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Választási eredmények Budapest  
történelmi munkásnegyedeiben,  

1994–2014

A hagyományos törésvonal-elméletek (Lipset–Rokkan 1967) szerint a 
munkásság választói viselkedése a gazdasági törésvonal segítségével 
vázolható föl, vagyis az iparban dolgozó fizikai munkások a munkás
érdekeket képviselő szocialista pártokra szavaznak. Ennek földrajzi 
lenyomata alapján az iparosodott régiók, illetve a városokon belül a 
munkásnegyedek jelentik a baloldali, munkáspártok bázisát. További 
kutatások rámutattak arra, hogy nem pusztán a munkásság földrajzi 
koncentrációja eredményez munkáspárti többségű választókerületeket, 
hanem a negyedeken belül a szomszédsági hatás is érvényesül.

Egyrészről érvényes ugyan az osztályszavazás, vagyis az ipari mun
kahelyeken dolgozó és munkáskörnyéken élők nagyobb valószínűség
gel szavaznak a munkáspártokra (Dalton 2006). Ezen túl viszont angliai 
vizsgálatok azt próbálták bizonyítani, hogy nem pusztán a társadalmi 
helyzet és a pártválasztás között van kapcsolat, hanem a (társadalmi 
helyzettel erősen összefüggő) lakóhely és a pártpreferencia is össze
függ (Miller 1979). A szomszédsági hatás (neighbourhood effect) azon 
alapul, hogy a közvetlen kommunikáció hozza létre a hasonló választói 
viselkedést, vagyis egy adott környéken, ahol az emberek együtt élnek, 
megosztják nézeteiket egymással, így hatnak egymásra. Ez a hatás 
nemcsak egyirányú és nem csupán a hasonló társadalmi helyzetű 
egyének között áll fent, hanem egy negyeden belül hat a különböző 
társadalmi helyzetűekre is.

A nyugat-európai munkásság baloldali kötődése az évtizedek során 
jelentősen meggyengült. Ennek egyik oka a néppártosodás, amikor is 
a szocialista pártok már nem csak a munkások szavazatait keresték, 
viszont a kereszténydemokraták üzenetei is eljutottak e társadalmi 
csoporthoz, vagyis csökkent az osztályszavazás jelentősége (Dalton 
2006). Másrészről pedig a hagyományos munkásság is felbomlott, 
a dezindusztrializáció és a globalizáció miatt az európai munkásság 
nemcsak létszámában csökkent, hanem az új gazdasági szerkezet a 
munkásság hagyományos kötődéseit is felszámolta. Hozzájön még 
ehhez, hogy az 1970-es évektől a nagyvárosi munkásnegyedek egy 
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köszönhetően. Ezek a negyedek a városok legszegényebb részeit 
jelentették: ipari környezetbe ékelt alacsony komfortfokozatú lakó
épületekből álltak. A jóléti állam sok esetben ezek lebontásával és új 
lakónegyedek (lakótelepek) építésével próbált megoldást kínálni a 
munkásság lakásproblémáira (Turkington et al. 2004).

Az 1980-as évekig a munkásnegyedek lakói a baloldal bázisát jelen
tették, ez igaz volt a szociáldemokrata pártokra, például Nagy-Britan
niában (McAllister et al. 2001) vagy Hollandiában (Becker–Curperus 
2010); továbbá  a kommunista pártokra is, ahol jelentős tényezőnek 
számítottak, mint Franciaországban (Platone 1977) vagy Olaszország
ban (Bibes–Alix 1963). Az 1990-es évektől figyeltek fel arra, hogy az 
akkor megerősödő új szélsőjobboldali-populista pártok egyre inkább a 
munkásság körében népszerűek (Taggart 1995). A jelenségre többféle 
magyarázat is született, de a több országra kiterjedő összehasonlító 
kutatás szerint a gazdasági tényezőknek kisebb, a kulturálisnak 
viszont jelentős magyarázóereje van a szélsőjobbra való szavazás 
hajlandóságára (Oesch 2008). Vagyis míg korábban a munkásság bal
oldaliságában gazdasági és kulturális tényezők is szerepet játszottak, 
az új populista jobboldali pártok esetében a kulturális kérdések (ezen 
belül az idegenellenesség) bizonyultak meghatározónak (Lubbers et 
al. 2002).

Tanulmányunkban arra a kérdésre keresünk választ, hogyan ala
kultak a pártpreferenciák a korábbi budapesti munkásnegyedekben 
az 1989-es rendszerváltás utáni választásokon. Létezett, létezik-e 
baloldali fölény, és ha igen, mekkora ennek a mértéke? Kimutatható-e 
egyfajta baloldali tradíció, folytonosság a még a XX. század elején 
kialakult fővárosi (illetve korábban főváros környéki) „vörös övezet
ben”, és van-e különbség e régi munkástelepek és a szocializmusban 
épült lakótelepek között? A nyugat-európai folyamatokhoz hasonlóan 
lehet-e értelmezni a szélsőjobboldal 2010-es előretörését a munkás
negyedekben? A különböző munkásnegyedek között mekkorák és 
milyen irányúak az eltérések a pártpreferenciákban, főleg a baloldal 
és a szélsőjobb támogatottságában? E kérdések vizsgálata előtt rö
viden bemutatjuk a történeti előzményeket, a régebbi korok fővárosi 
választói magatartását.

Osztályszavazás Budapesten a XX. század első felében

A Horthy-korszakban a fővárosi pártok és irányzatok által kapott szava
zatok mögött valós társadalmi támogatottság is állt, ezért a választási 
rendszer korlátainak figyelembevételével az akkori eredmények alkal
masak a választói magatartás vizsgálatára (Ignácz 2013). A két világ
háború közötti, még kisebb méretű Budapesten nemcsak az összesített 
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folytonosságot mutatnak, az egyes politikai irányzatok határozott térbeli 
elkülönülésével. A főváros akkori területén a jobboldali pártok támo
gatottsága az öt budai kerületből négyben (I., II., XI., XII.) domináns, 
míg Pesten a Belvárosban (IV.), a Józsefváros (VIII.), a Ferencváros 
(IX.) és Kőbánya (X.) belső részein volt bázisuk, kiegészülve néhány 
zuglói (XIV.) és külső-ferencvárosi szavazókörrel. A liberálisok zárt te
rülete lényegében három pesti kerületre (V–VII.) korlátozódott, viszont 
ott, a Lipót-, az Újlipót-, a Teréz- és az Erzsébetvárosban, főleg azok 
belső részein kiugróan jó eredményeket értek el. A szociáldemokrata 
bázis ezzel szemben a város külterületein volt, elsősorban Angyalföld 
egészén (XIII.), továbbá több kerület (III., V–X., XIV.) külső részein. 
(Részletesebb választási térképekkel lásd: http://bpvalaszt.hu.)

A korabeli Budapest jellemző, stabil „választási térképe” mögött 
tartós társadalmi-politikai törésvonalak húzódtak. A társadalmi osztály 
és státus, azaz a polgárság és az alsóbb osztályok (a korabeli széles 
értelemben vett munkásság) szembenállása azonban önmagában még 
nem tekinthető törésvonalnak, mert nem voltak egyértelmű és egysé
ges táborok. Az elitet és a polgárságot megosztotta a keresztény–zsidó 
törésvonal, míg az alacsony státusúaknál jelentősen eltért a köz- és a 
magánszférában dolgozók választói magatartása. Így, bár a Magyar
országi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) ténylegesen munkáspárt 
volt, csak a liberálisok szervezetei minősültek egyértelműen polgári 
pártoknak, a jobboldaliakéi már nem. Ez a képlet fokozatosan alakult ki. 
A keresztény és nemzeti alapra helyezkedő jobboldal arra törekedett, 
hogy csökkentse a baloldali pártok és szakszervezetek befolyását 
az alacsony társadalmi státusú csoportok körében: a közszférában 
a baloldali (benne a szakszervezeti) mozgalmi tevékenység korláto
zásának fontos állomása volt az 1921. végi Bethlen–Peyer-paktum. 
Így a fővárosi választási adatok alapján 1930-ra már a közszférában 
dolgozó alacsony státusúak, köztük a munkások tömegei is a jobboldali 
pártok táborához tartoztak, azaz a jobboldal és a szociáldemokraták 
viszonylatában létrejött egy szűkebb, a köz- és magánszféra közötti 
megosztottság, illetve törésvonal. A jelenséget jól mutatja egy különle
ges szavazókör példája, amely egyedül a Magyar Királyi Állami Vas-, 
Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) kolóniájából állt. A döntően gyári mun
kások lakta területen azonban az MSZDP csak a szavazatok 23%-át 
szerezte meg, míg a jobboldali pártok 71%-ot kaptak. (Viszonyításul: 
Angyalföldön, a leginkább „klasszikus” munkáskerületben volt olyan 
szavazókör, ahol a szociáldemokraták 1930-ban 60%-ot értek el.) Nem 
véletlen, hogy a fővárosban az MSZDP mindig Angyalföldön szerepelt 
a legjobban, mert amellett, hogy ott volt a legmagasabb a munkás 
főbérlők és az iparban dolgozók aránya (mindkettő 60% körül 1930-
ban), a népesség túlnyomó többsége bérlakásokban élt és magánvál
lalatoknál dolgozott. A korabeli Budapest más külső, alacsony státusú 
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párhuzamosan csökkent a szociáldemokrata szavazók aránya. To
vábbi szavazóköri példák igazolják, hogy a közszolgálati altisztek, a 
közlekedésben dolgozók (fővárosi tömegközlekedés, MÁV), fővárosi 
közintézmények (pl. kórházak) alkalmazottai, továbbá a nem rendes 
bérleményekben, hanem szolgálati lakásokban, munkahelyükön és 
speciális telepeken lakók egymást átfedő csoportjai sokkal nehezeb
ben voltak elérhetők a baloldali ellenzéki párt számára. Az állam és a 
főváros irányítását szilárdan kezében tartó jobboldali hatalmi elit tehát 
a titkos szavazás mellett is jelentős befolyással bírt a valamilyen állami 
vagy fővárosi felügyelet alatt álló, alacsony státusú választók politikai 
értékválasztására.

Az 1930-as évek társadalmi és politikai átalakulása Budapesten az 
1939. évi országgyűlési választásokon mutatkozott meg. Az osztály
helyzeten és státuson alapuló törésvonal szempontjából a meggyengült 
szociáldemokraták megmaradtak munkáspártnak, míg a liberálisok 
polgári pártnak. A jobboldalon belül már összetettebb a helyzet: a 
hagyományos pártok inkább a magasabb, míg az új szélsőjobboldal 
inkább az alacsonyabb státusúak pártja, de ez a különbség nem olyan 
mértékű, hogy például az új szélsőjobb sikeresebben szerepeljen a 
munkás városrészekben, mint a hagyományos jobboldal. A köz- és 
magánszféra közötti korábbi egyértelmű törésvonal viszont eltűnt, még 
ha fent is maradtak bizonyos eltérő politikai jellemzők. Az új szélső
jobboldal a magánüzemek munkásai körében a szociáldemokraták, az 
állami és fővárosi alkalmazottak esetében a hagyományos jobboldal 
komoly vetélytársává tudott válni. Az új szélsőjobb munkásbázisát tehát 
nem kizárólag a szociáldemokraták adták, annak egy jelentős része 
olyan szavazói rétegekből állt, amelyekre korábban a hagyományos 
jobboldal gyakorolt befolyást.

A II. világháború utáni, 1945-ös választási eredmények hasonlóságot 
mutatnak a Horthy-korszakbeliekkel, annak ellenére, hogy a válasz
tójog jelentős kiterjesztésével, valamint a háború és a holokauszt mi
atti népességcsökkenéssel jelentősen megváltozott a választók köre.  
A fővárosban a polgári gondolatot képviselő kisgazdák alapbázisát a 
hagyományos jobboldali, magasabb státusú városrészek adták.  
A szociáldemokrata és a kommunista párt viszont nemcsak azokban a 
munkásnegyedekben szerepelt jól, ahol 1945 előtt az MSZDP, hanem 
a liberális irányzat korábbi belső-pesti, polgári bázisán is, összefüg
gésben az 1945-ös liberális polgári pártok gyengeségével. Az akkori 
ún. Budapest-környéki, azaz a később a fővároshoz csatolt települések 
választási eredményei is utalnak az osztályszavazás jelenségére: az 
ipari jellegű részeken döntően a baloldali pártok, míg a többi területen 
inkább kisgazdapárt szerepelt jobban. A szociáldemokraták és a kom
munisták kiugró eredményt értek el Csepelen és Soroksáron (össze
sítve 70% feletti szavazatarány), míg a kisgazdák a szavazatok több 
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püléseken, például Mátyásföldön, Rákosszentmihályon, Rákosligeten 
és Rákoshegyen (Hubai 2010).

A rendszerváltás utáni választások vizsgálatának módszere

A bevezetőben felvetett kérdéseink megválaszolásához az 1994–2014 
közötti hat országgyűlési választás listás eredményeit vesszük alapul.*1 
Az önkormányzati és az európai parlamenti választások eredményét 
jórészt módszertani okokból mellőzzük az első megközelítéskor, mert 
a jelentősen alacsonyabb részvétel miatt az adatok összehasonlítható
sága nehezen megoldható. Ráadásul az önkormányzati választásokat 
sokáig az országostól részben eltérő, a helyi politika sajátosságával 
bíró képlet határozta meg, míg az első két európai választás inkább 
protesztszavazásként működött, a harmadik pedig lényegében egy 
időben volt a 2014-es országgyűlési választásokkal.

A fővároson belül munkásnegyedként határoztuk meg azokat a vá
rosrészeket, amelyek egykor a munkásság számára épültek, és ahol 
még 1990-ben is igen magas volt a munkások aránya. Kiindulópontként 
az 1990-es népszámlálás adatait városrészekre aggregáltuk,*2 és azt 
vettük munkásnegyednek, ahol a fizikai foglalkozásúak aránya meg
haladta a 60%-ot (akkor Budapesten minden második foglalkoztatott 
esett ebbe a kategóriába). Noha a fizikai foglalkozásúak aránya a 
belső lakóövben is több helyen meghaladta a 60%-ot (például a VII. 
kerület külső, illetve a VIII. és IX. kerületek középső részein), azokat 
nem vontuk be a vizsgálatba, mert az 1990-es évek második felétől 
ott nagyarányú átalakulás kezdődött, gyors népességcserével (Berényi 
2012). Az így lehatárolt munkásnegyedekhez beválogattuk a fővárosi 
szavazókörök közül azokat, amelyek döntően oda tartoztak.

A későbbi népszámlálásokról nem rendelkeztünk hasonló adatbázis
sal a fizikai foglalkozásúak megoszlásáról, annyi bizonyosra vehető, 
hogy számuk jelentősen visszaesett, térbeli eloszlásuk is feltehetően 
változott az elmúlt 25 évben. Az viszont nagy valószínűséggel elmond
ható, hogy azon városrészek közül, ahol nem volt jelentős építkezés 
(erről később bővebben), ott a társadalmi státus nem változott jelen
tősen. Az elképzelhető, hogy olyan városrészek, amelyek 1990-ben 
még nem tartoztak a munkásnegyedek közé, az elmúlt évtizedekben 

*1Az 1990-es választást adathiány miatt nem tudtuk vizsgálni, de egyben 
mellőzhetőnek is tartjuk, mert azt még sok szempontból az átmenetiség 
jellemezte.

**2 A városrészekre való aggregálással lehetett elkerülni egy-egy munkásszálló 
adatának torzító hatását.



Tö
r

Té
n

e
le

m
80 hasonló társadalmi miliőjű lakóhellyé váltak, bizonyosan ide tartozik 

több kis és nagy lakótelep. Jelen írásunkban azonban nem a mun
kásság lakóhelyi mobilitását, vagy az egyes városrészek pozíciójának 
alakulását próbáljuk meg feltárni, hanem az egykori munkásnegyedek
ben élők pártpreferenciájának alakulására koncentrálunk. Az 1990-es 
adatok alapján általunk lehatárolt munkásnegyedeket épp ezért nem 
bővítettük, átalakulásukat azonban igyekszünk követni. 

1. táblázat. A vizsgált fővárosi szavazókörök száma, 1994–2014

Választás Összes sza
vazókör

Vizsgált munkás szavazókör

„tiszta” átépülő összes

1994 1628 336 9 345

1998 1627 338 12 350

2002 1612 336 13 349

2006 1598 300 36 336

2010 1605 282 68 350

2014 1472 265 62 327

Az 1990-es évtizedben a város belső átalakulása viszonylag lassú 
volt, a lakásépítések száma rendkívül alacsonynak számít mind a 
korábbi, mind a 2000-et követő időszakhoz képest. 

Az ezredfordulótól dinamikusan bővülő lakáspiac főleg a 2000-es 
évek közepétől jelentősen átrajzolta a munkásnegyedek bizonyos 
részeit. Azokat a szavazóköröket, ahol új társasház, lakópark, esetleg 
új parcellázások során családi és sorházak épültek, külön kategóriába 
soroltuk (átépülő szavazókörök), hiszen itt a hagyományos lakónépes
ség mellett megjelent egy attól társadalmi-demográfiai jellemzőiket 
tekintve teljesen eltérő réteg (Kovács–Hegedűs 2014; Csizmady 2008). 
Ez a kontraszt főleg a rossz fekvésű, az ipari környezetben lévő mun
kásnegyedek esetében igen nagy, a legtöbb ilyen szavazókör ezekben 
a városrészekben található, míg a legkevesebb a szocializmus során 
épült lakótelepek mellett.

A munkásnegyednek tekintett városrészeken belül négy kategóriát 
alakítottunk ki a beépítésük és ezzel összefüggésben a társadalmi 
státusuk szerint. Egyrészt az 1945 előtt épült, döntően kis alapte
rületű és alacsony komfortfokozatú lakásállományt tartalmazó régi 
munkásnegyedeket különböztetjük meg az államszocializmus során 
felépült lakótelepektől. Utóbbiak esetén hozzá kell tenni, hogy a lakó
telepállománynak csak egy kisebb része tartozott a munkásnegyed 
kategóriájába 1990-ben, mert sok lakótelepen a fizikai foglalkozásúak 
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esetben még a fővárosi átlagot, azaz az 50%-ot sem. (A lakótelepek 
összességében a fizikai foglalkozásúak aránya átlagos volt: 51,5%.) 
A régi munkásnegyedek kategóriáján belül pedig külön kezeljük a 
jórészt a külső kerületekben fekvő, alacsony beépítésű, döntően csa
ládi házas részeket, illetve az átmeneti övben lévő, vegyes beépítésű 
negyedeket. Ez utóbbiba tartoznak egyrészt a telepes építésű régi 
munkáskolóniák melyek szinte szegregáltan, funkciószegény ipari 
környezetben helyezkednek el, a lakásállományuk homogén és igen 
alacsony színvonalú (Gyáni 1992). E telepes részeken él a leginkább 
elszegényedett, deprimált népesség, és itt minimális fejlődés történt az 
elmúlt évtizedekben. A terület másik részét a teljesen vegyes (családi 
és társasházakból álló), de nem telepszerűen épített régi munkásne
gyedek alkotják. Ez utóbbiak teszik ki a jelentősebb részét ennek az 
ipari, vegyes övnek egészen 2006-ig, amikortól erősen fogyni kezdenek 
az átépítések miatt. Végül külön kategóriát képeztünk a különböző 
átépülő negyedekből is. A továbbiakban az egyes kategóriák rövid 
elnevezése (lakótelep; családi házas; ipari, vegyes öv; átalakuló) alatt 
is e városrésztípusoknak csak a munkás jellegű területeit értjük, az 
ettől való eltérést külön jelezzük.

A munkásnegyedekben született eredmények az egyes választásokon

2. táblázat. A pártok szavazatarányai a munkásnegyedekben, 1994

Pártok
Szavazatarányok (%)

munkásnegyed többi városrész fővárosi átlag
Munkáspárt 2,7 2,6 2,6
MSZP 39,4 34,1 35,2
Agrárszövetség 1,6 1,8 1,8
SZDSZ 20,3 20,9 20,8
FIDESZ 6,4 6,1 6,1
Köztársaság Párt 5,2 4,6 4,7
MDF 11,0 15,9 15,0
KDNP 4,8 5,8 5,6
FKGP 6,0 4,3 4,6
MIÉP 2,6 3,8 3,6

1994-ben a párteredmények közül a legnagyobb eltérés a Magyar 
Szocialista Párt (MSZP) és a Magyar Demokrata Fórum (MDF) eseté
ben van: előbbi öt százalékponttal jobban szerepelt a munkásnegye
dekben, míg utóbbi ugyanilyen mértékben rosszabbul. Fővárosi átlaga 
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átlaga alatt a Magyar Élet és Igazság Pártja (MIÉP), míg a többi pártnál 
az átlagos eredményeket kaptunk (+/–1 százalékpont).

3. táblázat. A pártok szavazatarányai az egyes munkásnegyed  
kategóriák szerint, 1994

Pártok

Szavazatarányok (%) a munkásnegyedekben

lakótelep ipari, ve
gyes öv

családi 
házas átépülő összes

Munkáspárt 3,0 2,7 2,4 2,6 2,7
MSZP 43,0 37,2 37,2 36,6 39,4
Agrárszövetség 1,2 2,0 1,8 1,4 1,6
SZDSZ 21,5 18,7 19,8 20,9 20,3
FIDESZ 6,5 6,7 6,1 7,0 6,4
Köztársaság Párt 5,0 4,4 5,6 5,4 5,2
MDF 9,3 13,7 11,6 11,9 11,0
KDNP 3,6 5,2 5,7 5,1 4,8
FKGP 4,4 6,2 7,0 6,7 6,0
MIÉP 2,4 3,2 2,7 2,5 2,6

A munkásnegyedeken belül az egyes kategóriákat megvizsgálva 
egyértelművé válik, hogy az MSZP leginkább a lakótelepeken ért el 
kiugró eredményt, ahol a szavazók 43%-a támogatta a pártot. Az 
egyértelmű szocialista bázis abban is megmutatkozik, hogy a 110 
lakótelepi szavazókör közül csak egy olyan volt, ahol a párt a fővárosi 
átlaga alatti eredményt ért el. Ezzel szemben itt az összes jobboldali 
párt (MDF, FKGP, MIÉP és a Kereszténydemokrata Néppárt, KDNP) 
átlaga alatt szerepelt, összesítve is 20% alatti eredményt értek, amely 
messze elmaradt összesített fővárosi átlaguktól (29%). Ezeken a 
lakótelepeken az akkori liberális pártok – a Szabad Demokraták Szö
vetsége (SZDSZ) és Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) –, ha csak 
kevéssel is, de átlaguk felett szerepeltek. A régi munkásnegyedekben 
az figyelhető meg, hogy a külső, családi házas és az ipari, vegyes öve
zet eredményei alig különböznek, egyedül az MDF esetében mutatható 
ki eltérés (az utóbbiban két százalékponttal jobb eredményt ért el). Ez 
a kiegyenlítettség nem meglepő, hiszen ezek a régi munkásnegyedek 
a lakótelepekhez képest idősebb népességgel rendelkeznek, és ekkor 
még jelentős státusbeli különbségről nem beszélhetünk a két övezet 
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mint a lakótelepeken, a jobboldali pártok viszont rendre az utóbbiakban 
szerepeltek valamivel jobban. A munkásnegyedekben elért pártered
ményeket megvizsgáltuk egy további, kerületi metszetben. Ebből a 
szempontból két kerületet érdemes kiemelni, ahol az átlagtól jelentő
sen eltérő eredmények születtek. Az egyik a XVI. kerület (azon belül 
is Cinkota), ahol a kevés munkásterületen a szocialisták és szabad 
demokraták is átlaguk alatt, míg a kisgazdák kiugróan jól szerepeltek. 
Ezzel szemben Csepelnek az a sajátossága, hogy az MSZP a régi 
munkásnegyedekben is hasonlóan jól szerepelt, mint a lakótelepeken 
(40% felett), ahogy mindegyik kategória csepeli részein az SZDSZ is 
egyértelműen átlag feletti eredményt ért el (23%).

Mindezek a megállapítások részben illeszkednek az 1994-ben 
feltárt, közvélemény-kutatásokból származó eredményekhez. Az 
akkori vizsgálatok mindegyikében szerepelt, hogy az MSZP bázisa 
két jól elkülönülő csoportból áll: a menedzserekből és magas státusú 
köztisztviselőből, illetve a (fizikai) munkásokból. Szintén megjelent az, 
hogy a munkások között  az FKGP támogatottsága is magasabb az 
átlagnál. Az 1994es elemzésekben viszont országos szinten az akkor 
még széles szavazótáborral rendelkező SZDSZ alulreprezentáltsága, 
illetve az MDF átlagos támogatottsága mutatkozott meg a munkásság 
körében (Wiener 2008).

4. táblázat. A pártok szavazatarányai a munkásnegyedekben, 1998

Pártok
Szavazatarányok (%)

munkásnegyed többi városrész fővárosi átlag
Munkáspárt 4,3 3,8 3,9
MSZP 36,5 32,3 33,1
SZDSZ 8,9 11,5 11,0
FIDESZ 24,3 27,1 26,5
MDNP 1,8 2,7 2,6
MDF 2,3 4,0 3,7
KDNP 1,7 1,8 1,8
FKGP 12,1 7,7 8,6
MIÉP 8,1 9,0 8,8

1998-ban az alaptendenciák hasonlóak voltak, mint négy évvel 

*3 Itt hangsúlyozni kell, hogy a külső, családi házas övbe nem a teljes külső 
övezet tartozik, hanem azoknak csak a főleg munkások által lakott része.
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ben, mint máshol, de a különbség mértéke akkor már közel ugyanakko
ra volt a két párt esetében (4,2–4,4 százalékpont). A jobboldal fő ereje, 
akkor már a Fidesz képében ismét rosszabbul szerepelt a vizsgált 
területen, ahogy a kispárttá vált MDF is. 1994-hez képest újdonság, 
hogy az SZDSZ a visszaesésével (szavazataránya a fővárosban a 
felére csökkent) alulreprezentálttá vált a munkásnegyedekben.

5. táblázat. A pártok szavazatarányai az egyes munkásnegyed 
kategóriák szerint, 1998

Pártok
Szavazatarányok (%) a munkásnegyedekben

lakótelep ipari, ve
gyes öv

családi 
házas átépülő összes

Munkáspárt 5,1 3,8 3,7 4,1 4,3

MSZP 39,1 34,5 34,9 36,1 36,5

SZDSZ 9,4 9,0 8,4 10,3 8,9

FIDESZ 23,7 24,7 24,7 25,0 24,3

MDNP 1,7 2,2 1,8 1,8 1,8

MDF 2,0 2,9 2,4 2,4 2,3

KDNP 1,3 1,7 2,1 1,7 1,7

FKGP 10,6 12,0 13,4 10,6 12,1

MIÉP 7,1 9,2 8,6 8,0 8,1

A munkásnegyedeken belüli kategóriák eredményeinek szerke
zetében sincs radikális változás, és inkább egyfajta kiegyenlítődés 
ment végbe. A kisgazdapárt már a lakótelepeken is fővárosi átlaga 
felett kapott szavazatokat, bár a fő bázisa továbbra is a külső, családi 
házas övezetben volt. A szocialistáké pedig a lakótelepeken, de ott az 
átlagnál nagyobb volt a visszaesés a részvételi arányban (erről később 
bővebben lesz szó). A Fidesz és az MDF, illetve az SZDSZ minden 
kategóriában a fővárosi átlaga alatt szerepelt úgy, hogy a jobboldali 
pártok inkább a lakótelepeken, míg a liberálisok a régi munkásnegye
dekben értek el rosszabb eredményt. A vizsgált lakótelepeken kiemel
hető még a baloldali Munkáspárt némi fölül-, illetve a szélsőjobboldali 
MIÉP alulreprezentáltsága. Az átépülő munkásnegyedeket leginkább 
az SZDSZ javuló szerepelése jellemzi. Ezek azok a városrészek, 
ahol még az 1990-es évek legelején épültek kisebb beruházásban 
döntően társasházas részek, környezetüktől viszont erőteljesen 
különböztek, azoknál messze magasabb komfortfokozatú lakásaiba 
fiatal középosztálybeliek költöztek, hasonlóan az 1980-as évek végén 
épült lakótelepekhez (Egedy 2001). Ez az átépülésnek még egy korai 
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a területek, de már kimutatható, hogy a fiatalabb középosztálybeliek 
inkább a centrista pártokat, jelen esetben az SZDSZ-t preferálják. Az 
egyes kerületek munkásnegyedei közül ugyanaz a két városrész tért 
el a leginkább a többitől, mint 1994-ben. A XVI. kerületiekben kiugró 
kisgazda (például az ottani családi házas részen a fővárosi átlaga 
kétszeresét szerezte meg a párt) és átlag feletti Fidesz eredmény volt, 
míg a csepeliekben a szocialisták szavazataránya majdnem kétszerese 
lett a fiatal demokratákénak (40%–22%). Ezenkívül a XXIII. kerület, 
Soroksár családi házas részein tapasztalható az a sajátosság, hogy a 
két legnagyobb jobboldali párt támogatottsága viszonylag közel került 
egymáshoz: Fidesz 21% – FKGP 16%.

Róbert Péter elemzése az 1990–1998 közötti, választások után 
készült közvélemény-kutatásokról osztályhatást elsősorban az MSZP 
szavazóinál állapított meg, azzal, hogy a párt erős munkástámogatott
sága 1998-ra elenyészett. Az FKGP-t az alacsony státusú, hátrányos 
helyzetű „vesztesek” pártjaként határozta meg, amelynek osztályjelle
gét érdemes tovább vizsgálni. Az SZDSZ és Fidesz esetében a nem 
osztályalapú támogatottságot mutatták az adatok. Ugyanakkor a nem 
egyértelmű eredmények ellenére a szerző általában fontosnak tartotta 
az osztályszavazást, és annak további vizsgálatát, mert úgy vélte, 
más módszerekkel a vizsgált időszakra is kimutatható összefüggések 
tárhatók fel  (Róbert 1999).

6. táblázat. A pártok szavazatarányai a munkásnegyedekben, 2002

Pártok
Szavazatarányok (%)

munkásnegyed többi városrész fővárosi átlag
Munkáspárt 2,1 1,7 1,8
MSZP 50,0 42,6 44,1
SZDSZ 6,8 10,3 9,6
Centrum párt 5,6 5,8 5,7
FIDESZ–MDF 29,1 32,2 31,6
FKGP 0,3 0,3 0,3
MIÉP 6,0 7,2 7,0

2002-ben a pártpaletta beszűkülésével (azon belül főleg a kisgaz
dák kiesésével) és a szavazatok koncentrációjával párhuzamosan 
nemhogy csökkentek, hanem a két korábbi választáshoz képest mar
kánsabbá váltak az addig is meglévő különbségek baloldali, liberális 
és jobboldali pártok között. A vizsgált munkásnegyedekben az MSZP 
több mint hét százalékponttal jobban szerepelt, mint a főváros más 
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ezzel összefüggésben a Fidesz–MDF szövetség és az SZDSZ viszont 
rosszabb eredményt ért el (3 és 3,5 százalékponttal).

7. táblázat. A pártok szavazatarányai az egyes munkásnegyed 
kategóriák szerint, 2002

Pártok
Szavazatarányok (%) a munkásnegyedekben

lakótelep ipari, ve
gyes öv

családi 
házas átépülő összes

Munkáspárt 2,5 1,8 1,9 2,1 2,1
MSZP 53,5 50,1 47,9 47,5 50,0
SZDSZ 6,9 7,2 6,7 8,8 6,8
Centrum párt 5,4 5,0 5,8 5,8 5,6
FIDESZ–MDF 26,3 29,1 31,0 29,1 29,1
FKGP 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3
MIÉP 5,3 6,7 6,4 6,4 6,0

A részletesebb adatok szerint is nőttek a különbségek. A lakótele
peken egyértelmű a szocialisták fölénye, az erős és egyben kiegyen
súlyozott bázist az is jelzi, hogy a párt a 111 ide sorolható szavazókör 
mindegyikében magasabb szavazatarányt kapott a fővárosi átlagánál 
(44,1%). E területen a Munkáspártot kivéve minden más párt, így a Fi
desz–MDF, az SZDSZ és a MIÉP is saját fővárosi átlaga alatt teljesített. 
A régi munkásnegyedekben ugyanezt látjuk, ha az átlagtól való kisebb 
eltérésekkel is. 2002-ben a korábbinál jobban elkülönültek egymástól 
a külső, családi házas, illetve az ipari övezet vegyes beépítésű részei 
is: előbbi kategóriában közelítette meg legjobban a Fidesz–MDF a 
fővárosi átlagát, míg utóbbiban az MSZP 50% feletti eredményt ért 
el. Az átépülő városrészek jellemzője ezúttal nemcsak az SZDSZ 
viszonylag jobb, de a szocialisták relatív gyengébb szereplése is.  
A munkásnegyedek kerületi megoszlásában továbbra is a jobboldalibb 
XVI. kerületi szavazókörök (összesített átlag: Fidesz–MDF 33%, MIÉP 
8%), és a baloldalibb csepeliek (összesített átlag: MSZP 53%) emel
kednek ki. (A szocialisták összesítve közel 53%-ot kaptak a kőbányai 
munkás szavazókörökben is, de azok között nincsenek olyan családi 
házas típusú részek, ahol a párt egyébként gyengébben szerepelt.)

A 2002-es választások utáni közvélemény-kutatás eredményeiből 
szintén kiolvasható az MSZP erősödése és jobboldal gyengülése a 
munkásság körében, azzal a megszorítással, hogy a mérések szerint  
a munkajellegcsoportok szerinti osztályszavazás a korábbiaknál is 
kisebb szerepet játszott a választói magatartásban. Ugyanakkor az 
országos szintű adatok szerint a Centrum Párt fő jellemzője a fővá
rosiasság és az „elitjelleg” volt, és az, hogy a táborából hiányoztak a 
munkások (Wiener 2008). A fent bemutatott, fővároson belüli adataink 
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dekben, illetve a főváros más részein, szemben például a szabad 
demokratákkal. Hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz mérni egy 
újonnan alakult és a fővárosban is csak 6%-os eredményt elérő párt 
szavazóbázisát.

8. táblázat. A pártok szavazatarányai a munkásnegyedekben, 2006

Pártok
Szavazatarányok (%)

munkásnegyed többi városrész fővárosi átlag

Munkáspárt 0,8 0,6 0,6

MSZP 50,9 42,0 43,8

SZDSZ 8,9 13,1 12,3

MDF 5,2 5,3 5,3

FIDESZ–KDNP 31,3 36,1 35,1

MIÉP–Jobbik 2,9 2,9 2,9

A 2006-os választásokon már nem volt akkora átrendeződés, mint az 
előzőn, a koncentráció minimálisan nőtt is, és a politikai centrum erősö
dött, míg a MIÉP visszaesésével a hagyományos szélsőjobb erőtelje
sen visszaesett. A fővárosban is igen gyengén szereplő MIÉP–Jobbik 
közös lista alig 3%-os támogatottsága mellett meglehetősen hektikus 
képet mutatott, a szavazatok területi eloszlása nem hasonlított sem a 
korábbi MIÉP, sem a későbbi Jobbik eredményeire, de ez a támoga
tottság amúgy is annyira alacsony, hogy nem érdemes részletesebben 
elemezni. Elmondható, hogy az MSZP és a Fidesz szavazataiban alig 
van változás, az előbbi továbbra is az egyetlen párt, amelyik a mun
kásnegyedekben ért el a fővárosi átlagánál messze jobb eredményt.

9. táblázat. A pártok szavazatarányai az egyes munkásnegyed 
kategóriák szerint, 2006

Pártok
Szavazatarányok (%) a munkásnegyedekben

lakótelep ipari, ve
gyes öv

családi 
házas átépülő összes

Munkáspárt 1,0 0,9 0,7 0,6 0,8
MSZP 55,6 51,6 48,7 46,8 50,9
SZDSZ 8,6 8,6 8,6 11,6 8,9
MDF 4,7 4,7 5,4 5,9 5,2
FIDESZ–KDNP 27,6 30,9 33,4 32,2 31,3
MIÉP 2,5 3,3 3,2 2,8 2,9
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ingatlanpiaci fellendülés idejére esett, ez a munkásnegyedeket akkor 
még nem igazán érintette, a beruházások az első etapban a családi há
zas külső övezetet és a belső lakóövet érintették.  Az évtized közepére 
azonban a fejlődés elérte az egykori ipari övezetet, és kiterjedt a külső 
lakóövre is. Az átépülő negyedeket tartalmazó szavazókörök száma 
2006-ra jelentősen megemelkedett: az ebbe a kategóriába sorolható 
választójogosultak száma több mint két és félszerese a 2002-esnek. 
Ennek a rendkívül vegyes lakosságú övezetnek a választói magatartása 
is jelentősen eltért a többi munkásnegyedétől: az ekkor a politikai cent
rumban elhelyezkedő SZDSZ és MDF itt érte el legjobb eredményeit. 
(Ezzel szemben a Fidesz a külső, családi házas részen, míg az MSZP a 
lakótelepeken kapta a legnagyobb támogatottságot.) Mindez elsősorban 
a hagyományos munkásnegyedek felbomlásának következménye, ami 
elsősorban a XIII. és a X. kerületeket érintette, és nem annyira népes
ségcseréről, mint inkább a lakosság bővüléséről van szó (szemben a 
belső lakóövezettel, itt nem kellett minden új ház felépítéséhez régieket 
elbontani), vagyis itt a korábbi lakónépesség jelentős része megma
radt, csak a közelébe költözött egy társadalmi összetételét tekintve 
jelentősen különböző társadalmi réteg. Az átépülő és a hagyományos 
munkásnegyedek különbségéből az látszik, hogy ahol a hagyományos 
népességnél magasabb státusú és fiatalabb lakónépesség jelent meg, 
ott a centrista pártok rendre jobb eredményt értek el.

 A közvélemény-kutatások akkor már nem közöltek a foglalkozási 
csoportok szerinti bontást, a korábbi osztályszerkezetre utaló jellemző
ket a végzettségbeli különbségekkel helyettesítették. Ez kombinálva a 
lakóhellyel utalhat ugyan a munkásság pártpreferenciáira, de leginkább 
csak az derült ki belőle, hogy az MSZP  az alacsony végzettségűek és 
a fővárosiak körében volt népszerűbb (www.median.hu; Wiener 2008).

10. táblázat. A pártok szavazatarányai a munkásnegyedekben, 2010

Pártok
Szavazatarányok (%)

munkásnegyed többi városrész fővárosi átlag
MSZP 25,4 25,3 25,3
LMP 11,3 13,2 12,8
MDF 4,1 4,8 4,7
FIDESZ–KDNP 45,4 46,6 46,3
Jobbik 13,7 10,1 10,8

A 2010-es választásokon az addigi pártszerkezet felborult, a két 
korábbi nagy párt egymáshoz való viszonyának átrendeződése és két 
új szereplő megjelenése döntően átalakította a korábbi pártpreferen
ciákat. Önmagában a Jobbik 11%-os fővárosi eredménye is teljesen 
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azt mutatja, hogy a nyugat-európai új populista szélsőjobboldali pártok
hoz hasonlóan a párt nagyvárosi szavazói között a munkásság, az ala
csony státusúak felülreprezentáltak. Ugyanakkor fontos megjegyezni, 
hogy a Jobbik jóval országos átlaga alatt szerepelt Budapesten, így a 
munkásnegyedekben csak relatív sikert ért, jelentősen elmaradva a két 
nagy párttól. Új szavazóbázisának viszont nem sok köze van a korábbi 
MIÉP-táborhoz, hiába van jelentős személyi és ideológiai átfedés a két 
párt között, választási eredményeik területi különbségei között több az 
eltérés, mint a hasonlóság. Korábban a jobboldali pártok közül csak az 
FKGP ért el jó eredményeket a munkásnegyedekben.

11. táblázat. A pártok szavazatarányai az egyes munkásnegyed 
kategóriák szerint, 2010

Pártok
Szavazatarányok (%) a munkásnegyedekben

lakótelep ipari, ve
gyes öv

családi 
házas átépülő összes

MSZP 29,6 24,4 23,8 24,4 25,4
LMP 10,3 10,6 11,0 13,3 11,3
MDF 3,5 3,6 4,1 5,0 4,1
FIDESZ–KDNP 42,6 45,5 47,1 44,7 45,4
Jobbik 14,0 15,9 13,9 12,6 13,7

A Jobbik esetében kirajzolódik a státussal való összefüggés a 
munkásnegyed kategóriákon belül is: az iparral vegyes átmeneti 
övben a legnagyobb a támogatottsága, az átépülő negyedekben 
pedig a legkisebb (és ezen belül is, minél jobban átépült egy negyed, 
annál kisebb a Jobbik-szavazók aránya). A populista szélsőjobb 
megjelenése, valamint az MSZP visszaesése mellett figyelemre 
méltó, hogy megszűnt a Fidesz korábbi egyértelmű alulreprezen
táltsága a munkásnegyedekben. Azon belül továbbra is magasabb 
a támogatottsága a régi munkásnegyedekben, főleg a külső, családi 
házas részen, míg a lakótelepeken és most már az átépülő helyeken 
alacsonyabb. Az MSZP a korábbiakhoz hasonlóan a lakótelepeken 
volt a legjobb, viszont egyértelmű fordulatot jelez, hogy a párt a 
munkásnegyedekben csak a fővárosi átlagát érte el. Az egyre jelen
tősebb részt kitevő átépülő negyedekben az LMP és az MDF érte el 
legjobb eredményét, a két nagy párt pedig valamivel az átlaga alatt 
szerepelt. Az átépülő városrészek mellett megjegyzendő, hogy a 
2000-es évek végére már a többi munkásnegyed városon belüli po
zíciója sem volt ugyanaz, mint korábban. A nagy lakótelepek helyzete 
tovább romlott, a panelfelújításoknak nincs olyan felértékelő hatása, 
ami a helyi társadalom összetételére hatna, így a mintánkba tartozó 
lakótelepekről elmondható, hogy jelentős pozícióvesztést szenved
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munkásnegyedek közül a vegyes beépítésű ipari területek némelyike 
a város legszegényebb részeit alkotja, míg a családi házas kategória 
heterogénebbé vált, de összességében továbbra is a külső övezet 
szegényebb részét alkotja.

2010-ben elsősorban a két új parlamenti párt szavazóbázisa 
kapcsán kerültek elő a választók társadalmi-demográfiai hátterére 
vonatkozó információk. A Jobbik esetében egy, a 2009-es európai 
parlamenti választás után, de még az országgyűlési előtt készült 
vizsgálat elsősorban az életkor (döntően a fiatalok), továbbá a nem 
(inkább a férfiak) és lakóhely (inkább kistelepülések) hatását mutatta 
ki a szélsőjobboldallal való szimpatizálásban, szemben például a 
végzettséggel vagy vagyoni helyzettel. A tanulmány szerzői egyben 
cáfolni kívánták azt az hipotézist, hogy „a létbizonytalanságban élő, 
a gazdasági válság által sújtott, a társadalom perifériájára került elke
seredett emberek” szavaztak volna a pártra (Karácsony–Róna 2010). 
Volt olyan mérés, amely a gazdaságilag aktívak többségét mutatta 
az inaktívakkal szemben (Rudas 2010). Egy, már 2010-es tavaszi 
felvétel elemzése szerint viszont a fiatalok és a férfiak meghatározó 
jelenlétén túl a Jobbik szavazói átlagos iskolai végzettségűek, és 
„döntő többségükben leginkább a diákok, a fiatal munkanélküliek és 
a munkások közül kerülnek ki”, bár ennek ellenére inkább a közép
osztályba sorolják magukat, ami a kutatók szerint erős frusztrációra 
utalhat (Grajczjár–Tóth 2011).

A survey-ken alapuló kutatásokhoz képest a választások eredmé
nyeinek területi jellegzetességeit vizsgáló elemzések a Jobbikra adott 
szavazatok és a leszakadó régiók szoros összefüggését mutatták ki, 
mind országos (Hubai 2010), mind pedig helyi, fővárosi szinten (Szabó 
2013).

12. táblázat. A pártok szavazatarányai a munkásnegyedekben, 2014

Pártok
Szavazatarányok (%)

munkásnegyed többi 
városrész fővárosi átlag

MSZP–Együtt–DK–PM 35,3 37,2 36,8
LMP 7,2 9,4 8,9
FIDESZ–KDNP 37,2 38,8 38,5
Jobbik 16,1 11,1 12,1
További pártok 4,2 3,6 3,7
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kategóriák szerint, 2014

Pártok
Szavazatarányok (%) a munkásnegyedekben

lakótelep ipari, ve
gyes öv

családi 
házas átépülő összes

MSZP–Együtt–DK–PM 37,6 31,6 33,7 36,1 35,3
LMP 6,3 7,2 6,8 9,3 7,2
FIDESZ–KDNP 34,4 39,6 39,1 36,7 37,2
Jobbik 17,4 16,7 16,3 13,9 16,1
További pártok 4,4 4,9 4,1 4,1 4,2

A 2014-es választáson induló pártok száma a jelentősen átalakított 
választási rendszer következményeként addig nem látott mértékben 
bővült, igaz, az újonnan létrejött pártok együttes eredménye is olyan 
alacsony, hogy elhanyagolható a választói magatartás vizsgálatánál. 
Ennél nagyobb változást hozott, hogy az MSZP több más párttal kö
zösen indult, ami a választási térképein is nyomot hagyott. Új elem, 
hogy a két nagy párt összesített budapesti eredménye most először 
igen kiegyenlített volt, miközben a fővároson belüli különbségek így is 
nagyok. Ami a munkásnegyedeket illeti, az előző választáson megfi
gyelhető jellegzetességek tovább erősödtek: a Jobbik a régi munkás
negyedekben és a lakótelepeken érte el legjobb eredményét, míg a 
Fidesz a régi munkásnegyedekben, az MSZP a lakótelepeken, az LMP 
pedig az átépülő negyedekben. Az MSZP-nél viszont először fordult 
elő, hogy (közel két százalékponttal) rosszabb eredményt ért el a 
munkásnegyedekben, mint a főváros többi részén. Így a választási szö
vetségben induló párt csak a lakótelepeken tudta megelőzni a Fideszt, 
az átépülő részeken szinte teljesen egyformán szerepeltek, míg a régi 
munkásnegyedekben, és azon belül az egyre fogyó, így egyre inkább 
csak legrosszabb helyzetű munkáskolóniákat tartalmazó ipari, vegyes 
övben a legnagyobb a Fidesz előnye az MSZP-vel szemben (nyolc 
százalékpont). Vagyis a munkásnegyedekben nemcsak a populista 
szélsőjobboldal térnyerése figyelhető meg, ahogyan az a nyugat-eu
rópai nagyvárosokban is lejátszódott, hanem a jobboldal vezető pártja 
is relatív jól szerepel, méghozzá a leginkább elszegényedő részeken. 
Míg utóbbit 2010-ben még magyarázni lehetett az akkori kormány 
elleni protesztszavazással, 2014-re ez a lehetőség már nem áll fenn.
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14. táblázat. A részvételi arányok különbsége a munkásnegyedek és 
a többi városrész között, 1994–2014

Választás Munkásnegyed Többi városrész Különbség: 
munkás – többi

1994 69,6 75,5 -6,0
1998 56,6 65,6 -9,0
2002 73,0 78,8 -5,7
2006 69,3 75,6 -6,3
2010 65,3 71,0 -5,8
2014 63,5 70,1 -6,6

A szakirodalomban egyetértés mutatkozik abban, hogy a választá
sokon való részvétel egyik fő meghatározója a társadalmi helyzet: a 
státus csökkenésével egyre kisebb a szavazói hajlandóság is. Ennek 
megfelelően a munkásnegyedekben a részvételi arány mindig egyér
telműen alacsonyabb volt a főváros más részeihez képest, és a kü
lönbség mértéke is nagyfokú stabilitást mutat (hat százalékpont körüli 
értékek). Utóbbi alól csak az 1998-as választás volt kivétel, amikor 
a szavazók aránya az átlagosnál nagyobb mértékben esett vissza a 
munkásnegyedekben. Ez magyarázható lenne az 1994–1998 közötti 
szocialista párti kormányzással való erősebb elégedetlenséggel a 
munkásság körében. Ugyanakkor a későbbi MSZP-kormányzás után, 
a 2010-es választáson ilyen eltérés nem látható, ezért érdemes meg
nézni a különböző munkásnegyedek adatait is.

15. táblázat. A részvételi arányok különbsége 
az egyes munkásnegyed kategóriák között, 1994–2014

Választás

Részvételi arány (%) Különbség (százalékpont)

családi 
házas lakótelep

ipari, 
vegyes 

öv

családi házas 
– lakótelep

családi 
házas – ipari, 

vegyes öv
1994 70,8 71,0 59,4 -0,2 11,3
1998 58,8 56,0 47,0 2,8 11,8
2002 74,3 73,7 63,4 0,6 10,9
2006 71,1 68,7 59,0 2,4 12,1
2010 67,7 63,0 56,8 4,7 10,9
2014 66,4 61,1 51,0 5,2 15,4
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legalacsonyabb helyzetű lakossággal rendelkező ipari, vegyes beépí
tésű részeken kiugróan alacsony. 2014-ben ott már a választójogo
sultaknak csak a fele ment el szavazni, miközben egész Budapesten 
több mint kétharmaduk. Ehhez képest a lakótelepes, illetve a külső, 
családi házas részeken a részvétel magasabb, de még mindig rendre 
átlag alatti volt. 1994-ben e két munkásterület ebből a szempontból 
még szinte azonos volt, idővel azonban egyre markánsabb különbség 
alakult ki a külső, családi házas részek javára, amit részben magya
rázhat a lakótelepek erősödő társadalmi lecsúszása. A lakótelepeken 
előbb 1998-ban, majd 2002 után esett vissza a részvételi arány, így 
2010–2014-re már határozott különbség alakult ki a külső, családi 
övezethez képest (öt százalékpontos eltérés). Miután elsősorban 
a munkás lakótelepeken volt az MSZP bázisa 2010 előtt, ezért a 
kormányzásukkal való elégedetlenség itt erőteljesebben megnyilvá
nulhatott a szavazástól való távolmaradással. A választási részvételt 
2010-ig vizsgáló, részletes elemzés már jelezte a korábbi szocialista 
szavazótábor jelentős elbizonytalanodásából fakadó részbeni távolma
radását (Tardos 2011). Ugyanakkor ez a kiábrándulás az 1998-asnál 
nemcsak jóval nagyobb volt, de tartósabbnak is bizonyult, és a jobb
oldali kormányzás után sem múlt el.

Királymalmi sztrájkolók egy sztrájktanyán a Déli összekötő vasúti hídnál 1910-ben.
Foto: Fortepan.hu/Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
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16. táblázat. Egyes pártok szavazatarányainak különbsége 
a munkásnegyedek és a többi városrész között, 1994–2014

Párt Választás Munkás
negyed

Többi város
rész

Különbség: 
munkás – többi

MSZP 1994 39,4 34,1 5,3
MSZP 1998 36,5 32,3 4,2
MSZP 2002 50,0 42,6 7,4
MSZP 2006 50,9 42,0 8,9
MSZP 2010 25,4 25,3 0,1
MSZP* 2014 35,3 37,2 -1,9

 
SZDSZ 1994 20,3 20,9 -0,6
SZDSZ 1998 8,9 11,5 -2,7
SZDSZ 2002 6,8 10,3 -3,4
SZDSZ 2006 8,9 13,1 -4,2

 
LMP 2010 11,3 13,2 -1,9
LMP 2014 7,2 9,4 -2,2

 
FIDESZ 1994 6,4 6,1 0,3
FIDESZ 1998 24,3 27,1 -2,8
FIDESZ 2002 29,1 32,2 -3,1
FIDESZ** 2006 31,3 36,1 -4,8
FIDESZ** 2010 45,4 46,6 -1,2
FIDESZ** 2014 37,2 38,8 -1,6

 
FKGP 1994 6,0 4,3 1,7
FKGP 1998 12,1 7,7 4,3

     
MIÉP 1994 2,6 3,8 -1,2
MIÉP 1998 8,1 9,0 -0,9
MIÉP 2002 6,0 7,2 -1,1
MIÉP–Jobbik 2006 2,9 2,9 0,0

 
Jobbik 2010 13,7 10,1 3,7
Jobbik 2014 16,1 11,1 5,1

* 2014-ben: MSZP–Együtt–DK–PM–MLP választási szövetség
** 2006-tól: FIDESZ és szövetségesei
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ban együtt mozgott a fővárosi pártpreferenciákkal, tíz százalékpontnál 
nagyobb mértékben egyik párt eredménye sem tér el a fővárosi átlagtól 
1994 és 2014 között. Ez részben abból is következik, hogy az általunk 
vizsgált, a szavazókörök egyötödét magában foglaló negyedek hete
rogének, de a további bontás is azt mutatja, hogy még a leghomogé
nebbnek tekinthető egységekben sem találunk az átlagtól gyökeresen 
eltérő pártpreferenciákat.

A pártpreferenciák elmúlt 20 éves történetéből három időszak raj
zolódik ki. Az 1990-es években a szocialisták és a kisgazdák voltak 
felülreprezentáltak a munkásnegyedekben élők körében az igen széles 
pártpalettáról. Már ekkor megmutatkozott, hogy az MSZP a lakótele
peken, míg a jobboldali populista pártként viselkedő FKGP a külső, 
családi házas építésű régi munkásnegyedekben ért el jobb eredmé
nyeket. Míg az 1994-es választáson a liberális pártok esetében nem 
volt eltérés a munkásnegyedeken belüli és a fővárosi átlaguk között, ez 
már 1998-ra jelentősen megváltozott, és innentől a liberális párt, azaz 
az SZDSZ rendre rosszabb eredményt ért el a munkásnegyedekben.  
A 2002–2006-os évek választásainak két fő jellemzője, hogy a munkás
negyedekben szinte csak az MSZP felülreprezentált. A kisgazdák és a 
munkáspártiak lenullázódásával nem maradt olyan párt sem a jobbol
dalon, sem a balszélen, amelyik ott eredményesebben szerepelt volna. 
2006-ra a politikai centrumban lévő MDF és SZDSZ alulreprezentált 
volt a munkásnegyedekben, a MIÉP–Jobbik közös lista pedig gyenge 
eredménye mellett nem mutatott semmilyen jellegzetességet ebből a 
szempontból. A 2010 utáni választási eredmények gyökeres változást 
mutatnak a korábbiakhoz képest. Az MSZP igen erőteljesen veszített 
a népszerűségéből a munkásnegyedekben, ezzel összefüggésben a 
Jobbik, hasonlóan a korábbi kisgazdapárthoz, a munkásnegyedekben 
érte el a legjobb eredményeit. Ezen túlmenően egyre inkább szűnni 
látszik a nagy jobboldali párt, a Fidesz elutasítottsága a munkásne
gyedekben, ami ugyan nemzetközi összehasonlításban szokatlan, 
de erre a kormánypárt egyes intézkedései, de főleg az ezekre épülő 
retorika részben magyarázatot ad. Ugyanakkor fontos jelezni, hogy 
mindez csökkenő szavazói részvétel mellett ment végbe Budapesten. 
Ami viszont a korábbi időszakkal folytonosságot mutat, az a politikai 
középnek, azaz az utolsó időszakban az MDF-nek és az LMP-nek az 
alulreprezentáltsága a munkásnegyedekben.

 Az átalakulás nem pusztán a pártok támogatottságában bekövetke
ző változások, de a vizsgált terület átalakulásának is következménye. 
Az általunk lehatárolt munkásnegyedek továbbra is a főváros alacso
nyabb státusú csoportjai által lakott városrészek, azzal együtt, hogy 
szegénynegyedek a főváros más területein is megtalálhatóak, a belső 
bérházas lakóövben ugyanúgy, mint a nagy lakótelepeken. Húsz év 
alatt azonban a vizsgált terület jelentős átalakuláson ment át, hiszen 
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a munkásnegyedekbe, a 2000-es évek közepére ezek száma megsok
szorozódott, és a vizsgált városrészek közül egyik-másik jelentősen 
átalakult. (Ezek közül is leginkább Angyalföld, ahol 2014-re már két 
és félszer annyi átépült munkásnegyedet tartalmazó szavazókör lett, 
mint csak régi épületeket tartalmazó). A munkásság nem csak lét
számában csappant meg a dezindusztrializáció következményeként, 
de a hagyományos munkásnegyedek is széttöredeztek a lakáspiaci 
felfutás következtében. A lakáspiaci változások azokat a városrészeket 
is érintették, ahol nem épültek új lakások, ezek egyre hátrébb soro
lódtak a lakásosztályok között. A nagy panellakótelepek a kilencvenes 
években még a fiatalabb középrétegek lakónegyedei voltak, mára 
azonban több közülük egyre inkább az elöregedő népességű, lecsú
szó társadalmi osztályok lakóhelye lett. Érdemes egy pillantást vetni 
a pártpreferenciák alakulására, hogy a városövezet fizikai átalakulása 
milyen mértékben módosíthatta azt. Az 1994–2002 közötti választások 
során viszonylag kevés olyan szavazókör volt (tíz körüli), amit átépü
lőnek lehetett tekinteni, de már itt is megfigyelhetők a pártpreferenciák 
sajátosságai. Az SZDSZ és az első két választáson még a Fidesz 
ért el jobb eredményt itt, mint a régi munkásnegyedekben, az MSZP 
pedig csak 1998-ban, még ha a különbségek meglehetősen kicsik is 
voltak. 2006-tól az átépülő szavazókörök száma megsokszorozódott, 
és ezzel együtt a különbségek is markánsabbak lettek, elsősorban a 
centrista pártoknál: a liberálisok és később a zöldek esetében volt 
ez a leginkább nyilvánvaló, de az ekkor már mérsékelt jobboldali 
pozíciót elfoglaló MDF-re is igaz. Az MSZP 2006-ban még a régi 
munkásnegyedekben ért el jobb eredményt, viszont 2010-től már az 
átépülő részeken kapott arányaiban több szavazatot. Ezzel szemben 
az átalakulás nélküli, régi munkásnegyedekben a Jobbik és a Fidesz 
ér el jobb eredményeket.

Vizsgálatunkban részletes képet próbáltunk nyújtani Budapest egy 
sajátos területének választói magatartásáról. A kapott eredményeink 
megerősítik azt a hipotézisünket, hogy a társadalmi státus hatással 
van nemcsak a részvételi hajlandóságra, de a pártválasztásra is. 
Mindezek a területi eredményeken alapuló elemzések nyilvánvalóan 
csak részben adnak magyarázatot a választói magatartás mögöttes 
tényezőire, a választók foglalkozási helyzete és pártpreferenciája 
közötti összefüggésekre, de jó kiindulópontul szolgálhatnak további, 
más módszertanú kutatásokhoz.
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