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TÁBORI FERENC: A MAGYAR TÖBBPÁRTRENDSZER TIPIZÁLÁSÁNAK 

KÉRDÉSEI 2010-2018 

Jelen tanulmányom kiinduló pontját a 2018-as általános országgyűlési választás 

eredménye adta, mivel arra a megállapításra jutottam, hogy ezzel a választással a jelenleg 

működő többpártrendszer új pártrendszer kategóriába került.  

2014-es tanulmányom konklúziójaként a következő jellemzést és tipizálást adtam a 

magyar többpártrendszerről 1990. és 2010. között: A magyar pártrendszer egy valóban 

versengő mérsékelten plurális többpártrendszer, további jellemzői a pártrendszer lebegő 

– elitista jellege, társadalmi beágyazódás hiánya, az erős koncentráltság, a pártok 

kiemelten fontos szereplői a magyar demokráciának, a releváns pártok köre az első 20 

évben jelentős stabilitást mutatott.1 

A 2010-es általános országgyűlési választás azonban változást hozott a pártrendszert 

alkotó pártok körében és a pártok közti versengés mintázatában is. Enyedi Zsolt és 

Kenneth Benoit szerint a 2010-es országgyűlési választás egy „kritikus” vagy „átrendező” 

választás volt.2 Ezek jelzők véleményünk szerint több ok miatt is megállják a helyüket, 

ezek közül én itt kettőt emelnék ki: 

1. A pártpaletta átalakult a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) és a Magyar 

Demokrata Fórum (MDF) összeomlásával és a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom (Jobbik) és az Lehet Más a Politika (LMP) parlamentbe jutásával. 

2. Jelentős mennyiségű szavazó vándorolt a baloldali pártok szavazótáborából a 

jobboldali pártok szavazótáborába. Itt valódi átstrukturálódásról van szó, ezt négy 

év közvélemény kutatásai, a 2009-es Európai Parlamenti, és a 2010-es 

önkormányzati választási eredmények is igazolják.3 

Nick Sitter a „földrengés” választás kifejezést használja a 2010-es parlamenti 

választásokra. A parlamentbe két új párt került be, és véleménye szerint ezek egyike sem 

illeszkedik a pártverseny kialakult mintázatába. Mindkettő „anitpárt” abban az 

értelemben, hogy elvetették a „párt” elnevezést. Valamennyi meglévő pártot bíráltak a 

korrupcióért, magukat tiszta alternatívként állították be. Miután a Fidesz jelentős 

győzelmet aratott az MSZP felett és az SZDSZ és az MDF kiestek a parlamentből, joggal 

használható a „földrengés” választás kifejezés.4 

A 2014-es tanulmányomban is Giovanni Sartori pártrendszer tipológiáját 

alkalmaztam, ennek megfelelően most is ezt kívánom használni. Abból az alapfeltevésből 

kívánok kiindulni, hogy magyar többpártrendszer mérsékleten plurális 

többpártrendszerből 2010-től predomináns többpártrendszerré alakult át. 

Tóth Csaba és Török Gábor 2014-es tanulmányukban megállapítják, hogy a Fidesz 

dominanciája tartósnak tekinthető, és szerintük a 2010. után kialakuló pártrendszer több 

kifejezéssel is leírható, és ők az Orbán Viktor által használt centrális pártrendszer 

kifejezést leíró kategóriaként is elfogadják.5 A centrális pártrendszer szerintük öt 

ismérvvel írható le: 

                                                 

 
1 Tábori Ferenc 2014a. 122. 
2 Enyedi Zsolt – Benoit, Kenneth 2011. 17. 
3 Enyedi Zsolt – Benoit, Kenneth 2011. 17-18. 
4 Sitter, Nick 2011. 45. 
5 Tóth Csaba – Török Gábor 2014. 517. 
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1. A választások eredményeképpen reálisan egy politikai szereplő alakíthat csak 

kormányt: vagyis a kormányalakítás kérdése a választásokat megelőzően eldől. 

2. A centrális pozíciót birtokoló párt a medián szavazó pártja; tőle mind balra, mind 

jobbra komoly támogatottsággal rendelkező szereplők helyezkednek el. 

3. A centrális pártrendszer stabilitásának alapja, hogy vele szembeni többséget 

bármelyik „szárnyán” nehéz képezni. 

4. Centrális pártrendszer csak többségi jellegű választási rendszerben képzelhető el. 

5. A centrális pártrendszer fenntartásához központi szereplője adminisztratív-

kartellpárti eszközöket használ.6 

Horváth Attila és Soós Gábor megállapítása szerint a 2010-től kibontakozó 

pártrendszerhez a nemzetközi szakirodalom alapján a domináns pártrendszer fogalma áll 

a legközelebb. Ők ezt a kategóriát Maurice Duverger, T. J. Pempel és Giovanni Sartori 

meghatározási alapján használják a 2010. utáni pártrendszerre. De azt is megjegyzik, az, 

hogy ez a megállapítás ténylegesen helytálló-e csak hosszabb távon fog eldőlni.7 

Csizmadia Ervin szerint 2010 után domináns pártrendszer épült ki. Ő pontosan nem 

határozza meg, hogy mi alapján, illetve mely pártrendszer-ategória alapján állapítja meg 

ezt. Amit fontos még tőle kiemelni, hogy a magyar pártrendszerre jellemző koncentráció 

végletessége a domináns pártrendszer létrejötte.8 

Az előbbi szerzők mindegyike egyetért a Fidesz domináns helyzetével. Viszont 

egyikük sem használja a „predomináns” kifejezést a pártrendszerre.  

A Tóth-Török szerzőpáros centrális pártrendszer meghatározása több okból sem 

szerencsés. Egyrészt egy hivatalban lévő politikus retorikai meghatározását használják a 

politikatudományi szakirodalom helyett, másfelől pedig nem elfogadható ez tudományos 

kategóriának, hisz azt nem határozták meg, ha ilyen a centrális pártrendszer, akkor 

hogyan kategorizálnának más pártrendszereket. 

A Horváth-Soós szerzőpáros nagyon helyesen, nem foglal egyértelműen állást, 

mondván hogy a domináns pártrendszer létrejöttének feltétele még nem állt (2015-ben 

írták ezt) fenn, mert ehhez hosszabb idő szükséges, de azt nem határoztak meg, hogy 

pontosan mennyi idő, illetve például hány törvényhozási választás kell. Giovanni Sartori 

meghatározását a predomináns pártrendszerre viszont hibásan9 közölték le. 

Csizmadia Ervin pedig csak lényegében közli, hogy a pártrendszer domináns, de ezt 

semmilyen módszertani meghatározással nem támasztja alá. 

Véleményem szerint egyébként a jelenlegi pártrendszer teljes mértékben megfelel a 

Sartori által meghatározott predomináns pártrendszernek, és ez a legjobb kifejezés is a 

jelenlegi magyar többpártrendszer leírására. Ezt az állításomat a következőkben a Sartori 

által meghatározott módszertan alapján kívánom alátámasztani. 

Először azt kell megállapítanunk, hogy a Fidesz ténylegesen domináns párt-e. Sartori 

szerint az a párt számít domináns pártnak, amely a törvényhozási választások során a 

                                                 

 
6 Tóth Csaba – Török Gábor 2014. 517-519. 
7 Horváth Attila – Soós Gábor 2015. 274-285. 
8 Csizmadia Ervin 2017. 202. 
9 Horváth Attila és Soós Gábor azt írják, hogy Sartori szerint a domináns pártrendszer (ezt is rosszul 

használják, mert Sartori konzekvensen a predominás pártrendszer kifejezést használja) létrejöttének a 

feltétele, hogy a domináns pártnak stabil választói bázisa van. (Horváth Attila – Soós Gábor 2015. 275.) 

Giovanni Sartori viszont ilyen kikötést nem tett, ő szerinte stabil választási rendszerben kell egymást követő 

három alkalommal győznie ugyan annak a pártnak, hogy predomiáns pártrendszerről beszéljünk. Giovanni 

Sartori a domináns helyzetben lévő párt választói bázisára nem tett kikötéseket. (Giovanni Sartori 2005. 

175.) 
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leadott érvényes szavaztok alapján több mint 10%-os előnnyel nyeri meg választást a 

második helyezett párt előtt.10 Ennek a Fidesz teljesen meg is felel, hisz láthatjuk az 2., 

3., és 4. táblázat alapján, hogy a Fidesz-KDNP közös listája 2010. óta az általános 

országgyűlési választásokon több mint 10%-kal előzte meg az őt követő második pártot 

vagy pártszövetséget. A Fidesz és KDNP viszonyát a tanulmány későbbi fejezetében 

határozom meg. 

Giovanni Sartori szerint a domináns kifejezés viszont kiüresedett és tévesen 

használják, szerinte a predomináns kifejezés ezért is jobb, valamint azért is mert ez 

szemantikailag erősebb és ellentettje a hegemonisztikus kifejezésnek.11  

Sartori azt is egyértelművé teszi, hogy a predominás pártrendszer a plurális 

pártrendszerek közé tartozik, ahol a többi párt ténylegesen független a predomináns 

párttól, legális és legitim versenytársa annak.12 

A magyar pártrendszer versengő jellegét és az abba tartozó pártok függetlenségét az 

bizonyítja és biztosítja, hogy a politikai pártok alakítását, azok választásokon való 

részvételét, a választásokon való egyenlő versenyhelyzetét semmilyen magyarországi 

jogszabályi rendelkezés nem korlátozza, illetve nem emel ki egy pártot sem a többi 

közül.13 Tehát, a pártok egyenlő jogi feltételek mellett szabályozottan versengenek 

egymással.  

Emellett a jelenlegi ellenzéki parlamenti pártokról egyértelműen az is megállapítható, 

hogy azok semmilyen függőségi viszonyban nincsenek a Fidesszel. 

Sartori következő fontos kitétele, hogy egy pártrendszer akkor predomináns, ha a 

győztes párt három egymást követő törvényhozási választáson megszerzi a mandátumok 

több mint 50%-át. Sartori azt is egyértelművé teszi, hogy a hangsúly a törvényhozási 

mandátumok 50%-án van, és nem feltétele a predominanciának a leadott érvényes 

szavaztok több, mint 50%-ának a megszerzése.14 

Ennek a Fidesz szintén teljes mértékben megfelel, hisz az elmúlt utolsó három 

általános országgyűlési választáson folyamatosan megszerezte a törvényhozási 

mandátumok több mint 50%-át (lásd. 2., 3., és 4. számú táblázat). Egyébként azt is 

fontosnak tartom megjegyezni, hogy a kétharmados többség kérdése az elmúlt években 

fontos témává vált a magyar közéleti diskurzusban, viszont a predominancia 

szempontjából ez a mandátumarány szintén irreleváns. Tehát, a predominanciát az sem 

szakította meg, hogy a 2015. februári veszprémi időközi egyéni országgyűlési képviselő 

választás során a Fidesz elvesztette a törvényhozásban a kétharmados többségét. 

Sartori-nak kikötése az is, hogy a predomináns pártrendszer kialakulásához szükséges 

három törvényhozási választásnak stabil választási rendszerben kell lezajlania.15 

A 2010, 2014 és 2018-as általános országgyűlési választások nem azonos választási 

rendszerben zajlottak le, de az ezeken alkalmazott két választási rendszer vegyes 

választási rendszer volt. 

                                                 

 
10 Sartori, Giovanni 2005. 171. 
11 Sartori, Giovanni 2005. 173. 
12 Sartori, Giovanni 2005. 173. 
13 Magyarország Alaptörvénye, 1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról; 2011. 

évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról; 2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról; 2013. 

évi XXXVI. törvény a választási eljárásról; 2013. évi LXXXVII. törvény az országgyűlési képviselők 

választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről;  
14 Sartori, Giovanni 2005. 174-175. 
15 Sartori, Giovanni 2005. 175. 
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Fontos azt megjegyezni, hogy ezt a három törvényhozási választást nem lehetett 

megtartani azonos választási rendszerben, mert az Alkotmánybíróság 193/2010. (XII. 8.) 

számú határozatában megsemmisítette az 1990. és 2010. között alkalmazott egyéni 

választókerületi beosztást.16 

A Fidesz-KDNP ezt a tényt valamint a kétharmados parlamenti többséget felhasználva 

2011. év végén új választási rendszert alkotott. 

Tóth Csabához hasonlóan én is azon véleményen vagyok, hogy a szóban forgó két 

választási rendszer karakterisztikája hasonló.17 

A 2011-ben létrehozott választási rendszert több kritika érte, amelyek főleg arra 

irányultak, hogy a Fidesz-KDNP saját érdekinek megfelelően alakította át a választási 

rendszert.18 Ezek részletes bemutatásába és elemzésébe nem kívánok bele menni, csak 

néhány dologra hívnám fel figyelmet, hogy bizonyítsam a két választási rendszer hasonló 

karakterisztikáját, illetve alátámasszam, hogy a predomináns pártrendszer nem a jelenlegi 

választási rendszer miatt alakult ki. 

Az egyik fő kritika az volt, hogy a választási rendszer többségi eleme erősödött, ezt 

főleg az egyéni választókerületekből szerezhető mandátumok arányának növekedésével 

és a győztes kompenzációval magyarázzák.19 Másik 2014-es tanulmányomban 

megállapítottam, hogy a 2010-ig alkalmazott országgyűlési választási rendszer területi 

listás ága is az aránytalanságot erősítette. A területi listás választókerületekben az implicit 

küszöb Budapest és Pest megye kivételével mindenhol magasabb volt az országosan 

alkalmazott 5%-os küszöbnél. A területi listás ágon a mandátumszerzéseknél azt 

tapasztalhattuk, hogy az 1990-es és 1994-es választásokon az első két párt megszerezte a 

mandátumok több mint 60%-át, 1998-ban és 2010-ben több mint 70%-át, míg 2002-ben 

és 2006-ban több mint 90%-át. 20 Ez alapján azt gondolom, hogy a mind a két választási 

rendszerben a többségi, aránytalan elemek vannak/voltak többségben.  

Mindezek mellett azt a véleményt tartom helytállónak, hogy a választási rendszer 

többségi jellege bármilyen pártot segíthet, ha változik a pártok választói támogatottsága.21 

Ez vonatkozik a szuperkompenzációra is. 

Így összességében az állapítható meg, hogy a választási rendszer többségi elemeinek 

túlsúlya érdemben nem befolyásolta a predomináns pártrendszer létrejöttét. 

A másik kritika, amit érinteni kívánok az a „gerrymandering” problémaköre, ez a 

kifejezés arra utal, hogy a Fidesz a saját érdekeinek megfelelően rajzolta át 2011-ben az 

egyéni választókerületi határokat.22 Azt gondolom, hogy ez a kérdés a 2018-as 

választások eredményeinek ismeretében jelentőségét vesztette. Ezt a Fidesz nem 

budapesti egyéni választókerületekben aratott elsöprő győzelmével kívánom 

alátámasztani, mivel szerintem a választókerületek határainak kérdése irrelevánsnak 

bizonyult végül a Fidesz 2014-es és 2018-as egyéni választókerületi győzelmei során. Ezt 

az bizonyítja, hogy az MSZP korábbi fellegvárának számító megyékben, illetve egyéni 

választókerületekben is a Fidesz 2018-ban már több mint 50%-os eredmény tudott elérni, 

ilyen volt például hatvani egyéni választókerület, vagy jászberényi, míg az MSZP vagy 

                                                 

 
16 193/2010. (XII. 8.) AB határozat 
17 Tóth Csaba 2017. 43. 
18 Tóth Csaba 2017. 46-50. 
19 Tóth Csaba 2017. 47. 
20 Tábori Ferenc 2014b. 38. 
21 Tóth Csaba 2017. 47. 
22 Tóth Csaba 2017. 48. 
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az által is támogatott jelölt szavazataránya 2018-ra lecsökkent 10% alá. Ezen két 

választókerületen kívül még számos példát lehetne hozni, illetve ezekből jól látható, hogy 

az egyes pártok szavazóbázisa 2006. óta jelentősen átstrukturálódott. Persze, hogy erről 

teljes képet kapjunk egy önálló elemzést kell majd elvégezni. De az egyértelműen látszik, 

hogy a 2006-os választási eredményekből nem lehet kiindulni. Tehát ezek segítségével 

nem lehet a gerrymandering-et bizonytani.23  

Összességében az állapítható, meg hogy mivel a választási rendszer bár változott az 

általunk tárgyalt időszakban, azonban ez nem befolyásolta érdemben a predomináns 

pártrendszer létrejöttét. Tehát, véleményem szerint a 2010.-, 2014.-, és 2018. évi általános 

országgyűlési választásokat el lehet fogadni, Sartori által meghatározott három egymást 

követő törvényhozási választásnak. 

Sartori meghatározása szerint a predomináns pártrendszer létrejöttének fontos feltétele 

az is, hogy egypárti kormányok alakuljanak, és ne kormánykoalíciók. Mert egy pártnak 

kell dominánsnak lennie és nem pártok csoportjának.24  

Ezen kitételt szintén meg kell vizsgálni. A szóban forgó három általános országgyűlési 

választáson a Fidesz a KDNP-vel közösen indult: mindhárom választáson mindenhol 

közös egyéni jelölteket, 2010-ben közös megyei listákat és mindhárom választáson közös 

országos listát állítottak.25 A választások után két frakciót alakítottak a törvényhozásban, 

külön Fidesz és külön KDNP frakciót.26 

Ezért Tóth Lászlóhoz hasonló véleményen vagyok én is, a KDNP nem tekinthető 

ténylegesen önálló, a Fidesztől független politikai erőnek.27 

A KDNP 1998-ban indult utoljára önállóan általános országgyűlési választáson.28 Ezt 

megelőzte a párt 1997-es kettészakadása, aminek eredményeként a pártból kiszoruló 

országgyűlési képviselők a Fidesz parlamenti frakciójához csatlakoztak. A KDNP pedig 

az 1998-as választáson nem tudta átlépni a parlamenti küszöböt. A KDNP a 2002-es 

általános országgyűlési választásokon önállóan nem indult, majd 2002 őszén a Fidesz 

parlamenti frakciójában politizáló volt KDNP-s országgyűlési képviselők vették át a 

pártot. Ezek után a KDNP már nem mérette meg magát önállóan országgyűlési 

választáson, és 2006. óta minden általános országgyűlési választáson közösen indul a 

Fidesszel.29 

A KDNP támogatottságát már több mint egy évtizede nem mérik önállóan a 

közvélemény kutatók, és mivel nem indult országgyűlési választáson így nem tudjuk 

rendelkezik-e önállóan társadalmi támogatottsággal. Csak azt tudjuk, hogy a Fidesszel 

történő közös indulások révén jogot szerzett arra, hogy parlamenti frakcióval rendelkező 

párt legyen. 

Az, hogy a KDNP külön frakciót alakított megállapodásban lett rögzítve a két párt 

között, illetve az ezen frakciók által létre hozott közös frakció szövetség is. Ez az 

intézményi forma rendszeresíti a közös frakcióüléseket, illetve intézményesíti a 

szakpolitikák koordinált képviseletét.30 A két külön frakció létrehozás még taktikai 

lépésnek is tekinthető, hisz így a két frakciónak külön több felszólalási és egyéb 

                                                 

 
23 Nemzeti Választási Iroda vonatkozó adatai alapján 
24 Sartori, Giovanni 2005. 174-175. 
25 Nemzeti Választási Iroda hivatalos honlapjának vonatkozó adatai alapján 
26 Magyar Országgyűlés honlapjának vonatkozó adatai alapján 
27 Tóth László 2017. 65. 
28 Nemzeti Választási Iroda hivatalos honlapjának vonatkozó adatai alapján 
29 Magyarországi politikai pártok lexikona 1846-2010, 2011. 384. 
30 Tóth László 2017. 65. 
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lehetősége van a parlamenti politizálás során. Ezek szintén a KDNP Fidesztől való 

függését támasztja alá. 

Az előbbiek alapján, és az alapján, hogy a két párt között nem történt tárcaelosztási 

megállapodás, ami egy koalíció jellemzője lehetne, és a két párt között miniszteri és 

államtitkári pozíciók elosztása nem párt alapon történik, hanem posztot betöltő személyek 

alapján, az állapítható meg, hogy Fidesz és a KDNP nem koalíciós partnerei egymásnak.31  

Előbbiek alapján tehát a KDNP csak jogilag tekinthető önállónak, minden más 

viszonyban azonban függ a Fidesztől, ezért kijelenthető, hogy Magyarországon a 2010-

es általános országgyűlési választások óta egypárti kormányok alakultak. Tehát Sartori 

ezen követelményének is megfelel a magyar többpártrendszer ahhoz, hogy predomináns 

többpártrendszerként kategorizálhassuk. 

Összefoglalva az előbbieket, a magyar többpártrendszer 2010 óta predomináns 

többpártrendszer, mert: 

- A magyar többpártrendszer egy ténylegesen versengő többpártrendszer 

- A Fidesz domináns pártnak tekinthető, hisz mind a három általános országgyűlési 

választáson több mint 10%-kal magasabb szavazatarányt kapott, mint a második 

helyezett párt. 

- A Fidesz egymást követő három általános országgyűlési választáson megszerezte 

a mandátumok több mint 50%-át 

- Bár ez a három általános országgyűlési választás nem azonos választási 

rendszerben zajlott le, de a két alkalmazott választási rendszer karakterisztikája 

hasonló volt, mind a kettő egy vegyes, aránytalan elemeket többségében 

tartalmazó választási rendszer 

- Bár a Fidesz és a KDNP jogilag két önálló párt, de a KDNP függőviszonya miatt 

egypárti kormányzás van Magyarországon 2010. óta. 

Fontos itt még kiemelni Giovanni Sartori munkásságát, aki majd ötven éve alkotta meg 

a pártrendszer kategóriáit, de jelen esetben ez időállónak bizonyult, hisz az általa 

megalkotott predomináns pártrendszer kategóriája tökéletesen ráillik a jelenlegi magyar 

többpártrendszerre. 

A pártrendszer teljes jellemzéséhez az ellenzéki pártokról is szükséges szót ejtenünk. 

2010. óta az ellenzék legfontosabb jellemzője az, hogy töredezett. Az ellenzéki térfélen 

több különböző támogatottságú párt van jelen, de közös jellemzőjük, hogy 2010. óta 

egyik sem tudta megközelíteni a Fidesz támogatottságát. 

Az ellenzék töredezettségének tartósságát jól mutatja az is, hogy 2010-ben és 2014-

ben a Fidesz-KDNP mellett három ellenzéki lista lépte át a parlamenti küszöböt, míg 

2018-ban már négy (lásd 2., 3.  és 4. számú táblázat). 2010-ben és 2014-ben öt-öt frakció 

jött létre a törvényhozásban, amelyből három-három volt ellenzéki, 2018-ban hét frakció 

alakult, és ebből öt volt ellenzéki (lásd 5., 6., 7. számú táblázat). Ez egyébként rekordnak 

számít, 1990 óta most fordult elő először, hogy az Országgyűlés megalakulásakor hét 

frakció alakuljon meg. 

Ez a töredezettség erősíti a Fidesz domináns szerepét, de nem ez a döntő, mivel a 

Fidesz választói támogatottsága messze magasabb a többi párténál.  

Sőt, 2010-ben és 2018-ban a Fidesz több listás szavazatot szerzett, mint többi parlamenti 

küszöböt átlépő párt együtt. 2010-ben a Fidesz 2 706 292 listás szavazatot kapott, míg a 

parlamenti ellenzék 2 229 740-et, 2014-ben a Fidesz listájára 2 264 780-an voksoltak, 

                                                 

 
31 Tóth László 2017. 65. 
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míg a parlamenti ellenzéki pártokéra 2 580 696-an, 2018-ban pedig a Fidesz 2 824 551 

listás szavazatot szerzett, míg a parlamentbe jutó ellenzéki pártok 2 488 097.32 

Viszont fordítottan az igaz, hogy a Fidesz domináns szerepe hat a többi pártra. 2010 

óta mind a Jobbik, mind a töredezett baloldal pártjai azzal az igénnyel lépnek fel, hogy 

ők legyenek a Fidesz kihívói és legyőzői. Azonban ezidáig ezen a téren az ellenzéki 

pártoknak tudtak sikert elérni. 

A baloldalon33 a Magyar Szocialista Párt (MSZP) 2010-es választási kudarca után több 

párt jelent meg. A korábbi pártelnök-miniszterelnök Gyurcsány Ferenc vezetésével 10 

országgyűlési képviselő kivált az MSZP frakciójából és Demokratikus Koalíció (DK) 

néven új pártot hoztak létre. Szintén egy volt miniszterelnök, Bajnai Gordon vezetésével 

2012. október 23-án megalakult az Együtt 2014 mozgalom.34  

A három párt között versengés alakult ki azért, hogy ki legyen a baloldal vezető ereje 

a 2014-es általános országgyűlési választásokon. Illetve ezzel párhuzamosan elindult a 

kölcsönös nyomásgyakorlás is, hogy a szóban forgó pártok közösen induljanak a 

Fidesszel szemben.35 

Az Együtt az LMP-t is be szerette volna vonni az összefogásba, aminek az 

eredményeként a párt kettészakadt, az összefogáspártiak 2013. február 23-án kiléptek az 

LMP-ből és megalapították a Párbeszéd Magyarországért Pártot (PM). Az Együtt 2013. 

március 8-án párttá alakult és szövetségre lépett a PM-mel.36 

A folyamatnak végül az lett az eredménye, hogy az MSZP maradt a legerősebb erő a 

baloldalon, de összefogásra kényszerült a többi szereplővel, ezért a 2014-es 

választásokon közösen indult az MSZP, a DK, az Együtt, a PM és volt SZDSZ-es 

pártelnök Fodor Gábor által létrehozott MLP (Magyar Liberális Párt).37 

A Jobbik 2010. után stabilan őrizte a pozícióját. 2011 júliusában Karácsony Gergely 

(aki ekkor még az LMP színeiben politizált) azt javasolta, hogy a Fidesz által minősített 

többséggel hozott törvények megváltoztatása érdekében létre kell hozni majd egy 

technikai koalíciót, amelyben minden ellenzéki párt, így a Jobbik is részt vesz. A javaslat 

végül nem talált széleskörű támogatásra, ezért lekerült a napirendről. Viszont a Jobbik is 

stratégiát igyekezett váltani, annak érdekében, hogy közelebb kerüljön a Fideszhez, és 

igyekezett egy mérsékeltebb, jobbközéphez közelítő néppárttá válni.38 

Az LMP kitartott a korábbi álláspontja mellett, és a 2014-es általános országgyűlési 

választásokon is önállóan mérették meg magukat.39 

Végül egyik ellenzéki párt, illetve stratégia sem tudott sikeres lenni, ahogy azt a 3. 

számú táblázat adataiból is láthatjuk. 

A 2018-as országgyűlési választások előtt szintén az volt a kérdés, hogy melyik párt, vagy 

pártszövetség válhat a Fidesz kihívójává. Az ellenzék pártjai számára most is az 

egymással való szövetkezés témája vált az egyik legfontosabb kérdéssé. 

A 2014-es baloldali közös lista szereplői hosszas viták után végül nem állítottak közös 

listát 2017 decemberében előbb az dőlt el, hogy az MSZP és a DK külön listát állít, de az 

                                                 

 
32 Nemzeti Választási Iroda hivatalos honlapjának vonatkozó adatai alapján 
33 A baloldal – jobboldal kifejezéseket Körösényi András által meghatározott módon, politikai-ideológiai 

értelemben (Körösényi András 1993. 111.) használom. 
34 Lakner Zoltán 2017. 161.; Tóth László 2014. 3-6.; Szoboszlai György 2016. 386-387. 
35 Tóth László 2014. 5-7. 
36 Lakner Zoltán 2017. 161.; Tóth László 2014. 6.; Szoboszlai György 2016. 387. 
37 Lakner Zoltán 2017. 160-161.; Tóth László 2014. 6.; Szoboszlai György 2016. 400-401.  
38 Tóth László 2014. 4-5.; Róna Dániel – Molnár Csaba 2017. 168. 
39 Tóth László 2014. 7. 
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egyéni választókerületek tekintetében megegyeztek, hogy a két párt nem indít egymással 

szemben jelölteket. Ennek értelmében az MSZP hatvan40, a DK negyvenhat egyéni 

választókerületben állíthatott jelöltet. Majd az dőlt el, hogy az MSZP és a Párbeszéd 

közös listát állít, amelyen helyet kapnak az MLP politikusai is, és Karácsony Gergely lesz 

a listavezető, mint a három párt miniszterelnök jelöltje. Az Együtt a Párbeszéddel kötött 

megállapodásának felmondása után, nem kötött szövetséget egyik szereplővel sem, és az 

önálló indulás mellett döntöttek. A Jobbik és az LMP a négy évvel korábbihoz hasonlóan 

szintén az önálló indulás mellett döntött.41 

A Jobbik a 2014-2018. közötti parlamenti ciklusban is folytatta a „néppártosodási” 

stratégiáját. 2016 májusában ennek egyik látványos eleme volt, hogy a párt egyik 

meghatározó, radikálisnak számító alelnökét Novák Elődöt Vona Gábor nyomására 

kiszorították a pártvezetéséből és lemondatták az országgyűlési képviselői 

mandátumáról.42 Ezen stratégia okán hagyta el a pártot Morvai Krisztina, EP képviselő 

is, aki korábban a párt egyik „arcának” számított.43 

A 2018-as választási kampány során többször felmerült, hogy a teljes ellenzéknek meg 

kellene egyeznie az egyéni jelöltek tekintetében, ezen elképzelések szerint, az MSZP-P, 

a DK és az Együtt mellett, az LMP-t, a Jobbikot és a Momentum Mozgalmat is be kellene 

ebbe vonni. Azonban ez nem valósult meg, néhány egyéni választókerületben a baloldali 

pártok még megegyeztek, és kölcsönösen visszaléptek egymás javára, illetve volt ahol 

egyoldalúan visszaléptek, a másik javára, de Jobbik ebből teljesen kimaradt.44 Végül a 

2018-as általános országgyűlési választáson sem sikerült az ellenzéknek a Fideszt 

megközelítenie (lásd. 4. számú táblázat). 

A pártrendszert alkotó pártok körének stabilitását, ha górcső alá vesszük, akkor azt 

láthatjuk, hogy jogi értelemben a 2010-es, 2014-es és 2018-as általános országgyűlési 

választások során kilenc párt tudta átlépni a parlamenti küszöböt, de ebből három 

története során egyszer sem önállóan tette ezt, míg a KDNP mint az előbbiekben látható 

volt, mindig a Fidesszel közösen indult. Az ellenzék erői közül 2010. óta a Jobbik és az 

LMP állandó szereplőnek tekinthető, ők már háromszor tudtak önállóan a parlamentbe 

jutni. Állandó szereplő még az MSZP, amely 1990. óta folyamatosan jelent van a magyar 

törvényhozásban. 

A DK, az Együtt, a PM és az MLP lényegében szakadár, illetve utód szervezetek. A 

DK az MSZP-ből szakad ki, amelyhez volt SZDSZ-es politikusok is csatlakoztak. Az 

Együtt szintén az MSZP-hez köthető, hiszen az MSZP korábbi miniszterelnöke, Bajnai 

Gordon vezetésével jött létre, és más volt MSZP politikusok is csatlakoztak hozzá (pl. 

Szigetvári Viktor), de szintén ide is csatlakoztak volt SZDSZ-es politikusok is. Az MLP-

t a volt SZDSZ-es politikus Fodor Gábor hozta létre. Tehát azt lehet mondani, hogy ezen 

három szervezet a 2002-2008 fennálló kormánykoalíciót alkotó pártok 

utódszervezeteinek tekinthető. A PM-et az LMP-ből 2013-ban kilépő „összefogás párti” 

politikusok hozták létre. 

Az előbbi négy szervezetből egyedül a DK, volt az, amelyik önállóan is át tudta lépni 

a parlamenti küszöböt.  A PM (2016 után P) közösen indulások révén kétszer tudta átlépni 

                                                 

 
40 Ez végül ötvennyolc lett, mert két egyéni választókerületben független jelölteket támogattak. 
41 Index.hu 2017. december 20.; Index.hu 2017. december 22.; Origo.hu 2017. december 20. 
42 Róna Dániel – Molnár Csaba 2017. 185. 
43 Index.hu 2017. december 1. 
44 Index.hu, 2018. március 18.; Index.hu 2018. március 20,; Index.hu 2018. április 4.; Mno.hu, 2018. április 

7. 
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a parlamenti küszöböt, míg az Együtt egy alkalommal közösen indulás révén lépte át a 

küszöböt, míg mikor 2018-ban önállóan indult, nem sikerült a törvényhozási küszöb 

közelébe sem kerülnie. Az MLP míg 2014-ben a baloldali szövetségben 

jelölőszervezetként vett részt, és így átléphette a küszöböt, addig 2018-ban már jelölő 

szervezet sem volt. 

Az előbbiek közül 2014-ben egyik sem alakíthatott frakciót, míg 2018-ban a DK-nak 

és a P-nek lett saját frakciója. 

Így az állapítható meg, hogy egyfelől a pártok eredete miatt a pártrendszert alkotó pártok 

vezetőinek köre stabil volt, másfelől viszont a pártszakadások illetve új párt alakítások 

instabilitást vittek a rendszerbe, főleg úgy, hogy a 2002-2008. közötti kormánykoalíció 

pártjainak utódpártjai különböző szövetségi rendszerekben indultak 2014-ben és 2018-

ban. 

Így az lehet megállapítani, hogy a pártrendszert alkotó pártok köre, a ki és belépő 

szereplők miatt instabilnak tekinthető. 

A magyar többpártrendszer jellemzéséhez szükséges vizsgálnunk a pártrendszer 

koncentrációját is. 

1990. óta 2006-ban volt a legmagasabb a pártrendszer koncentráltásága.45 Ezért a 2006-

os választási eredmények adataihoz viszonyítva elemzem a 2010., 2014. és 2018. évi 

általános országgyűlési választások eredményeit. 

 
1. táblázat A magyar többpártrendszer koncentrációja 2006-201846 

Év 1. párt 2 párt 3 párt 4 párt 5. párt 6 párt 7 párt 8. párt 

2006 43,21% 85,24% 91,74% 96,78% 98,98% 99,39% 99,71% 99,79% 

2010 52,73% 72,03% 88,70% 96,18% 98,85% 99,74% 99,85% 99,93% 

2014 45,04% 70,71% 91,01% 96,37% 96,93% 97,40% 97,84% 98,21% 

2018 49,60% 68,79% 80,78% 87,88% 93,29% 96,37 98,12 98,78 

 

Az 1. számú táblázat adataiból jól látszik, hogy a pártrendszer koncentrációja 2010 óta 

megállt, és fragmentálódni kezdett. A voksolásokon első helyezett két párt választásról 

választásra egyre kisebb arányát szerezte meg a leadott érvényes szavazatoknak. A 2018. 

választások eredménye pedig még inkább megerősítette ezt, mert az első három helyezett 

párt eredménye átlag kb. 10%-kal elmaradt a korábbi választások első három pártjának 

eredményétől. Illetve az is beszédes, hogy a parlamenti küszöböt átlépő pártlisták (1. 

számú táblázatban félkövérrel kiemeltek) 2018-ban együtt a szavazatok kisebb arányát 

szerezték meg, mint a korábbi törvényhozási választások során. 

Összesítve azt állapíthatjuk meg, hogy 2010. óta a magyar többpártrendszer egy 

valóban versengő predomináns többpártrendszer. Ezen pártrendszer fragmentálódik, és a 

predominanciát létrehozó domináns párt jelentősen determinálja a vele szemben álló 

töredezett ellenzéki pártok viselkedését. A pártrendszert alkotó pártok köre pedig 

instabilnak tekinthető. 

 

  

                                                 

 
45 Tábori Ferenc 2014a. 116. 
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Melléklet 

 
2. táblázat 2010. évi általános országgyűlési választások eredménye47 

 Párt Listás szavazatok % 
Mandátum 

E T O Ö 

1. Fidesz-KDNP 2 706 292 52,73 173 87 3 263 

2. MSZP 990 428 19,30 2 28 29 59 

3. Jobbik 855 436 16,67 0 26 21 47 

4. LMP 383 876 7,48 0 5 11 16 

5. MDF 136 895 2,67 0 0 0 0 

6. CM 45 863 0,89 0 0 0 0 

 Többiek 13 741 0,26 0 0 0 0 

 Független   1 0 0 1 

 Összesen 5 132 531 100,00 176 146 64 386 

 

 
3. táblázat 2014. évi általános országgyűlési választások eredménye48 

 Párt Listás szavazatok % 
Mandátum 

E O Ö 

1. Fidesz-KDNP 2 264 780 45,04 96 37 133 

2. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 1 290 806 25,67 10 28 38 

3. Jobbik 1 020 476 20,3 0 23 23 

4. LMP 269 414 5,36 0 5 5 

5. MP 28 323 0,56 0 0 0 

 Többiek 154 021 3,07 0 0 0 

 Összesen 5 027 820 100 106 93 199 
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4. táblázat 2018. évi általános országgyűlési választások eredménye49 

 Párt Listás szavazatok % 
Mandátum 

E O Ö 

1. Fidesz-KDNP 2 824 551 49,6 91 42 133 

2. Jobbik 1 092 806 19,19 1 25 26 

3. MSZP-P 682 701 11,99 8 12 20 

4. LMP 404 429 7,1 1 7 8 

5. DK 308 161 5,41 3 6 9 

6. Momentum 175 229 3,08 0 0 0 

7. MKKP 99 414 1,75 0 0 0 

8. Együtt 37 562 0,66 1 0 1 

 Független   1 0 1 

 Nemzetiségi nem releváns 0 1 1 

 Többiek 69 898 1,22 0 0 0 

 Összesen 5 694 751 100 106 93 199 

 
5. táblázat Magyar Országgyűlés képviselőcsoportjai 2010-201450 

 Alakuló ülés Ciklus vége 

Fidesz 227 223 

KDNP 36 34 

MSZP 59 47 

Jobbik 47 43 

LMP 16 7 

Független 1 27 

Összesen 386 381 

 
6. táblázat Magyar Országgyűlés képviselőcsoportjai 2014-201851 

 Alakuló ülés Ciklus vége 

Fidesz 117 114 

KDNP 16 17 

MSZP 29 28 

Jobbik 23 24 

LMP 5 6 

Független 9 10 

Összesen 199 199 
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7. táblázat Magyar Országgyűlés képviselő csoportjai 2018-52 

 Alakuló ülés Ciklus vége 

Fidesz 117 n. a. 

KDNP 16 n. a. 

Jobbik 26 n. a. 

MSZP 15 n. a. 

P 5 n. a. 

DK 9 n. a. 

LMP 9 n. a. 

Független 1 n. a. 

Nemzetiségi 1 n. a. 

Összesen 199 n. a. 
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Ferenc Tábori: The questions of the typology of the Hungarian multiparty system 

2010-2018 

The general parliamentary election of 2018 was an exceptionally important event from 

the point of view of the Hungarian political science. It proves to be true that the general 

parliamentary election in 2010 was a milestone in the history of the Hungarian multiparty 

system, which was put into force in 1988-1990. On the basis of the methodology and 

typology of party systems by Giovanni Sartori I come to the conclusion that the 

Hungarian party system turned from a moderate pluralism to a predominant-party system 

between 2010 and 2018. In my study I state that the multiparty system currently in force 

in Hungary meets all the criteria which Sartori established concerning the predominant-

party systems. In this respect it also proves to be true that the nearly 50-year-old party 

system typology by Giovanni Sartori is long-standing. In my study I also deal with the 

opposition of the governing party and I conclude that the opposition is fragmented, the 

behaviour of the parties involved is significantly determined by the predominant situation 

of the party Fidesz. A further important part of my study presents that the concentration 

of the Hungarian multiparty system, which was experienced in the 2000s, stopped. I come 

to the conclusion that the Hungarian multiparty system is characterised by fragmentation.  

 


