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Megyei jogú városok
A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE

REZÜMÉ
A legtöbb listás szavazatot a megyei jogú városokban is a Fidesz-KDNP listája
kapta: összességében 43 százalékot értek el, ami valamelyest elmarad az
országosan elért 47 százaléktól. Hasonlóan az országos eredményhez, a Jobbik a
listás szavazatok 20 százalékát szerezte meg a megyei jogú városokban is, a
baloldali, liberális pártok viszont az átlagosnál jobb eredményt értek el a
nagyvárosokban. Az eredmények elemzéséből kiderül az is, hogy a Fidesz nemcsak
Budapesten, de a megyei jogú városok egy részében is legyőzhető. A Republikon
Intézet választási eredményeket elemző sorozatának első része a fővárosi
eredményekkel foglalkozott, a mostani második részben pedig a megyei jogú
városok eredményeiből leszűrhető tanulságokat összegezzük.

KÖVETKEZTETÉSEK
1. A Fidesz gyengébb, a baloldali, liberális pártok erősebbek a nagyvárosokban
A megyei jogú városokban leadott listás szavazatok eredményéből kiderül, hogy a
nagyvárosokban élők körében is relatív többsége van a kormánypártoknak. A
Fidesz-KDNP a listás szavazatok 43 százalékát szerezte meg, ez az eredmény
valamelyest elmarad az országosan elért 47 százaléktól. Az országos eredményhez
hasonlóan a megyei jogú városokban is a Jobbik a második legnépszerűbb párt, a
leadott szavazatok 20 százalékát szerezték meg, miközben az MSZP-Párbeszéd
szövetség 14, az LMP 9, a DK 6, a Momentum 4, az MKKP 2, az Együtt pedig 1
százalékot szerzett. Összességében tehát a Fidesz-KDNP a megyei jogú
városokban is valamivel gyengébben szerepelt, mint országosan, a Jobbik az
országos átlagának megfelelő eredményt ért el, míg a baloldali, liberális pártok
valamivel erősebbek a nagyvárosokban, mint az ország egészében.
2. Az ellenzék legyőzheti a Fidesz-KDNP-t a megyei jogú városokban
A kormánypártok hat megyei jogú városban is (Szeged, Dunaújváros, Tatabánya,
Pécs, Szolnok, Miskolc) 40 százalék alatti eredményt értek el, miközben sehol nem
szereztek abszolút többséget. Az ellenzéknek tehát – különösen az előbb említett
hat városban – van esélye legyőzni a kormánypártokat a következő választásokon.
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3. Nincs olyan, hogy átlagos megyei jogú város
Érdemes látni, hogy nem létezik olyan, hogy átlagos megyei jogú város: a
kormánypártok számára leggyengébb városok eredménye olyan, mint amit a
fővárosban látunk, míg az erősebb városok inkább az országos átlagnak felelnek
meg. Szegeden, Pécsen vagy Dunaújvárosban az ellenzéknek komoly esélye lehet
a győzelemre, de Sopronban, Szombathelyen vagy Győrben kifejezetten nehéz
feladat utolérni a Fidesz-KDNP-t, amely ezekben a városokban önmagához képest
is magas támogatottsággal rendelkezik. Az ellenzéki pártoknak differenciált
stratégiára van szükségük a megyei jogú városokban, hiszen ezek a városok
politikailag épp annyira különböznek egymástól, mint amennyire társadalmilag és
gazdaságilag is eltérő képet mutatnak.
4. A hagyományosan baloldali városokban erősebb a Jobbik
A Jobbik inkább a korábban a baloldal számára kedvező városokban áll jobban,
míg a hagyományosan konzervatív városokban gyengébb eredményt ért el. A
legjobb

eredményt

Dunaújvárosban

érték

el,

de

viszonylag

magas

támogatottsággal rendelkeznek Miskolcon és Tatabányán is. Ezzel szemben
Szombathelyen a listás szavazatok mindössze 13 százalékát szerezték meg,
továbbá Sopronban és Győrben is gyenge eredményt értek el.
5. A baloldali, liberális ellenzék minden megyei jogú városban erősebb, mint a
Jobbik
Eltérően alakult a megyei jogú városok eredménye abból a szempontból, hogy
mely ellenzéki pártok tudtak sikeresebbek lenni. Ugyan vannak olyan városok,
ahol az ellenzéken belül komoly erőt képviselnek, a Jobbik egyik városban sem
szerzett

több

szavazatot,

mint

a

baloldali,

liberális

pártok

együtt.

Hódmezővásárhelyen és Dunaújvárosban a legkiegyenlítettebbek az ellenzéken
belüli erőviszonyok, de még ezekben – a Jobbik számára kifejezetten erős
városokban – sem tudtak többségbe kerülni a baloldali, liberális ellenzékhez
képest. A Jobbik nélküli ellenzék tehát mindenhol erősebb, mint a Jobbik, de a
Jobbik Szeged kivételével mindenhol erősebb, mint a baloldali, liberális térfél
legerősebb formációja, az MSZP-Párbeszéd szövetség. A baloldali, liberális
ellenzéken belül Budapesthez hasonlóan egyértelműen a „régi” baloldal 1 a
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“Régi” baloldali pártnak tekintjük a 2014-es választási együttmködésben résztvevő pártokat.
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dominánsabb, de természetesen vannak városok – például Kecskemét,
Hódmezővásárhely –, ahol az LMP és a Momentum együttes támogatottsága nem
sokkal marad el az MSZP-Párbeszéd, a DK és az Együtt aggregált
támogatottságától.

EREDMÉNYEK
A megyei jogú városokban leadott listás szavazatok eredményéből kiderül, hogy a
nagyvárosokban élők körében is relatív többsége van a kormánypártoknak. A FideszKDNP a listás szavazatok 43 százalékát szerezte meg, ez az eredmény valamelyest
elmarad az országosan elért 47 százaléktól. Az országos eredményhez hasonlóan a
megyei jogú városokban is a Jobbik a második legnépszerűbb párt, a leadott szavazatok
20 százalékát szerezték meg, miközben az MSZP-Párbeszéd szövetség 14, az LMP 9, a DK
6, a Momentum 4, az MKKP 2, az Együtt pedig 1 százalékot szerzett. Összességében tehát
a Fidesz-KDNP a megyei jogú városokban is valamivel gyengébben szerepelt, mint
országosan, a Jobbik az országos átlagának megfelelő eredményt ért el, míg a baloldali,
liberális pártok valamivel erősebbek a nagyvárosokban, mint az ország egészében.
Érdemes kiemelni ugyanakkor, hogy nem nagyon létezik olyan, hogy átlagos megyei jogú
város: a kormánypártok számára leggyengébb városok eredménye olyan, mint amit a
fővárosban látunk, míg az erősebb városok inkább az országos átlagnak felelnek meg.
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A kormánypártok tehát összességében a listás szavaztok 43 százalékát szerezték meg, az
egyes városokban elért eredmények között ugyanakkor nagy különbségek figyelhetőek
meg. Alapvetően elmondható, hogy a Fidesz-KDNP az ország nyugati részében
elhelyezkedő,

fejlettebb

városokban

szerepelt

a

legjobban:

Sopronban

50,

Szombathelyen 49, Győrben 48 százalékot értek el. A három leggyengébb nagyváros a
Fidesz-KDNP szemszögéből Dunaújváros, illetve két nagy egyetemváros, Szeged és Pécs
volt. A kormánypártok összességében hat megyei jogú városban is (Szeged, Dunaújváros,
Tatabánya, Pécs, Szolnok, Miskolc) 40 százalék alatti eredményt értek el, miközben sehol
nem szereztek abszolút többséget. Ebből láthatjuk, hogy az ellenzéknek van győzelmi
esélye a nagyvárosokban – különösen ott, ahol a kormánypártok 40 százalék alatti
eredményt értek el.

A Jobbik támogatottsága szintén nagyon változatosan alakult a megyei jogú városokban:
a legerősebb városuknak bizonyuló Dunaújvárosban a listás szavazatok 30 százalékát
szerezték meg, de Szombathelyen csupán 13 százalékot értek el. A Jobbik alapvetően
éppen azokban a városokban tudott sikeresebben szerepelni, ahol a kormánypártok
alacsonyabb támogatottsággal rendelkeznek – a listás szavazatarányuk Dunaújvárosban,
Miskolcon és Szolnokon is jóval meghaladja az országosan elért eredményt. A Jobbik az
ország nyugati részében elhelyezkedő városokban gyengébben szerepelt, Szekszárdon és
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Szombathelyen 15 százalék alatti eredményt értek el, ezekben a városokban tehát
nagyjából ugyanolyan gyenge eredményt értek el, mint Budapesten. Összességében a
Jobbik inkább a korábban a baloldal számára kedvező városokban áll jobban, míg a
hagyományosan konzervatív városokban gyengébb eredményt ért el.

Az MSZP-Párbeszéd szövetség a legjobb listás eredményét a hagyományosan szocialista
„fellegvárnak” tartott Szegeden érte el, de jóval az országos átlagot felülmúló
támogatottsággal rendelkezik néhány keleti országrészben elhelyezkedő városban is,
például Salgótarjánban, Nyíregyházán és Miskolcon. A pártszövetség a legrosszabb
eredményeit Hódmezővásárhelyen, Kecskeméten, Győrben, illetve Debrecenben érte el,
itteni támogatottságuk alig haladja meg a 10 százalékot.
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A DK támogatottsága egyik városban sem lépte át a 10 százalékot. Gyurcsány Ferenc
pártja Pécsen, Kaposváron, Dunaújvárosban, illetve Nagykanizsán érte el a legjobb
eredményeit, itt a listás szavazatok 8 százalékát szerezték meg. Nem lépték át
ugyanakkor az 5 százalékot Sopronban, illetve Hódmezővásárhelyen sem.
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Előző anyagunkból kiderült, hogy elég hasonlóan alakult Budapesten az LMP és a
Momentum területi támogatottsága: mindkét párt a polgáribb kerületekben szerepelt
jobban, míg a külső kerületekben alacsonyabb támogatottsággal rendelkeznek. Az
eredményeinek elemzéséből láthatjuk, hogy a két párt támogatottságának alakulása a
megyei jogú városokban is hasonlóan alakult. Mindkét pártra jellemző, hogy főként az
ország keleti részében elhelyezkedő, gazdaságilag fejletlenebb városokban – például
Salgótarján, Miskolc, Nyíregyháza vagy Nagykanizsa – szerepeltek gyengébben.
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Összességében azt láthatjuk, hogy ugyan a Fidesz-KDNP szerezte a legtöbb szavazatot a
megyei jogú városokban is, de az ellenzéki pártoknak ezen városok egy részében –
különösen nagyobb egyetemi városokban, illetve gazdaságilag rosszabb helyzetben lévő
városokban – van győzelmi esélyük a következő választásokon. Eltérően alakult a megyei
jogú városok eredménye abból a szempontból is, hogy mely ellenzéki pártok tudtak
sikeresebbek lenni. Ugyan a Jobbik sehol sem szerzett több szavazatot, mint a baloldali,
liberális

pártok

együttesen,

vannak

olyan

városok

–

például

Dunaújváros,

Hódmezővásárhely vagy Miskolc – ahol az ellenzéken belül komoly erőt képviselnek.
Ezzel szemben Szegeden, Szekszárdon és Szombathelyen egyértelműen a baloldali,
liberális pártok vannak fölényben. A baloldali, liberális ellenzéken belül Budapesthez
hasonlóan viszonylag egyértelműen a „régi” baloldal a dominánsabb, de természetesen
vannak városok, ahol az LMP és a Momentum együttes támogatottsága nem sokkal marad
el az MSZP-Párbeszéd, a DK és az Együtt aggregált támogatottságától. A „régi” baloldal
pártjai egyértelműen meghatározóbbak a kevésbé fejlett, főleg keleten elhelyezkedő
városokban (Nyíregyháza, Miskolc, Salgótarján), de Kecskeméten, Hódmezővásárhelyen,
Szekszárdon és Kecskeméten kevesebb, mint 5 százalékpont különbség van az „új”
baloldal és a „régi” baloldal pártjainak támogatottsága között. Annyira azonban sehol sem
erős sem a „régi” sem az „új” baloldal, hogy önmagában képes legyen legyőzni a FideszKDNP-t. Szegeden ugyanakkor a teljes baloldali, liberális ellenzék magasabb
támogatottsággal rendelkezik, mint a kormánypártok, de Pécsen és Tatabányán is közel
azonos a Fidesz-KDNP, valamint a baloldali, liberális pártok támogatottsága.
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Országos listás eredmény a megyei jogú városokban

Város

Fidesz-

Jobbik

KDNP

„Régi” baloldal

„Új” baloldal

(MSZP-P+DK+ Együtt)

(LMP+Momentum)

Sopron

50%

15%

18%

12%

Szombathely

49%

13%

22%

12%

Győr

48%

17%

18%

14%

Zalaegerszeg

48%

18%

19%

12%

Kecskemét

48%

18%

16%

14%

Debrecen

47%

18%

18%

13%

Hódmezővásárhely

47%

25%

14%

11%

Székesfehérvár

46%

17%

20%

13%

Szekszárd

46%

14%

19%

16%

Nagykanizsa

44%

23%

21%

10%

Érd

43%

17%

23%

13%

Veszprém

43%

18%

21%

14%

Eger

43%

23%

20%

12%

Salgótarján

43%

20%

26%

8%

Békéscsaba

43%

22%

19%

13%

Kaposvár

42%

23%

21%

11%

Nyíregyháza

41%

22%

24%

10%

Miskolc

39%

26%

23%

9%

Szolnok

39%

25%

22%

11%

Tatabánya

38%

23%

23%

11%

Pécs

38%

20%

22%

15%

Szeged

37%

15%

28%

15%

Dunaújváros

37%

30%

21%

10%
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