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8. hét 

A szavazási paradoxon 

Készítette: Kálmán Judit, Váradi Balázs 

Szakmai felelős: Váradi Balázs 

Mit teszünk fel a szavazókról? 

• Kire szavaznak? 

• De először: miért szavaznak egyáltalán? 

• Eddig: HBD feltevésünk: mindenki szavaz. 

• Gyakorlatban ez a helyzet? 

Nem!: Győződjünk meg róla itt: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Voter_turnout  

Akkor miért szavaz egyáltalán egy homo oeconomicus? 

Racionális szavazó hipotézis 

• Instrumentális racionalitás: egy jelölt/párt győzelme B relatív hasznosság 

növekedést okoz. 

• P annak valószínűsége, hogy egy adott szavazó egyéni szavazata döntő lesz 

(másokkal döntetlen vagy az ő szavazata miatt lesz döntetlen). 

• C a szavazás költsége. 

A racionális szavazó akkor szavaz, ha  

PB–C>0. 
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Racionális szavazó hipotézis: a paradoxon 

Mekkorák az egyes tagok? 

• P a modelltől függ, de országméretű N-re elenyésző. (Számoljuk ki!) 

• B a legtöbb szavazónál nem lesz túl magas. 

• C az illető kb. egy óra idejének rezervációs árának felel meg (függ persze a 

távolságtól, időjárástól stb.). 

P, B és C kézenfekvő értékeinek körére PB–C>0 soha nem lesz igaz! 

Mi a lehetséges kiút? 

Alapvetően háromféle módon lehet a paradoxonból kiutat lelni:  

1. Újradefiniálhatjuk a számítást úgy, hogy a racionális cselekvés immár a szavazás 

legyen.  

2. Feloldhatjuk a racionalitás feltevését. 

3. Feloldhatjuk az önérdek feltételezését. 

Szeret szavazni 

Adjunk hozzá egy új elemet, D-t, mely azt mutatja mekkora öröme származik abból, 

hogy eleget tesz állampolgári kötelességének, melyre igaz, hogy D>C. Ekkor: 

PB+D−C>0. 

Mi ezzel a probléma? 

Modellezési szempontból ez nagyon csúnya. 

Könnyű megkerülni azt a nehézséget, amit egy jelenség magyarázását azzal, hogy 

produkálunk egy ad hoc kiegészítő hipotézist. Magyarázat ez még így egyáltalán? 
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Játékelmélet 

• Ötlet: ha mindenki ugyanarra a konklúzióra jutna, senki nem szavazna, de akkor 

P=1 lenne! 

• Tehát ez egy stratégiai helyzet, egy játszma. 

• Mi a megoldása? 

• Sajnálatos módon, ha N több, mint néhány tucat, ez az ötlet nem oldja meg 

problémánkat. 

Minimax sajnálat 

Ferejohn és Fiorina (1974) 

• Mi van, ha az emberek nem is a várható hasznosságot maximalizálják, hanem a 

legrosszabb kimenetet akarják elkerülni? 

• Akkor ha távol maradok, és emiatt győz az ellenfél, az lehet egy nagyon rossz 

kimenet. Rosszabb, mint ha feleslegesen adom C-re a szavazatom. 

• Tehát inkább elmegyek szavazni. 

• De ez általában elég bizarr döntési szabály. 

• Eszerint pl. mindenki megvásárolná az összes piacon felkínált biztosítási 

formát…  

• Egy nem kívánt, esélytelen jelölt belépése a versenybe szavazásra késztethetné 

az embereket, stb. 

Empirikus tesztek 

Hogyan döntenénk el, hogy vajon a minimax  sajnálat vagy a racionális szavazó 

hipotézis érvényes?Minimax sajnálat esetén P (szavazatom döntő voltának 

valószínűsége) nem kellene hogy befolyásolja a szavazási részvételt,  

de racionális szavazás esetén igen. 
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Kérdőíves felmérések szerint B, D és C is számít, de P is. 

De a kérdőíves felmérések gyanúsak: sokan nem mondanak igazat a szavazási 

viselkedésükről.  

Mit várnánk, milyen hatása van az iskolai végzettségnek? 

Táblázat a kérdőíves tanulmányokról 
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Táblázat a tanulmányokról – valós részvétel a 

szavazáson 

• Tekintsük Mueller 14.2 tábláját! 

• Ha P számít egyáltalán, akkor is gyenge a hatása. 

• C számít: instrumentumok: esküdtszéki részvétel kötelessége, időjárás, stb. 

Az önkifejező szavazó hipotézise 

D magas, de nem az állampolgári öntudatból fakad. 

A szavazás, mint önkifejezési forma: 

olyan a szavazás, mint amikor valakinek drukkolnak. 

Annál jobban élvezik, minél nagyobb P (?) 

Igaznak tűnik, de tudjuk, hogy akkor is vannak néhányan, akik stratégiai módon 

szavaznak (vö. a korábban megismert bimodális P3/P2 hányadosok).  

Az önérdeken túl 

Talán nem a saját érdekeiket nézve szavaznak az emberek (egotróp szavazás), hanem 

a köz érdekeit figyelve (etikus/szociotróp szavazás).  

Vagy, inkább a kettő keveréke.  

De melyek a relatív súlyok? 

Empirikus becslések különbözőek. 

De ez inkább szól arról, hogy kire szavaznak, mintsem a részvételről.  



 

 7

„Egyenlősítsük ki az adókat Oregon körzetei között”: 

A sokat nyerők ennyi %-a támogatja az egyenlősítést:     60,7 

Keveset nyerők ennyi %-a támogatja az egyenlősítést:     52,9 

Keveset veszítők ennyi %-a támogatja az egyenlősítést:     46,1 

Sokat veszítők ennyi %-a támogatja az egyenlősítést:      32,7 


