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A Republikon Intézet még az önkormányzati voksolást megelőzően innovatív módszert 

fejlesztett ki a választások összesített eredményének méréséhez.  

Módszerünk két alapelvre épül1: 

 Egy-egy párt összesített szavazata egy-egy önkormányzati választáson három 

szám összegeként állt elő:  

o A párt fővárosi közgyűlési listájára adott szavazatok 

o A pártok megyei közgyűlési listáira adott szavazatok (összegezve a 10 ezer fő alatti és feletti 

települések szavazatait) 

o A párok megyei jogú városokban állított képviselő-jelöltjeire adott szavazatok 

 A parlamenti pártok szavazatait külön-külön állapítjuk meg. Ha két vagy több párt közösen állított 

jelöltet, akkor e közös szavazatokat a pártok országos, közvélemény-kutatási adatok szerint mért 

támogatottsága alapján szétosztjuk a pártok között. 

 

                                                
1 Módszerünk részletes leírása és a korábbi önkormányzati választási eredmények ismertetése megtalálható a „Hogyan 

lehet összegezni az országos választási eredményeket” c. anyagunkban, amely elérhető a Republikon Intézet honlapján:  

http://intezet.republikon.hu/pdf/elemzes_onkval_meres.pdf 

http://intezet.republikon.hu/pdf/elemzes_onkval_meres.pdf
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E módszer alapján a 2010-es önkormányzati választás eredménye az alábbiak szerint 

alakult: 

 

Összesített adatok: 

 

 

Részletes adatok:  

 

 FIDESZ MSZP JOBBIK LMP EGYÉB ÖSSZESEN 

Budapest 302 358 178 507 54 786 67 269 0 602 920 

Megyei lista 1 451 233 523 359 399 661 26 788 76 922 2 477 963 

Megyei jogú 
városok 

320 512 154 099 64 081 23 005 54 167 615 864 

Összesen: 2 074 103 855 965 518 528 117 062 131 089 3 696 747 

Százalék: 56,1% 23,2% 14,0% 3,2% 3,5% 100,0% 
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Megállapítások: 

 A Fidesz minden korábbi választási eredményénél jobban szerepelt idén ősszel. A 

párt négy éve, 2006 őszén – amikor már átvette a hatalmat az önkormányzatok 

többségében – 49 százalékot ért el. Az idei országgyűlési választásokon a szavazatok 53 

százalékát kapta, a mostani önkormányzati voksoláson pedig 56 százalékot szerzett. 

Ekkora országos támogatottsággal egyetlen párt sem rendelkezett még 

Magyarországon. 

 A Fidesz támogatottsága azonban a szavazatokat tekintve közel sem 

„kétharmados”. A Fidesz tavaszi eredménye is főként a választási rendszer okán 

eredményezte, hogy a párt a parlamenti mandátumok kétharmadát szerezte meg. 

Hasonlóképp a választási rendszer jellege okozza, hogy 56 százalékos 

támogatottságával idén ősszel is szinte minden pozíciót megszerzett.  

 
A pártok szereplése az előző önkormányzati és a parlamenti választáshoz viszonyítva: 

PÁRTOK 
EREDMÉNY  

2010 ŐSZÉN 

VÁLTOZÁS: 
2006-OS ÖNKORMÁNYZATI 

VÁLASZTÁS 

VÁLTOZÁS: 
2010-ES ORSZÁGGYŰLÉSI 

VÁLASZTÁS 

Fidesz 56,1% + 8,56% + 3,37% 

MSZP 23,2% - 9,40% + 3,90% 

Jobbik 14,0% -  - 2,67% 

LMP 3,2%  - - 4,28% 

 

 

 Az MSZP javított tavaszi eredményéhez képest, és a szavazatok 23 százalékát 

szerezte meg. Ez az eredmény ugyanakkor majdnem 10 százalékkal kevesebb a négy 

évvel ezelőtti teljesítményénél: 2006-ban az MSZP 33 százalékot szerzett. Az MSZP 

mostani szereplése történeti perspektívában leginkább az 1998-asra emlékeztet: akkor a 

párt 26 százalékot szerzett. Ám míg akkor ez mindössze 3 százalékkal maradt el a Fidesz 

eredményétől, ma az MSZP 30 százalékra van a kormánypárttól.  

 Az MSZP mostani eredményével ugyanakkor stabilan a második párt. A Fidesz-

MSZP különbség nem három-négyszeres, mint egyes közvélemény-kutatók 

prognosztizálták, hanem két-két és félszeres. Az MSZP minden megyei jogú 

városban feleannyi, a kisebb településeken harmadannyi támogatóval bír, mint a 

Fidesz, és minden kategóriában határozottan tartja második helyét.  
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 A választás harmadik helyezettje 14 százalékos eredményével a Jobbik. A Jobbik 

eredménye tipikus középpárti eredmény: az SZDSZ 1994-es támogatottságához (16 

százalék) áll a legközelebb. A Jobbik a parlamenti választási eredményéhez képest 

visszaesett: három százalékot veszített tavasz óta. Az MSZP-Jobbik különbség 

tavasszal 2, most ősszel 9 százalékos. 

 Az LMP szereplése kapcsán érdemes leszögezni, hogy a jelöltállítási feltételek szigorítása ezt a pártot 

sújtotta a leginkább. A párt a megyék többségében és a megyei jogú városok jelentős részében nem állított 

jelölteket, így az LMP támogatottsága szinte biztosan nagyobb annál, mint ami a mi számításainkból 

kiolvasható; a párt adatainak értelmezésekor erre figyelemmel kell lenni.  

 Mindezzel együtt, bármilyen összesítésnek a ténylegesen indulókra leadott szavazatokkal 

kell számolnia. Ezt figyelembe véve pedig az LMP visszaesett tavaszhoz képest: 3,2 

százalékos eredménye alig fele az országgyűlési választáson szerzett 

támogatottságának. Az LMP idei eredménye elmarad az SZDSZ vagy az MDF 

négy évvel ezelőtti eredményétől (5,6 és 4,1 százalék). Az LMP szavazatainak 57 

százaléka Budapestről érkezett, ami magasabb, mint korábban az SZDSZ 

vonatkozó adatai.  

  


