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I. A témaválasztás indoklása, szakirodalmi előzmények 

A bizonyos időközönként megtartott szabad választások a demokráciák 
nélkülözhetetlen kellékei, ami azon kívül, hogy a népszuverenitást biztosítja 
a választók akaratának érvényesítésével, önmagán túlmutató információkkal 
is szolgál a társadalomról, valamint annak tér- és időbeli átalakulásáról. A 
választói magatartás kutatói az 1940-es évektől kezdve figyelték meg, hogy 
a különböző társadalmi csoportok térben jellegzetesen eltérő és időben 
meglehetősen állandó választói magatartással rendelkeztek (LAZARSFELD, 
P.F. et al. 1944; LIPSET, S.M.–ROKKAN, S. 1967). Ráadásul nem csak a 
társadalmi összetétel, hanem az adott helyek jellegzetességei – többek 
között a történelmi múlt, vagy a választók között meglévő információs 
áramlások – is befolyásolják a választói magatartást, így a földrajznak 
kiemelt szerepe van ezek vizsgálatában (COX, K.R. 1969; JOHNSTON, R.J. 
1986). 

Az 1970-es évek posztfordi társadalmi-gazdasági fordulata azonban 
változást hozott abban a tekintetben, hogy a fejlett országok társadalmi 
szerkezete jelentős mértékben átalakult. Ezzel együtt a korábban 
meghatározó – ideológiai értelemben jobb-bal megosztottságon alapuló – 
pártrendszerek jelentéstartalma is átalakult, ami a szavazótáborok 
változását, a korábbi LIPSET és ROKKAN (1967) által leírt társadalmi 
törésvonalak oldódását (dealignment), illetve újraformálódását (realigment) 
hozta magával (VON SCHOULTZ, Å. 2017). Magyarországon viszont csak a 
rendszerváltozás után indultak meg ezek a folyamatok, így mind társadalmi-
gazdasági értelemben (posztfordi átmenet), mind a választói magatartás 
tekintetében egy megkésettség jellemezte hazánkat, más posztszocialista 
országgal egyetemben. 

Mindezen társadalmi-gazdasági változások a nagyvárosi tereket 
érintették a leginkább, hiszen a posztfordi átalakulás e térségek foglalkozási 
szerkezetében- (zsugorodó ipari munkásság, a szolgáltatói szektor 
robbanásszerű fejlődése), és térbeli folyamataiban is (belső 
szuburbanizáció, dzsentrifikáció, városi szegénység stb.) nagymértékű 
átrendeződést hozott (KOVÁCS, Z. 1998; KOVÁCS, Z.–SZABÓ, B. 2016). A 
nagyvárosok belső szerkezetének tér-, és időbeli átalakulása indokolja 
annak minél nagyobb felbontású elemzését. A választási eredmények ennek 
megfelelő információt szolgáltatnak, így azok vizsgálata fontos a választói 
magatartás és annak változásának (mint okozatok) megértése, a mögöttes 
társadalmi és földrajzi tényezők feltárása, másrészt (mint indikátor) az adott 
terület társadalmi folyamatainak átfogó értelmezése céljából (CHARNEY, I.–
MALKINSON, D. 2015). Jelen doktori kutatás mindezek alapján a választói 
magatartás térbeliségének, illetve időbeli változásainak feltárására irányul 
nagyvárosi környezetben – Budapest példáján. 
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II. A választói magatartás elméletei és azok földrajzi aspektusai 

A fejlett demokráciákat az 1970-es évek előtt rendkívül stabil 
törésvonalak jellemezték, amelyek nagyrészt leképezték az egyes pártok 
szavazótáborait is. A mikro-szociológiai- (BERELSON, B.R. et al. 1954), a 
társadalmi törésvonal- (LIPSET, S.M.–ROKKAN, S. 1967) és a 
pártidentifikációs (CAMPBELL, A. et al. 1960) elméletek bár különböző 
irányokból, de egyetértettek a rendszer stabilitásában és 
továbböröklődésében a társadalmon belüli kommunikációs hálózatokon és 
kapcsolatrendszereken keresztül. Ezen kívül a közgazdaságtani alapú 
racionális választás (DOWNS, A. 1957) elméletéből deduktívan levezethető 
a stratégiai voksolás jelensége, amely szerint a választó nem az elsődleges, 
hanem sok esetben a választási esélyeket figyelembe vevő, másodlagos 
preferenciájára voksol (BLAIS, A. et al. 2001). A hazai választási rendszer 
többségi irányba való eltolódásából kifolyólag, ez egyre inkább jellemzi a 
magyar választói magatartást is (VIDA, GY. 2020). 

A választási földrajz ezen elemek földrajzi térbe történő beágyazásával 
csatlakozott a társtudományok által feltárt választói magatartás 
vizsgálatokhoz, hiszen ezek – az akkori tömegmédia által uralt időszakban 
is – elválaszthatatlanok voltak fizikai, földrajzi környezetüktől. Ehhez 
kapcsolódnak a hazai szakirodalomban eddig kevésbé gyökeret vert 
fogalmak, a szomszédsági hatás (JOHNSTON, R.J. et al. 2004) és az azt 
kiterjesztő kontextus elmélet is (AGNEW, J. 1996). A szomszédsági hatás a 
földrajzi térben egymáshoz közel élők egymásra gyakorolt hatását jelenti, 
amelynek révén az egy helyen élők politikai nézetei közelednek, és akár a 
társadalmi hátterükből fakadó, várható választói viselkedésüket is 
felülírhatják. A kontextus elmélet terjeszti ki ezt azáltal, hogy az egyes 
helyeknek merőben eltérő történelme, hagyományai, gazdasági-, illetve 
népesedési– jellemzője van, amelyek mind befolyással vannak a választói 
magatartásra. 

A posztfordi társadalmi-gazdasági fordulattól kezdve azonban a 
választói magatartás instabillá vált, így szükségessé vált a korábbi 
törésvonalak feloldódásának, illetve átrendeződésének vizsgálatára. 
Ugyanis a korábban feltárt elköteleződések (alignment) – az egyes pártok 
szavazótáborainak meghatározott társadalmi csoportokba való 
beágyazottságai – megváltoztak egyrészt a társadalmi szerkezet átalakulása, 
másrészt a pártok ideológiai mozgásai által (LANE, J.E.–ERSSON, S. 1997). 
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 csupán átrendeződnek 
(realignment), új törésvonalakat létrehozva (KRIESI, H. 2010). Az ipari 
munkásokra és az általuk működtetett szakszervezetekre építő baloldal 
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egyre inkább elveszítette bázisát a fordi ipari termelés leépülése nyomán, 
így ezek a pártok az 1980-as 90-es évektől centrista fordulatot hajtottak 
végre és a jóléti állam szabályozó rendszerének leépítését, racionalizálását 
tűzték ki célul (DALTON, R.J.–MCALLISTER, I. 2015). Ezáltal számos 
országban, a klasszikus baloldal által hátrahagyott társadalmi csoportok, 
kiegészülve a globalizáció veszteseivel a populista – néhol a radikális és 
szélsőséges – jobboldal irányába fordultak (OLSEN, J. 2018). E mellett 
számos országban (köztük Magyarországon is) a korábban mérsékelt-
jobboldalnak számító pártok populista fordulatot vettek, s egyszerű 
üzeneteikkel és elit-ellenességükkel a gazdaságilag kiszolgáltatott rétegeket 
célozták meg (PLENTA, P. 2020; ROGERS, S. 2020; RYDLINSKI, B.M. 2018). 

A kontextus elmélet alapvetéseit elfogadva a választói magatartás 
sajátos térbeli-társadalmi jellemzői figyelhetjük meg a nagyvárosi 
térségekben, ahol nagyfokú tér-, és időbeli változékonyság a jellemző. 
Ráadásul a választói magatartás több eleme, köztük a részvétel, jó 
indikátora lehet számos lokálisan megjelenő városi társadalmi folyamatnak. 
Azok a területek ugyanis, ahol a lakónépesség politikailag aktív, az egyrészt 
a választási részvétel arányában is megmutatkozik, másrészt az adott hely 
ügyeinek képviselete – a politikai térben való reprezentációja – is 
hatékonyabban érvényesül. Ezáltal a választásokon való részvétel térbeli 
különbségei az adott terek érdekérvényesítő képességeinek és 
reprezentációjának a fokmérője is lehet (LIJPHART, A. 1997). Mindemellett 
a részvétel időbeli változása jelezheti az adott terület társadalmi 
átrendeződését is, utalhat helyi szinten meglévő konfliktusokra, vagy az 
állami intézményekbe vetett bizalom és ezzel a társadalmi tőke és a helyi 

kohézió csökkenésére (PUTNAM, R.D. 2000). Ez utóbbival összefüggésben 
vizsgálja több tanulmány a diverzitás és a választási részvétel közötti 
kapcsolatot (ALESINA, A.–LA FERRARA, E. 2000, 2002; HERO, R.E. 1998, 
2007; FIELDHOUSE, E.–CUTTS, D. 2008a, b). A nemzetközi szakirodalom 
alapján a magasabb fokú vagy növekvő diverzitás hatása a helyi kohézióra 
nem egyértelmű, egyesek a részvétel mobilizációját, mások annak 
csökkenését tapasztalták. Ezen kívül nem csak a részvétel, hanem a pártok 
támogatottságának tér- és időbeli változása is utalhat az adott politikai 
szereplő teljesítményére adott választói reakciókra, vagy az adott terület 
társadalmi átrendeződésére is (CHARNEY, I.–MALKINSON, D. 2015). 
Ugyanis egy párt gyors és jelentős támogatottság csökkenése bizonyos 
területeken utalhat az ott élők bizalomvesztésére vagy más politikai témák 
megjelenésére. Mindemellett a voksdiverzitás mértéke a helyben élők 
ideológiai sokszínűségének fokmérője is lehet. Ráadásul egyes kutatások 
alapján a voksdiverzitás a választási részvétel szintjével is összefüggésben 
van, e szerint ugyanis ahol egy irányba szavaznak a választók, ott az 
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összetartozás miatt, míg ahol heterogén a voks, ott a szereplők közötti éles 
verseny miatt magas a részvétel, ezáltal U-alakú összefüggés mutatható ki 
(CAMPBELL, D.E. 2006). 

A dolgozat a nemzetközi szakirodalom eredményeiből kiindulva és 
azokat posztszocialista kontextusba helyezve igyekszik feltárni a hazai 
viszonylatban egyetlen világváros – Budapest – rendszerváltozás utáni 
országgyűlési választási eredményeinek tér- és időbeli szabályszerűségeit. 

III. A kutatás kérdései 

A témaválasztás és az elméleti keretek alapján a doktori dolgozat a 
magyar főváros választási földrajzi térszerkezetét, annak változásait, 
valamint társadalmi-gazdasági, illetve földrajzi tényezőit tárja fel a 
következő kérdések mentén: 

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 kutatás első kérdése módszertani jellegű, amely abból fakad, hogy a 
mintaterület sajátosságaiból adódó térszerkezeti jellemzők térképezéséhez 
szükséges adatbázisok (a választási eredményeket tartalmazó szavazóköri és 
a népszámlálások társadalmi adatait tartalmazó számlálókörzetek) 
inkonzisztens térfelosztásban találhatóak, így ezek együttes kezeléséhez 
először a térfelosztás módosítása, harmonizációja szükséges. Az így 
kifejlesztett eljárás alapján létrehozott adatbázis matematikai-statisztikai 
elemzésével kíséreltem meg a doktori kutatás további kérdéseire választ 
adni. 

IV. Adatgyűjtés és az alkalmazott kutatási módszerek 

A kutatási kérdések megválaszolása – a hosszú időintervallum és a 
mintaterület kiterjedtsége miatt – komplex kvantitatív módszertannal volt 
lehetséges. A választási eredmények legalacsonyabb területi léptéke a 
szavazókör, amelyekben a szavazatokat fizikailag számolják, így az ott 
rögzült információk tovább nem bonthatóak. Az ezekhez tartozó 
közterületeket (tehát a szavazókör területét) azonban minden választásra – a 
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lebonyolíthatóság érdekében – megváltoztatják. Ráadásul ezek a 
területegységek nem esnek egybe a népszámlálások alkalmával használt 
számlálókörzeti határokkal sem (amelyek egy része idővel szintén 
módosul), így nem csupán a különböző időpontokban keletkező választási 
eredmények és népszámlálási adatok, hanem a különböző dimenziók 
térfelosztásai között is eltérések találhatóak. Ezek együttes használatához 
olyan automatizált eljárás kifejlesztésére volt szükség, amely képes egy 
adatbázisba rendezni az inkonzisztens térfelosztásban található adattáblákat. 

A területi interpoláció (areal interpolation) egy gyűjtőnév azon 
algoritmusokra, amelyek képesek inkonzisztens térfelosztásban található 
adatbázisok reaggregációjára. Ez a magyar szakirodalomban eddig még 
nem jelent meg, így az ezen belül található módszerek – területi súlyozás és 
a dasymetrikus térképezés – alapelveit felhasználva és azokat 
továbbfejlesztve új algoritmus – a terület-alapú és dasymetrikus pont 
allokációs interpolációs módszer – kidolgozása és alkalmazása történt meg 
a doktori kutatás során (KOVALCSIK, T. et al. 2021). A kidolgozott eljárás – 
a dasymetrikus térképezés alapelvének megfelelően – figyelembe veszi a 
közigazgatási határon belül található lakatlan területeket (utcák, 
mezőgazdasági területek, ipari létesítmények, közigazgatási vagy gazdasági 
funkciójú telkek stb.), valamint a lakótelepi- és kertvárosi beépítési mód 
közötti népsűrűség különbségeit. A módszer előnye, hogy vizuálisan is 
validálható, valamint a pont réteg létrehozásával további különböző 
térfelosztásban található adatbázisok is hatékonyan integrálhatóak. Ezzel az 
eljárással a rendszerváltozás óta megtartott országgyűlési választások 
szavazóköri szintű eredményeit és a három népszámlálás számlálókörzeti 
társadalmi adatait szintetizáltam egy adatbázisba. 

A kutatás második, harmadik, illetve negyedik kérdésére az így 
létrehozott adatbázis matematikai-statisztikai módszerekkel történő 
kiértékelésével válaszoltam. A főváros társadalmi-gazdasági 
térszerkezetének meghatározásához az ISCO foglalkozási kategóriákból 
képzett státuszcsoportok és ezek diverzitását mérő Simpson-index 
térbeliségét vizsgáltam Pearson korrelációs együtthatók és a Local Moran 
segítségével. E mellett a választói aktivitás térszerkezetét a relatív 
részvételek időbeli változásának tipizálásával és e kategóriák térképezésével 
vizsgáltam. A választói magatartás térszerkezetét és annak változását az 
egyes pártok listás eredményeinek és ezek választások közötti 
százalékpontos változásának K-közép klaszteranalízisével határoztam meg. 
A társadalmi és a politikai términtázatok közötti összefüggéseket szintén 
Pearson korrelációs együtthatókkal számszerűsítettem, majd az egyes 
beépítési módokon belül található kontextuális hatást mutattam ki a területi 
Simpson-paradoxon meglétének vizsgálatával. 
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V. A kutatás eredményeinek tézisszerű összefoglalása 

A kutatásaim alapján a következő téziseket fogalmaztam meg: 

 A választási részvétel tér- és időbeli változékonysága erősen 
összefügg az egyes helyek társadalmi összetételével és annak 
változásaival, ráadásul rámutat a konfliktusokkal terhelt 
területekre. 

A választási aktivitást a kialakított területegységek választási részvétel 
változásának tipizálásával vizsgáltam (1. ábra). A kategóriák földrajzi 
elhelyezkedése alapján megállapítható, hogy a részvétel területi 
különbségeinek jelentős társadalmi státuszbéli meghatározottsága van, 
ugyanis azok a területek rendelkeznek tartósan magas részvétellel, amelyek 
magas státuszú népességgel rendelkeznek. Ezáltal az alacsony aktivitással – 
tehát alacsony politikai reprezentativitással és érdekérvényesítő képességgel 
– rendelkező területek inkább alacsony státusszal jellemezhetők, amely a 
területi egyenlőtlenségek újratermelődéséhez vezet. Ezen kívül a választási 
részvétel szintjének időbeli változása is jellemzi 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 magas státuszúak 
beköltözéséből fakadó diverzitásnövekedéssel jellemezhető városperemi 
„belső szuburbiákban” tartósan növekszik a részvétel. 

1. ábra A relatív választási részvétel térszerkezete Budapesten 

 
Az NVI választási eredményei alapján saját szerkesztés 
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 A választások között – területileg eltérően – változó választási 
részvétel 2010-ig meghatározó befolyásoló tényezője volt a 
választási eredményeknek. 

A választási részvétel időben és területileg is eltérő változása kedvezett 
a választást megnyerő politikai szereplőknek. Míg a magas részvétel rendre 
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 nagymértékű távolmaradása okozta, hogy a 
Fidesz a megyei listán majdnem ugyanannyi szavazatot kapott, mint a 
Budapesten rendkívül erős baloldal (2. ábra 1994-1998). 2002-re az MSZP 
újra képes volt e szavazók mobilizálására (2. ábra 1998-2002), 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 mutatott összefüggést más pártok 
támogatottságának változásával is, így kijelenthető, hogy az utóbbi három 
választás esetében ez nem volt szorosan befolyásoló tényező. 

2. ábra: A részvétel változása és a győztes párt támogatottság változása 
közötti összefüggés 1994 és 2002 között 

1994-1998 

 

1998-2002 

Az NVI választási eredményei alapján saját szerkesztés 
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 A stratégiai voksolás jelensége 2014-ig nagyrészt az egyes 
jelölőszervezetek egyéni jelöltjeinek hiányából és kisebb részt az 
egyes jelöltek esélyességének javításából fakadt, 2018-ban 
azonban már tömeges méretűvé vált. 

A racionális választásból deduktívan levezethető – stratégiai voksolás – 
jelenségét a vegyes rendszerből fakadó „két szavazat” jelölőszervezetek 
között történő megosztásaként definiáltam. Mivel a szavazó feltételezhetően 
az egyéni győzelemre inkább esélyes, de számára ideológiai szempontból 
nem a leginkább megfelelő jelöltre adja le a voksát. Ezek alapján a 
fővárosban 1990-ben voltak olyan területek, ahol a szavazók 20-30%-a 
voksolt e stratégia mentén, azonban ez abból fakadt, hogy nem minden 
megyei listát állító pártnak sikerült minden választókerületben egyéni 
jelöltet is állítania. A pártok számának jelentős csökkenésével ez az arány is 
jelentősen csökkent, viszont a 2018-as országgyűlési választás ebben a 
tekintetben formabontónak bizonyult. Ugyanis az ellenzéki oldal koordinált 
jelöltállítása és a stratégiai – a legesélyesebb ellenzéki jelöltre való – 
szavazásra buzdítása korábban soha nem látott arányú szavazót késztetett 
szavazatának megosztására. Ez azonban a Fidesz jelöltjei számára is 
jelentős plusz szavazatot biztosított, ugyanis a Jobbik listájáról átszavazók 
egy része a regnáló kormánypárt jelöltjét támogatta egyik szavazatával. 

 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 polarizáció 
erősödött. 

Az egyes választásokon kialakult pártlistás eredmények és azok 
változásai alapján megállapítottam 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 rengeteg szavazót veszített a 
pesti oldalon (15-20%), amelyből nagyrészt a választásokon győztes MSZP 
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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 és területi háttérrel 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 részt 
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 is 
saját bázisában tudhatta 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 rivalizáló politikai tömb, melyeknek 
földrajzi mintázata is kimutatható 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 (3. ábra). Ez a szembenállás földrajzilag 
polarizálódott a 2006-os országgyűlési választásra. 

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

 
Az NVI választási eredményei alapján saját szerkesztés 
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 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 azonban még a korábbinál is erősebb 
megjelenéséhez 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 az alacsonyabb társadalmi státuszúakhoz kötődő 
szavazóbázisát is. A szocialistákat elhagyó szavazók nem egységesen – 
hanem három különböző irányba – távoztak, nagyrészt a Fidesz és az 
újonnan megalakult Jobbik, kisebb részt a szintén újonnan megalakult 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 kizárólag 
ezeken a területeken kapott támogatást. Az LMP nagyrészt a 2010-es 
választásokon már nem induló SZDSZ szavazóbázisát, kisebb részben az 
iskolázottabb MSZP szavazókat hódította meg. Ezáltal a státusz-alapon 
baloldalra szavazók jobboldal, illetve radikális jobboldal irányába fordulása 
hazánkban Budapesten 2010-ben történt meg. 

 A 2010 utáni Fidesz támogatottsága a közepes- és az alacsony 
társadalmi státusszal jellemezhető területeken egyre nagyobb 
arányú, míg a magas státuszú területeken lassú és kismértékű 
csökkenés tapasztalható. 

Ebben az időszakban a Fidesz – főleg a 2015-ös migráns válság nyomán 
– populista fordulatot vett (ENYEDI, ZS. 2020; GESSLER, T. et al. 2021; KISS, 
B.–SZABÓ, G. 2018; KÖRÖSÉNYI, A. 2017, 2019; KÖRÖSÉNYI, A.–PATKÓS, 
V. 2017; PLENTA, P. 2020; RYDLINSKI, B.M. 2018; SZELÉNYI, I. 2016). Ez a 
2010-es választások alkalmával megszerzett szavazók megtartása 
szempontjából racionális lépés volt, ugyanis a populista politikai 
kommunikáció leginkább az alacsonyabb státuszúakat célozza meg (GUTH, 
J.L.–NELSEN, B.F. 2019). Míg a 2014-es választásokra még megtartotta a 
korábbi términtázatát, addig 2018-ra a Fidesz támogatottságának térbelisége 
teljesen elvesztette a státusz- és a végzettségbéli összefüggéseit, amely – az 
előző mintázatait figyelembe véve – arra enged következtetni, hogy az 
alacsonyabb státuszúak körében egyre népszerűbb lett, míg a magas 
státuszú és végzettségű területeken egyre csökkent a támogatottsága. 
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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 (ANGYAL, E.É. et al. 2017) – Momentum Mozgalom. 

4. ábra A Fidesz támogatottságának társadalmi-gazdasági státusz 
összefüggései 

 
Az NVI választási eredményei és a KSH népszámlálási adatok alapján saját 

szerkesztés 

 Az egyes szavazótáborok átalakulásának üteme függ a gazdasági 
helyzettől és a szavazótábor társadalmi-gazdasági státuszbéli 
összetételéből: recesszió idején az alacsonyabb státuszú rétegek 
esetében nagyobb a szavazatok volatilitása. 

A vizsgált időszakban két alkalommal történt jelentős – ideológiai 
oldalak közötti – szavazótábor átrendeződés (5. ábra). 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 
válság befolyásolta a választói magatartást, mindkét alkalommal az 
alacsonyabb társadalmi státuszúakkal 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. Mindezek mellett a magas társadalmi-
gazdasági státuszú területek inkább lassú átrendeződéssel jellemezhetőek, 
amelyet kevésbé befolyásolnak a gazdasági ciklusok. Ezek a megállapítások 
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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. 

5. ábra Az 1990 és 94 közötti MDF-MSZP (balról) és a 2006 és 2010 
közötti MSZP-Fidesz (jobbról) átrendeződés 

 
Az NVI választási eredményei alapján saját szerkesztés 

 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 (6. ábra), MSZP és MIÉP, valamint a 
2010 utáni Fidesz (7. ábra), LMP és Momentum szavazóbázisainak 
Budapest egészében 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 státusztól, tehát különböző státuszú, 
de azonos övezetben lakó választók szavaznak hasonlóképpen. Kivétel volt 
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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. 

6. ábra A 2010 előtt a Fidesz szavazótáborainak társadalmi összefüggései 
övezetenként 

 
Az NVI választási eredményei és a KSH népszámlálási adatok alapján saját 

szerkesztés 

7. ábra: A 2010 után a Fidesz szavazótáborainak társadalmi összefüggései 
övezetenként 

 
Az NVI választási eredményei és a KSH népszámlálási adatok alapján 

saját szerkesztés 
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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 átalakulásának 
számszerűsítése szempontjából, azonban a leírt összefüggés kizárólag a 
kétpólusú rendszerrel jellemezhető időszakban ért el szignifikáns szintet. 
Így kijelenthető, hogy ez az összefüggés leginkább a többségi rendszerekre 
jellemző kétpárti struktúrában érvényes. Ezen kívül a voksdiverzitás mérése 
kizárólag adatredukciós szempontból járul hozzá az eredmények 
értelmezéséhez. 

VI. Az eredmények gyakorlati hasznosíthatóságának területei 

A doktori dolgozat eredményei mind a tudományos diskurzus, mind a 
szakpolitika számára hasznosíthatóak. 
 A kutatás elméleti hozadéka a pártok cserélődésének (party 

replacement) három típusa mellé egy negyedik típus – az abszorpció 
– azonosítása és bevezetése a szakirodalomba. E kategóriával írható 
le a több párt szavazóbázisaiból választókat megszólítani képes 
politikai szervezet szavazatnövekedése. Mindemellett a fogalom 
aktualitását az adja, hogy a küszöbön álló 2022-es országgyűlési 
választások egyik legnagyobb kérdése éppen az, hogy ez a folyamat 
az ellenzéki oldalon miként zajlik majd le. 

 A kutatás elvégzéséhez szükséges és a dolgozat keretein belül 
kifejlesztett – a magyar szakirodalomban eddig ismeretlen – területi 
interpolációs (areal interpolation) módszer – a terület-alapú és 
dasymetrikus pontallokációs interpoláció – alkalmas az 
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inkonzisztens térfelosztású adatbázisok együttes használatára. E 
probléma megoldása minden olyan tudományterület számára hasznos 
lehet, mely területileg aggregált, másodlagos adatforrást használ fel. 

 A feltárt – hosszú idősoros és nagy felbontású – választási 
eredmények átrendeződései hasznos információval szolgálhatnak az 
országosan meglévő – és közvéleménykutatások által feltárt – 
folyamatok alacsony léptékű összefüggéseinek, illetve az esetleges 
ellentmondások (területi Simpson-paradoxonok) meglétének 
kimutatásával. Ezzel a választáskutatás és a közvélemény is 
pontosabb képet kap a hazai választói magatartás alakulásáról. 

 A dolgozat során vizsgált választási részvétel változásának térbeli 
elemzése a várospolitika számára nyújt könnyen implementálható 
módszert a helyi konfliktus sújtotta térségek azonosítására, valamint 
az egyenlőtlen területi reprezentáció és a hátrányos területi helyzet 
újratermelődésének feltárására. Ezek mentén kijelölhetőek a 
településen belül azok a helyek, ahol a fejlesztés és a tervezés 
együttműködési és partnerségi irányelveinek érvényesítéséhez a 
leginkább szükséges a helyben élők mobilizálásának ösztönzése. 

VII. A kutatás jövőbeli lehetséges irányai 

A kutatás mindezek mellett számos korláttal is rendelkezik, amelyek 
további vizsgálatokat igényelnek. 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 tudtam volna. Ezt orvosolná egy a 
mintaterületen elvégzett, területi alapon (Budapest száz egyenlő lakossal, 
valamint hasonló beépítési móddal, társadalmi szerkezettel és választói 
magatartással rendelkező területegységére) végzett reprezentatív kérdőíves 
felmérés. Ez azonban csak a legutóbbi szavazótábori átrendeződések okaira 
tudna választ adni, a rendszerváltozás környéki átrendeződésekre már nem. 

További lehetséges kutatási irány a vizsgálat kiterjesztése az ország 
teljes területére, amellyel további (urbánus-rurális vagy vallási) 
törésvonalak kialakulása és átrendeződése válhatna számszerűsíthetővé, 
valamint érdemben lehetne vizsgálni a választási győzelem, illetve vereség 
kiváltó okait. A fővárosi eredmények modellezése ugyanis kizárólag erre a 
mintaterületre vonatkoztatva válaszol a pártok támogatottságának alakulása 
mögött meghúzódó tényezőkre. Ezen kívül a választói magatartásra nem 
csak a szavazók fizikai környezete van hatással, hanem a virtuális tér, a 
közösségi média felületeken zajló diskurzusok is, amelyek részben 
összekötnek fizikailag távol lévő társadalmi csoportokat is, így a 
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szomszédsági hatás is új keretekben értelmezhető (AGNEW, J. 2020). E tér 
kutatása fejlettebb informatikai tudást és algoritmusok használatát igényli a 
geográfusoktól, mint az eddig használtak, azonban az elkerülhetetlen az 
életünket egyre inkább meghatározó kibertér földrajzos vizsgálata is, a 
választói magatartás tényezőinek mélyebb megértése érdekében. 

VIII. Summary 

The aim of the research was to analyse the spatial structure of voting 
behaviour, its long-term changes, and the socio-economic context of its 
(re)arrangement, as well as the characteristics of post-socialist countries 
through the case study of the capital of Hungary – Budapest. To do this, a 
comprehensive database was created for a longer period 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 became possible by the area-based 
and dasymetric point allocation interpolation algorithm developed during 
the research. The unique database was necessary due to the nature and 
internal diversity of the study area, since a statistically significant result can 
only be obtained using an integrated database. Based on my results, it can 
be stated that the initial unstable voting behaviour was quickly replaced the 
socio-economic cleavages after the change of regime similarly to the more 
developed democracies. As a consequence, areas with high social status 
tended to vote for the right, whereas lower-status neighbourhoods voted for 
the left. This pattern changed in 2010, when due to the populist turn of the 
ruling party Fidesz and the defeat of the left party, the lower social status 
population turned toward the right, in line with recent international trends in 
the voting behaviour literature. According to our findings, voter turnout and 
its spatially changing variations had a particularly strong explanatory power 
in the selection of both the final winner of the elections and the urban 
conflict zones. Besides them the contextual effect was analysed with the 
help of the territorial Simpson paradox. The analysis also explored the 
relationships between voter turnout, social status- and vote diversity. 
Finally, based on the combination of these indicators, the level of social 
cohesion within the neighbourhoods was analysed. 
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