,35** 0,74** 0,63** -0,44** -0,59** 0,007 

Közepes státusz -0,12** -0,37** -0,44** -0,64** -0,54** 0,54** 0,51** 0,17** 

Alacsony státusz -0,05 -0,25** -0,21** -0,63** -0,55** 0,30** 0,55** -0,14** 

Státuszdiverzitás 0,04 0,08* -0,022 -0,27** -0,12** 0,31** 0,45** 0,08** 

Forrás: [2] és a KSH népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés. 

A voksdiverzitás mérésével a választói magatartás térbeliségének olyan újabb aspektusa 
válik láthatóvá, ami eddig nem jelent meg a hazai választásföldrajzi szakirodalomban. A 
társadalmi státusz diverzitása mellett a voksdiverzitás is árnyalhatja egy adott terület belső 
kohéziójának mértékét, ami a jövőben akár indikátorként is figyelembe vehető. Míg a területi 
Simpson paradoxon alapján a budai villanegyedben tapasztalható a leginkább a szomszédsági, 
illetve a kontextuális hatás, addig a legnagyobb voksdiverzitás a polarizációs időszakban (1998 
és 2006 között) itt volt a legjelentősebb, ami egy a társadalmi-gazdasági státusz térbeliségétől 
független, ideológiai sokszínűséget mutat. Mindezek mellett míg 2010-et megelőzően a 
lakótelepi övezet egy irányba (az MSZP-re) szavazott, addig itt a 2010 utáni időszakban sokkal 
széttartóbbak voltak a voksok, aminek viszont már társadalmi-gazdasági státusz dimenziója is 
volt. Az ilyen típusú – a választói magatartás térbeliségét tovább árnyaló – megállapítások miatt 
van nagy szükség a hosszú távú, mikro-léptékben végzett kutatásokra. 
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Összegzés 

A doktori disszertáció alapját képező kutatás egyik célja a választói magatartás 
térszerkezetének, annak időbeli változásának, valamint az átrendeződésének társadalmi-
gazdasági összefüggéseinek, illetve a posztszocialista országok sajátosságainak bemutatása volt 
hazánk fővárosa – Budapest – példáján. Ennek érdekében a kutatás előfeltételéül egy átfogó, és 
hosszú idősoros adatbázis készült, amely magába foglalta a nagyvárosi –rendkívül összetett – 
környezetben integrálni a különböző időpontokban létrejövő alacsony léptékű választási 
eredményeket és a népszámlálások adatait. Erre azért volt feltétlenül szükség, mert a 
mintaterület jellegéből és belső sokféleségéből adódóan statisztikai értelemben vett szignifikáns 
eredményt kizárólag integrált adatbázis felhasználásával kapható. 

A kutatási cél elérése érdekében a dolgozat első részében a téma elméleti és módszertani 
hátterét dolgoztam fel, amelyben a választói magatartás általános, majd térbeli magyarázatait, 
azok városi környezetbe való beágyazódását követően a városi tereket leginkább differenciáló 
tényező a társadalmi státusz, és annak diverzitásának hatását írtam le. Ezek alapján a fejlett 
demokráciákat az 1970-es évek előtt rendkívül stabil törésvonalak jellemezték, amelyek jórészt 
lefedték az egyes pártok szavazótáborait. Mind a mikro-, és a makro-szociológiai, mind a 
pszichológiai alapú elméletek egyetértettek a rendszer stabilitásában és tovább öröklődésében 
a kialakult kommunikációs hálózatokon és kapcsolatrendszereken keresztül. A választási 
földrajz ezen elemek földrajzi térbe történő beágyazásával csatlakozott a társtudományok által 
feltárt választói magatartás magyarázatába, hiszen ezek – az akkori tömegmédia által uralt 
időszakban is – elválaszthatatlanok voltak fizikai környezetüktől. Ehhez kapcsolódóan a hazai 
szakirodalomban eddig kevésbé megjelenő szomszédsági hatás és az azt kiterjesztő kontextus 
fogalmi keretrendszerét is kidolgoztam. Ezek alapján nem csupán a területek különböző 
társadalmi összetétele befolyásolja a választói magatartást, hanem önmagában az adott tér 
kontextusa is. 

Az 1970-es évek posztfordi társadalmi-gazdasági fordulatától kezdve azonban a választói 
magatartás a fejlett demokráciákban instabillá vált, így felmerült az igény a meglévő 
törésvonalak feloldódásának, illetve átrendeződésének vizsgálatára. Magyarországon azonban 
csupán a rendszerváltozás után indultak meg ezek a folyamatok, így mind a társadalmi-
gazdasági értelemben, mind a választói magatartás tekintetében egy megkésettség jellemzi 
hazánkat, és a posztszocialista régió egészét. Ezen változások nyomon követéséhez a választási 
földrajz további eredményekkel tud szolgálni, mely az egymást követő választási eredmények 
alacsony léptékű térképezésével és összehasonlításával a változásokat helyi szinten képes 
vizsgálni. Különösen nagy átalakuláson estek át a városi terek, melyek belső térszerkezeti 
változásainak jelentős hatása volt a választói magatartásra is. Köztük a társadalmi státusz 
diverzitásának hatása nem egyértelmű a feltárt szakirodalom alapján, egyesek a részvétel 
mobilizációját, mások annak marginalizációját tapasztalták. 

Az elméleti keretek alapján indokolt volt a – belső szerkezete tekintetében rendkívül 
sokszínű és nagy ütemben változó – nagyvárosi terek kis földrajzi léptékű, idősoros vizsgálata, 
így ezt követően a kutatás első, módszertani jellegű kérdése az inkonzisztens térfelosztásban 
található adatbázisok együttes használatának lehetőségeire irányult, melynek megválaszolása 
egy új módszertan kidolgozását követelte. Ugyanis mind a szavazóköri választási eredmények 
– a választás lebonyolíthatósága érdekében – mind a számlálókörzeti népszámlálás társadalmi 
mutatói – a telektömbök változékonysága miatt – folyamatosan változó térfelosztásban 
rögzülnek. Az inkonzisztens térfelosztásban található adatbázisok egy adattáblában való 
összevonására a nemzetközi szakirodalom a területi interpoláció (areal interpolation) 
módszerét alkalmazza, amely egy gyűjtőnév az erre a reaggregációra alkalmas eljárásokra. Az 
ezen belül található területi súlyozás és a dasymetrikus térképezés alapelveit felhasználva 
megalkottam a hazai viszonyokra adaptált, de általánosan is felhasználható terület-alapú és 
dasymetrikus pontallokációs interpolációs eljárást, amely képes létrehozni egy olyan adatbázist, 
amely magába foglalja a magyar szavazóköri szintű országgyűlési választások eredményeit és 
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a számlálókörzeti szintű népszámlálás társadalmi mutatóit. Ezzel egyrészt választ adtam a 
kutatás első – módszertani jellegű – kérdésére, másrészt a kutatás további kérdéseinek 
megválaszolásához alkalmas adatbázist hoztam létre. 

A dolgozat második kérdése arra vonatkozott, hogy a választói magatartás milyen 
térszerkezettel írható le Budapesten és ez hogyan rendeződött át a rendszerváltozás után az 
országgyűlési választások eredményeinek tükrében. A kérdés megválaszolásához a választási 
eredmények legkisebb léptéken történő térképezését, illetve az időbeliség és a kontinuitás 
komplex statisztikai elemzését használtam fel. Ez alapján a rendszerváltozást követő időszak a 
választók és a pártok számára az útkeresés időszaka volt, 1994-ben azonban a baloldali, 1998 
és 2002 között pedig a jobboldali szavazótábor is egységesült, valamint 2006-ra a két tábor 
közötti politikai és földrajzi polarizáció is erősödött, kétpólusú irányba tolva el a magyar 
pártrendszert. Az egyes választásokon kialakult pártlistás eredmények és azok változásai 
alapján leírtam a főváros alapvető választási földrajzi térszerkezetét és a szavazótáborok 
választások közötti átrendeződését. Ezek alapján az 1990-es országgyűlési választások két 
legerősebb pártjának (MDF, SZDSZ) és a KDNP-nek (amely Budán volt erős) volt 
meghatározó, de még merőben kezdetleges (és egymástól nem igazán eltérő) területi mintázata. 
Míg az SZDSZ a pesti oldalon (annak is a déli, illetve északi részén), addig az MDF mozaikosan 
a külső (III. északi, XVI. és XVII.), illetve Pest délkeleti (X., XIX. és XX.) kerületeiben szerezte 
legtöbb szavazatát. A magas részvétellel jellemezhető budai oldalon mindkét nagy párt 
kiegyenlítetten szerepelt. 1994-ben a főváros választási földrajzi térszerkezete jelentősen 
átalakult, az MDF számos szavazót veszített a pesti oldalon (több, mint a felét), amelyből 
nagyrészt a választáson győztes MSZP profitált. Az átrendeződés térbeni-társadalmi 
mintázatából egy erőteljes gazdasági indíttatású szavazás bontakozik ki, mivel az MSZP főleg 
azokon a területeken tudott megszólítani korábbi MDF szavazókat, akik jellemzően alacsony 
társadalmi státusszal rendelkeztek, tehát feltételezhetően a rendszerváltozás gazdasági 
átalakulásának vesztesei voltak. Ezáltal a fővárosban már 1994-re kialakulóban volt a 
társadalmi-gazdasági státusz szerinti eltérő választói magatartás baloldali szegmense, míg a 
jobboldal rendkívül széttöredezett pártstruktúrával rendelkezett. 

A jobboldal egységesülése 1998-ban indult el és a 2002-es országgyűlési választásokra 
teljesedett ki a Fidesz vezető és integráló szerepével. Ugyanis az MDF 1994-re megmaradt 
szavazóbázisát nagyrészt a Fidesz, kisebb részét a tiszavirág életű MDNP 1998-ra szinte teljes 
egészében magába olvasztotta. A 2002-es országgyűlési választásokra azonban már a 
jobboldali – korábban más pártokban található – szavazótábor nagy részét saját bázisában tudta 
a Fidesz (MDNP, KDNP, MDF). Az elméleti részben bevezetett új cserélődési típus, az 
abszorpció, a Fidesz szavazótábor 1998 és 2002 közötti átrendeződésére ezek alapján 
egyértelműen megfeleltethető. A 2002-es országgyűlési választásokra tehát a fővárosban is 
kialakult a két nagy, egymással szemben álló politikai tömb, melyeknek földrajzi mintázata is 
jól leírható volt. Míg a Fidesz a budai oldalon, valamint a belvárosban rendelkezett 
viszonylagos többséggel, addig a szocialisták főleg Pest közepes-, illetve alacsony társadalmi 
státusszal jellemezhető városrészeiben. Ez a szembenállás földrajzilag polarizálódott a 2006-os 
országgyűlési választásra. 

2010-ben jelentős átalakulás következett be a szavazótáborokban, mely a régi pártok 
(Fidesz, MSZP) esetében a törésvonalak jelentőségének csökkenéséhez, az új pártok (Jobbik, 
LMP) esetében ezek megerősödéséhez vezetett. A kétpólusú pártrendszer a 2006-ban kialakult 
politikai-, illetve a 2008-as globális pénzpiaci- és gazdasági- – hazai viszonylatban devizahitel- 
– válság együttes hatására szűnt meg a 2010-es országgyűlési választások eredményeivel 
bezárólag, amikor a baloldal vereséget szenvedett és elvesztette többek között a hagyományos 
alacsonyabb társadalmi státuszú szavazóbázisát is. A szocialistákat elhagyó szavazók nem 
egységesen – hanem három különböző irányba – távoztak, nagyrészt a Fidesz és az újonnan 
megalakult Jobbik, kisebb részben a szintén újonnan létrejött LMP irányába. Míg a Fidesz 
szavazóbázisa ezzel elvesztette kizárólag magas státuszú jellegét a fővárosban, számos szavazót 
nyert ugyanis az alacsony státuszúakkal jellemezhető városrészekben, addig a Jobbik szinte 
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kizárólag ezeken a területeken rendelkezett szavazóval. Az LMP nagyrészt a 2010-es 
választásokon már nem induló SZDSZ szavazóbázisát, kisebb részben az iskolázottabb MSZP 
szavazókat örökölte meg. Ezáltal a státusz-alapon baloldalra szavazók jobboldal, illetve 
szélsőjobboldal irányába fordulása hazánkban Budapesten 2010-ben történt meg. 

A 2010 utáni Fidesz-KDNP támogatottsága a közepes- és az alacsony társadalmi 
státusszal jellemezhető területeken egyre nagyobb arányú lett, míg a magas státuszú területeken 
lassú és kismértékű csökkenés volt tapasztalható. Ebben az időszakban a Fidesz – főleg a 2015-
ös migrációs válság nyomán – populista fordulatot vett. Ez a 2010-es választások alkalmával 
megszerzett szavazók megtartása szempontjából racionális lépés volt, ugyanis a populista 
politikai kommunikáció rendszerint az alacsonyabb státuszúakat célozza meg. Míg a 2014-es 
választásokra még megtartotta a korábbi términtázatát, addig 2018-ra a Fidesz 
támogatottságának térbelisége teljesen elvesztette a státusz- és a végzettségbeli összefüggéseit, 
amely – az előző mintázatait figyelembe véve – arra enged következtetni, hogy az alacsonyabb 
státuszúak körében egyre népszerűbb, míg a magas státuszú városrészekben egyre alacsonyabb 
a támogatottsága. Fordított tendencia jellemezte a Jobbik szavazóbázisát, mely negatívan 
függött össze a Fidesz térbeli változásával. Emellett a magas státuszú rétegeket szólította meg 
Budapesten a 2018-ban új szereplőnek számító – és a Fidesz rendszerváltozáskori üzeneteire, 
retorikájára és képére rendkívül hajazó – Momentum Mozgalom. 

A választások között – területileg eltérően – változó választási részvétel 2010-ig 
meghatározó befolyásoló tényezője volt a választások eredményeinek. A választási részvétel 
választások közötti területileg eltérő változékonysága kedvezett a választást megnyerő politikai 
szereplőnek, míg a magas- a baloldal, addig az alacsony részvétel a jobboldal győzelmét 
segítette 2010-ig. 1994-ben az MSZP nagyon sok új szavazót volt képes mobilizálni azokon a 
területeken, amelyek közepes- és alacsony státusszal voltak jellemezhetőek, tehát 
feltételezhetően a rendszerváltozást követő gazdasági recessziónak leginkább kitett szavazók 
aktivitása nőtt meg a fővárosban. 1998-ban részben e szavazók nagy mértékű távolmaradása 
okozta, hogy a Fidesz a listán majdnem ugyanannyi szavazatot kapott, mint a Budapesten 
rendkívül erős baloldal. 2002-re az MSZP újra képes volt e szavazók mobilizációjára, amely 
2006-os újbóli csökkenése nem volt olyan mértékű, hogy az a baloldal győzelmébe került volna. 
2010-től azonban a részvétel választások közötti területileg eltérő változása már nem mutatott 
összefüggést más pártok támogatottságának változásával, így kijelenthető, hogy az utóbbi 
három választás esetében ez nem volt befolyásoló tényező. 

A kutatás harmadik kérdése arra irányult, hogy milyen egyéb társadalmi jelenségek 
jellemzésére szolgál(hat) a választói magatartás időbeliségének elemzése. Ennek 
megválaszolásához a választási aktivitás hosszútávú és trendszerű változásait vizsgáltam, 
amelyet a kialakított területegységek tipizálásával értem el. Számításaim alapján 
megállapítható, hogy a választási részvétel tér- és időbeli változékonysága erősen összefügg az 
egyes helyek társadalmi összetételével és annak változásaival, ráadásul rámutat a 
konfliktusokkal terhelt területekre is. A kategóriák földrajzi elhelyezkedése alapján 
megállapítható, hogy a részvétel területi különbségeinek jelentős társadalmi státuszbéli 
meghatározottsága van, ugyanis azok a területek rendelkeznek tartósan magas részvétellel, 
melyek magas státuszú népességgel rendelkeznek. Ezáltal az alacsony aktivitással – tehát 
alacsony politikai reprezentativitással és érdekérvényesítő képességgel – rendelkező területek 
inkább alacsony státusszal jellemezhetők, mely a területi egyenlőtlenségek újratermelődéséhez 
vezet. Ezen kívül a választási részvétel szintjének időbeli változása is jellemezheti egy terület 
állapotát, mivel a tartósan csökkenő aktivitás a közügyektől való elfordulást, az intézményekbe 
vetett általános bizalomvesztést jelentheti. Ilyen területek a magyar fővárosban az átmeneti 
zónában és a dzsentrifikáció okozta konfliktusokkal terhelt belső lakóövben találhatóak, míg a 
szintén a magas státuszúak beköltözéséből fakadó diverzitásnövekedéssel jellemezhető 
városperemi „belső szuburbiákban” tartósan növekszik a részvétel. Ezáltal – pusztán a választói 
magatartás (azon belül is kizárólag a részvétel) időbeli vizsgálatával – kimutatható a helyi 
társadalom átalakulása. 



98 
 

A disszertáció negyedik, egyben utolsó kérdése a választói magatartás térszerkezetének 
átalakulását befolyásoló tényezőkre vonatkozott, amelyet a választási eredmények és a 
népszámlálásokból származó társadalmi mutatók statisztikai összevetésével válaszoltam meg. 
Ez alapján az egyes szavazótáborok átalakulásának üteme függ a gazdasági helyzettől és a 
szavazótábor társadalmi-gazdasági státuszbéli összetételéből: recesszió esetén az alacsonyabb 
státuszú rétegekben nagyobb a szavazat változékonysága. A vizsgált időszakban két 
alkalommal történt jelentős – ideológiai oldalak közötti – szavazótábor átrendeződés. Egyrészt 
1990 és 1994 között az MDF és az MSZP, valamint 2006 és 2010 között az MSZP, illetve a 
Fidesz és a Jobbik között. Míg az első esetben a rendszerváltozás utáni transzformációs válság, 
addig a második esetben a hazai devizahitel és politikai válság befolyásolta a választói 
magatartást, s mindkét alkalommal az alacsonyabb társadalmi státuszú rétegekkel jellemezhető 
területeken volt tapasztalható a legnagyobb változás. Ráadásul a választási részvétel is ezeken 
a területeken volt a leginkább ingadozó, amely nem egy esetben a végső eredményeket is 
befolyásolta. Ez megdönti azt a korábbi hipotézist miszerint a magas választási részvétel mindig 
a baloldalnak kedvez, ezzel szemben az adatok azt mutatják, hogy annak kedvez, aki az 
alacsonyabb társadalmi státuszú rétegekben nagyobb támogatottsággal bír. Mindezek mellett a 
magas társadalmi-gazdasági státuszú területek inkább lassú átrendeződéssel jellemezhetőek, 
amelyet kevésbé befolyásolnak a gazdasági ciklusok. Ezek a megállapítások beleilleszkednek 
a ROBINSON (1976) és ZALLER (1992) által leírtakba, miszerint a választó iskolázottsági és 
tájékozottsági szintje (melyek erős összefüggésben vannak a státusszal) meghatározza az 
ideológiai és világnézeti inkonzisztenciáját. 

Budapesten a kontextuális hatás leginkább a budai villanegyedben és a lakótelepeken 
figyelhető meg. A főváros beépítési módok szerint lehatárolt övezeteiben jelentős különbség 
mutatható ki mind a társadalmi szerkezet, mind pedig a választói magatartás tekintetében. A 
kontextus elmélet azonban azt feltételezi, hogy az adott helynek valamilyen – az adott egyén 
társadalmi hátteréből származó választói döntését – befolyásoló szerepe van. Az eredmények 
azt mutatják, hogy a fővárosban kialakított övezetek közül a budai villanegyedben, illetve a 
lakótelepeken mutatható ki leginkább valamilyen mértékű kontextuális hatás. Ugyanis a 2010 
előtti Fidesz, MSZP és MIÉP, valamint a 2010 utáni Fidesz, LMP és Momentum 
szavazóbázisainak Budapest egészén tapasztalható társadalmi státuszbéli (és némely esetben 
iskolázottsági) meghatározottsága a budai villanegyeden belül halványodott el. Ez a területi 
Simpson paradoxonnal kimutatott kontextuális hatás, mivel láthatóan ebbe az övezetbe érve a 
fenti pártok támogatottságának mértéke független lesz a társadalmi-gazdasági státusz 
jellemzőitől, tehát különböző státuszú, de azonos övezetben található területek szavaznak 
hasonlóképpen. Kivétel volt ez alól az SZDSZ, amelynek szavazóbázisa viszont itt is megőrizte 
stabil társadalmi hátterét. A 2010 előtti párttámogatottságok térbeliségében hasonló a helyzet a 
lakótelepi övezetben is, mint a budai villanegyedben, azonban ez némiképp megváltozott 2010 
után. Az eredményekből megállapítható, hogy a lakótelepekről az alacsony társadalmi 
státuszúak a jelenleg is regnáló kormányzópártra, a diplomások pedig inkább az MSZP-re 
szavaztak sokkal nagyobb arányban, mint a fővárosban általában. Ez a kontextuális hatás az 
övezetek között eltérő lakáspiaci helyzetből is fakadt, amely ezen keresztül az övezetekben élők 
választói magatartására is befolyással volt. Az adatok alapján ugyanis egy diplomás sokkal 
nagyobb eséllyel választja a Fideszt, ha lakáspiaci helyzete kedvezőbb (magas presztízsű 
negyedben lakik), mint akkor, ha lakótelepen él, vagyis lakáspiaci szempontból sérülékenyebb. 

A voksdiverzitás és a választási részvétel U-alakú összefüggése kizárólag kétpólusú 
pártrendszerben jelenik meg. A voks- és státuszdiverzitás, valamint a választási részvétel 
kapcsolatainak elemzésére a CAMPBELL (2006) féle elmélet tesztelése miatt került sor, mely 
szerint U-alakú összefüggés mutatható ki a voksdiverzitás és a választási részvétel között. 
Eredményeim azt mutatják, hogy a voksdiverzitás mérése hasznos lehet a pártrendszerek és a 
lokális helyek ideológiai átalakulásának számszerűsítése szempontjából, azonban a leírt 
összefüggés kizárólag a kétpólusú rendszerrel jellemezhető időszakban érte el a szignifikáns 
szintet. Így kijelenthető, hogy ez kizárólag a többségi rendszerekre jellemző kétpárti 
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struktúrában érvényes. E mellett azonban a voksdiverzitás elemzése többlet információval 
szolgálhat a lokális helyek társadalmának vizsgálatához, mivel az adott terület ideológiai 
homogenitásának mérésén keresztül a lokális kohézió szintjének mértékét árnyalhatja. Ugyanis 
míg a társadalmi státusz homogénnek bizonyult a budai villanegyedben, ráadásul a 
szomszédsági hatás is itt érte el a legnagyobb mértékét 1998 és 2006 között (mindkettő a helyi 
társadalom nagy mértékű kohézióját feltételezi), addig a voksdiverzitás ugyanebben az 
időszakban rendkívül magas szintet ért el itt, amely pedig az ideológiai sokszínűséget mutatja. 
Ebből a szempontból a leginkább heterogén területe a fővárosnak a lakótelepek voltak, mivel 
itt 2010 után a voksok – a korábbiaktól eltérően – rendkívül széttartó módon jelentkeztek. 

A dolgozat összességében széleskörű kvantitatív módszertannal kívánta feltárni a magyar 
főváros választási térszerkezetét, annak változásait, valamint mindezekre igyekezett valamilyen 
társadalmi-gazdasági magyarázattal is szolgálni. Ezen kívül a választási eredmények nem egy 
esetben további információval szolgáltak a helyi társadalom összetételével, politikai 
gondolkodásával, attitűdjeivel kapcsolatban. A kutatás azonban számos korláttal is rendelkezik. 
Egyrészt az összefüggések mögött álló okokat közvetetten a fellelhető matematikai-statisztikai 
eszközök és a meglévő szakirodalom segítségével határoztam meg, azonban közvetlen 
(elsődleges – akár kérdőíves felmérésből származó) adatokat nem használtam fel, amellyel 
állításaim valódiságát tesztelni lehetett volna. Másrészt minden (térben) aggregált adatbázist 
felhasználó kutatásnál felmerülhet az ökológiai tévkövetkeztetés veszélye, amely jelen dolgozat 
esetében is joggal merül fel. Ezzel együtt véleményem szerint a választási eredmények 
alacsony-léptékű vizsgálata hasznos – kiegészítő – információval szolgálhat mind a politológia, 
mind a városföldrajz vagy akár a várostervezés számára egy adott város konfliktustérségeinek 
feltárásában. 

Summary 

The aims of the research were to present the spatial structure of voting behaviour, its long-
term changes in-time, and the socio-economic context of its (re)arrangement, as well as the 
peculiarities of post-socialist countries through the case study of the capital of Hungary – 
Budapest. To do this, a comprehensive and long-time database was developed as a prerequisite 
for the research, which included the integration of the lowest scale election results (at precinct) 
and census data (at census tracts) at different times in a complex metropolitan environment. 
This was necessary due to the nature and inner diversity of the study area, since a statistically 
significant result can only be obtained using an integrated database. 

In order to achieve the research goal, in the first part of the dissertation I elaborated on 
the theoretical background of the topic, in which I described the general and then the spatial 
explanations and theories of voting behaviour and their embeddedness in the urban 
environment, all of which have been associated with socio-economic status and its diversity, 
the factors that most describe the urban inner spatial structure. Based on these, developed 
democracies were characterized by extremely stable socio-economic cleavages before the 
1970s, which largely covered the voting bases of parties. Both micro- and macro-sociological 
and psychological-based theories agreed on the stability and further inheritance of the system 
through the established communication networks and relationship systems. Electoral geography 
joined the explanation of voting behaviour theories by embedding these explanations in the 
geographical space, as they were inseparable from their physical environment, even in the 
period dominated by the mass media at the time. In connection with this, I also developed a 
conceptual framework for the neighbourhood and contextual effect that has appeared less so far 
in the Hungarian psephology literature. Based on these, not only the different social 
composition of the areas influences the voting behaviour, but also the context of the given 
locations itself. 

However, since the post-Fordist socio-economic turn of the 1970s, voting behaviour has 
become unstable in developed democracies, and there is a need to examine the dealignment and 
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realignment of existing cleavages. In Hungary, however, these processes only started after the 
change of regime, therefore this post-socialist region is characterized by a delay in terms of 
socio-economic and voting behaviour. To analyse and explain these changes, electoral 
geography can provide additional information that can examine changes at the local level by 
scaling and comparing successive election results on a small scale. Urban environments have 
undergone a particularly rapid transformation, and changes in their inner spatial structure have 
also had a significant impact on voting behaviour. Among them, the impact of diversity in social 
status is not clear from the literature revealed, with some experiencing the mobilization of 
participation and others experiencing its marginalization. 

Based on the theoretical framework, it was justified to study metropolitan environment 
on a small geographical scale, due to its diverse and rapidly changing inner structure, so the 
first methodological question of the research focused on demanding the development of a new 
methodology. That is because both the precinct-level election results – in order to make the 
election feasible – and the social indicators of the census tracts – are generated in a constantly 
changing spatial distribution. To combine databases from inconsistent space divisions into one 
data table, the international literature uses the method of areal interpolation, which is an 
umbrella term for methods suitable for this reaggregation. Using the principles of spatial 
weighting and dasymetric mapping within this, an area-based and dasymetric point allocation 
interpolation was created which was adapted to the Hungarian conditions, but also generally 
applicable, which is able to create a database that includes the results of the Hungarian 
parliamentary election results and the social indicators on the combined census tract and 
precinct scale. With this developed methodology, the first question was answered and the 
Hungarian voting behaviour in an urban environment could be analysed. 

The second question of the dissertation was about the spatial structure of voting behaviour 
in Budapest and how it changed after the change of regime in the light of the results of the 
parliamentary elections. To answer this question, I used the mapping of election results on the 
lowest scale and a complex statistical analysis of temporality and continuity. Based on this, the 
period after the change of regime was a period of searching for the way both for voters and 
parties, but in 1994 the left-wing and 1998-2002 right-wing voting camps were unified and by 
2006 the political and geographical polarization between the two major bases intensified, 
pushing the Hungarian party system to a bipolar direction. Based on the results of the party list 
formed in each election and their changes, I described the basic geographical spatial structure 
of the capital and the realignment of the political base between the elections. Based on these, 
the two strongest parties in the 1990 parliamentary elections the Hungarian Democratic Forum 
(MDF) Free Democratic Alliance (SZDSZ) had very rudimentary (and not different) territorial 
pattern. While the SZDSZ acquired most votes from the eastern (Pest) side (also in its southern 
and northern part), the support of the later winner MDF was high in the outer side (Northern 
part of district III., XVI. and XVII.) and south-eastern Pest (districts X., XIX. and XX.). On the 
Buda side, which is characterized by high voter turnout, both major parties performed in a 
balanced way. In 1994, the geographical spatial structure of the capital's elections changed 
significantly, with the MDF losing a significant number of voters on the Pest side (more than 
half), most of which benefited from the later winner Hungarian Socialist Party (MSZP). A 
strongly economically motivated vote emerges from the spatial-social pattern of realignment, 
as the MSZP was able to address former MDF voters mainly in areas that typically had a low 
social status, so presumably they were the losers in the economic transformation of the regime 
change. Thus, by 1994, the left-wing segment of different voting behaviour according to socio-
economic status was emerging in the capital, while the right-wing had an extremely fragmented 
party structure. 

The unification of the right-wing began in 1998 and completed Alliance of Young 
Democrats’s (Fidesz) leading and integrative role in the 2002 parliamentary elections. Namely, 
the remaining voting base of the MDF for 1994 was largely absorbed by Fidesz. However, for 
the 2002 parliamentary elections, Fidesz already contains most of the right-wing political base, 
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which were previously located in other parties (MDNP, KDNP, MDF). Based on these, the new 
type of realignment introduced in the theoretical part, the absorption, can be clearly adapted to 
the realignment of the Fidesz political base between 1994 and 2002. Thus, for the parliamentary 
elections of 2002, two large, opposing political blocs were formed in the capital, the 
geographical pattern of which was well described. While Fidesz had a relatively large majority 
on the Buda side and in the city center, the Socialists mainly in the parts of Pest with a medium 
or low social status. This difference has been geographically polarized for the 2006 
parliamentary elections. 

In 2010, a significant transformation took place in the political bases, which led to a 
decrease in the importance of cleavages in the case of the old parties (Fidesz, MSZP) and a 
strengthening of them in the case of the new parties (Jobbik, LMP). The bipolar party system 
disintegrated as a result of the political crisis in 2006 and the global financial and economic 
crisis in 2008 – the domestic foreign currency loan crisis – with the results of the 2010 
parliamentary elections, when the left was defeated and lost several traditional political bases 
of lower social status. Voters leaving the socialists did not leave in a unified way, but in three 
different directions, largely in the direction of Fidesz and the newly formed radical right-wing 
Jobbik, and to a lesser extent in the direction of the newly established green LMP. While 
Fidesz's political base has lost its high-status character in the capital, with the gain many voters 
in low-status neighbourhoods, Jobbik has had voters almost exclusively in these areas. The 
LMP largely inherited the voting base of the SZDSZ, which no longer ran in the 2010 elections, 
and to a lesser extent the more educated MSZP voters. Thus, those who voted for the left based 
on status turned to the right and the radical right in 2010 in Hungary. 

Support for the Fidesz after 2010 increased in areas with medium and low social status, 
while there was a slow and small decline in areas with high status. During this period, Fidesz 
took a populist turn, especially in migration crisis in 2015. This was a rational move to retain 
voters won during the 2010 elections, as populist political communication tends to target 
population with lower status. While it still retained its previous spatial pattern for the 2014 
elections, by 2018 the spatiality of Fidesz support has completely lost its status and education 
relations, which, considering its previous patterns, suggests that it is becoming increasingly 
popular among the lower status, while its support is declining in high-status neighbourhoods. 
The radical right Jobbik voting base was reversed, which was negatively related to the spatial 
change of Fidesz. In addition, the Momentum Movement, which is a new player in 2018 and is 
similar in the messages, rhetoric, and image of Fidesz during the change of regime, addressed 
the high-status strata in Budapest. 

Until 2010, the spatially different changing of turnout between the elections was a 
determining factor in the election results. The territorial variability of turnout between elections 
favoured the political actor who won the election, while the high turnout of the left and the low 
turnout helped the right to win until 2010. In 1994, the MSZP was able to mobilize many new 
voters in areas characterized by medium and low status, so presumably the activity of voters 
most exposed to the economic recession following the change of regime increased in the capital. 
In 1998, the large absence of these voters meant that Fidesz received almost as many votes on 
the list as the MSZP, which has a strong base in the capital. By 2002, the MSZP was once again 
able to mobilize these voters, the decline in 2006 again not to the extent that it would have won 
the left. However, from 2010 onwards, the territorially different change in turnout between 
elections no longer showed a correlation with the change in the support of other parties, so it 
can be stated that this was not an influencing factor in the last three elections. 

The third question of the research focused on how the analysis of the temporality of voting 
behaviour can be used to characterize other social phenomena. To answer this, I examined the 
long-term and trend-like changes in voter turnout, which I achieved by a categorization the 
developed geographical units. Based on my calculations, it can be stated that the spatial and 
temporal variability of electoral turnout is strongly related to the social composition of each 
place and their changes, and it also points to areas affected by conflicts. Based on the 
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geographical location of the categories, it can be concluded that the territorial differences in 
participation have a significant degree of social status, as areas with a high-status population 
have a persistently high participation. Thus, areas with low activity, i.e., low political 
representativeness and advocacy capacity, are more characterized by low status, leading to a 
recurrence of territorial inequalities. In addition, changes in the level of voter turnout over time 
may characterize the state of an area, as persistently declining participation may mean a turn 
away from public affairs or issues and a general loss of trust in institutions. Such areas are in 
the Hungarian capital in the transitional zone and in the inner residential zone laden with 
conflicts caused by gentrification, while participation in the “inner suburbs”, which is also 
characterized by the increase in diversity due to the relocation of high-status people, is steadily 
increasing. In this way, the transformation of local society can be demonstrated simply by 
examining the voting behaviour (including participation only) over time. 

The fourth and final question of the dissertation was about the factors influencing the 
transformation of the spatial structure of voting behaviour, which I answered by comparing the 
election results and the social indicators from the censuses. Based on this, the extent of change 
of each political base depends on the economic situation and the socio-economic status 
composition of the specific base: in the event of a recession, the variability of the vote is higher 
in the lower status strata. There were two significant realignments of the political bases between 
ideological sides during the analysed period. On one hand, between MDF and MSZP between 
1990 and 1994, and between MSZP and Fidesz and Jobbik between 2006 and 2010. While in 
the first case the transformation crisis after the change of regime, in the second case the 
domestic foreign currency loan and political crisis affected the voting behaviour, in both cases 
the biggest change was observed in the areas characterized by lower social status strata. In 
addition, turnout in these areas was the most volatile, affecting the final results in more than 
one case. This refutes the previous hypothesis that high voter turnout is always in favour of the 
left-wing parties, whereas data show that it is in favour of those with greater support in lower 
social status strata. In addition, areas with high socio-economic status are more characterized 
by a slow realignment that is less affected by economic cycles. These findings are in line with 
those described by ROBINSON (1976) and ZALLER (1992), according to which the voter’s level 
of education and awareness (which is strongly related to the socio-economic status) determines 
his or her ideological and worldview inconsistencies. 

In Budapest, the contextual effect is mostly observed in the Buda villa district and large 
housing estates. There are significant differences in the areas of the capital according to the 
ways of construction, both in terms of social structure and voting behaviour. Contextual theory, 
however, assumes that a given place has some role in influencing or overriding a voter’s 
decision based on that individual’s social background. The results show that of the zones 
established in the capital, some degree of contextual impact can be detected in the Buda villa 
district and in the large housing estates. Namely, the determination of the social status (and in 
some cases education) of the political bases of Fidesz, MSZP and MIÉP before 2010 and of 
Fidesz, LMP and Momentum after 2010 in Budapest has faded within the Buda villa district. 
This is a contextual effect shown by the territorial Simpson paradox, as it seems that by reaching 
this zone, the level of support for the above parties will be independent of the characteristics of 
socio-economic status, so areas with different status but in the same zone will vote similarly. 
The SZDSZ was an exception to this, but its voting base maintained its stable social background 
here as well. The situation in the spatiality of party support before 2010 is similar in the large 
housing estate area as in the Buda villa district, but this has changed somewhat after 2010. The 
results show that those with low social status from large housing estates voted in favour of the 
Fidesz, and graduates voted for the MSZP in a much higher proportion than in the capital in 
general. This contextual effect also stemmed from the different housing market situation 
between the zones, which also had an impact on the voting behaviour of those living in the 
zones. According to the data, a graduate is much more likely to choose Fidesz if his or her 
housing market situation is more favourable (he lives in a high-prestige neighbourhood) than if 
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he or she lives in a large housing estate, i.e., he is more vulnerable from the housing market 
point of view. 

The U-shaped relationship between vote diversity and electoral turnout appears only in a 
bipolar party system. The analysis of the relationship between vote and status diversity and 
electoral turnout was done due to the testing of CAMPBELL's (2006) theory that a U-shaped 
relationship can be detected between voter diversity and electoral turnout. My results show that 
the measurement of vote diversity may be useful in quantifying the ideological transformation 
of party systems and local places, however, the described correlation reached a significant level 
only in the period characterized by the bipolar system. Thus, it can be stated that this is valid 
only in the bipartisan structure typical of majority systems. In addition, however, the analysis 
of vote diversity may provide additional information for the study of the society of local places, 
as it may nuance the degree of local cohesion through the measurement of the ideological 
homogeneity of a given area. Namely, while the social status proved to be homogeneous in the 
Buda villa district, and the neighbourhood effect reached its highest level between 1998 and 
2006 (both assume a high degree of cohesion in the local society), vote diversity reached a high 
level here, which shows ideological diversity. In this respect, the most heterogeneous area of 
the capital was large housing estates, where here, unlike before, the votes were extremely 
fragmented. 

Overall, the dissertation sought to explore the electoral structure of the Hungarian capital, 
its changes, and to provide some socio-economic explanation for all of this, using a wide-
ranging quantitative methodology. In addition, in many cases the election results provided 
additional information on the composition, political thinking and attitudes of local society. 
However, research also has several limitations. On the one hand, I determined the reasons 
behind the correlations indirectly with the help of available mathematical-statistical methods 
and the existing literature, but I did not use primary (even from a questionnaire survey) data to 
test the validation of my statements. On the other hand, the risk of ecological inference may 
arise in all research using a (spatially) aggregated database, which also rightly arises in the case 
of the present dissertation. At the same time, in my opinion, a small-scale examination of 
election results can provide useful – additional – information for both political science and 
urban geography or even urban planning in exploring conflict areas in the specific city. 
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Mellékletek 

1. melléklet a terület-alapú és dasymetrikus pontallokációs interpolációs módszer 
validálása 

 

Az elkészített adatbázis egy becslési eljáráson alapul, így fontos ennek validálása. A szakirodalom egy referencia 
adatbázis alapján méri a becslési pontosságot, ebben az esetben azonban nem állnak rendelkezésre minden egyes 
választási évre a népesség ilyen alacsony szintű eloszlásáról információk, csupán a népszámlálási években. 
Ráadásul ezért nem használhatóak az – amúgy a választásra jogosultakkal nagy mértékben (szinte teljes egészében) 
együtt mozgó – 18 éven felüliek száma, mivel az eltolt időpontokban ezek már nem relevánsak. Ezért a teljes 
népességeloszlást vettem alapul és alkalmaztam két – a területi interpoláció validálására a szakirodalomban is 
gyakran használt – mutató kiszámításához. Az egyik az RMSE (root-mean-square error – átlagos négyzetes 
gyökeltérés), mely a becslés abszolút, míg a másik a MAPE (mean-absolute-percentage error – átlagos abszolút 
százalékos eltérés), mely a becslés relatív hibáit hivatott mérni, a különböző területegységek méretéből fakadó 
torzulások csökkentésére (ZHANG, C.–QIU, F. 2011). Ennek megfelelően az RMSE-t a következő egyenlet alapján 
számoltam: 

0123 =  41� ∗ 567� − �8�9$"
���  (1.E.1) 

A MAPE indikátort pedig a következő egyenlet alapján: 

1:73 =  ∑ ;7� − �8�;7�"��� �  
(1.E.2) 

ahol n a területegységek száma, Pi az i-edik területegységre eső teljes népesség száma, illetve �8� az i-edik 
területegységre eső becsült választásra jogosultak száma. 
Az indikátorok kiszámolt értékei alapján az alkalmazott módszer pontossága az átlagosnál valamivel jobb 
(1.A. táblázat). Az RMSE értékek a szakirodalomban nagyrészt attól függően veszik fel értékeiket, hogy mekkora 
területegységeken lévő térfelosztásban alkalmazták, mivel Kim és Yaonál (2010) 12 százalék (átlag: 6156), Fisher 
és Langfordnál (1996) 22 százalék (átlag: 4597), Liu és Martineznél (2019) 11 százalék (átlag: 4192), valamint 
Langfordnál (2013) 47 százalék (átlag: 308) volt a legalacsonyabb RMSE. A legutóbbinál elért magas érték annak 
volt köszönhető, hogy nagy volt a térbeli felbontása az adatbázisnak. Ezt és a fentebb már említett torzulásokat 
(teljes népesség és nem a választások évében lévő referencia adat) figyelembe véve az RMSE eltérése a 
módszernek átlagosnak mondható (2.A. táblázat). A legmagasabb értékek a 2014-es és a 2018-as választásra 
jogosultak térbeli eloszlásában tapasztalható, azonban ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a módszer a recens 
voksolások alkalmával nem működik annyira pontosan, sokkal inkább a 2011-es népszámlálástól való növekvő 
távolság és a főváros térbeli átalakulásának felgyorsulásából (például a területileg egyenlőtlen kivándorlásból, a 
belső migrációból vagy a jelentős beruházásokból adódó népességmozgalomból) fakad. Habár az átszavazók egyre 
növekvő száma is befolyásolhatja a hibák mérőszámait, azonban véleményem szerint ez kisebb befolyással bír. 
Ennek mértékét megállapítani azonban csak a 2022-re áttolt népszámlálás részletes adatainak ismeretében 
lehetséges. A MAPE mérőszám esetében az értékek valamivel magasabbak, mint a szakirodalomban lévők, 
azonban még így sem lépi át azt a határértéket, amely a módszer pontatlanságát jelentené. Deng és Wu (2013) 
tanulmányában 18,49 és 9,98 százalék, Zhang és Qiu (2011) elemzésében 9,8 százalék volt a legalacsonyabb 
eltérés. Az utóbbi tanulmányban azonban az RMSE eltérés az általunk kapottnak többszöröse volt (1639-2760). 
Ezek alapján kijelenthető, hogy a kutatásban alkalmazott módszer kellő pontossággal becsülte meg a 
céltérfelosztásban a választásra jogosultak arányát, a különbség nem volt szignifikánsan nagy, sőt RMSE hibák 
esetén jobb értékeket mutat, mint a szakirodalomban tapasztalhatók. Azonban ezzel kapcsolatban további 
validációra van szükség a 2022-es népszámlálási adatok felhasználásával, amely azonban a disszertáció lezárásáig 
nem fejeződött be. 

1.A. táblázat: A terület-alapú és dasymetrikus pont allokációs interpolációs eljárás hibái minden egyes 
választásra 

 1990 
(1990-
hez) 

1994 
(1990-
hez) 

1998 
(2001-
hez) 

2002 
(2001-
hez) 

2006 
(2011-
hez) 

2010 
(2011-
hez) 

2014 
(2011-
hez) 

2018 
(2011-
hez) 

RMSE 
304 

(22.3%) 
304 

(22.6%) 
317 

(23.6%) 
248 

(19.8%) 
313 

(25.0%) 
307 

(24.8%) 
333 

(27.1%) 
430 

(35.8%) 
MAPE 26,7% 24,6% 26,9% 27,6% 29,5% 27,3% 49,9% 76,5% 

Forrás: saját szerkesztés. 
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A felépített adatbázisban található választásra jogosultak leíró statisztikája alapján kijelenthető, hogy a térfelosztás 
megfelel a mikro-léptékű kritériumnak és nagyrészt megtartotta a szavazókör léptékét (1.B. táblázat). Átlagosan a 
területegységek 1200-1300 választásra jogosultat tartalmaznak, és a szórás egyik esetben sem haladja meg a 650-
et. Ez azt jelenti, hogy a területegységek 50 százaléka az 580 és 2000 közötti tartományba esik. Ráadásul a medián 
az átlagnál alacsonyabb értéket vesz fel, ezért csak néhány szélsőérték növeli, így az adatbázisban a nagy 
népességű területegységek száma nem jelentős. A kevés választópolgárral rendelkező egységek azonban torzítják 
a MAPE értékeket is, így ez lehet a magyarázat a magasabb MAPE hibákra. 

1.B. táblázat: Az elkészített térfelosztásban található választásra jogosultak számának leíró statisztikája 
 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 
Az eredeti 
szavazókör 
száma 

1504 1628 1626 1612 1598 1605 1483 1410 

N 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 
Minimum 0 6 5 87 89 111 71 44 
Maximum 4614 4076 4083 4179 4196 4907 5071 5694 
Átlag 1363,2 1346,1 1345,7 1253,7 1253,6 1237,4 1229,7 1202,8 
Medián 1197 1181,5 1181,5 1099 1098,5 1066,5 1033 1025 
Szórás 707,7 643,3 643,4 560,8 560,1 563,3 559,1 611,3 

Forrás: saját szerkesztés. 
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2. melléklet: A rövidítésekhez tartozó pártok, valamint szövetségek eredményei 
Budapesten 

Rövidítések 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 

Fidesz 
Fidesz 
11.53% 

Fidesz 
6.14% 

Fidesz 
26.54

% 

Fidesz-
MDF 

31.58% 

Fidesz-
KDNP 
35.11% 

Fidesz-
KDNP 
46.32

% 

Fidesz-
KDNP 
38.52% 

Fidesz-
KDNP 
38.15% 

MSZP 
MSZP 
12.91% 

MSZP 
35.16% 

MSZP 
33.13% 

MSZP 
44.12% 

MSZP 
43.78% 

MSZP 
25.33% 

MSZP-
Együtt-

DK-PM-
MLP 

36.78% 

MSZP-P 
18.06% 

SZDSZ 
SZDSZ 
27.15% 

SZDSZ 
20.78% 

SZDSZ 
11.03% 

SZDSZ 
9.56% 

SZDSZ 
12.28% 

   

MDF 
MDF 

28.40% 
MDF 

14.95% 
MDF 
3.67% 

 
MDF 
5.30% 

MDF 
4.70% 

  

KDNP 
KDNP 
5.75% 

KDNP 
5.62% 

KDNP 
1.79% 

     

FKgP 
FKgP 
5.09% 

FKgP 
4.60% 

FKgP 
8.57% 

     

MSZDP 
MSZDP 
3.54% 

       

MIÉP  
MIÉP 
3.57% 

MIÉP 
8.84% 

MIÉP 
6.96% 

MIÉP-
Jobbik 
2.90% 

   

MP  
MP 

2.64% 
MP 

3.86% 
     

ASZ  
ASZ 

1.76% 
      

KP  
KP 

4.77% 
      

MDNP   
MDNP 
2.55% 

     

Centrum    
Centrum 
5.72% 

    

LMP      
LMP 

12.81% 
LMP 

8.93% 
LMP 

10.84% 

Jobbik      
Jobbik 
10.84% 

Jobbik 
12.08% 

Jobbik 
12.93% 

DK        
DK 

8.65% 

Momentum        
Momentum 

5.75% 

MKKP        
MKKP 
2.79% 

Kormánykoalícióban résztvevő pártok. 
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3. melléklet: A rövidítések jelentése 
Fidesz: Fiatal Demokraták Szövetsége (1995-től) – Magyar Polgári Párt. 

MSZP: Magyar Szocialista Párt. 

MIÉP: Magyar Igazság és Élet Pártja. 

SZDSZ: Szabad Demokraták Szövetsége – a Magyar Liberális Párt. 

MDF: Magyar Demokrata Fórum. 

KDNP: Kereszténydemokrata Néppárt. 

FKgP: Független Kisgazdapárt. 

MSZDP: Magyar Szociáldemokratapárt. 

MP: Munkáspárt. 

ASZ: Agrárszövetség. 

KP: Köztársaság Párt. 

MDNP: Magyar Demokrata Néppárt. 

Centrum: Centrum Párt. 

LMP: Lehet Más a Politika – Magyarország Zöld Pártja. 

Jobbik: Jobbik Magyarországért Mozgalom. 

DK: Demokratikus Koalíció. 

Momentum: Momentum Mozgalom. 

MKKP: Magyar Kétfarkú Kutyapárt. 

PM: Párbeszéd Magyarországért. 

MLP: Magyar Liberális Párt. 

Együtt: Együtt 2014. 

P: Párbeszéd. 
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4. melléklet: Az 1990-es népszámlálás alap statisztikai adatainak keresztösszefüggései 
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Foglalkoztatottak 1 -0,243** -0,103** 0,280** -0,297** 0,185** 0,236** 0,457** -0,540** -0.034 0,211** -0,193** 

Magas státusz -0,243** 1 -0,182** -0,937** 0,266** -0,110** -0,313** 0,074* 0,220** -0,679** -0,074* 0,959** 

Közepes státusz -0,103** -0,182** 1 -0,172** 0,516** 0,276** -0,013 -0,002 -0,210** -0,133** 0,331** -0,158** 

Alacsony státusz 0,280** -0,937** -0,172** 1 -0,449** 0,013 0,318** -0,073* -0,146** 0,727** -0,043 -0,905** 

Státuszdiverzitás -0,297** 0,266** 0,516** -0,449** 1 -0.006 -0,183** -0,089** 0,161** -0,232** 0,063* 0,184** 

20 év alattiak 0,185** -0,110** 0,276** 0,013 -0.006 1 0,480** -0,378** -0,848** -0,569** 0,964** 0,017 

20-40 évesek 0,236** -0,313** -0,013 0,318** -0,183** 0,480** 1 -0,558** -0,625** -0,183** 0,538** -0,197** 

40-60 évesek 0,457** 0,074* -0,002 -0,073* -0,089** -0,378** -0,558** 1 0,043 0,106** -0,356** 0,050 

60 év felettiek -0,540** 0,220** -0,210** -0,146** 0,161** -0,848** -0,625** 0,043 1 0,495** -0,864** 0,068* 

Ált. isk. végzettség -0,034 -0,679** -0,133** 0,727** -0,232** -0,569** -0,183** 0,106** 0,495** 1 -0,645** -0,765** 

Középvégzettség 0,211** -0,074* 0,331** -0,043 0,063* 0,964** 0,538** -0,356** -0,864** -0,645** 1 0,044 

Diplomások -0,193** 0,959** -0,158** -0,905** 0,184** 0.017 -0,197** 0,050 0,068* -0,765** 0,044 1 
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5. melléklet: A 2001-es népszámlálás alap statisztikai adatainak keresztösszefüggései 
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Foglalkoztatottak 1 -0,005 0,167** -0,100** -0,110** 0,101** 0,077* 0,268** -0,321** -0,183** 0,132** 0,030 -0,059 

Magas státusz -0,005 1 -0,776** -0,914** -0,584** -0,111** -0,138** -0,024 0,236** -0,411** -0,128** 0,680** -0,647** 

Közepes státusz 0,167** -0,776** 1 0,455** 0,434** 0,111** 0,205** 0,090** -0,139** 0,299** 0,227** -0,453** 0,409** 

Alacsony státusz -0,100** -0,914** 0,455** 1 0,547** 0,086** 0,063* -0,025 -0,245** 0,388** 0,035 -0,670** 0,652** 

Státuszdiverzitás -0,110** -0,584** 0,434** 0,547** 1 -0,026 -0,027 -0,092** -0,135** 0,188** 0,011 -0,483** 0,224** 

20 év alattiak 0,101** -0,111** 0,111** 0,086** -0,026 1 0,833** 0,828** 0,339** 0,606** 0,804** 0,406** 0,187** 

20-40 évesek 0,077* -0,138** 0,205** 0,063* -0,027 0,833** 1 0,867** 0,553** 0,777** 0,952** 0,479** 0,170** 

40-60 évesek 0,268** -0,024 0,090** -0,025 -0,092** 0,828** 0,867** 1 0,560** 0,700** 0,930** 0,578** 0,046 

60 év felettiek -0,321** 0,236** -0,139** -0,245** -0,135** 0,339** 0,553** 0,560** 1 0,646** 0,634** 0,701** -0,233** 

Ált. isk. végzettség -0,183** -0,411** 0,299** 0,388** 0,188** 0,606** 0,777** 0,700** 0,646** 1 0,771** 0,165** 0,299** 

Középvégzettség 0,132** -0,128** 0,227** 0,035 0,011 0,804** 0,952** 0,930** 0,634** 0,771** 1 0,509** 0,084** 

Diplomások 0,030 0,680** -0,453** -0,670** -0,483** 0,406** 0,479** 0,578** 0,701** 0,165** 0,509** 1 -0,434** 

Munkanélküliek -0,059 -0,647** 0,409** 0,652** 0,224** 0,187** 0,170** 0,046 -0,233** 0,299** 0,084** -0,434** 1 
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6. melléklet: A 2011-es népszámlálás alap statisztikai adatainak keresztösszefüggései 
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Foglalkoztatottak 1 0,032 0,11** -0,22** 0,16** -0,05 -0,04 0,71** 0,17** -0,003 -0,51** -0,42** -0,04 0,23** 0,05 

Magas státusz 0,03 1 -0,86** -0,91** -0,54** -0,01 -0,07* 0,03 -0,42** -0,25** 0,40** -0,23** -0,23** 0,96** -0,61** 

Közepes státusz 0,11** -0,86** 1 0,60** 0,41** 0,004 0,02 0,09* 0,32** 0,18** -0,31** 0,15** 0,24** -0,79** 0,39** 

Alacsony státusz -0,22** -0,91** 0,60** 1 0,45** -0,005 0,07* -0,14** 0,36** 0,27** -0,31** 0,46** 0,18** -0,93** 0,65** 

Státuszdiverzitás 0,16** -0,54** 0,41** 0,45** 1 -0,06 0,19** 0,09* 0,28** 0,08* -0,35** 0,06 0,10** -0,48** 0,42** 

15 év alattiak -0,05 -0,01 0,004 -0,005 -0,06 1 -0,01 -0,12** 0,21** -0,12** -0,13** -0,09** 0,86** -0,03 -0,12** 

15-24 évesek -0,04 -0,07* 0,024 0,07* 0,19** -0,01 1 0,12** -0,20** -0,23** -0,41** 0,01 0,11** -0,10** 0,16** 

25-34 évesek 0,71** 0,03 0,086* -0,14** 0,09* -0,12** 0,12** 1 -0,09** -0,35** -0,38** -0,08* -0,001 0,17** 0,23** 

35-49 évesek 0,17** -0,42** 0,32** 0,36** 0,28** 0,21** -0,20** -0,09** 1 -0,15** -0,50** -0,02 0,09* -0,40** 0,25** 

50-64 évesek -0,01 -0,25** 0,18** 0,27** 0,08* -0,12** -0,23** -0,35** -0,15** 1 -0,05 0,02 -0,07 -0,24** 0,14** 

65 év felettiek -0,51** 0,40** -0,31** -0,31** -0,35** -0,13** -0,41** -0,38** -0,50** -0,05 1 0,14** -0,09* 0,33** -0,42** 

Ált. isk. végzettség -0,42** -0,30** 0,15** 0,46** 0,06 -0,09** 0,01 -0,08* -0,022 0,02 0,14** 1 0,04 -0,42** 0,38** 

Középvégzettség -0,04 -0,23** 0,24** 0,18** 0,10** 0,86** 0,11** -0,001 0,09* -0,07 -0,09* 0,04 1 -0,22** 0,06 

Diplomások 0,23** 0,96** -0,79** -0,93** -0,48** -0,03 -0,10** 0,17** -0,40** -0,24** 0,33** -0,42** -0,22** 1 -0,59** 

Munkanélküliek 0,05 -0,61** 0,39** 0,65** 0,42** -0,12** 0,16** 0,23** 0,25** 0,14** -0,42** 0,38** 0,06 -0,59** 1 
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7. melléklet: Az 1990-es országgyűlési választás eredményeinek társadalmi összefüggései 
(az 1990-es népszámlálási adatokhoz viszonyítva) 

 Részvétel MDF SZDSZ MSZP Fidesz KDNP FKgP 

Foglalkoztatottak -0,08* 0,18** 0,13** -0,25** 0,26** -0,25** -0,01 

Magas státusz 0,76** -0,02 -0,14** 0,30** 0,02 0,41** -0,25** 

Közepes státusz -0,09** 0,02 -0,03 0,15** 0,08** -0,30** -0,17** 

Alacsony státusz -0,73** 0,01 0,16** -0,36** -0,05 -0,31** 0,31** 

Státuszdiverzitás 0,29** 0,02 -0,06 0,12** 0,01 0,02 -0,15** 

20 év alattiak -0,14** 0,05 0,11** -0,05 0,43** -0,35** -0,20** 

20-40 évesek -0,37** -0,03 0,09** -0,01 0,28** -0,34** -0,11** 

40-60 évesek 0,25** 0,12** -0,08* 0,02 -0,10** 0,03 0,05 

60 év felettiek 0,17** -0,09** -0,09** 0,03 -0,44** 0,46** 0,19** 

Ált. isk. végzettség -0,55** -0,04 0,09** -0,26** -0,31** -0,03 0,39** 

Középvégzettség -0,07* 0,06* 0,08** -0,01 0,42** -0,37** -0,25** 

Diplomások 0,73** -0,04 -0,17** 0,38** 0,07* 0,34** -0,30** 

* A korreláció 95%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. 
** A korreláció 99%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. 
Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

8. melléklet: Az 1994-es országgyűlési választás eredményeinek társadalmi összefüggései 
(az 1990-es népszámlálási adatokhoz viszonyítva) 

 Részvétel MSZP SZDSZ MDF Fidesz KDNP FKgP 

Foglalkoztatottak 0,03 0,22** 0,15** -0,34** 0,21** -0,28** 0,05 

Magas státusz 0,68** -0,61** 0,09** 0,75** -0,11** 0,41** -0,43** 

Közepes státusz -0,01 0,38** 0,02 -0,36** -0,01 -0,24** -0,06 

Alacsony státusz -0,68** 0,48** -0,10** -0,62** 0,11** -0,33** 0,45** 

Státuszdiverzitás 0,28** -0,11** 0,04 0,13** -0,17** 0,13** -0,16** 

20 év alattiak -0,01 0,27** 0,28** -0,39** 0,40** -0,38** -0,18** 

20-40 évesek -0,27** 0,35** 0,20** -0,42** 0,31** -0,35** -0,07* 

40-60 évesek 0,29** -0,02 -0,13** 0,04 -0,18** 0,01 0,08* 

60 év felettiek -0,01 -0,40** -0,26** 0,52** -0,39** 0,50** 0,14** 

Ált. isk. végzettség -0,61** 0,21** -0,26** -0,26** -0,16** 0,01 0,50** 

Középvégzettség 0,09** 0,30** 0,29** -0,40** 0,36** -0,40** -0,22** 

Diplomások 0,68** -0,53** 0,12** 0,67** -0,06* 0,32** -0,49** 

* A korreláció 95%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. 
** A korreláció 99%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. 
Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 
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9. melléklet: Az 1998-as országgyűlési választás eredményeinek társadalmi összefüggései 
(a 2001-es népszámlálási adatokhoz viszonyítva) 

 Részvétel MSZP Fidesz SZDSZ FKgP MIÉP MDF KDNP 

Foglalkoztatottak 0,04 0,08* 0,17** 0,15** -0,15** -0,12** -0,21** -0,04 

Magas státusz 0,82** -0,62** 0,58** 0,59** -0,69** 0,39** 0,63** 0,04 

Közepes státusz -0,53** 0,67** -0,54** -0,37** 0,33** -0,44** -0,54** -0,11** 

Alacsony státusz -0,81** 0,45** -0,47** -0,60** 0,76** -0,27** -0,54** 0,01 

Státuszdiverzitás -0,40** 0,32** -0,36** -0,41** 0,46** -0,20** -0,32** 0,17** 

20 év alattiak -0,27** 0,07* 0,07* -0,08** 0,24** -0,09** -0,29** 0,03 

20-40 évesek -0,51** 0,28** -0,19** -0,07* 0,15** -0,24** -0,30** -0,13** 

40-60 évesek 0,06* 0,01 0,19** -0,03 0,04 -0,02 -0,19** 0,07* 

60 év felettiek 0,40** -0,20** -0,03 0,11** -0,24** 0,20** 0,42** 0,02 

Ált. isk. végzettség -0,69** 0,36** -0,53** -0,50** 0,63** -0,17** -0,34** -0,02 

Középvégzettség -0,30** 0,46** -0,20** -0,33** 0,29** -0,34** -0,47** 0,04 

Diplomások 0,80** -0,55** 0,54** 0,62** -0,74** 0,33** 0,58** -0,01 

Munkanélküliek -0,74** 0,31** -0,32** -0,30** 0,50** -0,22** -0,40** -0,11** 

* A korreláció 95%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. 
** A korreláció 99%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. 
Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

10. melléklet: A 2002-es országgyűlési választás eredményeinek társadalmi összefüggései 
(a 2001-es népszámlálási adatokhoz viszonyítva) 

 Részvétel MSZP Fidesz SZDSZ MIÉP Centrum 

Foglalkoztatottak 0,22** 0,11** -0,12** -0,03 -0,18** 0,29** 

Magas státusz 0,68** -0,81** 0,63** 0,72** 0,60** 0,05 

Közepes státusz -0,37** 0,75** -0,64** -0,55** -0,58** -0,01 

Alacsony státusz -0,72** 0,67** -0,47** -0,66** -0,47** -0,06* 

Státuszdiverzitás -0,35** 0,41** -0,32** -0,42** -0,26** 0,07* 

20 év alattiak -0,14** 0,15** -0,08** -0,20** -0,19** 0,28** 

20-40 évesek -0,40** 0,38** -0,35** -0,22** -0,35** 0,067* 

40-60 évesek 0,19** 0,08** -0,04 -0,14** -0,09** 0,28** 

60 év felettiek 0,20** -0,34** 0,26** 0,30** 0,35** -0,33** 

Ált. isk. végzettség -0,72** 0,51** -0,39** -0,46** -0,30** -0,27** 

Középvégzettség -0,05 0,55** -0,41** -0,53** -0,48** 0,29** 

Diplomások 0,67** -0,75** 0,56** 0,71** 0,53** 0,03 

Munkanélküliek -0,69** 0,47** -0,38** -0,38** -0,35** -0,01 

* A korreláció 95%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. 
** A korreláció 99%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. 
Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 
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11. melléklet: A 2006-os országgyűlési választás eredményeinek társadalmi összefüggései 
(a 2001-es népszámlálási adatokhoz viszonyítva) 

 Részvétel MSZP Fidesz SZDSZ MIÉP MDF 

Foglalkoztatottak 0,16** 0,15** -0,20** -0,04 -0,11** 0,14** 

Magas státusz 0,72** -0,83** 0,68** 0,74** 0,12** 0,11** 

Közepes státusz -0,44** 0,75** -0,68** -0,55** -0,19** -0,14** 

Alacsony státusz -0,73** 0,69** -0,53** -0,69** -0,04 -0,07* 

Státuszdiverzitás -0,32** 0,41** -0,33** -0,41** -0,01 0,06 

20 év alattiak -0,15** 0,17** -0,16** -0,19** -0,01 0,29** 

20-40 évesek -0,45** 0,39** -0,40** -0,24** -0,05 -0,04 

40-60 évesek 0,17** 0,11** -0,09** -0,13** -0,04 0,18** 

60 év felettiek 0,25** -0,37** 0,36** 0,30** 0,05 -0,23** 

Ált. isk. végzettség -0,71** 0,51** -0,38** -0,49** -0,01 -0,23** 

Középvégzettség -0,12** 0,59** -0,50** -0,53** -0,14** 0,11** 

Diplomások 0,70** -0,77** 0,61** 0,73** 0,08** 0,1** 

Munkanélküliek -0,72** 0,48** -0,42** -0,41** -0,02 -0,06* 

* A korreláció 95%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. 
** A korreláció 99%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. 
Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

12. melléklet: A 2006-os országgyűlési választás eredményeinek társadalmi összefüggései 
(a 2011-es népszámlálási adatokhoz viszonyítva) 

 Részvétel MSZP Fidesz SZDSZ MIÉP MDF 

Foglalkoztatottak -0,09* 0,03 -0,18** 0,22** -0,06 0,02 

Magas státusz 0,58** -0,86** 0,69** 0,74** 0,15** 0,11** 

Közepes státusz -0,37** 0,81** -0,70** -0,63** -0,21** -0,08* 

Alacsony státusz -0,66** 0,74** -0,56** -0,70** -0,08* -0,12** 

Státuszdiverzitás -0,32** 0,38** -0,30** -0,38** 0,07* 0,034 

15 év alattiak 0,09** 0,04 0,04 -0,15** -0,03 0,09* 

15-24 évesek -0,23** -0,001 0,005 -0,03 0,08* 0,02 

25-34 évesek -0,38** 0,061 -0,18** 0,18** -0,03 -0,17** 

35-49 évesek -0,23** 0,39** -0,31** -0,37** -0,09* 0,15** 

50-64 évesek 0,06 0,14** -0,14** -0,11** -0,01 0,07 

65 év felettiek 0,45** -0,33** 0,32** 0,25** 0,02 -0,17** 

Ált. isk. végzettség -0,48** 0,26** -0,20** -0,26** 0,03 -0,11** 

Középvégzettség -0,08* 0,24** -0,16** -0,25** -0,07 -0,06 

Diplomások 0,59** -0,83** 0,64** 0,78** 0,13** 0,07* 

Munkanélküliek -0,78** 0,48** -0,41** -0,36** 0,01 -0,19** 

* A korreláció 95%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. 
** A korreláció 99%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. 
Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 



127 
 

13. melléklet: A 2010-es országgyűlési választás eredményeinek társadalmi összefüggései 
(a 2011-es népszámlálási adatokhoz viszonyítva) 

 Részvétel Fidesz MSZP LMP Jobbik MDF 

Foglalkoztatottak -0,08* -0,30** 0,07* 0,46** -0,05 0,20** 

Magas státusz 0,58** 0,35** -0,23** 0,50** -0,80** 0,53** 

Közepes státusz -0,39** -0,49** 0,38** -0,33** 0,63** -0,41** 

Alacsony státusz -0,65** -0,17** 0,08* -0,56** 0,80** -0,54** 

Státuszdiverzitás -0,26** -0,19** 0,05 -0,13** 0,41** -0,21** 

15 év alattiak 0,11** 0,09* -0,09* -0,08* 0,05 -0,01 

15-24 évesek -0,20** 0,06 -0,20** 0,13** 0,11** 0,02 

25-34 évesek -0,39** -0,24** 0,10** 0,37** -0,07 0,08* 

35-49 évesek -0,18** -0,13** -0,05 -0,14** 0,46** -0,11** 

50-64 évesek 0,04 -0,06 0,02 -0,11** 0,21** -0,10** 

65 év felettiek 0,39** 0,15** 0,22** -0,18** -0,48** 0,02 

Ált. isk. végzettség -0,51** 0,002 -0,01 -0,29** 0,33** -0,25** 

Középvégzettség -0,08* -0,06 0,09** -0,18** 0,16** -0,17** 

Diplomások 0,58** 0,27** -0,16** 0,56** -0,83** 0,54** 

Munkanélküliek -0,77** -0,12** -0,04 -0,19** 0,54** -0,35** 

* A korreláció 95%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. 
** A korreláció 99%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. 
Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 

14. melléklet: A 2014-es országgyűlési választás eredményeinek társadalmi összefüggései 
(a 2011-es népszámlálási adatokhoz viszonyítva) 

 Részvétel Fidesz Baloldal Jobbik LMP 

Foglalkoztatottak -0,09* -0,30** 0,21** -0,08* 0,34** 

Magas státusz 0,60** 0,41** 0,07 -0,86** 0,69** 

Közepes státusz -0,39** -0,51** 0,13** 0,69** -0,56** 

Alacsony státusz -0,65** -0,26** -0,22** 0,85** -0,67** 

Státuszdiverzitás -0,33** -0,19** -0,06 0,38** -0,24** 

15 év alattiak 0,07 0,08* -0,12** 0,08* -0,07* 

15-24 évesek -0,23** 0,01 -0,15** 0,08* 0,13** 

25-34 évesek -0,39** -0,24** 0,16** -0,10** 0,37** 

35-49 évesek -0,21** -0,19** -0,12** 0,46** -0,25** 

50-64 évesek 0,06 -0,10** 0,05 0,22** -0,31** 

65 év felettiek 0,43** 0,26** 0,15** -0,44** -0,01 

Ált. isk. végzettség -0,43** -0,04 -0,16** 0,33** -0,22** 

Középvégzettség -0,11** -0,06 -0,03 0,20** -0,20** 

Diplomások 0,58** 0,34** 0,15** -0,88** 0,71** 

Munkanélküliek -0,79** -0,21** -0,15** 0,53** -0,30** 

* A korreláció 95%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. ** A korreláció 99%-os 
konfidencia intervallumon szignifikáns. Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 
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15. melléklet: A 2018-as országgyűlési választás eredményeinek társadalmi összefüggései 
(a 2011-es népszámlálási adatokhoz viszonyítva) 

 Részvétel Fidesz MSZP Jobbik LMP DK Momentum 

Foglalkoztatottak -0,07 -0,42** 0,14** -0,05 0,25** 0,11** 0,29** 

Magas státusz 0,51** 0,014 0,017 -0,81** 0,74** -0,09* 0,67** 

Közepes státusz -0,29** -0,18** 0,17** 0,66** -0,60** 0,14** -0,55** 

Alacsony státusz -0,59** 0,12** -0,16** 0,79** -0,70** 0,023 -0,64** 

Státuszdiverzitás -0,28** -0,04 0,01 0,35** -0,32** -0,04 -0,24** 

15 év alattiak 0,10** 0,08* -0,06 0,12** -0,04 0,00 -0,08* 

15-24 évesek -0,19** 0,01 -0,14** 0,06 0,06 -0,08* 0,10** 

25-34 évesek -0,36** -0,34** 0,09** -0,13** 0,26** 0,045 0,37** 

35-49 évesek -0,17** -0,05 -0,04 0,49** -0,29** -0,05 -0,32** 

50-64 évesek 0,05 0,04 -0,03 0,23** -0,26** 0,17** -0,28** 

65 év felettiek 0,34** 0,17** 0,10** -0,44** 0,10** 0,07 0,07* 

Ált. isk. végzettség -0,41** 0,09* -0,15** 0,26** -0,24** -0,02 -0,16** 

Középvégzettség -0,09* 0,02 -0,02 0,22** -0,19** 0,09** -0,18** 

Diplomások 0,49** -0,06 0,07 -0,83** 0,74** -0,02 0,70** 

Munkanélküliek -0,73** 0,03 -0,20** 0,45** -0,38** 0,08* -0,24** 

* A korreláció 95%-os konfidencia intervallumon szignifikáns. ** A korreláció 99%-os 
konfidencia intervallumon szignifikáns. Forrás: [2] alapján saját szerkesztés. 
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16. melléklet: Az 1990-es népszámlálás alap statisztikai mutatói a beépítési övezetek 
szerint 

Övezet Lakónépesség 
Magas 

státuszúak 
aránya (%) 

Közepes 
státuszúak 
aránya (%) 

Alacsony 
státuszúak 
aránya (%) 

Diplomások 
aránya (%) 

60 év 
felettiek 

aránya (%) 

Belváros 531 926 30,35 34,86 34,79 19,99 28,71 

Budai 
villanegyed 

152 450 48,43 32,30 19,27 37,25 21,37 

Lakótelep 723 923 22,68 38,33 38,99 15,85 15,13 

Vegyes 225 104 22,32 34,92 42,77 14,19 22,04 

Kertváros 379 889 20,29 35,65 44,06 11,62 23,40 

Forrás: A KSH népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés. 

 

17. melléklet: A 2001-es népszámlálás alap statisztikai mutatói a beépítési övezetek 
szerint 

Övezet Lakónépesség 
Magas 

státuszúak 
aránya (%) 

Közepes 
státuszúak 
aránya (%) 

Alacsony 
státuszúak 
aránya (%) 

Diplomások 
aránya (%) 

60 év 
felettiek 

aránya (%) 

Belváros 419 858 36,71 41,85 21,44 25,25 27,38 

Budai 
villanegyed 

138 971 59,07 31,83 9,10 45,79 25,84 

Lakótelep 615 020 26,04 48,22 25,74 18,42 19,87 

Vegyes 211 249 29,31 43,55 27,14 19,62 22,26 

Kertváros 383 350 28,91 43,09 28,00 17,56 22,69 

Forrás: A KSH népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés. 

 
18. melléklet: A 2011-es népszámlálás alap statisztikai mutatói a beépítési övezetek 

szerint 

Övezet Lakónépesség 
Magas 

státuszúak 
aránya (%) 

Közepes 
státuszúak 
aránya (%) 

Alacsony 
státuszúak 
aránya (%) 

Diplomások 
aránya (%) 

65 év 
felettiek 

aránya (%) 

Belváros 401 168 40,65 42,27 17,08 33,68 18,94 

Budai 
villanegyed 

140 059 59,31 32,24 8,46 47,35 24,73 

Lakótelep 551 295 25,45 50,15 24,40 20,66 17,85 

Vegyes 225 533 32,02 45,38 22,59 26,16 18,75 

Kertváros 406 074 31,79 44,45 23,76 22,70 18,28 

Forrás: A KSH népszámlálási adatok alapján saját szerkesztés. 
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19. melléklet: A részvétel főkomponense a beépítési övezetek szerint 

 

F: 74,827. 

 

20. melléklet: A Fidesz 1998 és 2006 közötti támogatottságának főkomponense a 
beépítési övezetek szerint 

 

F: 198,497. 
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21. melléklet: A Fidesz 2010 és 2018 közötti támogatottságának főkomponense a 
beépítési övezetek szerint 

 

F: 109,045. 

 

22. melléklet: Az MSZP 1994 és 2006 közötti támogatottságának főkomponense a 
beépítési övezetek szerint 

 

F: 329,459. 
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23. melléklet: Az MSZP 2010 és 2018 közötti támogatottságának főkomponense a 
beépítési övezetek szerint 

 
F: 72,403. 
 
 

24. melléklet: Az FKgP 1990 és 1998 közötti támogatottságának főkomponense a 
beépítési övezetek szerint 

 
F: 136,399. 
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25. melléklet: Az SZDSZ 1994 és 2006 közötti támogatottságának főkomponense a 
beépítési övezetek szerint 

 
F: 181,536. 
 

26. melléklet: A MIÉP 1994 és 2006 közötti támogatottságának főkomponense a 
beépítési övezetek szerint 

 
F: 131,5. 
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27. melléklet: A Jobbik 2010 és 2018 közötti támogatottságának főkomponense a 
beépítési övezetek szerint 

 
F: 185,856 
 

28. melléklet: Az LMP 2010 és 2018 közötti támogatottságának főkomponense a 
beépítési övezetek szerint 

 
F: 142,233. 
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29. melléklet: A Budapesten belül lévő választói magatartás és társadalmi összefüggések 2010 előtt 

 Részvétel 
Fidesz 

1998-2006 
MSZP 1994-2006 FKgP 1990-1998 

SZDSZ 
1998-2006 

MIÉP 1994-2006 

 1990 2001 2001 1990 2001 1990 2001 2001 1990 2001 

Magas státusz 0,705** 0,758** 0,674** -0,682** -0,770** -0,551** -0,449** 0,722** 0,485** 0,548** 

Közepes státusz -0,061* -0,490** -0,666** 0,382** 0,746** -0,080** 0,135** -0,518** -0,277** -0,550** 

Alacsony státusz -0,688** -0,758** -0,525** 0,548** 0,610** 0,583** 0,549** -0,687** -0,388** -0,421** 

Státuszdiverzitás 0,272** -0,343** -0,358** -0,112** 0,379** -0,228** 0,369** -0,436** 0,068* -0,272** 

60 év felettiek 0.042 0,294** 0,215** -0,404** -0,314** 0,120** -0,135** 0,249** 0,327** 0,279** 

Középvégzettség 0.038 -0,160** -0,400** 0,273** 0,549** -0,220** 0,139** -0,491** -0,282** -0,444** 

Diplomások 0,691** 0,737** 0,608** -0,608** -0,704** -0,607** -0,516** 0,725** 0,426** 0,483** 

 
 

30. melléklet: A Belváros övezetén belül lévő választói magatartás és társadalmi összefüggések 2010 előtt 

 Részvétel 
Fidesz 

1998-2006 
MSZP 1994-2006 FKgP 1990-1998 

SZDSZ 
1998-2006 

MIÉP 1994-2006 

 1990 2001 2001 1990 2001 1990 2001 2001 1990 2001 

Magas státusz 0,888** 0,921** 0,572** -0,741** -0,771** -0,795** -0,771** 0,519** 0,388** 0,373** 

Közepes státusz -0,130* -0,623** -0,514** 0,175** 0,679** 0.077 0,531** -0,377** -0,024 -0,325** 

Alacsony státusz -0,837** -0,914** -0,507** 0,678** 0,689** 0,762** 0,761** -0,502** -0,377** -0,335** 

Státuszdiverzitás 0,332** -0,522** -0,405** -0,193** 0,514** -0,299** 0,556** -0,267** 0,090 -0,276** 

60 év felettiek 0,649** 0,825** 0,330** -0,484** -0,519** -0,614** -0,729** 0,524** 0,135* 0,192** 

Középvégzettség -0,092 -0,134* -0,084 -0,048 0,172** 0,053 0,272** -0,206** 0,160* -0,018 

Diplomások 0,895** 0,917** 0,548** -0,738** -0,731** -0,812** -0,778** 0,493** 0,384** 0,340** 
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31. melléklet: A Budai villanegyed övezetén belül lévő választói magatartás és társadalmi összefüggések 2010 előtt 

 Részvétel 
Fidesz 

1998-2006 
MSZP 1994-2006 FKgP 1990-1998 

SZDSZ 
1998-2006 

MIÉP 1994-2006 

 1990 2001 2001 1990 2001 1990 2001 2001 1990 2001 

Magas státusz 0,548** 0,579** 0,043 0,014 -0,110 -0,739** -0,560** 0,488** -0,146 -0,132 

Közepes státusz -0,078 -0,423** -0,155 0,063 0,227* 0,309** 0,228* -0,313** -0,018 0,049 

Alacsony státusz -0,624** -0,554** 0,097 -0,044 -0,057 0,753** 0,737** -0,516** 0,184 0,179 

Státuszdiverzitás -0,543** -0,594** 0,008 -0,042 0,058 0,621** 0,622** -0,530** 0,234* 0,175 

60 év felettiek -0,071 0,208 0,031 -0,097 0,094 -0,099 -0,473** 0,021 -0,082 -0,225* 

Középvégzettség 0,002 -0,416** 0,071 -0,038 -0,059 0,233* 0,474** -0,387** 0,207 0,252* 

Diplomások 0,607** 0,591** -0,094 0,007 0,065 -0,767** -0,586** 0,476** -0,182 -0,224* 

 
 

32. melléklet: A Lakótelep övezeten belül lévő választói magatartás és társadalmi összefüggések 2010 előtt 

 Részvétel 
Fidesz 

1998-2006 
MSZP 1994-2006 FKgP 1990-1998 

SZDSZ 
1998-2006 

MIÉP 1994-2006 

 1990 2001 2001 1990 2001 1990 2001 2001 1990 2001 

Magas státusz 0,824** 0,811** 0,273** -0,465** -0,424** -0,524** -0,534** 0,661** 0,363** 0,365** 

Közepes státusz 0,021 -0,456** -0,338** 0,199** 0,458** -0,135* 0,191** -0,380** -0,054 -0,295** 

Alacsony státusz -0,751** -0,737** -0,143** 0,321** 0,259** 0,530** 0,548** -0,591** -0,295** -0,280** 

Státuszdiverzitás 0,451** 0,084 0,071 -0,255** -0,161** -0,339** -0,015 -0,119* 0,127* -0,025 

60 év felettiek 0,004 0,191** -0,059 -0,116* -0,043 0,206** 0,089 -0,198** 0,196** 0,256** 

Középvégzettség -0,036 -0,188** -0,010 0,027 0,160** -0,199** 0,019 -0,073 -0,206** -0,265** 

Diplomások 0,765** 0,751** 0,167** -0,286** -0,322** -0,615** -0,582** 0,693** 0,217** 0,206** 
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33. melléklet: A Vegyes övezeten belül lévő választói magatartás és társadalmi összefüggések 2010 előtt 

 Részvétel 
Fidesz 

1998-2006 
MSZP 1994-2006 FKgP 1990-1998 

SZDSZ 
1998-2006 

MIÉP 1994-2006 

 1990 2001 2001 1990 2001 1990 2001 2001 1990 2001 

Magas státusz 0,669** 0,764** 0,550** -0,495** -0,660** -0,416** -0,338** 0,723** 0,293** 0,232** 

Közepes státusz 0,341** -0,170* -0,285** 0,036 0,371** -0,101 -0,017 -0,283** -0,103 -0,152 

Alacsony státusz -0,649** -0,761** -0,465** 0,357** 0,544** 0,356** 0,383** -0,658** -0,176* -0,180* 

Státuszdiverzitás 0,600** 0,232** 0,279** -0,277** -0,182* -0,304** 0,049 -0,087 0,099 0,202* 

60 év felettiek -0,052 0,182* -0,083 -0,170* 0,029 0,100 -0,221** -0,051 0,219** 0,210* 

Középvégzettség 0,159 0,265** 0,113 0,047 0,046 -0,157 -0,007 -0,122 -0,237** -0,078 

Diplomások 0,654** 0,735** 0,514** -0,481** -0,650** -0,503** -0,359** 0,767** 0,309** 0,226** 

 
 

34. melléklet: A Kertváros övezeten belül lévő választói magatartás és társadalmi összefüggések 2010 előtt 

 Részvétel 
Fidesz 

1998-2006 
MSZP 1994-2006 FKgP 1990-1998 

SZDSZ 
1998-2006 

MIÉP 1994-2006 

 1990 2001 2001 1990 2001 1990 2001 2001 1990 2001 

Magas státusz 0,641** 0,762** 0,550** -0,606** -0,669** -0,405** -0,433** 0,718** 0,359** 0,387** 

Közepes státusz 0,126* -0,253** -0,297** -0,002 0,372** -0,104 0,210** -0,316** 0,016 -0,236** 

Alacsony státusz -0,590** -0,756** -0,494** 0,515** 0,596** 0,382** 0,399** -0,677** -0,311** -0,335** 

Státuszdiverzitás 0,583** 0,045 0,015 -0,507** 0,069 -0,364** 0,103 -0,284** 0,319** -0,027 

60 év felettiek -0,108 0,101 0,014 -0,069 -0,076 -0,054 -0,035 0,060 0,070 0,036 

Középvégzettség 0,363** 0,098 -0,059 -0,153* 0,221** -0,112 0,166** -0,381** 0,043 -0,184** 

Diplomások 0,631** 0,736** 0,562** -0,638** -0,700** -0,399** -0,430** 0,757** 0,390** 0,415** 
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35. melléklet: A Budapesten belül lévő választói magatartás és társadalmi összefüggések 2010 után 

 Részvétel 
Fidesz 

2010-2018 
MSZP 

2010-2018 
Jobbik 

2010-2018 
LMP 

2010-2018 
DK 2018 

Momentum 
2018 

Magas státusz 0,588** 0,280** -0,055 -0,868** 0,732** -0,089* 0,674** 

Közepes státusz -0,371** -0,424** 0,249** 0,693** -0,567** 0,139** -0,554** 

Alacsony státusz -0,660** -0,114** -0,111** 0,852** -0,730** 0,023 -0,637** 

Státuszdiverzitás -0,304** -0,152** 0,001 0,401** -0,263** -0,040 -0,241** 

65 év felettiek 0,404** 0,208** 0,177** -0,473** -0,029 0,069 0,072* 

Középvégzettség -0,098** -0,037 0,017 0,204** -0,216** 0,092** -0,182** 

Diplomások 0,574** 0,199** 0,023 -0,891** 0,763** -0,024 0,695** 

 
 

36. melléklet: A Belváros övezetében lévő választói magatartás és társadalmi összefüggések 2010 után 

 Részvétel 
Fidesz 

2010-2018 
MSZP 

2010-2018 
Jobbik 

2010-2018 
LMP 

2010-2018 
DK 2018 

Momentum 
2018 

Magas státusz 0,845** 0.037 0,159* -0,777** 0,535** -0.108 0,306** 

Közepes státusz -0,556** -0.110 -0.056 0,576** -0,348** 0.084 -0,194** 

Alacsony státusz -0,858** 0.016 -0,189** 0,740** -0,549** 0.108 -0,316** 

Státuszdiverzitás -0,657** -0.084 -0.108 0,661** -0,389** 0.107 -0,210** 

65 év felettiek 0,683** 0.099 0,287** -0,760** 0.038 0,178* -0.069 

Középvégzettség -0.046 0.122 -0,145* 0.088 -0.027 -0.038 -0.045 

Diplomások 0,860** -0.022 0,204** -0,773** 0,566** -0.088 0,331** 
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37. melléklet: A Budai villanegyed övezetében lévő választói magatartás és társadalmi összefüggések 2010 után 

 Részvétel 
Fidesz 

2010-2018 
MSZP 

2010-2018 
Jobbik 

2010-2018 
LMP 

2010-2018 
DK 2018 

Momentum 
2018 

Magas státusz 0,471** 0,060 0,255 -0,567** -0,142 0,187 0,156 

Közepes státusz -0,423** -0,038 -0,124 0,360** 0,090 -0,122 -0,223 

Alacsony státusz -0,483** 0,000 -0,395** 0,653** 0,127 -0,210 -0,080 

Státuszdiverzitás -0,442** -0,063 -0,317* 0,637** 0,172 -0,207 -0,080 

65 év felettiek 0,033 0,279* 0,301* -0,699** -0,346** 0,163 -0,307* 

Középvégzettség -0,183 0,060 -0,120 0,260 -0,212 -0,019 -0,071 

Diplomások 0,459** -0,014 0,392** -0,696** -0,134 0,313* 0,093 

 
 

38. melléklet: A Lakótelep övezetben lévő választói magatartás és társadalmi összefüggések 2010 után 

 Részvétel 
Fidesz 

2010-2018 
MSZP 

2010-2018 
Jobbik 

2010-2018 
LMP 

2010-2018 
DK 2018 

Momentum 
2018 

Magas státusz 0,643** -0,094 0,273** -0,752** 0,662** -0,131 0,659** 

Közepes státusz -0,362** -0,101 -0,067 0,526** -0,448** 0,265** -0,488** 

Alacsony státusz -0,749** 0,287** -0,436** 0,780** -0,676** -0,051 -0,578** 

Státuszdiverzitás 0,239** -0,149* 0,241** -0,234** 0,100 0,044 0,052 

65 év felettiek 0,141* 0,263** 0,263** -0,397** -0,298** -0,016 0,044 

Középvégzettség -0,059 0,123 -0,118 0,048 -0,122 0,221** -0,075 

Diplomások 0,733** -0,258** 0,411** -0,822** 0,725** -0,007 0,661** 
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39. melléklet: A Vegyes övezetben lévő választói magatartás és társadalmi összefüggések 2010 után 

 Részvétel 
Fidesz 

2010-2018 
MSZP 

2010-2018 
Jobbik 

2010-2018 
LMP 

2010-2018 
DK 2018 

Momentum 
2018 

Magas státusz 0,664** -0,157 0,365** -0,870** 0,769** -0,041 0,713** 

Közepes státusz -0,056 -0,006 -0,026 0,377** -0,437** 0,085 -0,406** 

Alacsony státusz -0,767** 0,223* -0,444** 0,871** -0,728** -0,008 -0,683** 

Státuszdiverzitás -0,289** 0,212* -0,232* 0,282** -0,299** 0,062 -0,196* 

65 év felettiek 0,390** -0,133 0,514** -0,417** -0,168 0,132 0,034 

Középvégzettség -0,151 0,046 -0,031 0,248** -0,263** -0,047 -0,236* 

Diplomások 0,651** -0,214* 0,410** -0,876** 0,784** -0,032 0,743** 

 
 

40. melléklet: A Kertváros övezetében lévő választói magatartás és társadalmi összefüggések 2010 után 

 Részvétel 
Fidesz 

2010-2018 
MSZP 

2010-2018 
Jobbik 

2010-2018 
LMP 

2010-2018 
DK 2018 

Momentum 
2018 

Magas státusz 0,670** 0,019 0,280** -0,842** 0,792** -0,208** 0,703** 

Közepes státusz -0,266** -0,171* -0,033 0,585** -0,519** 0,183** -0,543** 

Alacsony státusz -0,739** 0,061 -0,345** 0,794** -0,762** 0,187** -0,634** 

Státuszdiverzitás -0,078 0,223** -0,333** 0,340** -0,334** 0,047 -0,319** 

65 év felettiek 0,352** 0,071 0,155* -0,177** -0,077 0,011 -0,069 

Középvégzettség -0,111 -0,002 -0,061 0,272** -0,233** 0,057 -0,182** 

Diplomások 0,648** -0,009 0,317** -0,859** 0,800** -0,170* 0,706** 
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41. mellékelt a voksdiverzitás és a részvétel összefüggései 

 
  



142 
 

Témavezetői nyilatkozat 

 

 

 

Tanúsítom, hogy az értekezésben foglaltak a doktorjelölt önálló munkáján alapulnak, az 
eredményekhez önálló alkotó tevékenységével meghatározóan hozzájárult. Az értekezés 
anyagát szakmai szempontból támogathatónak ítélem meg, elfogadását javaslom. 

 

 

Szeged, 2022. március 29.  
  ........................................................  
 (témavezető) 
 

 


