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7. hét 

Többpártrendszerek 

Készítette: Kálmán Judit, Váradi Balázs 

Szakmai felelős: Váradi Balázs 

Képviseleti demokrácia – két nézet 

• Válasszunk egy olyan kormányt, amelyik programja olyan közel áll a köz 

elképzeléseihez, amennyire csak lehetséges (Downs), vagy 

• válasszunk olyan képviselőket, akik a világ előre nem látható kihívásaival fognak 

szembenézni.  

• Ez utóbbihoz emberek egy adott csoportját kell megválasztani.  

• Hogyan tudjuk ezt megtenni? 

Képviseleti demokrácia: a megfelelő 

közgyűlés/parlament  

• Olyan embereket kell választani, akiknek a szavazókkal azonos preferenciáik 

vannak, azonos arányban a szavazók különböző csoportjaival. 

• Kellően azonosak/hasonlóak a szavazók preferenciái? 

• Miért akarnának mindannyian benne lenni? 

• Elméletileg, nagy közgyűléshez a véletlenszerű kiválasztás is működhet. 
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Szükség van egy metódusra 

• Hogy kiválasszunk olyan embereket, akiknek a szavazókkal azonos preferenciáik 

vannak, azonos arányban a szavazók különböző csoportjaival: arányos 

képviseleti formulák (proportional representation PR). 

Arányos képviselet a gyakorlatban 

• A választási szabályok számíthatnak. 

• Pl. 1 körzet, 10 mandátum, 100 000 lakos szavaz hat pártra: 

• Hogyan osszák szét a 10 helyet? 

• Valamilyen formulát kell használni! 

Különböző formulák 

• Hare-módszer: osztás a mandátumra leadott szavazatok Hare-kvóciensével 

(d=v/s) + a legnagyobb maradékszavazatok 

• Droop-kvóta: ugyanaz, csak d=v/(s+1) vagy d=v/(s+1)+1 

• D’Hondt-módszer: a pártok által kapott szavazatok osztva 1, 2, … s-sel (s a 

kapható mandátumok száma), mátrixban felírva, és kiválasztva a legmagasabb 

átlag értékeit.  

• Ez a rendszer garantálja, hogy egy párt sem kap egy mandátummal sem többet, 

mint amekkora a részesedése a szavazatokból. 

  Politikai Pártok 

  Sárga Fehér Piros Zöld Kék Rózsaszín 

Szavazatok47000 16000 15900 12000 6000 3100 
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D’Hondt-módszer alkalmazása 

 

Különböző formulák 

• D’Hondt-variációk: a pártok szavazatait egy módosított osztósorozattal elosztani, 

mátrixba írni és kiválasztani a legmagasabb s átlagokat.  

• Pl. Sainte-Lagué az 1,3,5,7,9… osztókat használja 1,2,3,4,5… helyett 

• Pl. módosított Sainte-Lagué: első osztó 1,4  

– Kérdés: Mi lesz a hatása ennek a módosításnak?  

  Politikai pártok 

Osztva Sárga Fehér Piros Zöld Kék Rózsaszín 

1 47000 16000 15900 12000 6000 3100 

2 23500 8000 7950 6000 3000 1550 

3 15667 5333 5300 4000 2000 1033 

4 11750 4000 3975 3000 1500 775 

5 9400 3200 3180 2400 1200 620 

6 7833 2666 2650 2000 1000 516 

7 6714 2285 2271 1714 857 442 

 

Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Highest_averages_method 
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Az egyszerű szavazat-jóváírás  

(single transferable vote) 

• Jelöltek, nem pártok 

• Rangsorolt (mint a Borda) 

• Először a nyerteseket kiválasztják a legnagyobb maradékok elve alapján, a 

Droop-kvótával d=v/(s+1)+1. 

• Aztán azokat a szavazatokat, melyek egy jelöltet első helyre tettek, de a jelöltnek 

már nem szükségesek ahhoz, hogy elérje d-t, jóváírják a második helyre 

rangsorolt jelöltnek. 

• Ha a szavazók második helyezettjei a pártlistán belül maradnak, úgy ez tisztán a 

legnagyobb maradékok elve, 

• de megengedi a jelöltek pártok közötti differenciálását.  

Korlátozott szavazás 

• Minden szavazó c szavazatot adhat le, c≤s, ahol s a mandátumok száma egy 

körzetben. Az s jelölt, akik a legtöbb szavazatot kapják,  egy adott körzetben 

foglalják el annak mandátumait /székeit a parlamentben.  

• A szavazatokat személyekre, nem pártokra adják. 

• Vezethet stratégiai szavazáshoz is, segítendő a párt listáját.  

• És vezethet rövidebb listákhoz is. 

• Ha c =1, közel áll a pluralitás típushoz 

• Egy speciális eset: c = s = 1 Pluralitás („a győztes mindent visz”). 
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Választási szabályok és a pártok száma 

• Hogyan hatnak a különböző választási szabályok a törvényhozásban szereplő 

pártok számosságára? 

• „Duverger törvénye” (1954): a pluralitás elve (válasszuk, akire a legtöbben 

szavaznak) kétpártrendszert eredményez 

• Két hatás:  

– közvetlen 

– az a feltevés, hogy szavazók nem szeretnék „elvesztegetni” a 

szavazatukat (Duverger-hipotézis) 

• De először is: hogyan számláljuk a pártokat? A nagy és kicsi pártok ugyanannyit 

érnek?  

• Nyilván nem. Kell valamilyen mérőszám (mint a koncentráció az 

vállalatgazdaságtanban. 

Pártok számlálása 

• Mind a leadott szavazatokra (ENV), mind a törvényhozásbéli mandátumokra 

(ENS), megállapíthatjuk a pártok effektív számát. 

• Ha vp a p pártra leadott szavazatok száma és v az összes szavazat száma, 

valamint ugyanez a mandátumokra sp és s, akkor 

     

A pártok effektív száma helyett nézhetnénk a szavazati arányok változását is. 
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ENS: példák 

• Három párt mindegyike a szavazatok 1/3-át kapja. 

ENS=1/[3(1/3)2] =3 

• Két párt a szavazatok 1/3-át kapja, egy harmadik 8/27-ét,és egy negyedik 1/27-

ét. 

ENS=1/[2(1/3)2+(8/27)2+(1/27)2] ≈ 3,21 

– Egy párt kapja a felét, a második és harmadik mindkettő 25% -át. 

ENS=1/[(1/2)2+2(1/4)2] = 8/3 ≈ 2,66 

Tehát mit is okoznak a választási szabályok az 

ENS vs. ENV mutatókban mérve? 

 

ENS, ENV: effective number of parties – a pártok effektív száma 
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Tehát egy nagy M hatására az ENV-ről ENS-re 

csökkenés kisebb lesz? 

 

 

 

Igen. 
Lehetséges kivételek: 

• Nagy pártméretbeli különbségek vagy 
• Földrajzi alapokon működő pártok 
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Miért küzdenek a pártok? 

• Maximális mandátumhelyszám a törvényhozásban à la Downs? 

• Vagy azért, hogy egy ideológiát képviseljenek? 

• Vagy azért, hogy egy adott csoport érdekeit képviseljék? 

• Vagy a fentiek valamilyen kombinációja? 

• Ráadásul van még egy lépcső: a kormányalakítás. 

Koalícióalakítás egy dimenzióban 

 

Melyik pártok fognak koalíciót alkotni és miért? 

• Győztes: több mint a helyek fele az övé (azaz nem kisebbségi) 

• Def: Egy koalíció akkor minimál nyertes koalíció, ha egy tagjának elmozdítása azt 

eredményezi, hogy többségiből kisebbségi koalícióvá változik.  

• Minimál nyertes koalíció.  

• Legkisebb (számú párt)? 

• Legkisebb (számú hely)? 

• Összefüggő többségi (a közpolitika egy dimenziós terében)? 

• Legközelebbi (a közpolitika egy dimenziós terében)? 

• Benne van a közép (medián) párt? 

Kombinációk: minimál nyertes (MW), minimál összefüggő többségi nyertes (MCW) 

koalíció. 

  Baloldal <   Közép   > Jobboldal 

Pártok A B C D E F G 

Parlamenti 

helyek 

15 28 5 4 33 9 6 
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Koalícióalakítás egy dimenzióban(?) a 

gyakorlatban 

 

Koalícióalakítás több mint egy dimenzióban 

• Lehet-e az ügyeket (pl. miniszteri feladatokat) szétválasztani és a koalíción belül 

egyes pártokhoz hozzárendelni, vagy sem?  
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Hogyan tudjuk formálisan leírni, milyen 

koalíciók alakulnak? 

• Ez megint olyan, mint a játékelmélet, de annak egy speciális fajtája. 

• (Külön kiosztott anyag a kooperatív játékelméletről, az alap- és stabil 

halmazokról, Martin J. Osborne and Ariel Rubinstein: A Course in Game Theory 

(Cambridge, MIT Press, 1994) 14. fejezete alapján)  

Jó dolog-e a kormány stabilitása? 

Igen:  

• Hosszabb az időhorizont. 

• Kevésbé gyakran van hatalmon egy ügyefogyott, hatalmát vesztett, „béna kacsa” 

kormány. 

De ára van: 

• A kormány rugalmatlansága (nehezebb a váltás). 

• A stabilitást elősegítő pártrendszerekben (kevés párt, Westminster-rendszer) 

nagy csoportok maradhatnak képviselet nélkül -> hűtlenség! 

Kormány stabilitása 

• Öröklött bölcsesség: az arányos képviselet kevésbé stabil kormányokat produkál, 

mint az egy mandátum/körzet pluralitás típusú rendszerek (Westminster/first-

past-the-post („a nyertes mindent visz”)).  

• A kormány stabilitása, a kiszolgált napok számában mérve, negatívan korrelált 

mind a parlamenti pártok számával (r = −0,39), mind a koalíciót alkotó pártok 

számával (r = −0,307). 
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Kormányok szolgálati ideje 

 

A kormány stabilitásának további meghatározói 
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Empirikus eredmények a stratégiai szavazásról 

Hogyan tesztelnénk azt a hipotézist (különösen plurális szavazás esetén), hogy a 

szavazók esetleg más pártra szavaznak, mint az általuk leginkább preferált, csak azért, 

mert azt hiszik, így több hatással lehetnek a végső eredményre? Egy szellemes 

megoldás: megnézni a második és harmadik helyezett pártok szavazati arányainak 

választókörzetek közti megoszlását. Milyen előrejelzést tennénk erre, ha van stratégiai 

szavazás?  

Kétmóduszú lesz!  

Vagy közel lesz az 1/1-hez (szoros verseny, nincsenek evidensen elvesző szavazatok, 

nincs stratégiai szavazás), vagy közel a 0/1-hez (az elveszett szavazatokat nem adják le 

a stratégiai módon szavazók). Természetesen ez nem feltétlenül működik, ha az első 

párt biztos nyerő.  

Cox (1997) Liberális Demokraták Angliában:  

• Általában egymóduszú, 

• a szoros versengő körzetekben kétmóduszú, ahogy az előrejelzés mondja.  

Strat. szavazás arányos képv. rendszerekben is lehet! 


