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Vizsga elQtt – 
A magyar választási reform értékelése

Magyarország az elmúlt négy évben nagy horderej_, kétharmados parlamenti többséget 
igénylQ jogi lépésekre szánta el magát, amelyeknek meghatározó eleme a választási tör-
vény reformja volt. Mint minden, a társas együttélés kötelezQ szabályai is a gyakorlat-
ban mutatják meg m_ködQképességüket, valódi „arcukat”. A 2014�es év az új választási 
rendszer nagy próbája lesz. Ahhoz azonban, hogy mérni tudjunk egy demokratikus intéz-
ményt, meg kell határozni, mihez viszonyítunk, mik az elvárásaink. Ebben az esetben a 
megelQzQ törvényi szabályozás elméleti keretei, és a gyakorlatban megmutatott teljesít-
ménye egyértelm_en irányadónak bizonyul. Tanulmányomban elemzem az 1989�es tör-
vény létrejöttének kompromisszumos, történelmi meghatározottságát, hipotetikus elköte-
lezettségét, ebbQl következQ bonyolultságát és torzító hatását. Elemzem továbbá azokat a 
lehetQségeket, illetve szükségszer_ségeket, amelyek „megfelelQ pillanatot” biztosítanak 
egy ország választási rendszerének reformjához. Nemzetközi példákra utalva rávilágítok 
azokra a rossz lehetQségekre, amelyeket Magyarország sikeresen kikerült. Kiemelt he-
lyet foglal el írásomban a politikai motivációk elemzése, a „ki mennyit nyer?” kérdése. 
Tanulmányomban továbbá az új rendszer várakozásait és a reform értékelését adom.

(A választási reform lehetQségei) Választási rendszerek megváltoztatása mindig politikai 
kérdéseket vet fel. Ha jogos, vagy szükségszer_ egy szisztéma átgondolása, reformja, 
esetleg újraalkotása, akkor is óhatatlanul felvetül a kérdés: kinek éri meg a változás, a 
konkrét alternatívák közül melyik változat, kinek a szavazatmaximalizálását szolgálja 
jobban. Éppen ezért a szakirodalom a meglévQ struktúrához való ragaszkodást szorgal-
mazza, feltéve, hogy a rendszer demokratikus, arányos, biztosítja a törvényhozó hatalom 
m_ködését és bizonyítottan hatékony. A politikatudomány még akkor is a meglévQt ré-
szesíti elQnyben, ha a rendszer hibái egyértelm_en látszanak, a tökéletlenség szemmel 
látható. A hosszú ideje fennálló rendszer hátrányaival annak vesztesei, és a választók egy-
aránt megtanulnak együtt élni, stratégiákat dolgoznak ki a korrekció eléréséhez. (Shugart, 
1989) Ez a hipotézis még abban az esetben is megállja a helyét, ha a partvonalon meg-
jelenQ rivális alternatíva jobban biztosítaná a demokratikus normatívák szubsztanciáját. 
Az új rendszer váratlan hátrányai meglepetéseket, a politikai mezQ átrendezQdését, így a 
bizonytalanságot idézheti elQ, a társadalmi frusztráció következményei új erQtereket te-
remtenek. A választási rendszer átalakításánál ezek okán elsQ lépésben meg kell vizsgálni 
annak a tételét, hogy a fennálló hatalmi rend status quo megQrzQ szándéka érvényesül�e. 
Ennek elemzéséhez át kell tekinteni a politikai környezetet, a változó választói motivá-
ciókat, preferenciákat, és a kormányzó erQ legitimációját, mozgásterét (amely távolról 
sem azonos a választásokon elért eredménnyel). Hasonlóképpen fontos, a reform rövid�, 
illetve hosszú távú hatásainak vizsgálata, a gyQztes párt, koalíció valósnak vélt víziói.

A választási reform kifejezés egyértelm_nek t_nQ definíciója azonban némi pontosí-
tásra, elemzésre szorul. A fenti intelmek szempontjából a választási szisztéma bármilyen 
irányú változtatásának egysége nem tartható tézis. Elfogadva azt a feltételes módot, amely 
szerint a legkisebb változások is jelentQs behatással lehetnek a kialakuló eredményre, a 
rendszerszint_, nagy ív_ modifikálás (lásd a többségirQl a PR�rendszerekre [proportional 
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representation] való áttérést) mégis megkülönböztetendQek, a megelQzQre építQ, javító 
változtatásoktól. A magyar rendszer e szerint a major típusú, kisebb lépték_ példák közé 
sorolható.

A reformot kiváltó okokból leggyakrabban a gyQztes politikai formáció bizonytalan-
ságát szokták kiemelni. Az elképzelés szerint a fennálló kormányzati hatalom nem hisz a 
soron következQ választáson való gyQzelmében. Ennek ellentétes formája az úgynevezett 
„kármentés” jelleg_ változtatás, amelyet a franciák 80�as évekbeli reformja kapcsán fi-
gyelhetünk meg. Itt kifejezetten meg van arról gyQzQdve a kormányzó párt, hogy veszíte-
ni fog, és olyan rendszert kíván bevezetni, amelynek a segítségével a lehetQ legkevesebb 
szavazatot veszti el.

További okként a koalíciós erQk egyensúlyának megbomlását szokás emlegetni. Mivel 
minden pártnak az egyedüli hatalomgyakorlás a célja, a megszerezhetQ maximális vég-
összeg elérésének lehetQségekor a baráti viszony megbomlik a szövetségessel, és a játék 
változó részévé válik a választási rendszer. Érdekes szituációk léphetnek fel akkor is, ha 
a választásokon nyertes pártok gyQzelmük dacára, nem képesek uralni a kialakult politi-
kai helyzetet. A társadalom által fontosnak ítélt közösségi ügyek, annak megoldás módjai 
élesen eltérnek a regnáló elit elképzeléseitQl, mindent átfogó változásokhoz vezethet, 
amelynek része a választási rendszer is.

Az utóbbi két okról tanulmányom további részében nem ejtek szót, mivel sem a koalí-
ción belüli ellentétek nem merülhetnek fel problémaként, sem a társadalom által megítélt 
tematika eltérése nem releváns a kormányzó pártokétól. Továbbá kizárom annak a lehetQ-
ségét is, hogy a politikai szereplQk félreértik a reform lehetséges következményeit, túlbe-
csülik annak jobboldali elQnyeit, vagy éppen többre értékelnék a hosszú távú hatásokat.

Ignorálom továbbá azt a tézist, amely szerint „békeidQben” nem szokás változtatni. Az 
1990�es éveket nehezen lehetne háborús kataklizmák által vezérelt történelmi korszaknak 
nevezni, mégis a nyugati országok közül háromban, és egy távol�keleti demokratikus or-
szágban is sor került átfogó strukturális választási reformra. Továbbá megvizsgálom an-
nak a kérdését is, hogy Magyarország esetében fennáll-e az ún. „kegyelmi pillanat” jelen-
sége, amelynek során viszonylagos csendben, sui generis képes egy kormány elfogadtatni 
az új rendszert, politikai nyugalomban, társadalmi ellenállás nélkül. Felsorakoztathatjuk�e 
hazánkat Belgium példája mellé, a sikeres, de csendes reformok közé? Megmutatom, mi-
ként is lehetséges kellQ politikai felhatalmazás birtokában, világos szándékok mentén úgy 
véghezvinni választási reformot, hogy az nem alapul feltétlenül a kormányzó és ellenzéki 
pártok kompromisszumán.

(Változtatások kényszere) A változtatásoknak ugyanakkor vannak kívánatos dimenziói. 
Amennyiben félretesszük a szigorúan szakmai érveket, akkor egyértelm_vé válik, hogy 
háborús állapotok, súlyos gazdasági, politikai válság nélkül is kialakulhatnak olyan hely-
zetek, amelyben egy ország polgárai nem érzik jól magukat. Olaszországban a ’90�es 
évek elején a korrupciós botrányok, terrorcselekmények általános félelmet, bizonytalan-
ság és elégedetlenséget okoztak. Nemcsak a kormányzó erQket, hanem az egész politikai 
elitet inkompetensnek érezték a megoldásra. Az egész társadalom alapvetQ igényévé vált 
a választási és kormányzati reform, nem csak egy parlamenti többség akarataként jelent 
meg. Hasonló, mégis eltérQ módon jelent meg a kényszer Japán esetében, ahol a hosszú 
ideje regnáló Liberális Demokrata Párt nem biztosította a személyi fluktuációt, így soro-
zatos korrupciós botrányok, panamák kerültek napvilágra, a változatlanság a tehetetlen-
ség érzetét váltotta ki. A társadalmi elégedetlenség itt is döntQ szónak bizonyult a válto-
záshoz. Nem tévesztve szem elQl a szigorú szakmai érveket, kényszerekrQl beszélhetünk, 
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ha túlzott felnagyításról, torzításról, illetve a rendszer bonyolultságáról van szó. Ha a 
pártokra leadott szavazatok enyhe növekedése esetén a megszerezhetQ mandátumok ugrás 
szer_en megnQnek túlzott felnagyításról beszélünk. Példaként említhetjük a Seychelle�
szigetek rendszerét, ahol az 1974�es választások a gyQztes Demokrata Pártnak a szavaza-
tok 52,4%�ával a mandátumok 87%�át juttatta, míg az ellenzéknek a 47,6%�os eredmény 
alapján 13%�os képviselet jutott. A csökkenés ezzel ellentétes jelenség, majdnem minden 
pártnak ugyanannyi mandátumot juttat. A torzulás (bár a többségi szisztémák általában 
hasonlót produkálnak) a rendszer bonyolultságából adódó sajátosság, specifikus ilyen ér-
telemben, kiszámíthatatlan, hogy milyen hatással lesz a szisztéma a végeredményre. Így 
fordulhat elQ, hogy több szavazat kevesebb mandátumot jelent. Ilyen esetekben jogos a 
változtatás. Matthew S. Shugart megállapítása szerint a kormányzati stabilitás hiánya, il-
letve a kiugró és tartós aránytalanság, torzítás, amelyek közül hazánkra az utóbbi volt jel-
lemzQ az elmúlt húsz évben (1990�ben az LH index 20,98%, 1994�ben 21,15%, 1998�ban 
12,38%, 2002�ben 11,96%, 2006�ban 6,63%)1, könnyen vezet választási reformokhoz.

Mivel a magyar rendszerre a felnagyítás csak részben igaz, amelyet a magyar 
Szocialista Párt 1994�es eredménye tükröz (az összes szavazat közel 40%�át szerezte 
meg, a parlamenti helyeknek 54%�át) a reform melletti érvelésem inkább a torzító hatást 
magadó bonyolultságot érinti. Taagepera és Shugart szerint a körzetekben alkalmazott 
mandátumelosztási szisztéma hiányosságai mellett a maradék elosztása egy magasabb 
szint_ körzetben is problémás lehet. A bejutási küszöbökkel terhelt és egy olyan dimen-
zióval rendelkezQ szisztémában, amelyben egy párt valamelyik körzetben nem kapja 
meg a mandátumát, de egy magasabb szint_ körzetben ugyanazt megkapja, önmagában 
is kiszámíthatatlanná teszi a rendszert. Nem említve azt, hogy a bonyolult rendszer eleve 
elitistává teszi a rendszert a választó számára. Ugyanakkor az ismertség és kiszámítható-
ság itt is érv a rendszer megtartása mellett, ahhoz hozzányúlni minimum apró lépésekkel 
végrehajtott reform mellett lehetséges. A változásnak a meglévQ egyszer_sítését, és nem 
további, „javító” elemek behozatalát kell jelentenie. Fontos, hogy a küszöbök egyszer_-
sítése is a rendszer átláthatóságát biztosítja. A változtatáshoz a PR�tól való eltérés 10%�
ot rendszeresen meg kell hogy haladja, ez Magyarországon a ’90�es években 20,98% és 
12,38% (lásd feljebb) között mozgott, és kiszámíthatatlansága csak a választói magatartás 
stratégiaalkalmazó képessége miatt csökkent.

(„Kegyelmi pillanat” – köbgyök-törvény) Egy ország közéletében a „kegyelmi pillanat” 
kifejezés egy olyan idQszakot definiál, amelynek során nagy horderej_ politikai dön-
téseket sikerrel, nagyobb viták, ellentétek eget rengetQ egymásnak feszülése nélkül, a 
sajtóban és a társadalmi közbeszédben meghatározó helyen nem szereplQ tematikával 
visz céljához a politikai döntéshozó elit. Ezen a téren, talán hasonlatos a magyar válasz-
tási reform a belga változtatáshoz. Belgiumban az 1990�es években a kormányzó erQ a 
gyQztes választások esetére, az azt követQ idQszakra, egyik jelentQs programpontjává tette 
országa választási rendszerének átalakítását. Az úgynevezett oszloposodott, vagy „tömb�” 
társadalomban nemcsak a politikai erQvonalak, hanem a társadalmi törésvonalak is igen 
erQsek. Az egyes szubkultúrához tartozó állampolgárok saját intézményrendszerekkel, is-
kolahálózattal, politikai pártokkal rendelkeznek. ErQs az egyes népcsoportok, a flamand, 
a vallon és német nemzetek identitása, amelyet vallási ideológiával erQsítenek, és a világ-
nézeti törésvonal is keresztbe metszi a közösségeket (katolikus, szociáldemokrata, libe-
rális eszmék). ErQs fragmentáció és széthúzás jellemzi a makropolitikai szintet, jelentQs 
kompromisszumkényszer és a változatlanság iránti igény. Mégis, a belga szociáldemok-
rata párt programjában már megkezdve a társadalmi vitát, a reform szükségszer_ségérQl 
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meggyQzte a választópolgárait, így legitimációt szerezve a változtatásra. A túlzott széttö-
redezést megakadályozni szándékozó kormánynak sikerült a vitát átterelnie a részletkér-
désekre, a szavazókörzetek megváltoztatása jóval inkább érintette az ellenzéket, mintsem 
az alapelvek tényleges törvényi újraalkotása. A megfelelQ kompromisszum elérte hatását, 
sem a politikusok között nem bontakozott ki érdemi vita, sem jogi lépések nem indultak 
a törvény ellen, és társadalmi ellenállási mozgalmak (tüntetések, sajtó támadások) sem 
bontakoztak ki reakcióként.

A tervezettség felöl szemlélve a magyar folyamatot, fontos megállapítanunk, hogy 
a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség választást megelQzQ programjában nem szerepel 
(mint megannyi területrQl sem) konkrét elhatározás a reformot illetQen. Érdemi párbe-
széd így nem is alakulhatott ki, tehát érvelésem elején már megbukni látszik a „kegyel-
mi pillanat”�ra vonatkozó tézisem. Azonban a kiforrást és a lehetQségek, álláspontok, 
szakmai szempontok figyelembevételét, így a változtatás „kihordását” lehetQvé tette az 
1989�es választási rendszer sajátos magyar jellege, a túl nagy számú, illetve „átmene-
ti parlamentiségének” tudatosulása. Az Országgy_lés 1999. február 16�i határozatával 
létrehozott egy bizottságot, amelynek az volt a feladata, hogy átfogóan megvizsgálja a 
választási rendszert és elQkészítse annak reformját. Ez 1999 és 2000 novembere között 
m_ködött és munkáját az Európai Parlament képviselQinek megválasztására vonatkozó 
javaslatokkal zárta (Parlamenti Eseti Bizottság Jelentés, 2000). Hasonló bizottságot 2010 
júniusa és 2011 októbere közötti idQszakra a Fidesz is létrehozott. A bizottságokon túl 
törvényjavaslatok is születtek, amelyek közül a Magyar Szocialista Párt 2006�os T/235. 
számú elQterjesztése t_nik a legkomolyabb kezdeményezésnek. (Itt megjegyzendQ, hogy 
érdemben sem ezzel, sem az ellenzék által összeállított ellenjavaslatokkal nem foglal-
koztak és a HVG igényesen kidolgozott munkáját is figyelmen kívül hagyták.) Az MSZP 
298 országgy_lési képviselQvel számol, egyfordulós egyéni relatív többségi modellel és 
egy országos listával. A tervezet szerint a szavazó polgárok 2 szavazattal rendelkeznek, 
megmarad az 5%�os küszöb, és 750 aláírás kell a jelöltséghez. A többségi és listás körze-
tek közötti megoszlás 50�50%: 149 egyéni és 149 listás hely kerül kiosztásra, ez utóbbi a 
d’Hondt�mátrix alapján2. A létszámcsökkentés, a vegyes rendszer, az egységes országos 
lista, a kompenzációs elem kikerülése, a vesztett szavazatok megtartása, az egyfordulós 
rendszer, relatív többségi modell, az 5%�os küszöb megtartása és a d’Hondt matematikai 
formula megtartása mind olyan dimenziói a reformtörekvéseknek, amelyek nem érték 
újdonságként 2011�ben sem a választópolgárokat, sem a szakvéleményt.

A választási szisztéma átalakításának, mint idQszer_ kényszernek vajmi köze volt a 
Fidesz gyQzelméhez. A változatlanságnak, a húsz éve egy helyben toporgás érzetének és 
az ebbQl kitörni, s átalakulásokat akaró közvélemény 2/3�os felhatalmazásával azonban 
a legitimációt ehhez is megszerezte a kormány. A társadalmi nyomás tehát jelentQs volt, 
amely talán az országgy_lés létszáma körül csúcsosodott ki a legjobban. Itt megjegyez-
ném, hogy ez a szakmailag igen érdekes motívuma a legkevesebb érkelQdéssel kísért 
iránya a választójogi törvénynek. A magyar lakosság szilárd meggyQzQdése az 1990�es 
évek óta, hogy felesleges 386 képviselQnek az Országgy_lésben ülnie, így elégedettséggel 
nyugtázta annak drasztikus csökkentését. Érdemes ugyanakkor szakemberként figyelmet 
fordítani egy érdekes kérdésre: miért pont 199 fQs lesz a törvényhozásunk? Kevésbé gon-
dolom, hogy a politikai osztály hatalmának sz_kítésekor, az objektivitás értékét Qrizni 
kívánó tudományossághoz folyamodik igazságért, mégis megkerülhetetlennek érzem a 
szakma felQl áramló inputok hatását. Taagepera tétele szerint egy ország törvényhozói 
létszámának meghatározásakor a köbgyök�törvényt kell alkalmazni, amely a politikailag 
aktív polgárok számából vont köbgyök eredményét jelenti. Ez nálunk pontosan 200 fQ. 
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Tordai Csaba további feltételeként megjegyzi, hogy vegyes választás esetén óvatosan kell 
a létszámmal bánni.3 Új rendszerünkbQl kikerült a szavazat� és mandátum�összekapcso-
lások egy dimenziója, a kompenzációs lista kiiktatása révén. Bár megjegyzendQ, hogy 
az új listás megoldás is betölt határozott kompenzációs jelleget, ezt nem egy harmadik 
dimenzió beiktatásával teszi, és az egyéni ágon második, harmadik stb. pártok megaján-
dékozásaként funkcionál. Az egyértelm_ egyszer_sítések, a területi lista megszüntetése, 
egy matematikai formula elt_nése, a mozgó mandátumok kiküszöbölése ellenére vissza 
kell utalnunk a szakma egyik fundamentumára, amely szerint a változtatások nem lehet-
nek gyökeresen újak, radikálisak a megelQzQ állapothoz képest. Tordai szerint is a vegyes 
rendszerek esetében lehet a legkevésbé a létszámcsökkentéssel felelQtlenül bánni, mivel 
ez az arányosság rovására mehet. A szakmai dilemmákon túl érdemes megemlítenünk, 
hogy a megelQzQ 10 évben, az érdemi említésre méltó reformjavaslatok közül az MSZP 
által benyújtott javaslat és a HVG szisztémája is magasabb képviselQi létszámmal „dol-
gozik”. ElQzQ 298�cal, utóbbi 319�cel.

Mindezeknek köszönhetQen a választási törvény körüli viharok elmaradtak. Bár több 
ellen�törvényjavaslat is született, ezek nagy része nem érintette lényegesen az alapelgon-
dolásokat. A kisebb létszámú országgy_léssel, a listás és egyéni körzetek egymás mellett 
létezésével, a mandátum keletkeztetQ matematikai formulákkal egyetértett minden politi-
kai szereplQ. A külhoni magyar állampolgárok választójogának kérdése nagyobb érdeklQ-
dést váltott ki és több közvélemény�kutató többször is kutatta a témát, mégis a lényeges 
kérdéseket a társadalom az elmúlt húsz év alatt „kihordta”, magát a reformot inkább 
nyugtázta, mint vitatta. Jogi lépéseket sem az ellenzék, sem a közélet más aktorai nem 
tettek. A választási eljárásról és az elQzetes feliratkozásról, mint a magyar jogrendszer 
addig ismeretlen, idegen elemérQl azonban éles vita és alkotmányossági aggályok merül-
tek fel. A sajtó 2012 januárjától nem foglalkozik érdemben a megváltozott szisztémával, 
utolsó bejegyzést az index.hu�n találtam 2012. decemberi keltezéssel, amely a megelQzQ 
év törvényeivel, mint egésszel foglakozik.

Nemzetközi összehasonlításban érdemes egy pillantást vetnünk Japánra, amely ékes 
példája, hogyan lehet változtatni viszonylagos csendben. Magát a reformot a második 
világháború óta regnáló kormánypárttal szembeni elégedetlenség és a változás hiányának 
érzete váltotta ki, illetve annak bomlása. A két utódpárt a közvélemény hallgatólagos 
hozzájárulásával kompromisszumot kötött. Egyben a diszfunkcionális reformra is példát 
adott, a hatalomban csekély rotáció következett be.

(A rövid távú politikai célok kizárása) A választási rendszer megváltoztatása akkor ad al-
kalmat arra, hogy befolyásolja a következQ szavazás végeredményét, így alkalmat szülve 
a regnáló kormánypártnak a visszaélésre, ha kiegyensúlyozott a hatalmi harc, a végrehaj-
tó hatalomét folyó küzdelemben egynél több fél vesz részt, reális eséllyel a kormányzati 
hatalom teljes, vagy részleges (koalíciós partner) meghódítására. A reális esély abban az 
esetben is igaz, ha egy választáson egyetlen politikai erQ magasan az abszolút többség 
fölött végzett, akár elérve a kétharmados többséget. Ezt biztosítják a hatalmi játékban 
résztvevQ erQk reális alternatívanyújtó képességükkel, a nemzetközileg elfogadott normák 
szerinti alkotmányos berendezkedés, az állampolgárok érzékenysége a demokratikus ér-
tékek iránt és a választási rendszer arányossága, illetve torzítást minimalizáló kialakítása 
és nem utolsósorban változatlansága. Ebben a kiegyenlített játékban igen nagy kísértés 
mutatkozik a politikai földrajz ismeretében a szavazókörzetek átalakítására, a listás sza-
vazatok mandátumra váltó matematikai formulájának módosítására, a törvényhozás lét-
rehozásának új alapokra helyezésére. A szavazókörök ciklusokra visszamenQ választási 
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eredményei ismeretében létrehozhatunk olyan egyéni kerületeket, ahol az adott párt jelölt-
je a biztos nyertes, a listás eredményeket átalakíthatjuk a matematikai formula megváltoz-
tatásával, így elérhetjük, hogy a kicsivel több szavazatot kapott politikai erQ lényegesen 
több mandátumot kapjon, vagy éppen ellenkezQleg, a várható veszteségek minimalizálása 
érdekében erodálhatjuk a nyertes valódi túlsúlyát olyan módszerrel, amely nem létezQ tá-
mogatottsággal nagyobb parlamenti képviselettel ajándékozza meg a csökkenQ népszer_-
ség_ pártot. A francia választási rendszerek megváltoztatása arra is példát adnak, hogyan 
radírozzunk le egy m_ködQ szisztémát, és, teljesen új elvek szerint, miként építsünk egy 
újat. Az ellenzék, a sajtó és nagy valószín_séggel a szakirodalom is egyöntet_en a változ-
tatások politikai számítását emelnék ki, elleneznék azt. Alantas, rideg, számításos jellegét 
emelnék ki, de meg kell állapítanunk, hogy ameddig szabad választásra, képviseletre és 
mindenkire kiterjedQ, egyenlQ szavazati jogra alapul, és az alkotmányos normáknak meg-
felelQen történik mindez, a demokratikus értékeknek megfelelQ játékról van szó.

A magyar kormány nem a fent vázolt utat választotta 2011�ben, amikor elfogadta az 
új választási törvényt. A bonyolultság, a torzító hatás kiküszöbölését, a reform szellemi-
ségnek azt a jellegét, amely a meglévQben lévQ jó megtartásából ered és a lehetQ legki-
sebb változtatás elvén alapszik, alább elemzem. A politikai érdek kérdése nagyon erQs 
minden ehhez hasonló lépésnél. A francia szocialisták a többségi rendszert váltották fel 
a PR alapú szisztémával, mivel a társadalomban igen nagy szimpátiát érzékeltek maguk 
mellett. További eleme volt stratégiájuknak, hogy egyéni körzetekben nem sikerült hu-
zamosabb ideig többséget szerezniük. Logikus lépésnek t_nt tehát, hogy a kormányzati 
hatalomhoz vezetQ út a listás választás bevezetése volt. Ez egyértelm_en politikai érdek 
által vezérelt változtatás. Magyarország a szakmai irodalomnak megfelelQ lépésekkel mó-
dosított. Mégis meg kell vizsgálnunk azokat a kérdéseket, amelyeket mind a sajtó, mind 
az ellenzék és az állampolgárok felvetnek: nem a jelentQs többség megQrzése volt a cél 
a változtatásnál?

A választói akarat több mint abszolút többségének birtokában lévQ pártnál ugyanakkor 
kiszámíthatatlanná válik ez a játék. Olyan szavazattöbblet áll mögötte, amely nem egyet-
len mezQs játéknak köszönhetQ. Társadalmi támogatottsága világnézeti, réteg� és célori-
entáció szempontjából sem homogén. Azon erQk, amelyek ekkora legitimációt kapnak, 
éppen ellenkezQleg: annak köszönhetik elsöprQ gyQzelmüket, hogy háttérbe szorultak az 
említett motivációk. ErQs törésvonalakkal rendelkezQ társadalmak esetében nehezen hi-
hetQ, hogy egy jól elkészített pártprogram, kormányterv mögé, mindössze a célért felso-
rakozna megannyi érdekkel, emócióval, értékkel felvértezett választópolgár. Nem nehéz 
ez utóbbit belátni, ha a racionális szavazó modelljével összehasonlítjuk a magyar szoká-
sokat. Egy racionális választó viselkedésére az individuális döntések a jellemzQk, nincs 
stabil politikai lojalitása, mindent a nyereség/veszteség kettQséggel mér le. Nincs szerepe 
a párthovatartozásnak és az ideológiáknak. Ezzel szemben a magyar választókra inkább 
a párttal való azonosulás, illetve a direkcionális választás jellemzQ. Történelmi forduló-
pontok, kataklizmák esetén megszokott egy�egy hasonló, nagy nemzeti összefogás, de 
országunkban a középre húzás is gyengélkedik, nemhogy az egy érték, érdekrend mögé 
való felsorakozás, mindössze a jól megválasztott program lendületeként. Huszadik szá-
zadi és rendszerváltás utáni történelmünk is bizonyítja, hogy ezekben az esetekben a ki-
ábrándulás hajtja az egyes választópolgárokat az erQs hatalmi védQháló felé. Esetünkben 
a baloldali értékek képviseletének bizalomvesztése, részleges összetörése, a kapitalista 
rendszer véglegesnek t_nQ kudarca, és az elmúlt két évtized megszokott, folyamatossá-
got, így biztonságot nyújtó arcainak, személyiségeinek közéletbQl való elt_nése okozta. 
A baloldali értékek liberalizmussal való azonosítása eleve megadta a kudarc lehetQségét, 
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hiszen a hagyományosan a szolidaritásban, a munka értékének és a munkavállaló védel-
mének ügyét felvállaló MSZP helyett a magyar emberek nem látták, kihez fordulhatnak, 
az alternatíva nélküliség közvélekedéssé vált. A szabályozatlan, pénzvilág orientált ka-
pitalizmusban elárvultnak érezték magukat, amelyet a felelQtlenséggel és a kapzsisággal 
azonosítottak. Ennek következtében a válság sújtotta egyszer_ emberek nem érezték a 
pártjukat fogó politikai erQt a szocialistákban. Épp ilyen fontos tényezQ az MSZP radi-
kális generációváltása. Közel harminc éve a szociális biztonságot és szakértelmet, egy-
szer_ emberséget sugárzó személyiségei t_ntek el a közéletbQl. Olyan karrierista fiatalok 
elQretörése következtében történt ez, akik mindaddig csak a hatalom megszerzésében 
remekeltek. A 2010�es választásokat éppen ezért nem a Fidesz, vagy a jobboldali értékek, 
a nyugati integráció helyett a szeparáció gyQzelmeként, hanem a magyar baloldali pártok 
mindent elsöprQ vereségeként értelmezem.

A klasszikus hatalomszerzés idejének változását jelzi és részben bizonyítja Kéri Lászlónak 
a megállapítása, miszerint a 2010�es voksbegy_jtés nem volt más, mint választási küzdelem 
verseny nélkül. Az utolsó napig kiélezett vitához szokott választópolgárok nem kaptak hatá-
rozott kijelentéseket, ígéreteket, programokat. A média és az elemzQk számára is elsQsorban a 
választások eredménye helyett annak következménye vált fontossá. A választók döntését nem 
a kampány befolyásolta, a választás napja mindössze csak megerQsítette a viszonyokat. Nem 
esett szó olyan témákról, amelyek valóban érdekelték volna az embereket, amelyek egy igazi, 
téttel rendelkezQ kampányban felszínre kellene hogy kerüljön, és amelyek lehetQvé tették vol-
na a ténylegesen, racionálisan voksoló választópolgárok „jelenlétét”. A gazdasági depresszió 
vége, a jövedelmi viszonyok kilátásai, a növekedésnek indult munkanélküliség csökkentése, a 
devizahitelesek sorsának alakulása, az elszabadult korrupció megállítása néma szájakra talált.4

A 2011�es választójogi törvény meghozását a 2010�es választás elQzte meg. A politikai viták 
szempontjából nem elhanyagolható ez a tény. A kiegyenlített játék feltételei közül elt_nt egy 
nagyon fontos elem, a reális programmal bíró alternatívát nyújtó politikai erQ. Az ellenzék 
mindenekelQtt kétosztatúvá vált, amelynek aktorai között igencsak kicsi a szavazatkülönbség. 
A baloldalon a Magyar Szocialista Párt eróziója tovább folytatódott, miközben a Jobbikot 
esetleges váltópártként kezdték el emlegetni. Mutatja ezt az a tény, hogy még 2012�ben is a 
közélet tematizálása a kormány kezében volt. Proaktivitása minden területen megkérdQjelez-
hetetlen volt, és mindössze csak reagálni tudtak az ellenzéki pártok. Ellenben saját kommuni-
kációjukban erQsen hipotetikus kérdéseket sikerült csak a felszínen tartaniuk, miközben belsQ 
pártügyeiktQl visszhangos volt a sajtó. (Kóré 2012)

Ennek megfelelQen a politikai cél, minden józan politikus fejében nem egyszer_en a 
„kormányon maradni – ellenzékbe menni” dichotómiában kell megfogalmazódnia, hanem 
ki kell tágulnia azzal a céllal, hogy megtartsa a lehetQ legtöbb választót. Így nem az eddigi 
kommunikációt kell használni, nem egy oldal preferenciáit, érzelmi rezonanciáit kell meg-
pengetni. Sokkal több nyelv_en kell fogalmazni, hiszen nem legimációját kell fenntartania, 
nem a hagyományos nemzeti, konzervatív retorikának, így a középosztály és a felsQosztály 
egy részének kell céloznia mondanivalóját, hanem mindazokat meg kellett szólítani, akik a 
2/3�os többséget létrehozták. Egy ilyen helyzetben baklövés lenne az egész politikai stratégiát 
felépíteni a közoktatás, a média manipulálására, a közigazgatás központosítására és a válasz-
tási rendszer olyan irányú módosítására, amely mindössze a választások megnyerését segíti a 
jobboldal számára egy kiegyenlített játék esetén. Körülbelül egyenlQ azoknak a száma, akik a 
vallásos nemzeti identitást helyezik elQtérbe és azoknak a száma, akik inkább a szabadságot 
és a társadalmi emancipációt helyezik az értékrendjük csúcsára. Jelenleg mindkettQt meg kell 
tudnia szólítania a Fidesznek.
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Egy merQben új társadalmi jelenségnek is fontos tünete a 2010�es választás. Annak a 
generációváltásnak az eredménye tükrözQdik az LMP és a Jobbik térnyerésében, amelyik 
a rendszerváltás óta eltelt húsz év kudarcát kéri számon a politikai elittQl. Az 1970�es 
évek után született korosztály joggal teszi fel a kérdést: miért játszották el kisstíl_ politi-
kai hazardírozással a jövQjét? Ezt hivatott szimbolizálni a Jobbik „Húsz évet a húsz évért” 
elnevezés_ kampányszlogenje.

A változó társadalmi erQterek létezésével, értékítéletek fordulataival, a közérzések viha-
rossá alakulásával már a választások elQtt tisztában volt a Fidesz vezetése. Bizonyítja ezt 
Orbán Viktor kötcsei beszédének több eleme is. A baloldal teljes összeomlásáról alkotott 
képe látszólag megfelel a valóságnak. Általános érték� és identitásválságot figyelhetünk 
meg a szocialista-liberális eszméket valló holdudvarokban is. Talán még beszédesebb, 
hogy a kultúra és a kormányzat szoros kapcsolatáról és a kettQ sikerének közös mérQ 
rendszerérQl értekezik itt Orbán. Esetünkben nem annak megítélése a feladat, hogy ezzel 
a hagyományosan jobboldali kommunikációval az állam kultúra feletti ellenQrzési jogát 
legitimizálja, szimbolizálja a jelenlegi kormányfQ, hanem az, hogy korszakváltásban, új, 
hosszú távú kurzusban gondolkodik a jobboldal vezetQje, a tradíciókra építkezQ, polgári 
vezetéssel. Nem egyetlen választás megnyerése a cél, így nem a hagyományos techni-
kákkal kell élnie egy választási dualizmusban, következésképpen a választási rendszer 
reformja sem készülhet mindössze egyetlen stratégiára. A késQbbiekben ki is fejti, hogy 
a magyar rendszerben egy duális párterQtér alakult ki az elmúlt húsz évben és ez határoz-
ta meg a kultúrát is. A legalapvetQbb kérdéseket is. Víziója szerint ennek most vége, és 
eljött egy centrális erQtér kialakításának, egy permanens elit létezésének az ideje, illetve 
annak a korszaka, amelyben a legfontosabb kérdéseket a nemzeti ügyek mentén tehetjük 
fel, és a lehetQ legnagyobb egyetértéssel meghozhatjuk arra a válaszokat. Az is kiderül, 
hogy ennek a kurzusnak 15�20 évig kellene meghatároznia a magyar közélet tematikáját.5

A kicsinyes, mindössze a soron következQ választásra koncentráló politikai dimenziót 
kizárva, azonban meg kell állapítani néhány árulkodó, hazahúzó jelenséget is. Az új szisz-
témánál az egyéni választókerületeket részesítették elQnyben, amely a kormányozhatóság 
biztosításának zálogaként írta be magát a politikatudomány szakirodalmába. Ez óhatatla-
nul az arányosság rovására érvényesül, és teljesen megfelel a jobboldali, erQs állam iránti 
elfogultságnak. ErQsíti továbbá a kormányzásra alkalmas alternatívák közötti választás 
kényszerét, amely ennek következtében könnyen vezet két jelölt közötti versengés vala-
melyikének reális gyQzelmi esélyéhez. Mindez a nagy pártok érdekeit szolgálja, a politi-
kai mezQ középre húzásának eszköze és két nagy tömb létrejöttének fQ mozgatórugója. A 
kisebb pártoknak, így még a közepes támogatottságú erQknek sem kedvez ez a rendszer, 
hiszen hiába érnek el a listás választásokon húsz százalék körüli eredményt, ha ezt nem 
tudják érvényesíteni az egyéni kerületekben. Rövidtávon elképzelhetetlen, hogy olyan 
fragmentált legyen az egész magyar politikai paletta, hogy a relatív többség megszerzés-
éhezz elég legyen mindössze húsz százalék. Ezen még a töredékszavazatok új számítási 
módja sem ad kompenzációt, hiszen az ismételten csak a nagy pártoknak kedvez azzal, 
hogy a többséget elérQ, így képviselQ helyhez jutó pártok listás szavazataihoz is hozzáad-
ják (némi módosítással) a személyesen indulókra leadott szavazatokat.

A relatív többségi, egyfordulós egyéni választókerületek elQnyben részesítése az elmúlt 
három választásának tapasztalatit is tükrözi. A Fidesz jobban teljesített, több mandátumot 
szerzett az egyéni kerületekben, mint a területi listákon. Nyilván ezt a tényt sem lehet 
figyelmen kívül hagyni egy elemzés során. Továbbá országos összesítésben a szavazatok 
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arányszámaiban a baloldali pártok jobban teljesítettek, tehát a lakosság arányosan inkább 
rájuk szavazott. A többségi dimenziónak köszönhetQen azonban a mandátumok gyakran 
vándoroltak a jobboldali pártokhoz, meghozva nekik a gyQzelem lehetQségét.

(MegelQzQ választási rendszerünk bonyolultsága) Az 1990�ben életbe lépett magyar 
választási rendszer tipológiáját elemezve, minden szakértQ a bonyolultságot emeli ki. 
A képviselQválasztások fejlQdésével, az állampolgárok hatalmi tényezQként való meg-
jelenése, és a kormányzat demokratikus fék szerepén kívül egyre inkább a társadalom 
vélemény�, és érdekmegosztottságának megjelenítése vált fontossá. Így az egyszer_ 
többségi kerületekbQl álló választási tér mellett az arányos képviseletet eredményezQ 
listás, PR�modellek hódítottak teret. A különbözQ legitimitási formulák együttélése idQ-
közben számos tanulságot halmozott fel, így például a fragmentált parlamenteket létre-
hozó, a társadalmi törésvonalakat leképezQ arányos választási rendszerekkel szemben 
a többségi modellek kormányhozhatóságot biztosító elQnyét. A demokratikus normák 
maradéktalan érvényesülését történetileg késQbb érvényesítQ országok, mindezen tudá-
sokból merítettek, amikor megalkották saját választási rendszerüket. A kormányozható-
ság biztonságát és az igazságos részvételt egyaránt figyelembe véve, azoknak hátulütQit 
kiküszöbölQ szándékkal, a világ egyik legbonyolultabb vegyes választási rendszerét si-
került létrehozni Magyarországon 1989�ben. Mindenképpen fokozhatjuk izgalmunkat, 
ha a vegyes választási rendszereken belül is altípusokat különböztetünk meg. Japánban 
használják a vegyes képviselQj_ többségi rendszert, ahol nincs a két elemnek semmi-
lyen összekapcsolása, sem a szavazatok, sem a mandátumok kiosztása terén. Részleges 
összekapcsolást figyelhetünk meg Németországban, ahol a mandátumelosztás igen, 
de a szavazatok nem kapcsolódnak össze, és nincs részleges kompenzációs rendszer 
sem. A magyar szisztéma a vegyes rendszerek különleges szuper vegyes kategóriájába 
tartozott. Mind a szavazatok, mind a mandátum elosztása összekapcsolódott. A három 
mandátumszerzési mód, az egyéni, a területi listás és országos listás választás, nemcsak 
egymás mellett létezett, hanem egymást befolyásolta. Az országos listára kompenzációs 
jellege miatt egyetlen választópolgár sem adott le voksot, mivel a másik két szint arány-
talanságait hivatott javítani. A választási szisztéma két dimenziójának mandátumra 
váltásakor keletkezQ torzítások igazságosítása, a választópolgárok megosztottságához 
való közelítés volt a feladata. LétezésébQl következtethetünk arra, hogy a szisztéma 
megalkotói az elQzQ két dimenzió torzító hatásaival eleve számoltak, de minimálisan 
kimondhatjuk, hogy féltek ennek lehetQségétQl. Bár nem egyedülálló a demokráciákban 
a kompenzációs mandátum kiosztás módszere, stílusosabb a közvetlen szavazatszerzés 
mandátumra váltását megalkotni oly módon, hogy ne legyen szükség komplikált ele-
mekre. A kiszámíthatatlan eredményeket a rendszer szavazat�összekapcsoló módszere 
adja. (Fábián 2008) Az egyszer_ és relatív többségi modellekben az a jelölt lesz a képvi-
selQ, aki megkapja a szavazatok többségét, a többi szavazat elveszettnek számít, a listás 
rendszerekben a mandátummá alakító formula adja meg az arányosság és az elveszett 
szavazatok mértéket, addig a magyar rendszer egyik dimenzióban sem engedi elveszni 
a szavazatokat. A területi listán mandátumot nem eredményezQ szavazatokat, az egyéni 
kerületben a vesztes jelöltekre leadott szavazatokat összesíti. Így a pártokra leadott sza-
vazatok semelyike nem veszik el, valamilyen módon képviseletet eredményez. Tovább 
bonyolítja a rendszert, hogy a lokálisan leadott szavazatok ilyen módon való átkonver-
tálása, országos szintre emelheti az eredetileg területi listán megszerezhetQ mandátu-
mokat. A kompenzációs lista 58 kiosztható mandátuma a területi listán ki nem osztható 
helyekkel bQvül. Érdekessége és egyben bonyolultságának fokát emelQ eleme a rend-
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szernek, hogy az arányosságot javító technika, az országos, kompenzációs lista, minél 
több kiosztható mandátum birtokosa, annál nagyobb aránytalanságot eredményez.

A választási rendszer dimenziói mellett a képviselQi hely megszerzésének leghangsú-
lyosabb eleme a választási formula, vagyis a szavazatok mandátummá alakításának 
matematikai módszere. EbbQl négyet alkalmaz a magyar szisztéma az abszolút többségi 
(majority), a relatív többségi (plurality), a legmagasabb átlag (osztórendszerek) d’Hondt 
és a legnagyobb maradék (kvótarendszerek) Hagenbach-Bischoff módszerét. Érvényes és 
eredményes elsQ forduló esetében az egyéni választói kerületben az a képviselQjelölt válik 
parlamenti taggá, aki megszerzi a leadott szavazatok 50%+1 voksát (majority, abszolút 
többségi modell). Amennyiben nem eredményes (érvénytelenség esetén mindenki újrain-
dulhat) az elsQ forduló, úgy a megismételt választáson a megelQzQ fordulóban elsQ három 
helyen szereplQ jelölt indulhat és azok, akik elérték a 15%�ot). Ekkor az lesz a befutó, 
aki a szavazatok többségét elviszi (relatív többségi modell, plurality). A területi listán az 
arányosság eléréséhez a már említett Hagenbach-Bischoff-formulát használják. A leadott 
szavazatokat elosztják a kiosztható helyek eggyel megnövelt számával. Az így megkapott 
eredmény a szükséges szavazatszám egy mandátum elnyeréséhez. Heves megye területi 
listájára leadott szavazatok száma a 2010�es választásokon 161 733 volt. A kiosztható 
mandátumok száma 5. Az egy mandátum eléréséhez szükséges szavazat így 161 733 : 
(5+1)= 26 955. A pártokra leadott szavazatszám adja ezek után meg, melyik párt hány 
képviselQhelyet kap az összesen kiosztható 5 helybQl. A Fidesz–KDNP 74 034 szavaza-
tával 3 képviselQi helyet kapott, a Magyar Szocialista Párt 34 003 voksával 1�et. Tehát 
minden pártlista szavazatszámát elosztják a szükséges mandátumszámmal és ahányszor 
megvan benne maradéktalanul, annyi helyet jelent ez az összes mandátumból. A töredék-
szavazatok a területi listán ki nem osztható, tehát az osztás után keletkezQ maradékból 
alakulnak ki. Bonyolítja a helyzetet, hogy az országos listáról le is lehet vonni szavazato-
kat, abban az esetben, ha a következQ mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatok 
számának legalább kétharmadát megszerezte a párt (kétharmados határ). Ez 2010�ben a 
Heves megyei listán azt jelentette, hogy a Fidesz–KDNP területi listás szavazataihoz hoz-
záadtak 6831�et (így ugyanezt a számot az országos töredékszavazatokból levonták), így 
a felfelé kerekített szám pontosan három mandátum megszerzését tette lehetQvé. (www.
valasztas.hu) A mandátum országos listán kioszthatósága akkor következik be, ha mind-
egyik pártnak a szavazatszámát elosztották az egy mandátum megszerzéséhez szükséges 
szavazatszámmal, és maradt kiosztható képviselQi hely, de egyik pártnak sincs annyi sza-
vazata, hogy ezt a számot elérje.

Az országos lista matematikai formulája a d’Hondt�mátrix. A töredékszavazatok össze-
sítését követQen az elsQ oszlopba felírják a kiosztható mandátumok sorszámát (alapeset-
ben ez nálunk 58). A legelsQ mandátumot az a párt kapja, amelyik a legtöbb szavazattal 
rendelkezik. Ezután a második mandátum kiosztásánál ugyanezt a módszert követve, 
ismételten a legtöbb szavazattal rendelkezQ kapja a mandátumot, azzal a módosítással, 
hogy a megelQzQ képviselQi hely szavazatait elosztják kettQvel. A d’Hondt�mátrix meg-
lehetQsen arányos képviseletet eredményez nemzetközi összehasonlításban is. Azonban 
mint minden arányossági formulának, ennek is van torzító hatása. A nagy pártoknak 
inkább kedvez, kis mértékben felülprezentálja, a kisebb pártokat pedig gyengíti. A ma-
gyar rendszert arányosító kompenzációs lista a töredékszavazatok keletkezésénél jelez 
problémát. A területi listán keletkezQ ki nem osztható szavazatok mellett, a többségi for-
mulát használó dimenzióban elveszQ szavazatokat összesítik. Heves megyében 2010�ben 
az egyes számú körzetben a Fidesz–KDNP elvitte az elsQ helyet 17 300 szavazattal. A 
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következQ helyeken szereplQk szavazataikat itt nem tudták mandátumra váltani ezért a 
kompenzációs listán érvényesíthették azt. Az MSZP 8483, a jobbik 5820, az LMP 2610. 
(www.valasztas.hu)

Az elQzQ választási rendszerünk bonyolultságát a 2006�os választás egy területi listájának 
mandátumkiosztását vizsgálva szemléltetem. Budapest fQváros területi listájára 1 016 669 
érvényes szavazatot adtak le, a kiosztható mandátumok száma 28. A Hagenbach�Bischoff 
formulával számolva: érvényes szavazatszám 1016669 osztva a kiosztható mandátumok 
eggyel növelt értékével (28+1) = egy mandátum megszerzéséhez szükséges szavazat-
számmal: 35 057. A Fidesz–KDNP 356 982 szavazatot kapott, amely 10 mandátumnak 
felel meg. A maradék 6412 szavazat, amelyet nem lehet mandátumra váltani, ez töredék-
szavazatként jelentkezik. AZ MSZP 445 059 szavazatot kapott, amely 13 mandátumnak 
felel meg, mivel a kétharmados határnak megfelelQen az országos listáról levontak annyit, 
hogy felfelé lehessen kerekíteni. Lehozás az országos listáról: 10 682. A MIÉP–Jobbik 
29 506 szavazatot szerzett, ez 0 mandátumot jelent, de mivel országos arányban nem érték 
el az 5%�ot, ezek elveszett szavazatnak számítanak. Mindenképpen meg kell itt jegyezni, 
hogy amennyiben országos szinten elérték volna a küszöb átlépéséhez szükséges kvótát, 
a kétharmados szabálynak megfelelQen járt volna nekik a mandátum. A Munkáspárt 6 327 
szavazatot szerzett, ez is 0 mandátumnak és elveszett szavazatnak számít. Az SZDSZ – A 
Magyar Liberális Párt 124 887 szavazatot szerezett, ez 3 mandátumra volt elég, a maradék 
szavazata 19716, amely az országos listára kerül. Az MDF 53 908 szavazatával 1 mandá-
tumot kapott, 18 851 szavazat pedig országosra került.

A levezetett listás mandátumszerzQ technikából kiválóan láthatjuk, hogy a pártok sza-
vazatainak megfelelQen senki nem kapott olyan képviselQhelyet, amelyet „ne érdemelt 
volna meg”. Ugyanakkor maradt egy kiosztható hely, amelynek értékét, 35 057 szavazatot 
egyik párt sem tudta már felmutatni. Így, az elQnyhöz juttatás elkerülése érdekében kom-
penzációs listára került ez a hely.

Egyéni választókerületekben továbbá a következQ töredékszavazatok keletkeztek 
BudapestrQl: Fidesz–KDNP 298 102, MDF 48 435, MSZP 51327, SZDSZ 107 546. 
Összegezve a területi listáról szerzett szavazatokkal (Fidesz–KDNP: 5412, MSZP: 
10 682, SZDSZ: 19 715, MDF: 53 908), kiemelkedik bár a jelenleg kormányzó párt fö-
lénye, ugyanakkor a második helyezett MSZP�t megelQzi az SZDSZ és az MDF is. Az 
országos aránynak megfelelQen ez hozza a Fidesz eredményét, miközben a kispártokat 
kompenzálja. A területi listáról ebben az esetben 6 hely került fel az országosra.

(A ’89-es választási rendszer aránytalansága, jellemzQi) ElQzQ választási rendszerünk 
létrejöttének körülményeire, motivációira ráérezhetünk a jellegzetességeinek vizsgála-
tával. Önmagában az a tény, hogy a demokratikus intézményrendszerünk alapja, a tör-
vényhozó hatalom, nem a hagyományokból épített, meghatározó jelentQség_. A történeti 
országgy_lésünk kontinuitása megszakadt 1948�ban, így parlamentünk nem fejlQdhetett 
ki szerves folyamatként, amely során a népképviseleti parlamentarizmus ránQ, vagy jóval 
inkább kinQ egy már létezQ képviseleti rendszerbQl. MindebbQl már észrevehetünk egy 
elméleti, kipróbálatlan konstrukciós vonalat. Tartalmazni kívánja a nyugati demokráciák 
megelQzQ félévszázadának tapasztalatait, kísérletezéseit. Ennek eredményeit, az elQnyök 
maximalizálásával, és a hátulütQk kizárásával próbálták meg érvényesíteni. Az arányos-
ság követelményét éppúgy, mint a kormányozhatóság biztosítását figyelembe vették. Ki 
akarták zárni a túl fragmentált parlamentek következtében idQrQl idQre döntésképtelenné 
vált országok sorsszer_ségét, amelyet a rendszerváltó elit mindenképpen elkerülendQnek 
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vélt a szocializmust lebontó évtizedben. Ugyanakkor a többségi modell arányosságot erQ-
sen torzító jellegét is csökkenteni szándékoztak, illetve felismerték, hogy a területi listá-
kon kiosztható alacsony mandátumszám miatt, illetve az 5%�os küszöb okán a kis pártok 
súlya süllyedni látszik, s moduláltak a rendszerbe egy országos kompenzációs listát. Ez 
szavatolta az induló demokrácia vélemény és érdek�pluralitás kQkemény kívánalmát. A 
német orientáció meghatározta a modellmásolás irányát, azonban a sajátos követelmé-
nyek érvényesülése annak egy speciális formáját tükrözte. Sajátosan magyar vonatkozása 
a választási törvénynek, hogy a fennálló érdekek mentén alakította végleges „uniformi-
sát”, a rendszerváltás körülményeinek történelmi festménye, hat választást mégis megért. 
Célja, hogy olyan parlament jöjjön létre, amelyben a rendszerváltás folyamatát alapve-
tQen meghatározó politikai erQk (pártok) szerepet kapnak, minimum társadalmi támoga-
tottságuknak megfelelQen, és a tömegével megjelenQ pici pártok ne szabdalhassák szét a 
döntéshozó arénát. Gyakorlati okként fontos megjegyezni, minderre azért volt szükség, 
nehogy a felaprózódás, vagy ellenkezQleg, az MSZMP valamiképpen lehetetlenné tegye 
a változás sarokköveinek számító törvények meghozatalát. Összlétszámának alakulása is 
sajátos indok, cinikus humornak is felfogható módon alakult ki: éppen ennyi ülQhely van 
az egykori alsóházban. Az idQ sürgetése, és a megfelelQ, szakmai� szociológiai elemzések, 
számolások hiányában így kellett dönteni, amely döntés az elkövetkezendQ idQszakokban 
torzító hatásúnak bizonyult.

A választási rendszerek elemzésekor elsQrend_ szempontként jelenik meg az arányos-
ság vizsgálata. A torzító hatás 1994�ben volt a legerQsebb, a mandátumok több mint 
16%�a (LH szerint 21,15) nem a szavazatok arányában került elosztásra (ez körülbelül 
62 mandátumot jelentett). A parlament létszáma a köbgyök�törvényhez képest felülrep-
rezentált. Az egyéni körzetek magas száma a területi listán kiosztható mandátumok mi-
nimalizálásához vezetett, ennek következtében alacsony lett a körzeti magnitúdó. Így a 
listás szavazatok arányosító funkciója a többségi elemmel szemben, szigorú értelemben 
véve nem, vagy nem eléggé érvényesült. Egy négymandátumos területi választókörzetben 
egészen a 2006�os választásokig a szavazatok 13,3%�át kell megszerezni6 egyetlen man-
dátum elnyeréséhez, amely a kis pártoknak, azok esetleges földrajzi aggregációja esetén 
is rendkívül nehéz feladat és aránytalan képviseletet eredményez. Rendkívüli tapasztalat-
ként jelentkezett az országos lista egy nem várt ellentmondása. Míg arányosságát bizto-
sító formulája és a kiosztható mandátumok számát tekintve arányos mandátumkiosztást 
tesz lehetQvé, addig a felkerülQ helyek számának növekedésével éppen torzító hatása nQ 
meg. A választási rendszer két másik dimenziójának és a szavazat összekapcsoló techni-
kának köszönhetQen.

A Westminster típusú demokráciák, amelyek az egyszer_ többségi modellt használ-
ják a választási rendszerükben, egyszer_ többségi, egyfordulós modellel dolgoznak. 
Aránytalanságukat tekintve kiugró számokat produkálnak, mégsem tekinthetjük Qket a 
kisebbségi vélemény elnyomását biztosító eszközök megvalósítóinak. A választók visel-
kedése következtében a véleménykülönbségek artikulációját és a közös érdekek centri-
petális aggregációját lehetQvé teszik. A kétesélyes versenyben az alternatív véleményeket 
megfogalmazó képviselQjelöltek között a programok a társadalom minden szegmensét 
felkaroló általános kampánnyá válnak, amelyet ellentétpárokként fogalmaznak meg (pl.: 
én híve vagyok a közszolgálatok privatizációjának – te az államosításban vagy érdekelt; 
én csökkenteném a munkaadók terheit – te csökkentenéd a munkavállalókét, és így to-
vább). A közösséget érintQ kérdésekben egymással szembenálló állításokat fogalmaznak 
meg, így kiegyensúlyozott képviselet jön létre. A középre húzás így természetes jelen-
ségként, kódolva van a választási rendszerben, nem engedi a szélsQséges erQket mandá-
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tumhoz jutni. A jelölteknek a társadalmat építQ alapvetQ kérdésekben egyet kell érteniük. 
A magyar választási rendszerben ilyen szerepet a második forduló töltött be. 1990�ben 
eredetileg azért építették be ezt az elemet, hogy a két forduló közötti gondolkozási idQ 
nagyobb legitimizációt adjon a középre tartó politikusoknak, illetve a kiesQ jelöltekkel 
szemben versenyben maradó erQk bizonyítási lehetQséget kapjanak, hogy képesek a kor-
mányzásra. A választópolgároknak ugyanakkor ez az idQ adott lehetQséget a kormány-
képes programok közötti megfontolt választás lehetQségére. A valóságban a második 
forduló az elsQ eredményeinek kiaknázását, és stratégiai manQverezés lehetQségét adta. 
A megismételt választás alkalma elQtt a pártok egymással szövetségre lépve lecsupaszí-
tották a választási terepet két alternatívára, és nagy valószín_séggel statisztává tették a 
választókat. A kétpártiságot ilyen értelemben elQsegítette, konzerváló, centripetális ereje 
volt. Nagyságrendileg 49–175 mandátum sorsa dQlt el ilyen módon az öt alkalommal. A 
legkevesebb 2010�ben (49), a legtöbb 1998�ban (175). Ez a mandátumok 12,6, illetve 
45%�át jelentette.

(Az új választási rendszer várakozásai) A megelQzQ, 1989. évi XXXIV. választási törvény 
hátrányai között elsQ számú tényként a bonyolultság és a torzító hatásnak köszönhetQ 
bizonytalanság szerepelt. A torzító hatást a rendszer aránytalansági foka, illetQleg annak 
folyamatos változása csak fokozta. Jogos elvárás tehát, hogy az új szisztémában ezeket a 
jelenségeket minimalizálva, a demokratikus normákon belüli értékekként tapasztalhassuk 
2014�ben. Bár a jövQt elQre látni képtelenség, prognózisának alapvetQ irányait azonban 
meg lehet adni. A törvény 106 egyéni és egy 93 mandátumos listás kerülettel számol. 
Arányaiban tekintve ez 53% és 47%. A 386 fQs rendszerben 45,6% juthatott a többségi 
dimenzióra, míg az arányos elemekre 54,4%, amelybQl mindössze 15%�ot szántak a tor-
zító hatások kiküszöbölésére. Itt megjegyzendQ, hogy az országos lista mindenképpen a 
területi listák eredeti feladatának pótlólagos ellátására bizonyult megfelelQ eszköznek. 
Mindazok, akik makrotársadalmi szinten elérték a képviseleti igénynek azt a szintjét, 
hogy megjelenhessenek véleményformáló erQként az országgy_lésben, mandátumaikat 
ebben a dimenzióban szerezték meg. Máris az új törvény elQnyére írható, hogy ha a vá-
lasztásokon résztvevQ polgárok 5%�a egy pártra szavazott, az az erQ a listás mandátumok 
kb. 5%�ával rendelkezni fog. Vagy másképpen, aki szerez a listás szavazáson 5%�ot, 
arra a választópolgárok 5%�a szavazott. A 2011�es struktúra PR dimenziója tehát nem 
arányosító jelleget akar betölteni, hanem csak arányos elemként funkcionál. Ezt meg-
erQsíti az a tény, hogy a választás alkalmával leadott összes voksot összesítik. Az egyéni 
kerületekben leadott szavazatokat – némi módosítással a gyQztes jelöltét is –, egyetlen 
kalapban gy_jti össze, melynek célja, hogy az országban meglévQ megannyi vélemény�, 
illetve érdekkülönbséget összesítse, majd ennek arányában ossza szét a mandátumokat. 
Természetesen, az így kialakuló parlamentnek a többségi dimenzió logikája miatt igen 
nagy aránytalansági foka lenne, amennyiben a vegyes rendszer két eleme mindössze 
egymás mellett létezne és funkcionálna. Ezért az egyéni kerületben gyQztes szavazatait a 
második jelölt szavazatszámának eggyel növelt értékével csökkentve adják hozzá a listás 
szavazatokhoz. Ezzel a nagyon nagy túlképviseletet sikeresen megakadályozzák, mégis 
a listás dimenzió is a saját logikájának megfelelQen töltheti be PR szerepét. Míg a sza-
vazatösszesítés és vesztett szavazat elkerülés ilyen irányú felfogására nemigen találunk 
példát nemzetközi összehasonlításban, addig az egyéni körzetek hangsúlyozása általános 
tendencia. Olaszországban a képviselQi helyek 75%�át, Japánban 60%�át osztják ki ilyen 
alapon. A kormányozhatóság biztosítása alapvetQ célként jelenik meg mindenhol. A ma-
gyar rendszerben is elmozdulás látszik az egyéni helyek felé, ugyanakkor jelzem, hogy 
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esetünkben az megközelíti a paritást. Azonban mindenképpen megjegyzendQ, hogy az 
1989�es rendszer által létrehozott struktúrának jelentQs hátulütQje volt a területi listákon 
kiosztható alacsony kerületi mandátumszám. Választásról választásra tanulta meg a vá-
lasztóközönség, a vezetQ pártokkal együtt, hogy a listás helyeket is (országost, területit 
együttesen) a nagy támogatottságú erQk jókora elQnnyel szerzik meg, míg a kisebbek 
egyre nagyobb ráfordítással jutnak egy-egy mandátumhoz. Listás voksukat a választópol-
gárok egybekötötték az egyénivel, így a PR és egyéni rendszerünk áttranszformálódott 
egymást kiegészítQ rendszerré. Az ország a kétpólusú, két nagy tömb országa felé haladt. 
Ekképpen értelmezve a 176 egyéni és a 152 területi listás azonos állampolgári attit_dön, 
a többségi elven kezdett el funkcionálni. A többségi és az arányos rendszer szétválasztása 
az emberek tudatában egy kevésbé bonyolult lehetQséget vetít elénk.

További egyszer_sítQ iránya az új törvénynek a többségi dimenzióban alkalmazott egy-
fordulós megoldás. A valós támogatottságot mérni szándékozó rendszer, az „elQkoalíció 
képzés” funkciót teljesen kikapcsolja. Ismert, hogy megelQzQ szisztémánkban, az eredeti 
szándéka szerint a kormányzóképességet bizonyító második fordulót, a nagy pártok saját 
kormányra kerülésük esélyének növelésére használták fel, a kis pártoknak pedig a „zsa-
rolás” potenciáját adta lehetQségként. A gyakorlatban ez kizárta a gyQztesek mozgási terét 
a kormányalakítás elQtti szövetségkötések terén. Ehhez a stratégiához a választópolgárok 
hozzászoktak, és igyekeztek elkerülni, hogy szavazataik értéke ne csökkenjen, ne érezzék 
úgy, hogy felesleges volt részt venniük a választásokon, ezért eleve a kormányképes erQk-
re szavaztak. A folyamat természetes módon vezetett két nagy tábor, a bal- és jobboldal 
megerQsödéséhez. Sajátos vonulata ennek a tendenciának, hogy fontossá vált a kicsi, 5%�
7% körüli pártokkal a szövetségkötés, a közepes politikai erQknek a felolvadás jutott osz-
tályrészül az egyre erQsödQ váltópártokban. A kistámogatottságú pártok nem veszélyez-
tették a nagyok mandátumait, hiszen a kompenzációs listán jutottak ahhoz hozzá, viszont 
a differenciált gondolkodást, a sokszín_séget szimbolizálhatta az esélyeseknél, megnyer-
ve ezzel pár százalékot, amely több alkalommal eldöntötte a választások végeredményét.

Kísérletképpen, a 2010�es választás eredményeit felhasználva újraszámoltam az új 
törvény szerint az eredményeket. Az új törvénynek megfelelQen az arányos dimenzióban 
az összesített szavazatokat a listán megszerzett és az egyéni kerületekben keletkezQ töre-
dék szavazatokból számoltam ki. Értelemszer_en a 2010�es választás elsQ fordulójának 
eredményeit tettem számításaim alapjául, amelynek megfelelQen egy körzet kivételével, 
ahol az MSZP lett az elsQ a Fidesz–KDNP szavazatszámaiból kellett kivonnom a második 
helyezett eredményét. A nemzetiségi listán esetlegesen keletkezQ szavazatokkal, a határon 
túli voksokkal, érthetQen nem számoltam, ennek következtében a kiosztható képviselQi 
helyeket sem csökkentettem. A második helyen többnyire a szocialista párt végzett, azon-
ban a JOBBIK szorosan a nyomában haladt, egy helyen pedig független jelölt lett a bronz-
érmes. Az így összesített szavazatokból a Fidesz esetében 92�t, az MSZP�nél egyet levon-
tam. A megmaradó 5%�os küszöb eredményeként a 2011�es rendszerben is négy párt jut 
mandátumhoz. A négy párt összesített szavazata 8 209 600, amelybQl a Fidesz 3 871 612, 
az MSZP 2 062 739, a Jobbik 1 642 697, az LMP pedig 632 552 szavazatot kapott. Ez 
sorrendben 47,1%, 25,1%, 20% és 7,7�ot jelent. A d’Hondt�mátrixnak megfelelQen ki-
osztott mandátumok ezek alapján a Fidesznek 44 helyet biztosít, amely az összes listás 
mandátum 47,3%�a, ugyanezek a számok az MSZP�nél 23 hely 24,7%, a Jobbik esetében 
19 hely, 20,4%, LMP 7 mandátum 7,5%. Az 1989�es rendszer arányos részével összeha-
sonlítva egy kiegyensúlyozottabb, kiszámíthatóbb arányossági dimenziót figyelhetünk 
meg. Az összes szavazatszerzés és a mandátumok aránya nagyon megközelíti egymást. 
LH indexe (az arányos dimenziónak): 0,65. Elemezve a területi listákat (’89�es sziszté-
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ma) és az ott kiosztott mandátumok arányát igen nagy eltéréseket figyelhetünk meg. A 
Fideszt az 52,73%�a a 152 helybQl 86�ra érdemesítette, amely az összes hely 57,2%�a. 
Az MSZP (19,3%, 28 mandátum, 18,4%) és a Jobbik (16,67%, 26 hely, 17,9%) esetében 
a területi lista az elért eredménynek megfelelQ elosztást tett lehetQvé, azonban a 7,4%�ot 
elért LMP�nél mindössze 5 mandátum, tehát 3,3%�nyi hely megszerzését eredményezte. 
Ha a kompenzációs elemet is figyelembe vesszük, amely ennek az aránytalanságnak és 
az egyéni körzetekben keletkezQ torzító hatásnak az ellensúlyozására hivatott, akkor is 
meg kell állapítanunk, hogy önmagában az arányossági dimenziók nem m_ködtek eredeti 
céljuknak megfelelQen. A 210 mandátumból az 52,73%�ot elérQ Fidesz 42,1%�kal része-
sült, míg a közép helyen végzQ két pártot 27 és 24,4%�al felülreprezentálta a rendszer, az 
LMP�nek 7,6%�os eredménnyel arányos képviseletet eredményezett.

Az egyéni képviselQi helyekkel növelt parlamenti létszám a Fidesz esetében 149, 
amely az országgy_lés teljes számának 74%�át teszi ki. A jelenlegi parlamentben elfoglalt 
68,13%�hoz viszonyítva ez szignifikáns emelkedést mutat, azonban az egyéni képviselQ 
körzetekkel rendelkezQ választási rendszerekben a szavazatok 50%�át megszerzQ pártok 
felülreprezentáltsága nem meglepQ jelenség, azt semmilyen szisztéma bemutatásával el-
kerülni nem tudta még sem a gyakorlat sem a szakmai irodalom.

(Értékelés) Egy új rendszer kiértékelésénél fontos leszögezni, hogy a reform által meg-
jelent szisztéma csupán egy politikai rendszer elemeként funkcionál-e, vagy biztosítja a 
megelQzQ rendszer liberális demokrácia elméleti kereteit is. Itt kell leszögeznünk, hogy 
bár a közélet arénájában a 2011�es törvénynek a demokratikus jellege összecsapások ál-
dozatává válhat, azonban a tudományos vizsgálódás konfliktusmentes oldaláról szemlél-
ve nem vérezhet el ez a reform. Az egyenlQ szavazat elvét biztosítja, elveszett voksokat (a 
küszöb alatti pártokra leadott szavazatokon kívül) továbbra sem keletkeztet, a képviselet 
sarokkövét semmiben sem erodálja, az arányosságot pontosítja és a társadalmi reprezen-
tativitás sem csorbul.

A szakmai irodalom számára, amelyben a változástól való tartózkodás véleménye do-
minál, fontos szempont, hogy e tézisnek az ellenére végrehajtott reform ragaszkodik-e az 
ismert struktúra alapvetQ pilléreire, a bevezetett rendszer a meglévQ korrekciójáról szól�e, 
javító szándékú intézkedéseket tartalmaz, vagy új, addig a lakosság számára ismeretlen, 
manipulatív politikai machinációval példálózhatnak a tudósok publikálásaik alakalmával. 
„A megszokottság stabilitást teremt. Ezzel szemben az új választási rendszer bevezetése 
elkerülhetetlenül a stabilitás átmeneti csökkenésével jár. A pártoknak, jelölteknek és a 
választóknak új stratégiát kell megtanulniuk, miközben váratlan meglepetések, csalódott-
ság és frusztráció periódusán mennek keresztül. Ezt akkor érdemes vállalni, ha a fennálló 
rendszernek komoly hiányosságai vannak, és az új egyértelm_ elQnyöket kínál.”7

A status quo fenntartásánál erQsebbnek bizonyultak a változtatás kényszer_ségei. Az 
elQzQ szisztéma rendszerspecifikusan aránytalanságot és bizonytalanságot eredményezQ 
tényezQit, bonyolultságát korrigáló lépéseknek tarthatjuk a 2011�es reformot. A két fordu-
ló és a kompenzációs lista megszüntetése csökkentette a szavazat mandátummá formálás 
dimenzióinak a számát, és a szavazatok összekapcsolását is egyszer_bbé tette. Az ará-
nyosság rovására megy a többségi mandátumok túlsúlya, azonban itt ismét megemlíten-
dQ, hogy a nemzetközi gyakorlatnak és tapasztalatoknak megfelelQen osztották el a kettQ 
között a megszerezhetQ képviselQi helyeket. Mind Olaszország, mind Japán esetében is 
megfigyelhettük, hogy nagyobb hangsúlyt fektettek a kormány hátterének biztosítását 
szolgáló elemre. A változtatás konzervatív, reformer jellegét erQsíti, hogy a választópolgár 
kevés változással találkozik, plusz terhet nem rak rá a törvény. Az eddigi gyakorlatnak 
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megfelelQen két szavazattal rendelkezik és ugyanabban a szavazókörben fog voksolni. 
Annyiban tapasztal újszer_ dolgot, hogy a listán nem a jól ismert egyéni képviselQk lesz-
nek a párt neve alatt sorba írva, hanem a médiából megszokott nevek. Tipizálását tekintve 
az új törvény a különlegesen szuper vegyes rendszerbQl, „egyszer_” vegyes szisztémát 
formált. A választás dimenzióit háromról kettQre csökkentette, és a szavazat�összekapcso-
lást egyszer_sítette. A kevesebb kiosztható mandátum a köbgyök�törvénynek megfelelQ-
en, nemcsak az olcsóbb állam létrehozását eredményezi – remények szerint –, hanem a 
felesleges mandátumszám következtében fellépQ aránytalanságot is csökkenti.

A szakmai érvek vizsgálatán túl, nem kerülhetQ meg, hogy a politikai aktorok szándé-
kait elemezve véleményt ne alkotnánk. A rendszerváltás óta napirenden lévQ megannyi 
közjogi vita egyik hangsúlyos eleme (az alkotmányozás mellett) a választási törvény volt. 
A változtatásra kifogás éppen akadt bQven, de érdemi lépés nem. Az indokok elQterében 
a lehetQ legtöbb szakmai érvet összesítQ választási rendszer megalkotásának szándéka 
állt. Azonban ennek a lehetetlen vállalkozásnak a hátterében a pártok bizonytalan man-
dátumszerzése dominált, és a bal–jobb skála mentén megszilárdult erQviszonyoknak kö-
szönhetQ. Az elmúlt húsz év mozdulatlansága épp a kiszámíthatóságnak, a változatlanság 
„bájának”, a kialakított és bevált stratégiáknak köszönhetQ. Az elit számára oly kellemet-
len feladatot ugyan ki vállalta volna kiszámítható jövQkép nélkül? Az Orbán�kormány 
megkapta a 2/3�os felhatalmazás lehetQségét, amely nemcsak alkotmányjogilag adott 
szabad utat a reformnak, hanem az ellenzék teljes szétesettsége és fQleg megváltozott 
szerkezete a politikai lehetQséget is felkínálta. A formai kellékek kétségkívül rendelke-
zésre álltak, és a társadalom elvárásainak is megfelelt, hogy új szabályozás lépjen életbe. 
Ennek egyik legfQbb jele, hogy az értelmiség egy körén kívül ellenreakció nem érkezett a 
közvélemény részérQl, és jogi lépésekre sem került sor. Két fontos elemmel kapcsolatban 
azonban a Fidesz eljárását joggal érte kritika: a regisztráció bevezetése, mint elQfeltétele 
egy alkotmányos alapjog gyakorlásának, szükséges�e egy olyan országban, ahol annak 
nincsen semmilyen hagyománya. Lényeges kérdésként merül fel az is, hogy nem illett 
volna�e az ellenzékkel legalább formálisan tárgyalni? Utóbbi felvetésre Belgium esetét 
példaként lehet állítani, ahol a kormányzó párt választási programjában ismertette a tör-
vény módosítási elképzeléseit, a gyQztes jogán felhatalmazva érezte magát annak végre-
hajtására, illetve azt meg is tette, nagyobb politikai viharok nélkül. E tézis szerint létezik 
olyan „kegyelmi pillanat”, amikor a kormány képes akaratát megvalósítani társadalmi és 
politikai ellenállás nélkül.

A politikai aktorok szándékait tovább elemezve kizártam a következQ választás megnye-
rését mint közvetlen célt. A szakirodalom sokkal súlyosabb és a demokrácia alapvetQ elveit 
sértQ eszközöket mutat be, amelyekkel egy politikai erQ elérheti ilyen irányú akaratát (lásd 
Szlovákia a 90�es években). A választási törvény, mint a hatalom hosszú távú gyakorlásának 
eszköze (ugyancsak hangsúlyozandó: demokratikus keretek között) nem is elemezhetQ a 
politikatudomány által. Megjelent azonban a Fidesz gondolkodásában egy kézzelfoghatóbb, 
kifejezetten politikai indukció. Új célként a tartós Fidesz többség_ parlamentet és a kvázi 
egypártos kormányt célozzák vezetQi. Ehhez újfajta kommunikáció és stratégia szükséges, 
amely hosszú távra tervezi a kétosztatú ellenzéket és a társadalom ilyen irányú hangulatát. 
A magát centrumerQként, a gyQztes, a „jó fiú” szerepében fenn tartani kívánó erQ, a többség 
akaratának képviseleti arculatát kell hogy megteremtse, és ellenfeleit ellenségként kell fel-
tüntetni. Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ehhez a politikai stratégiához kiválóan illik 
a többségi modell hangsúlyos elemként való megtartása a választási rendszerben, másrészt a 
töredékszavazatok átkapcsolása a listás rendszerhez (ti. az új rendszerben a gyQztes képvise-
lQjelöltre leadott szavazatokat is beleszámítják az arányosító eredményekbe).
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Természetesen az új választási rendszer várakozásainak kiteljesedése hangsúlyosan 
függ olyan tényezQktQl, amelyek a politikai kultúránkban, szokásainkban gyökereznek. 
A két, egymás mellett létezQ dimenzió eltérQ képviselet biztosítására jött létre, amely 
szerint az arányosságot és a kormányzó többséget biztosítani szándékozó rendszer har-
monikus, egymást kiegészítQ, reális, demokratikus versengést biztosít a hatalomért. Ezt 
azonban befolyásolják az elmúlt huszonnégy év alatt berögzült választói és pártstraté-
giák. Nemzetközi tapasztalatok mutatják, miként lehet egy új szisztémába átültetni a 
pártokrácia permanenciáját. Több elemzésben is hangsúlyozott eleme az új rendszernek, 
hogy jelentQs népszer_ség esetén nemcsak a regnáló kormánypártnak, hanem bármely 
politikai erQnek jelentQs többséget „adományoz”. A fent bemutatott túlképviselet csak 
akkor lesz elkerülhetQ, ha a választópolgárok hozzászoknak ahhoz a szabadságukhoz, 
hogy véleményüket megoszthatják az egyéni képviselQjelöltre leadott szavazat és a lis-
tán indulókra adott voksuk között. Továbbá két domináns párt esetén a relatív többségi 
dimenzió ellenére is igencsak kiegyensúlyozott hatalmi harcot tehet lehetQvé a 2011�es 
választási törvény. A szakirodalom azonban azt hangsúlyozza, hogy a megszokott straté-
giákat, berögzült objektivációkat nehezen felejtik el az emberek, vonakodva váltják fel új 
szemlélettel azokat.
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