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Képviseleti demokrácia 
• Sok szavazó, 

• sok ügy:  

• a közvetlen részvételi demokrácia 

lehetetlen. 

• Tehát: reprezentatív demokrácia: 

• Válasszunk ki néhány személyt, akik 

képviselik azokat a véleményeket, 

melyeket a közösség legtöbb tagja 

valószínűleg magáénak vall. 

 



Public Choice kérdések egy képviseleti 

demokráciában 

Három kérdést teszünk fel: 

• Hogyan fognak a képviselők viselkedni 

a választási kampány során, illetve 

hivatali idejük alatt?  

• Hogyan fognak a szavazók viselkedni, 

amikor megválasztják képviselőiket?  

• Mit mondhatunk a képviseleti 

demokrácia lehetséges kimeneteiről? 

 

 



Hivatalt kereső politikusok (pártok) 

• Alapvető hipotézis: „A pártok acélból 

alakítják ki közpolitikai irányvonalukat, 

hogy megnyerjék a választásokat” 

(Downs 1957). 

• Ezt tarthatjuk cinikusnak. 

• Megjegyzés: amennyiben a bizottságok 

a képviselők bizottságai, minden, amit a 

közvetlen részvételi demokráciáról 

tanultunk, itt is releváns lesz. 



(Hotelling–Black–)Downs 

• A legpreferáltabb alternatívák gyakorisági 

eloszlása  

• egy ügy-dimenzió; 

• egycsúcsú,  

• szimmetrikus preferenciaeloszlás,  

• minden egyén szavaz;  

• két jelölt (egyelőre). 



Hotelling–Black–Downs 

• A Nash-egyensúly mindkettejük számára 

a medián helyzetbe helyezkedés. 

• A szavazástól való tartózkodás és/vagy 

érdektelenség megváltoztatná vajon ezt? 

• Nem, ha szimmetrikus és egycsúcsú az 

eloszlás. 

• Különben a platformok a módusz(ok) felé 

mozdulnak a medián helyzetből! 



Első fordulós szavazások 

(előválasztások) 
• Mi van, ha először a pártokon belül van a 

verseny és csak aztán a pártok között? 

• Először párt-medián, aztán ország-medián. 

• Kétlépcsős játszma! 

• Pl. Kalifornia közelmúltbeli 

szabályváltoztatása: mindenki szavazhat az 

elnökválasztás első fordulóiban– miért? 

(http://ballotpedia.org/wiki/index.php/Californi

a_Proposition_14,_Top_Two_Primaries_Act_

%28June_2010%29) 



Hotelling–Black–Downs – több mint egy 

dimenzióban 
Több dimenzió: általában az instabilitás újra előfordulhat. 

Megpróbálhatjuk csökkenteni a szóba jövő faktorokat:   

Def. A lefedetlen halmaz: A lefedetlen halmaz azon y 

pontok összessége a megvalósítható alternatívák S 

halmazában, ahol bármely S-en belüli z alternatívára 

igaz, hogy vagy yPz, vagy létezik egy olyan x  S-ben, 

amelyre yPxPz.  

(Az aPb jelölés jelentése: a legyőzi b-t a többségi döntés 

során) 

• A lefedetlen halmaz mindig egy 4r sugarú körön belül 

van, ahol r annak a minimum sugarú körnek a sugara, 

amelyik  metszi az összes medián vonalat (a „tojás 

sárgája”). 



Hotelling–Black–Downs – több mint egy 

dimenzióban 
Tegyünk hozzá olyan nem-megosztó dimenziókat, 

amelyekhez mindenki ugyanabban az irányban 

viszonyul (vagyis nem megosztó témák), pl. mint a 

jelölt becsületessége. Ez segíthet egy kicsit: 

A szavazók ideális-pontjainak bármely 

eloszlásához létezik akkora különbség a két jelölt 

véleményében még ezekben az egyöntetű, nem 

megosztó témákban is, amely kellően nagy ahhoz, 

hogy garantálja az egyik jelölt győzelmét e 

témában, amennyiben a „sárgája” közepéhez 

közeli platformot választ. 



Hotelling–Black–Downs – több jelölt 

• Két jelöltre/játékosra a legjobb 

reakciófüggvény:   

• a másik mellé, a medián fele eső oldalon. 

• A Nash-egyensúly: mindketten a mediánban. 

• Mi a helyzet három játékossal? 

• Nincs Nash! Mármint tiszta stratégiák esetén. 

• Mi a helyzet három párttal? Az egyensúly 

1/4,1/4,3/4,3/4 –nél áll be, és minden párt a 

szavazatok 25%-át kapja. 



Hotelling–Black–Downs – több jelölt 

• Miért? 

• Egy ¼-nél levő pártot semmi sem 

ösztönöz arra, hogy tovább menjen 

balra, mert akkor kevesebb mint ¼ 

szavazatot kap. Hasonlóan nem 

motivált a közép felé mozdulásra sem, 

mert az sem ad számára többet, mint a  

¾–¼ fele (ami ¼). 

• Mi a helyzet, ha öt párt van? Az 

egyensúly:    1/6, 1/6, 3/6, 5/6,5/6. 



Hotelling–Black–Downs – több jelölt 

• Ez aszimmetrikus: a széleken elhelyezkedő 

két párt kap (1/6 +(3/6–1/6)/2)/2=1/6-ot, de a 

középen levő párt többet nyer 2x(3/6–

1/6)/2=2/6 

• Gondoljuk meg: ha az 1/6-nál levő párt 

elmozdulna balra, esetleg kevesebb,mint 1/6-

ot kapna. A közép felé való mozdulással sem 

kaphat többet, mint 1/6.  

• A középen elhelyezkedő párt sem kaphat 

többet 2/6-nál, akkor sem, ha a szélek felé 

mozdul.  



Hotelling–Black–Downs – több jelölt 

• Általános eredmény: ha a pártok száma több 

mint öt, mindig van egy egyensúly, sőt, 

végtelen számú tiszta stratégiai egyensúly 

létezik. Ha a pártok száma páros, mindig 

létezik egy olyan egyensúly, ahol minden párt 

azonos arányban kap szavazatokat, de ha a 

pártok száma páratlan, nincs ilyenfajta 

egyensúly.  

• Pl. hat pártra x*[1/6–d/3, 1/6–d/3, 1/2–d, 

1/2+d, 5/6+d/3, 5/6+d/3], ahol 0≤d≤1/8 és d 

ugyanakkora minden párt számára. 



Hotelling–Black–Downs – feloldjuk az 

alapfeltevéseket: közpolitikai preferenciák 

• Mi van, ha a jelölteknek személyes 

preferenciái vannak a  közpolitikákat 

illetően? 

• Mik a relatív súlyok? 

• El tudnak valóban előre köteleződni?  

• Ha igen, azokat a témaköröket kivesszük 

és az ügy-tér valószínűleg kevesebb 

(akár egy-) dimenziós lesz. 



Hotelling–Black–Downs tesztelése 

• Hogyan tesztelnénk? 

• Tegyük be a medián jövedelmet és a 

medián adóárat néhány ízléseket tükröző 

paraméterrel együtt regressziókba, 

melyek a (helyi) kormányzati kiadások 

nagyságát magyarázzák. 

• Jobban magyaráz-e a medián, mint az 

átlag? 

• Igen, de nem drámai mértékben jobban. 


