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Vezetői összefoglaló 

 

A 2014-es országgyűlési választások előtt szűk két hónappal már érdemes és 

lehetséges becsülni a következő parlament összetételét. A Policy Solutions 

gyorselemzésében arra vállalkozik, hogy bemutassa, a jelenlegi pártpreferenciák 

alapján hogyan alakulna az új Parlament nemek szerinti összetétele. Az 

elemzéshez a közvélemény-kutató cégek közül az Ipsos legfrissebb, 2014. 

februári kutatási eredményeit vettük alapul. A biztos választókra vonatkozó 

pártpreferenciákat a Policy Solutions saját mandátumbecslő rendszerén 

futtattuk le.  

 

A 2010-ben megválasztott 386 fős országgyűlésnek 35 képviselőnő a tagja, ez 

9,1%-os arányt jelent, tehát tíz férfi honatyára jut egy hölgy képviselő. Ez az 

önmagában is beszédes arány nemzetközi szinten is kirívóan alacsonynak számít. 

Kutatásunk eredménye szerint érdemben nem változik a mostani helyzet. A 

jelenlegi pártpreferenciák alapján ugyanis 20 női tagja lenne az új parlamentnek, 

ami a jelenlegivel lényegében megegyező, 10%-os arányt jelent. Így nem csak az 

Európai Unión belül, illetve a nyugati típusú demokratikus intézményrendszerrel 

rendelkező országok között leszünk sereghajtók, hanem számos, kevésbé 

demokratikus ország is megelőz majd minket ezen a téren. 

 

A nyilvánosságra hozott listák alapján a Fidesz-KDNP 14 nőt indít egyéniben 

és/vagy országos listán, az MSZP-Együtt-PM-DK 46 politikusnőnek ad esélyt, a 

Jobbik színeiben pedig 9 női politikusnak van lehetősége mandátumot szerezni. 

A mandátumszimuláció alapján a 106 egyéni választókörzet közül mindössze 

hatban nyerne női jelölt, ez az egyéni körzeteknek alig több mint 5%-a. A 

hölgyek közül hárman a fővárosban esélyesek: az MSZP-s Móricz Eszter és 

Kunhalmi Ágnes a XV., illetve a XVIII. kerületben, a Fidesz-KDNP színeiben 

induló Dunai Mónika pedig a XVII. kerületben szerez jó eséllyel mandátumot. 

Vidéken is három egyéni mandátumhoz jutnának a politikusnők. A Komárom-

Esztergom megyei Kisbéren a fideszes Bertalan Judit a legnagyobb esélyes erre, 

és jelenleg Szolnokon is a kormánypárti jelölt, Bene Ildikó tűnik favoritnak, bár 

az Összefogás jelöltje könnyen átveheti a vezetést az erősen balos körzetben. A 

miskolci 1-es választókörzetben azonban meglehetősen szoros küzdelem 

várható az Együtt-PM által indított Nagy-Korsa Judit és a Fidesz színeiben induló 

Csöbör Katalin között, így egyelőre csak az tűnik biztosnak, hogy Miskolcról is 

bekerül egy hölgy a parlamentbe. A baloldal erősödése esetén Bátyai Edina 

Együtt-PM jelöltnek lehet még esélye Szegeden és környékén.  

 

Az országos listáról megszerezhető 93 mandátumból 14-et szereznének női 

képviselőjelöltek. A Fidesz-KDNP listájáról és a baloldali összefogás listájáról 
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egyaránt 6-6, a Jobbikéról pedig két képviselőasszony kapna törvényhozói 

mandátumot az aktuális pártpreferenciák ismeretében. 

 

Így összességében a Fidesz-KDNP színeiben – a miskolci körzet eredményétől 

függően – kilenc vagy tíz, az Összefogás képviseletében nyolc vagy kilenc, a 

Jobbiknál pedig két képviselőasszony kezdhetné meg a törvényhozói munkát 

áprilistól az új parlamentben. Jól látható, hogy arányaiban az MSZP-Együtt-PM-

DK képviselői között lesz a legtöbb hölgy, a Fidesz képviselőcsoportjában pedig 

arányaiban a legkevesebb.  

 

 

Kadlót Tibor, elemző, Policy Solutions 
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I. Bevezetés 

 

A 2014-es országgyűlési választások előtt szűk két hónappal már érdemes és lehetséges 

becsülni a következő parlament összetételét. Mindezt a havi rendszerességgel közölt aktuális 

közvélemény-kutatási adatok mellett most már az is lehetővé teszi, hogy a pártok mind 

egyéni, mind országos listáikat nyilvánosságra hozták. A demokratikus képviseleti rendszer 

egyik örökzöld, mindazonáltal hazánkban is egyre aktuálisabb témája férfi-női arány a 

törvényhozásban. Közismert tény, hogy a világ országainak többségében és Magyarországon 

is jelentősen alacsonyabb a női képviselők aránya, mint a férfiaké. A különbségek 

csökkentését, illetve kiegyenlítését célzó női kvóta bevezetését a hazai pártok közül a 

baloldali összefogás pártjai és az LMP is támogatják, illetve bevezetnék.  

 

A kérdés a pártok jelöltlistáinak közzétételével ismét aktuálissá vált, ezért a Policy Solutions 

gyorselemzésében arra vállalkozik, hogy bemutassa, a jelenlegi pártpreferenciák alapján 

hogyan alakulna az új, immáron 199 fős parlament nemek szerinti összetétele. Az elemzéshez 

a közvélemény-kutató cégek közül az Ipsos legfrissebb, 2014. januári kutatási eredményeit 

vettük alapul. A biztos választókra vonatkozó pártpreferenciákat a Policy Solutions saját 

mandátumbecslő rendszerén futtattuk le, a három nagy pártra, illetve pártszövetségre – 

Fidesz-KDNP, MSZP-Együtt-PM-DK, illetve Jobbik – vonatkozóan. Mivel az LMP a kutatások 

alapján jelenleg nem jutna be az Országgyűlésbe, így a zöldpárt listáját nem vizsgáltuk.  

 

A 2010-ben megválasztott 386 fős országgyűlésnek 35 képviselőnő a tagja, ez 9,1%-os arányt 

jelent, tehát tíz férfi honatyára jut egy hölgy képviselő. Ez az önmagában is beszédes arány 

nemzetközi szinten is kirívóan alacsonynak számít. A Világgazdasági Fórum 2013-as, a nemek 

közötti egyenlőtlenségről szóló jelentése szerint a vizsgált 132 ország közül hazánk a 116. 

helyen szerepel a nők parlamenti részvételét illetően.1 Ezzel tehát nem csak az Európai Unión 

belül, illetve a nyugati típusú demokratikus intézményrendszerrel rendelkező országok 

között vagyunk sereghajtók, hanem számos, kevésbé demokratikus ország is megelőz minket. 

Már pusztán ezért is érdemes áttekinteni, hogyan változik a helyzet az áprilisi választásokat 

követően, a parlament létszámának felére csökkenése után.  

                                                           
1 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf, 60. oldal 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf
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II. A képviselők nemek szerinti becsült aránya 

 

Kutatásunk eredménye szerint érdemben nem változik a mostani helyzet, a nagyobb női 

részvétel hívei számára nem szolgálhatunk pozitív hírrel. A jelenlegi pártpreferenciák alapján 

ugyanis 20 női tagja lenne az új parlamentnek, ami a jelenlegivel lényegében megegyező, 10%-

os arányt jelent. 

 

 
 

A 106 egyéni választókörzet közül mindössze hatban nyerne női jelölt, ez az egyéni 

körzeteknek alig több mint 5%-a. A hölgyek közül hárman a fővárosban esélyesek: az MSZP-s 

Móricz Eszter és Kunhalmi Ágnes a XV., illetve a XVIII. kerületben, a Fidesz-KDNP színeiben 

induló Dunai Mónika pedig a XVII. kerületben szerez jó eséllyel mandátumot. Vidéken is 

három egyéni mandátumhoz jutnának a politikusnők. A Komárom-Esztergom megyei 

Kisbéren a fideszes Bertalan Judit a legnagyobb esélyes erre, és jelenleg Szolnokon is a 

kormánypárti jelölt, Bene Ildikó tűnik favoritnak, bár az Összefogás jelöltje könnyen átveheti 

a vezetést az erősen balos körzetben. A miskolci 1-es választókörzetben azonban 

meglehetősen szoros küzdelem várható az Együtt-PM által indított Nagy-Korsa Judit és a 

Fidesz színeiben induló Csöbör Katalin között, így egyelőre csak az tűnik biztosnak, hogy 

Miskolcról is bekerül egy hölgy a parlamentbe. A baloldal erősödése esetén Bátyai Edina 

Együtt-PM jelöltnek lehet még esélye Szegeden és környékén. 
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Az országos listáról megszerezhető 93 mandátumból 14-et szereznének női 

képviselőjelöltek. Ez valamivel jobb arány az egyéni körzetekhez képest, ám így is mindössze 

15%-os arányt jelent. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy listáról háromszor annyi nő kerülhet a 

parlamentbe, mint az egyéni körzetekből, holott a választási rendszer ez utóbbi ágán van 

több kiosztható mandátum. A Fidesz-KDNP listájáról és a baloldali összefogás listájáról 

egyaránt 6-6, a Jobbikéról pedig két képviselőasszony kapna törvényhozói mandátumot az 

aktuális pártpreferenciák ismeretében. 

 

Így összességében a Fidesz-KDNP színeiben – a miskolci körzet eredményétől függően – 

kilenc vagy tíz, az Összefogás képviseletében nyolc vagy kilenc, a Jobbiknál pedig két 

képviselőasszony kezdhetné meg a törvényhozói munkát áprilistól az új parlamentben. 
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Ha figyelembe vesszük, hogy a pártszövetségként induló politikai erők minden pártja 

feltehetően önálló frakciót kíván alakítani az országgyűlésben, érdemes megnézni azt is, hogy 

az egyes pártok képviselőcsoportjaiban valószínűsíthetően hány nő foglal majd helyet. A 

jelenlegi nagyobbik kormánypárt, a Fidesz frakciójában nyolc (a miskolci körzettől függően 

kilenc) képviselőnő, Bartos Mónika, Bene Ildikó, Bertalan Judit, Dunai Mónika, Király Nóra, 

Mátrai Mária, Molnár Ágnes, Selmeczi Gabriella, illetve miskolci győzelme esetén Csöbör 

Katalin ülhetne, míg a KDNP-t egyedüli nőkként Hoffmann Rózsa képviselné.  

 

A baloldali ellenzéki összefogás gerincét adó MSZP frakciója hat hölggyel foghatna munkához, 

személy szerint Bangóné Borbély Ildikó, Demeter Márta, Heringes Anita, Kunhalmi Ágnes, 

Dr. Szabóné Müller Tímea és Móricz Eszter részvételével. Az Összefogás kisebb pártjai 

összesen kettő vagy három női képviselőt adnának az országgyűlésnek. A Párbeszéd 

Magyarországért pártot Szabó Tímea, a Demokratikus Koalíciót Vadai Ágnes, míg az Együtt – 

Korszakváltók Pártját a miskolci 1-es körzet eredményétől függően Nagy-Korsa Judit 

képviselhetné egyedüli nőként. A Jobbik frakciójában két honanya, Dúró Dóra és Hegedűs 

Lórántné juthat törvényhozói helyhez. 

 

 
 

A jelenlegi kutatási adatok ismeretében bejutónak tűnő 20 női jelölt közül – Csöbör 

Katalinnal együtt – tizenketten jelenleg is parlamenti képviselők, újoncként Bangóné Borbély 

Ildikó, Demeter Márta, Dunai Mónika, Heringes Anita, Király Nóra, Kunhalmi Ágnes, Móricz 

Eszter és Dr. Szabóné Müller Tímea – illetve a miskolci körzet eredményétől függően Nagy-

Korsa Judit – kezdhetné el képviselői pályafutását. Ebben a tekintetben nagy a különbség a 

jobboldal és a baloldal között. Míg a Jobbik mindkét női képviselője jelenleg is tagja az 

országgyűlésnek, és a Fidesz-KDNP befutó női jelöltjei közül csak Király Nóra és Dunai 

Mónika nem volt még parlamenti képviselő, addig a baloldali női politikusok között Szabó 
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Tímea és Vadai Ágnes kivételével hat-hét új képviselőt találunk. Vagyis ez alapján az látszik, 

hogy a jobboldal inkább ragaszkodik a már bevált, tapasztalattal rendelkező politikusnőkhöz a 

befutó listás és egyéni helyek kiosztásánál, a baloldal pedig jóval nagyobb arányban indít 

befutó, illetve megnyerhető helyeken olyan új női jelölteket, akik korábban még nem 

dolgoztak képviselőként.  
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III. Nők aránya az egyes pártok listáján 

 

A biztosan bejutó jelöltek mellett érdemes pillantást vetnünk a pártok listáira, és megvizsgálni 

azt is, hogy azokon milyen arányban szerepelnek politikusnők. A 106 egyéni körzetben a 

Fidesz-KDNP indítja a legkevesebb nőt, mindössze 6-ot, ami 5,67%-os arányt jelent. Nem 

sokkal jobb az arány a Jobbiknál sem, a radikális jobboldali párt is mindössze csak 8 hölgyet 

mérettet meg az egyéni választókerületekben, ami 7,55%-os arányt képvisel. Az Összefogás 

színeiben mérettetheti meg magát a legtöbb női politikus, szám szerint 19, ami önmagában 

több mint a másik két párt női jelöltje összesen, arányát tekintve pedig 17,92%-ot jelent.  

 

Ezek alapján általánosan elmondható, hogy a baloldal pártjai inkább bíznak a női jelöltek 

egyéni sikerében, de így is nagyon kevés hölgy kapott esélyt a bizonyításra férfitársaikhoz 

képest az egyéni választókerületekben.  

 

Valamivel nehezebb az országos listák összevetése, mert a három párt eltérő hosszúságú 

listát tett közzé. A Jobbik listáján 116 név szerepel, közülük mindössze 9 nőé, ami 7,76%-os 

arányt jelent. A Fidesz 150 fős országos listáján 14 politikusasszony kapott helyet, ami tíz 

százalék alatti (9,33%) részarány. Az Összefogás listája a leghosszabb, a rajta feltüntetett 200 

helyre 42 női politikus fért föl, ami pontosan 21%-os arányt jelent. Tehát jól látható, hogy a 

listás helyek odaítélésénél is az Összefogás volt a legkevésbé diszkriminatív a női 

politikusokkal. 

 

 
 

Nem mindegy azonban, hogy a listán hol szerepelnek a nők. Mindhárom pártra jellemző 

ugyanis, hogy a nők jelentős része a lista második felében, vagy a második-harmadik 

harmadában – vagyis eleve nem bejutó helyen – kapott helyet. Jellemző adat, hogy a listák 

első tíz helyén a Jobbiknál két, a Fidesznél és az Összefogásnál pedig mindössze egy jelöltnő 
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neve szerepel. Az első ötven név között sem sokkal jobb az arány, a Jobbiknál öt, a Fidesz-

KDNP-nél négy, az Összefogásnál pedig hét hölgy neve szerepel. A Jobbiknál a női 

politikusok 45%-a, a Fidesznél a 43%-a, az Összefogásnál pedig 57%-a szerepel a lista második 

felében.  

 

Természetesen van átfedés a pártok egyéni és listás jelöltjei között, bevett szokás ugyanis, 

hogy több jelölt mindkét helyen indulási lehetőséget kap, és igaz ez több női jelöltre is. A 

Jobbik színeiben így összesen mindössze 9 női politikusnak van lehetősége mandátumot 

szerezni. A Fidesz-KDNP 14 nőt indít egyéniben és/vagy országos listán, az Összefogás pedig 

46 politikusnőt indít hivatalosan. Vagyis a három legnagyobb, parlamenti mandátumszerzésre 

esélyes párt vagy pártszövetség több száz jelöltje között mindössze 69 nő szerepel, tehát 

továbbra is elmondható, hogy a férfiak uralják a magyar politikai szférát.  
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IV. Konklúzió 
 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy mind a női jelölteket, mind a valószínűleg a 

parlamentbe kerülő képviselőnők számát tekintve igen szerény képviseleti aránnyal 

rendelkeznek a nők. Továbbra is nagyon jelentős férfidominancia jellemzi a politikai szférát, a 

nőknek nem csak a parlamentbe való bejutás, hanem az odáig vezető út, a jelöltté válás 

szempontjából is igen korlátozottak a lehetőségeik. A minden valószínűség szerint 10% körüli 

parlamenti arányuk és a 10-20% közötti jelöltségük nemzetközi viszonylatban továbbra is igen 

alacsony. A Jobbik jelöltjei között szinte alig találunk nőt, mindössze 9 hölgyet indít a párt 

országszerte. A Fidesz-KDNP 14 jelöltje szintén kirívóan kevés, bár a legtöbb képviselőnőt a 

jelenlegi kormánypárt adja majd az új országgyűlésben. Az Összefogás egyéniben és listán is 

messze a legtöbb politikusnőt indítja. 

 

A parlamentbe várhatóan bejutó női képviselők listája 

Körzet/lista Név Párt 

Országos lista Bangóné Borbély Ildikó MSZP 

Országos lista Bartos Mónika Fidesz 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 1. vk. Dr. Bene Ildikó Fidesz 

Komárom-Esztergom megye 3. vk. Bertalan Judit Fidesz   

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. vk. Csöbör Katalin vagy Nagy-Korsa Judit Fidesz vagy Együtt 

Országos lista Demeter Márta MSZP 

Budapest 14. vk. Dunai Mónika Fidesz 

Országos lista Dúró Dóra Jobbik 

Országos lista Hegedüs Lórántné Jobbik 

Országos lista Heringes Anita MSZP 

Országos lista Hoffmann Rózsa KDNP 

Országos lista Király Nóra Fidesz 

Budapest 15. vk. Kunhalmi Ágnes MSZP 

Országos lista Mátrai Márta Fidesz 

Országos lista Molnár Ágnes Fidesz 

Budapest 12. vk. Móricz Eszter MSZP 

Országos lista Selmeczi Gabriella Fidesz 

Országos lista Szabó Tímea  PM 

Országos lista Dr. Szabóné Müller Tímea MSZP 

Országos lista Vadai Ágnes  DK 
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