
 

Nógrádi András                                                     

 

Roma választási ígéretek, 2002–2010 

  

A választások a magyar politikai élet kiemelt eseményei: rendkívüli figyelmet szentel 

nekik a közvélemény, valamint a politikatudomány. A kampányok alatt elhangzott 

ígéretek, választási programok a médiaérdeklődés középpontjában állnak, ugyanakkor 

az ígéretek tematikus feldolgozásával még adós a hazai politológia. Írásom annak rövid 

összefoglalása, hogy a 2002-es, 2006-os, valamint a 2010-es országgyűlési választásokon 

parlamentbe kerülő pártok hivatalos választási programjaiban milyen gyakorisággal 

fordulnak elő romákkal és általánosabban kisebbségekkel kapcsolatos ígéretek. 

Bemutatom a három választási év programjaiban fellelhető trendeket, az egyes pártok 

hangsúlyeltolódásait, valamint a különbségeket a jobb- és baloldali pártok között. 

   

A napi sajtó folyamatosan reflektál a romák életkörülményeire, esélyegyenlőségük helyzetére, 

integrációjuk kérdéseire. A romák munkaerő-piaci helyzete, a telep-felszámolási programok 

sikerei vagy éppen kudarcuk gyakran szerepel a magyar televíziós csatornákon és újságokban, 

éppúgy, mint az erre reagáló politikusok nyilatkozatai, akik jellemzően ígéretet tesznek, hogy 

a negatív helyzetet orvosolják, a pozitívat pedig fenntartják. Ezen ígéretek legitimitását 

azonban messze meghaladja a parlamenti választásokon induló pártok választási 

programjaiban megfogalmazott választási ígéretek, hiszen azt az adott párt egésze elfogadja 

az egyes választások előtt. A választási programok olyan kiemelt dokumentumai a magyar 

politikai életnek, amelyet még nem elemzett a hazai politikatudományi szakirodalom a 

cigányokkal kapcsolatos ígéretek szempontjából. Dolgozatom témája annak összefoglalása, 

hogy a 2002-es, 2006-os, valamint 2010-es országgyűlési választásokon parlamentbe kerülő 

pártok hivatalos programjaiban milyen gyakorisággal fordulnak elő cigányokkal és 

általánosabban kisebbségekkel kapcsolatos ígéretek. 
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 A választási programok részletesebb elemzésének elmaradása azért is feltűnő, mert a 

romákkal kapcsolatos témák a hazai társadalomtudományi érdeklődésnek kiemelt területei. 

Ugyanakkor a hazai politikatudományi irodalom kisebbségekkel kapcsolatos publikációi 

eddig elsősorban a határokon túl élő magyarokkal kapcsolatos kérdéseket vizsgálták (A. 

Gergely, 1998; Juberias, 1998; Kurkó, 2006), a romák és a politika kapcsolata a kevésbé 

kutatott területek közé tartozik. A magyar társadalomtudomány azonban nem csak magukra a 

romákra, hanem médiában való megjelenésükre is kiemelt figyelmet fordít (Bernáth– 

Messing, 2011). A magyar politikatudománynak is előszeretettel kutatott témája a sajtó, 

valamint a sajtó és a politika kapcsolata (Kumin 2005; Mazzoleni–Schulz 2002; Szabó 2011), 

hiszen a médiának folyamatosan kiemelt szerepe van a politika világában. Ezt különösen a 

politikai élet középpontját elfoglaló, hazánkban leglátványosabb és legnagyobb szabású 

országos esemény, a parlamenti választások kapcsán tapasztalhatjuk (Török 2002). A 

választáskutatás szintén kedvelt elemzési tárgya a hazai politikatudománynak, ide sorolhatjuk 

a választási ígéretekkel kapcsolatos írásokat is. Ugyanakkor a cigányokkal kapcsolatos 

választási ígéretek elemzésével még tartozik a hazai politológia.  

 A választási ígéretek két, markánsan eltérő megközelítését ismeri a politikatudomány: az ún. 

pledge, valamint a saliency teóriát. A pledge megközelítés hívei az egyes ígéreteket tekintik 

elemzési egységnek és azt vizsgálják, hogy ezek az egyes ígéretek teljesültek-e a kormányzati 

ciklus során (Costello–Thomson 2008; Thomson 2001). Ezen elméleti keretből kiindulva 

választási ígéretnek tekinthetünk minden olyan kormányzati cselekvés vagy eredmény iránti 

elkötelezettséget, amelynek teljesülése objektív megállapítható (Royed 1996). Ezzel szemben 

a saliency megközelítést alkalmazók nem az egyes ígéretekre helyezik a hangsúlyt, hanem 

arra, hogy az egyes pártok választási programjaiban mely témák milyen súllyal szerepelnek 

(Budge–Laver 1986; Hofferbert–Budge 1992). Dolgozatom témája szempontjából az utóbbi 

megközelítés mutatkozik gyümölcsözőbbnek, két okból is. Egyrészt a terjedelmi keretek nem 

teszik lehetővé az egyes ígéretek teljesülésének még felületes bemutatását sem, másrészt 

írásom arra koncentrál, hogy milyen hangsúlyeltolódások figyelhetők meg az évek múlásával 

az egyes pártok választási programjaiban, amikor romákkal kapcsolatos ígéreteket tesznek. 

 Dolgozatom témája a 2002 és 2010 közötti országgyűlési választásokra készült választási 

programok tartalomelemzése, a romákkal kapcsolatos ígéretek összehasonlítása. Írásom az 

elmúlt 10 évben megtartott 3 választáson (2002, 2006, 2010) induló meghatározó pártok 

(Fidesz, FkGP, MDF, Jobbik, MSZP, SZDSZ, LMP) választási programjainak saliency típusú 

– az egyes ígéretek helyett a programok hangsúlyainak változásaira koncentráló – 

összehasonlítása alapján készült. Az elemzésbe vont pártok kiválasztásának szempontja – a 

parlamentbe jutási küszöb elérése mellett –, az adott politikai erőtérben reális 

kormányalakítási és koalíciós partneri esélyük megléte volt. 

 Összehasonlításom célja hármas: 1. kiemelem azokat a különbségeket, amelyek a négy 

vizsgált párt között figyelhetők meg, illetve 2. azonos párton belüli hangsúlyeltolódásokat 

mutatok be az egyes választási programok között, végül 3. az egyes választási években 

megfigyelhető átlagos utalási arányokat vizsgálom. Az összehasonlítás első felében, a 

különbségek bemutatásakor elemzésem elsősorban a vizsgált kulcsszavak előfordulási 

számára, illetve e kulcsszavaknak az egész pártprogramban elfoglalt súlyára koncentrál. 

Ehhez a tartalomelemzés egyik egyszerűbb módszertanát alkalmazom: az egyes keresési 

kifejezések előfordulási számát kódolom és ez alapján vonok le következtetéseket a választási 

programokkal és az azokat megfogalmazó pártokkal kapcsolatban (Antal 1976). Az 

összehasonlítás második felében az előzőekben bemutatott szempontok alapján azt elemzem, 

hogy a vizsgált tíz év alatt megfigyelhetünk-e valamilyen irányú hangsúlyeltolódást a 
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parlamenti pártok kisebbségekkel – különösen cigányokkal – kapcsolatos választási 

programjaiban. 

 Ezzel összefüggésben hipotéziseim a következők: 1. az elemzésbe bevont, az ideológiai 

tengelyen jobboldali pártok – a Fidesz, az MDF, az FkGP és a Jobbik – programjában 

konzervatívabb világképet sugalló elképzeléseket fogalmaznak meg, mint a liberálisabb 

kisebbségi és romapolitikát kommunikáló baloldali pártok, az MSZP, az SZDSZ és az LMP. 

Ennek oka feltételezésem szerint abban keresendő, hogy Magyarországon a jobboldal 

közösségfelfogása, illetve ehhez szorosan kapcsolódva a közösség „határterületein” élők 

megítélése a Gemeinschaft, míg a baloldal inkább a Gesselschaft Tönnies-i kategóriáival 

írható le (Tönnies 2004). Ennek igazolásaként azt várom, hogy a jobboldali pártok 

programjaiban gyakrabban fognak szerepelni a határon túl élő kisebbségek, mint a cigányok. 

Feltételezem továbbá, hogy 2. a politikai tér polarizálódásával a választási programokban 

megfogalmazott ígéretekre centrifugális hatás fog hatni, az ígéretek radikalizálódnak, és 

nagyobb számban fordulnak a kisebbségek, különösen a romák felé. Ennek tesztelésekor azt 

várom, hogy a későbbi választási programokban nagyobb számban találunk cigányokra 

vonatkozó választási ígéreteket. Tekintsük át röviden, hogy milyen módszertan segítségével 

nyerhetünk elemezhető adatokat az elmúlt három ciklus választási programjaiból! 

 Forrásdokumentumként a hét kiválasztott párt[1] rendelkezésre álló választási programjait 

vizsgáltam, így összesen 15 választási program összehasonlítására nyílt lehetőségem[2]. A 

programokból kvalitatív elemző szoftver segítségével[3] kikerestem a vizsgált csoportra 

vonatkozó szövegrészeket: a romákkal/cigányokkal és tágabb értelemben a kisebbségekkel 

kapcsolatos ígéretekre és azok szövegkörnyezetére voltam kíváncsi[4]. A dolgozat következő 

részében hipotéziseim tesztelésének eredményét ismertetem. 

 Első hipotézisem egyik választási évben sem igazolódott: a jobboldali pártok választási 

programjaiban nem tapasztaljuk, hogy nagyobb számban fordulna elő kulcsszóként a 

„kisebbségek”, mint a „cigányok”, illetve „romák” kulcsszavak, akár együttvéve is. 

Eredményeinket, a találatok összegyűjtése után tapasztalt előfordulási arányokat 

keresőszavainkra az egyes választási programokban – amit választási évek szerinti bontásban 

az 1.–3. táblázat mutat – jobban szemlélteti az 1. ábra.  A kulcsszavakat kumulatíve vizsgálva 

a következő eredményeket kapjuk: 2002-ben az SZDSZ foglalkozott a legtöbbet választási 

programjában cigányokkal, illetve kisebbségekkel, 198 helyen szerepeltették kulcsszavainkat. 

Őket a Fidesz követi jóval kevesebb, mindössze 13 előfordulással. Az MSZP és az FkGP nem 

említette választási programjában az általam vizsgált témákat. 2006-ban szintén az SZDSZ-

nél találjuk legnagyobb számban keresési kifejezéseinket, összesen 40 db-ot, ezt a Fidesz és 

az MSZP programja követi, 20–20 előfordulással, végül az MDF 3 előfordulással. A Jobbik 

2006-os választási programja nem tartalmaz cigányokra, illetve kisebbségekre utaló 

kifejezéseket. 2010-ben az LMP választási dokumentumai tartalmazzák a legnagyobb 

számban a romákra, illetve a kisebbségekre utaló kifejezéseket, 94 darabot (lásd 3. ábra).   

 Az egyes pártok időbeli hangsúlyeltolódásainak vizsgálatakor csak rendkívül korlátozott 

eredményeket tudunk felmutatni, ennek ellenére három különböző mintát látunk. Az első 

mintában a korábbi évekhez képest nőtt a cigányokra, illetve a kisebbségekre vonatkozó 

kulcsszavak előfordulási aránya. E csoportba tartozik a Jobbik, az MSZP és az MDF. A 

második csoportban azokat a pártokat találjuk, amelyek választási programjában a későbbi 

választási évben kisebb szerep jutott a kisebbségeknek, mint a korábbi években. Ilyen az 

SZDSZ, akinél 2006-ban a 2002-es előfordulási számok ötödét találjuk csak. A harmadik 
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csoportba azokat a pártokat sorolhatjuk, amelyek a vizsgált választási években viszonylag 

állandó figyelmet szenteltek a kisebbségeknek, illetve cigányoknak – ilyen a Fidesz.  

 Mivel az egyes években nem azonos számú pártot[5] vontam be a vizsgálatba, ezért az 

idődimenzió elemzéséhez szükséges a kapott eredmények súlyozása. Egyes kulcsszavaink 

évenkénti átlagos megjelenési számát a vizsgálatba vont pártok számával súlyozva – ezzel az 

egyes választási évek eredményeit összehasonlíthatóvá téve – a következő átlagokat kapjuk: 

2002: cigány/roma: 32,35, kisebbség: 20,5; 2006: cigány/roma: 10,8, kisebbség: 5,8; 2010: 

cigány/roma: 35,66, kisebbség: 14,33. Ezt a 1. ábra szemlélteti a mellékletben. Adataink 

alapján megerősíthetjük korábbi feltételezésünket: választási ígéreteikben az egyes pártok 

2010-ben foglalkoztak a legnagyobb mértékben a cigányokkal, ezt 2002 követte; a legkisebb 

számban 2006-ban fordultak elő ilyen kulcsszavaink. A kisebbségek előfordulási arányának 

csökkenő sorrendjében a 2002-es, majd a 2010-es, végül szintén a 2006-os év következik. 

 A 2. ábra elemzése alapján azt tapasztaljuk, hogy 2010-ben tartalmazzák a választási 

programok a legnagyobb arányban vizsgált kulcsszavaimat, trendet azonban nem figyelhetünk 

meg, ezért második hipotézisem csak részben igazolódott. 2002-ben hasonlóan magas 

előfordulási arányokat találunk, mint 2010-ben, 2006-ban azonban jóval kisebb számban 

találunk romákra, illetve kisebbségekre vonatkozó választási ígéreteket. Ehhez képest 

rendkívül jelentős változásnak lehetünk tanúi a 2010-es évben, különösen a romák/cigányok 

esetében: ezen szavak előfordulási aránya megduplázódott 2002-höz képest. Az elemzés 

terjedelmi korlátai sajnos nem teszik lehetővé, de ennek a jelenségnek mélyrehatóbb 

vizsgálata mindenképpen indokolt, elképzelhető ugyanis, hogy az adott választás 

„konfliktusosságának” mutatója lehet a kisebbségek mint hagyományosan érzékeny téma 

gyakoribb említése a választási programokban. 

 Dolgozatomban röviden bemutattam az egyes, parlamentbe jutott pártok választási 

programjaiban megjelenő kisebbségekre, elsősorban romákra utaló kulcsszavak előfordulási 

számát és arányát, valamint azok időbeli változásának alakulását. Bebizonyítottam, hogy a 

kiválasztott kulcsszavak előfordulási számának vizsgálata alapján nem állja meg helyét az a 

feltételezés, miszerint a jobboldali  pártok választási programjaikban nagyobb hangsúlyt 

fektetnének a kisebbségekkel kapcsolatos választási ígéretekre. Ugyanakkor a csak a 

kulcsszavak előfordulási gyakoriságából a választási ígéretek jellegével kapcsolatban nem, 

csak mennyiségükkel kapcsolatban vonhatunk le következtetéseket. 

 Sikerült bemutatnom, hogy az országgyűlési választási programok egyre nagyobb mértékben 

foglalkoznak Magyarországon romákkal, illetve kisebbségekkel, ugyanakkor a három 

választási év adatai alapján nem beszélhetünk egyértelmű trendről, a növekedés nem 

folyamatos. Az, hogy a konkrét szakpolitikák területén milyen, a választási programokból 

kiolvasható változásoknak lehetünk tanúi, további kutatás tárgyát képezhetné. 

 A dolgozat terjedelmi korlátai miatt nem vállalkozhattam a téma részletesebb kifejtésére, 

ugyanakkor a kapott eredmények is rendkívül érdekes és újszerű következtetések levonását 

tették lehetővé. A kutatás következő lépéseként rendkívül érdekes eredményeket produkálna a 

vizsgált kifejezések szövegkörnyezetének elemzése, különösen a kulcsszavak előtt, illetve 

után megjelenő jelzők, határozók által felépített nyelvi kép részletesebb elemzése és az egyes 

pártokra jellemző nyelvi képek feltérképezése, ezek tipizálása. A tartalomelemzés 

szofisztikáltabb módszereinek felhasználásával, illetve meglévő eredményeim mélyrehatóbb 

kvantitatív elemzésével  olyan további új tudásra tehetünk szert, amelyek eddig elkerülték a 

magyar társadalomtudományok figyelmét. 



Társadalmi Együttélés 2013/2. szám 

www.tarsadalmiegyutteles.hu 5 szerk@tarsadalmiegyutteles.hu 

  

Melléklet: 

  

 

  

  

  

 

  

  

 

  



Társadalmi Együttélés 2013/2. szám 

www.tarsadalmiegyutteles.hu 6 szerk@tarsadalmiegyutteles.hu 

  

 

  

 

  

  

  



Társadalmi Együttélés 2013/2. szám 

www.tarsadalmiegyutteles.hu 7 szerk@tarsadalmiegyutteles.hu 

 

  

  

 



Társadalmi Együttélés 2013/2. szám 

www.tarsadalmiegyutteles.hu 8 szerk@tarsadalmiegyutteles.hu 

  

Irodalom  

A. Gergely András 1998: Kisebbségek és integráció. Politikatudományi Szemle, 7(3), 59–92. 

Antal László 1976: A tartalomelemzés alapjai. Budapest, Magvető Kiadó. 

 Bernáth Gábor–Messing Vera 2011: Szélre tolva. Kutatási zárójelentés a roma közösségek 

többségi médiaképéről, 2011.  Budapest. 

 Budge, Ian–Laver, Micahel 1986: Policy, Ideology, and Party Distance: Analysis of Election 

Programmes in 19 Democracies. Legislative Studies Quarterly, 11(4) (Nov., 1986), 607–617. 

 Costello, Rory–Thomson, Robert 2008: Election Pledges and their Enactment in Coalition 

Governments: A Comparative Analysis of Ireland. Journal of Elections, Public Opinion & 

Parties, 18(3), 239–256. 

 Hofferbert, Richard I–Budge, Ian 1992: The Party Mandate and the Westminster Model: 

Election Programmes and Government Spending in Britain, 1948–85. British Journal of 

Political Science, 22(2 (Apr., 1992)), 151–182. 

 Juberias, Carlos Flores 1998: Választási törvényhozás és etnikai kisebbségek Kelet-

Európában. Politikatudományi Szemle, 7(2), 61–92. 

 Kumin Ferenc 2005: Gondolatok média és politikai kommunikáció kölcsönhatásáról. 

Politikatudományi Szemle, 14(1), 103–124. 

 Kurkó Noémi 2006: Érdekérvényesítés, lobbizás, kisebbségvédelem. Politikatudományi 

Szemle, 15(4), 137–166. 

 Mazzoleni, Gianpetro–Schulz, Winfried 2002: A politikai mediatizációja: kihívás a 

demokrácia ellen? Politikatudományi Szemle, 11(1–2), 135–156. 

 Royed, Terry J. 1996: Testing the Mandate Model in Britain and the United States: Evidence 

from the Reagan and Thatcher Eras. British Journal of Political Research, 26(1), 45–80. 

Szabó Gabriella 2011: Vox Pop – A populáris média politikaképe a 2010-es országgyűlési 

választási kampány idején. Politikatudományi Szemle, 20(1), 75–96. 

 Thomson, Robert 2001: The programme to policy linkage: The fulfilment of election pledges 

on socio-economic policy in the Netherlands, 1986–1998. European Journal of Political 

Research, 40, 171–197. 

 Tönnies, Ferdinand 2004: Közösség és társadalom. Budapest: Gondolat Kiadó. 

 Török Gábor 2002: Hatásvadászat. Választási kampány a médiában. Politikatudományi 

Szemle, 11(1–2), 73–92. 

  



Társadalmi Együttélés 2013/2. szám 

www.tarsadalmiegyutteles.hu 9 szerk@tarsadalmiegyutteles.hu 

 Jegyzetek 

 

[1] Fidesz, FkGP, MDF, Jobbik, MSZP, SZDSZ, LMP 

[2] Az elemzésbe vont választási programok: 

-          2002: Fidesz-MDF (A jövő elkezdődött), FkGP (A Független Kisgazdapárt 

gazdaságpolitikai programja. Számvetés, kiindulópontok, irányok), MSZP (A jóléti 

rendszerváltás programja), SZDSZ (Magyar Bálint: Egy liberális választási és kormányzati 

program vázlata) 

-          2006: Fidesz (Hajrá, Magyarország! A Cselekvő Nemzet Programja), Jobbik 

(Független állam, élhető ország, büszke nemzet. A Jobbik Magyarországért Mozgalom rövid 

programja), MDF (A normális Magyarországért), MSZP (Biztonság, igazságosság, bátorság), 

SZDSZ (Szabadság, verseny, szolidaritás) 

-          2010: Fidesz-KDNP (Nemzeti ügyek politikája), Jobbik (Radikális változás), LMP (A 

fenntartható jövő,  a befogadó társadalom  és a megújuló demokrácia  stratégiája), MDF 

(MUNKA ÉS MÉLTÓSÁG =  MEGÚJULÓ  MAGYARORSZÁG. A tartós gazdasági és 

társadalmi felemelkedés programja), MSZP (Nemzeti modernizáció, összetartó közösség), 

SZDSZ (Újratervezés. Közpolitika és szakpolitika) 

[3] MAXQDA 11, ver. 11.0.2 

[4] A keresés során a „rom”, cigá” és „kisebbs” betűkapcsolatokra kerestem, így a választási 

programokban megjelenő ragozott alakokat is összegyűjtöttem. 

[5] 2002-ben 4, 2006-ban 5, 2010-ben pedig 6 parlamenti párt választási programját 

vizsgáltam. 

  

Abstract 

András Nógrádi 

Roma election pledges, 2002–2010 

  

Parliamentary elections are of great importance: the public and the Hungarian political 

sciences are paying utmost attention to them. The election programmes and the pledges within 

are in the centre of media attention as well, however, the Hungarian political sciences 

literature still lacks the thematic processing of election pledges. My paper is a short summary 

of the frequency of the election pledges related to minorities and especially Roma in the 

official election programmes of Hungarian parties in the elections 2002, 2006 and 2010. I 
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present the trends, the focus shift of selected parties and the differences between right and left 

wing parties in the last three Hungarian elections. 
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 Politológus, tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Karán végezte. Jelenleg az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Doktori 

Iskolájának doktorandusz hallgatója, emellett az MTA Politikatudományi Intézetének 

tudományos segédmunkatársa, többek között a „Választási ígéretek és kormányzati teljesítés 

Magyarországon, 1990–2014” kiemelt kutatásban vesz részt.  

Érdeklődési és kutatási területe a választási ígéretek multidiszciplináris vizsgálata, különösen 

az ígéretek reszponzivitás szempontú vizsgálata.  
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