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1. A kitűzött kutatási feladat 

A dolgozat koncepciója a szerző két korábbi kutatási témájának egymásra hatásából, valamint 

a politika gyakorlati világában eltöltött tapasztalatokból ered. Lassan már tíz éve foglalkoztam 

a magyar pártrendszer változásainak elemzésével. Mint a legtöbb magyar politológus, egészen 

2006-2007-ig e változásokat elsősorban a pártrendszer stabilizálódásaként jellemeztem. 2007-

et követően azonban földrengésszerű átalakulások zajlottak le a magyar pártrendszerben, 

amelyeket meggyőződésem szerint kevéssé lehetett a hagyományos elképzelésekkel leírni. E 

folyamatok oka ugyanis elsősorban a pártok teljesítményével és a választókhoz való 

viszonyával függött össze; a változások magyarázatai a pártok megváltozott viselkedésében és 

helyzetében keresendők. 

Ezen a ponton ért össze a pártrendszer tanulmányozása a politikai marketing koncepcióival. A 

2000-es évek elején foglalkoztam a politikai napirend vizsgálatával is, ami az első közelítést 

jelentette a politikai marketing felé. Egyre világosabbá vált azonban számomra, hogy nem 

egyszerűen a pártok politikai kommunikációja változott meg; a pártrendszer átalakulását a 

pártok stratégiáinak ennél mélyrehatóbb változása eredményezte. Ezt az elméleti 

alapállásomat látszottak igazolni azok az eseti benyomások is, amit a politika gyakorlati 

világában szereztem. Így jutottam el a politikai marketing szemlélethez, amely megítélésem 

szerint adekvát értelmezéssel szolgálhat a pártrendszer átalakulására.  

A magyar pártrendszer radikális változását a 2010-es választási eredmények „kodifikálták”, 

az átalakulásra azonban nem a 2010-es választási kampányban került sor: az MSZP 

folyamatos gyengülése és a Fidesz erősödése a 2006-os választásokat követően 

párhuzamosan, látszólag megállíthatatlanul zajlott. A változások okainak keresése kapcsán 

azonban indokoltnak tűnik időben még inkább visszamenni, hiszen mind az MSZP stratégiája, 



 

  

 

mind viselkedése tekintetében kikerülhetetlen az egykori miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc 

szerepe. Gyurcsány Ferenc azonban nem 2006-ban lett kormányfő: a választásokat 

megelőzően már másfél évig kormányozta az országot. E periódusban éppen úgy ő vezette 

sikerre az MSZP-t, mint ahogyan később az ő neve fémjelezte e kudarcot. Éppen ezért 

megítélésem szerint e periódusok nem választhatók el egymástól. Sőt: a kihívás éppen annak 

magyarázata, hogyan tudta a 2006-os sikert a pártrendszer az MSZP szempontjából 

katasztrofális átalakulása követni. Éppen ezért munkámban a pártrendszer alakulását 2004 és 

2010 között vizsgálom.  

A pártrendszer változásának számos eleme közül dolgozatomban a baloldal – vagy a 

baloldali-liberális oldal – meggyengülésére koncentrálok, mert ez az az elem, ami a 

pártrendszer átalakulásának strukturális voltát eredményezte. Politikai értelemben a 2010-es 

választások legfontosabb eredménye alighanem a Fidesz kétharmados győzelme – ám a 

pártrendszer szempontjából a baloldali-liberális térfél megrendülése ennél fontosabb, hiszen 

ezáltal változott a korábbi, kvázi-kétpárti struktúra predomináns pártrendszerré. Sem a Jobbik, 

sem az LMP megjelenése nem okozott volna strukturális változást, ha nem jár együtt a 

baloldal összeomlásával. A Fidesz 2006 és 2010 közötti 10 százalékpontos erősödése 

önmagában nem jelentette volna a pártrendszer jellegének átalakulását, ha mindössze 10 

százalékpontos baloldali gyengüléssel jár együtt. A pártrendszer átalakulását az MSZP és az 

SZDSZ drámai meggyengülése – ez utóbbi esetén: eltűnése – katalizálta: a Fidesz 

kétharmados győzelmére, a Jobbik felemelkedésére és az LMP bejutására a parlamentbe nem 

került volna sor a kormánypártok iránti bizalom megrendülése nélkül. Dolgozatomban így 

elsősorban a baloldali-liberális pártok, azon belül is elsősorban a lényegesebb szerepet játszó 

MSZP meggyengülésére koncentrálok.  

A pártrendszer átalakulását a politikai marketing eszköztársa segítségével próbálom 

értelmezni. A köznyelvi használat által sugallttól eltérően a politikai marketing egyáltalán 



 

  

 

nem a termékek „eladásával”, reklámozásával, vagy éppen a választók becsapásával 

foglalkozik. A politikai marketing a vevői igényekre reflektáló, szavazatmaximalizáló 

tevékenységet jelenti; elsősorban nem a kommunikációról, hanem a vevői igényeket kielégítő 

„termék” előállításáról szól. A politikai marketing így sokkal inkább szemlélet, mint konkrét 

tevékenységek összessége. Legegyszerűbb megfogalmazásban a politikai marketing – itt 

használt definíciója – a „szavazók fejével való gondolkodást” jelenti: azt az attitűdöt a 

politikai szereplők részéről, hogy valamennyi döntésüket a választói elvárások 

szempontrendszeréhez igazítják. A politikai marketing olyan politikai aktorokat képzel, akik 

egyetlen pillanatra sem felejtik el a vevőorientációt, s akik szervezetük egészében 

érvényesítik a választói szempontokat. Munkámban igyekszem érvelni a politikai marketing 

szemlélet relevanciája mellett: azt próbálom bizonyítani, hogy a marketing területéről átvett 

fogalmak és elméletek használata nem egyszerűen hozzásegít a politikai jelenségek jobb 

megértéséhez, de sok esetben pontosabban, revelatívabban mutatja be e jelenségeket mint 

számos klasszikus politikatudományi fogalom. 

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a pártrendszer átalakulásának politikai marketing 

szempontú magyarázatának középpontjában a pártok és a választói igények közötti kapcsolat 

kell hogy álljon. Értekezésem központi állítása ennek megfelelően, hogy a magyar 

pártrendszer radikális átalakulására 2010-et megelőzően azért került sor, mert az MSZP 

képtelenné vált a választói igények kielégítésére. Mindez konkrétabban két dolgot jelent. 

Egyrészt, valamikor 2006-ot követően az MSZP elvesztette a marketing-orientációt; feladta 

azt a szemléletet, hogy a kormányzás elsődleges célja a választói igények kielégítése. Az 

MSZP a 2006-os választást követően fókuszt váltott: szakpolitikai kérdéseket illetve 

hatalomtechnikai kérdéseket helyezett politizálásának középpontjába, s ezen keresztül 

fokozatosan elvesztette azon képességét, hogy rezonáljon a választói elvárásokra. Másrészt, 

ezzel párhuzamosan az MSZP márkája komoly negatív tulajdonságokra tett szert. A választói 



 

  

 

elvárások ugyanis márkaszinten jelentkeztek: nem egyszerűen más szakpolitikát, vagy más 

vezetőt vártak volna az emberek a szocialistáktól; a párt egészével kapcsolatos percepciójuk 

alakult át. Az MSZP-nek lett volna lehetősége reflexívvé válni a választók elvárásaira, ám 

ehhez alapvető változásokat kellett volna végrehajtania márkaszemélyiségében.  

Dolgozom tehát egyszerre rendelkezik egy tartalmi és egy elméleti-módszertani célkitűzéssel. 

Tartalmilag célom, hogy kísérletet tegyek a magyar pártrendszer 2010-re bekövetkező 

átalakulásának magyarázatára. E magyarázatot a politikai marketing fogalmai és 

szemléletrendszere segítségével kívánom megadni. Második, elméleti-módszertani célom 

annak bizonyítása, hogy a politikai marketing fogalmai, megállapításai érdemben járulnak 

hozzá politikatudományi ismereteink bővüléséhez egy olyan, par excellence politikatudományi 

területen is, mint a pártok és pártrendszerek kérdése. Vagyis, konkrét példákon keresztül 

próbálom bemutatni, hogyan járulhat hozzá a politikai marketing a politikai folyamatok jobb 

megértéséhez.  

2. Az elvégzett vizsgálatok, elemzések; a feldolgozás módszerei 

Dolgozatom a fenti célokat – a bevezető fejezetet követő – három, témájában nem 

történetileg, hanem analitikusan elváló fejezeten keresztül mutatja be. Valamennyi fejezet a 

pártrendszer átalakulásának egy-egy analitikus aspektusára koncentrál és eltérő marketing-

fogalmakkal írja le a változásokat.  

A II. fejezet bontja ki a marketingszemlélet lényegét, és mutatja be konkrétan, hogyan 

értelmezhető a választói akaratra való reflexió képességének elvesztése. Mindezt a pártok 

marketingorientációjának Jennifer Lees-Marshment által kifejlesztett modelljének 

segítségével mutatom be. E modell megkülönbözteti a választói akaratra reflektáló piac-

orientált pártot az arra nem reflektáló termék-, illetve eladás-orientált szervezettől. Mivel 



 

  

 

állításom, hogy az MSZP 2006 után elvesztette marketingorientációját, ezért bemutatom, 

hogyan viselkedett ugyanez a párt akkor, amikor még ez az orientáció jellemezte. A II. 

fejezetben a központi állításhoz illeszkedő, másodlagos tézist is megfogalmazok: jelesül, hogy 

az MSZP 2006-os választási sikere ugyanazon koncepcióval magyarázható, mint a későbbi 

kudarca. A II. fejezet tehát egyszerre tesz hozzá az értekezés egészének állításához – az 

MSZP marketingorientációjának elvesztéséhez – és értelmezi az MSZP szempontjából a 

2006-os győzelmet – majd az ezt követő gyors meggyengülést.  

A III. fejezet közvetetten szolgálja az értekezés központi mondandóját azáltal, hogy 

bemutatja: marketing-orientációt folytató pártoknál a kommunikációs és kampányhatások 

nem elsődlegesek a választási győzelem szempontjából. Ha a pártrendszer megváltozásának 

magyarázata a marketingszemlélet elhagyása, akkor érdemes bemutatni, hogy az alternatív 

magyarázatok miért inadekvátak. A III. fejezet a 2006-os választások elemzésével ezt a 

feladatot végzi el: bemutatja, hogy a Fidesz kampánytechnikailag professzionális választási 

kampánya azért nem tudott győzni, mert kiinduló – stratégiai – pontja nem egyezett a 

választói igényekkel. A III. fejezet azt teszi hozzá az értekezéshez, hogy bemutatja: a 

marketingszemlélet által meghatározott stratégiák és a kampányok közötti „versenyben” az 

előzőek szerepe a meghatározó: ezt hívom a „fundamentumok győzelmének”. E fejezet 

egyben azt is igyekszik bemutatni, mennyivel több a marketing a kampányok vizsgálatánál.  

A IV. fejezet visszatér a II. fejezetben is tárgyalt témához, de már kizárólag a 2006 utáni 

fejleményekre koncentrálva a marketingszemlélet és a márkaszemélyiség összefüggéseit 

vizsgálja. A II. fejezet világossá teszi, hogy az MSZP feladta a marketingorientációt; a IV. 

fejezet azt mutatja be, milyen változásokat igényelt volna a marketingorientáció felvállalása. 

A II. fejezet elméletibb állításai és modelljei után a IV. fejezet konkrétan operacionalizálható, 

empirikus problémákon illusztrálja a marketingorientáció hiányát. A IV. fejezet fő állítása, 

hogy a kormánypártok – e fejezetben már az SZDSZ-t bevonva az értelmezésbe – problémái 



 

  

 

márkaszinten jelentkeztek – ami magyarázza, miért nem sikerült a marketingorientáció 

megtalálása különböző, egyébként radikális szakpolitikai, vagy politics típusú 

változtatásokkal.  

A három fejezet együttesen hivatott igazolni kiinduló állításomat, ám dolgozatom második, 

elméleti-módszertani céljának megfelelően törekedtem rá, hogy mindhárom különböző 

marketing-modelleket és fogalmakat használva értelmezze a pártrendszer átalakulását, ezáltal 

bizonyítva a marketing szemlélet relevanciáját. Éppen ezért valamennyi fejezet, azon túl, 

hogy körüljárja a központi tézist, saját másodlagos állítással és a politikai marketing 

területéhez kapcsolódó önálló elmélettel és módszertannal rendelkezik. A könnyebb 

áttekinthetőség érdekében az alábbi táblázat foglalja össze a fejezetek logikáját, a bemutatott 

téziseket, valamint azt, hogy milyen marketingfogalmakat használnak az egyes fejezetek.  

A politikai marketingnek nincs saját, csak e diszciplinára jellemző módszertana. Mivel a 

politikai marketing elsősorban egy szemlélet, a dolgozat voltaképpen nem más, mint egy új 

értelmezési keret felállítása egyébként ismert jelenségekre. A dolgozat így eklektikus 

módszerrel dolgozik. Bizonyos esetekben, történeti módszereket alkalmazva, elsősorban az 

MSZP egyes döntéseit, az ezekhez fűzött értelmezéseket és a politikai cselekvést hozom 

példaként ahhoz, hogy állításaim bizonyítsam. Így nagyban támaszkodtam az MSZP 

történetét és kampányait leíró hazai munkákra, az előbbiek közül elsősorban Ripp Zoltán a 

Magyarország Politikai Évkönyve sorozatban évente megjelent tanulmányaira. Más esetekben 

empirikus adatokhoz, főként egyszerű közvélemény-kutatási eredményekhez nyúltam egy-egy 

álláspont igazolására.  

 

 



 

  

 

A dolgozat egyes fejezeteinek kulcsterületei és tézisei 

 Fejezet 
témája 

A marketing 
melyik 
területét 
érinti?  

Az alkal-
mazott 
marketing 
fogalmi 
rendszer / 
modell 

A használt 
marketing 
kulcsfogalom 

A fejezet 
hozzájárulása a 
központi tézishez 

A fejezet önálló – 
másodlagos - 
tézise 

II. Az MSZP 
felmel-
kedése és 
bukása: a 
Gyur-
csány-
jelenség 
2004-
2009. 

A marketing 
koncepció 
részletezése 

Lees-
Marshment 
modell a piac-
orientált 
pártokról 

A piac-orientált 
párt 

 

A választói 
igényekre való 
reflexió 
természete 

Annak bemutatása, 
mit jelent a 
marketingorientáció 
– és ennek elvesztése 

Az MSZP sikere és 
bukása egyaránt a 
marketingszemlélet
hez való viszonnyal 
magyarázható: az 
MSZP 2004-ben 
marketingfordulatot 
hajtott végre, amely 
fordulatot a 
választási győzelem 
másnapján teljesen 
feladta.  

III. 2006-os 
választási 
kampány  

A marketing 
kompetitív 
orientációjának 
bemutatása 

„Klasszikus” 
marketing 
modell 

Versenyhelyzet-
elemzés; 
szegmentálás; 
pozícionálás; a 
kampány és a 
kommunikáció 
jelentősége a 
politikai 
marketingben  

Annak bemutatása, 
hogy a marketing 
nem azonos a 
kommunikációval és 
a kampánnyal; 
adekvát 
marketingorientáció 
esetén a 
kampánytevékenység
ek másodlagosak 

A fundamentumok 
győzelme: a 
választási eredmény 
nem a kampányban 
dőlt el, hanem a 
pártok  kiinduló 
helyzetéből 
következett. 

IV. MSZP és 
SZDSZ 
összeomlá
sa 2006 
után 

A marketing 
hozzájárulása a 
politikai 
„termékhez”: a 
nehezen 
megfogható 
elemek mint 
image, stílus, 
márka 
operaciona-
lizálási kísérlete 

Branding A márka 
fogalma és a 
fogalom elemei: 
márkajellegzetes
ségek; az image 
szerepe  

A marketing-
orientáció a 
gyakorlatban: a 
marketingorientáció 
hiánya a márka-
jellegzetességek 
szintjén jelentkezett 

Az MSZP és az 
SZDSZ 
meggyengülése 
márkajellemzőik 
segítségével 
magyarázható: e 
pártokkal 
kapcsolatban a 
választók alapvető 
viszonyulásai 
változtak meg 2006 
és 2010 között.  

 

Végül, elsősorban a IV. fejezet kapcsán nagy, országos reprezentatív kutatásokból kizárólag e 

tanulmány számára előállított adatokkal igyekszem állításaim bizonyítani1. E helyütt 

felhasználtam olyan nem nyilvános adatbázisokat is, amelyek politikai szereplők számára a 

vizsgált időszakban készültek s amelyeket kizárólag e tanulmány céljára kaptam 

                                                             
1 A kutatási adatbázisok a Magyar Választáskutatás Panel (továbbiakban: MVP) 2008-as és 2009-es 
felméréseiből származnak 



 

  

 

felhasználásra, így többek között fókuszcsoportos kutatási adatokat is. Fontos azonban 

hangsúlyoznom, hogy a különböző kutatási adatok végig elsősorban illusztrálnak, és nem 

közvetlenül bizonyítanak. Értekezésem tézise közvetlenül legfeljebb kísérleti úton lenne 

bizonyítható, s sokkal inkább értelmező, mint magyarázó jellegű. Éppen ezért a tézis 

bizonyítását nem az egyes adatoktól, hanem a bemutatott – és ezen adatokkal alátámasztott – 

érvrendszer erejétől remélem. 

3. A dolgozat eredménye és az eredmények hasznosítása 

Dolgozatom tartalmi állítása, hogy a magyar pártrendszer 2006-ot követő változását – így 

elsősorban az MSZP meggyengülését – a marketing-koncepció segítségével magyarázhatjuk. 

A dolgozat második fejezetében, operacionalizálva ezt a tézist, azt bizonyítom, hogy a 

marketing szemlélet feladása vezetett az MSZP megroppanásához. Mindehhez egy létező – az 

eladás- és a piac-orientált pártok megkülönböztetését szolgáló – tipológiát veszek alapul.  

A politikai marketing koncepció lényege, hogy a politikai szereplőkre a választók termékként 

tekintenek. E termék része a politikai program, a politikai stílus és maga a politikus is. A 

marketing hozzájárulása a politikatudományhoz azonban nem egyszerűen e fogalom, hanem 

ami e szemléletből következik: jelesül, hogy a termék „előállítása” sikeres marketing-

orientáció esetén a szavazói igényekre reflektál. 2004-ben az MSZP így járt el. Vezetőjének 

olyan politikust választott, aki az MSZP versenyhátrányaiban tudta a legtöbbet a párthoz 

tenni. Gyurcsány nem egyszerűen népszerű volt – előnye nem ebben jelentkezett. Fő erényét a 

versenyképessége adta; az, hogy személyes tulajdonságai kiegészítették az MSZP profilját, és 

olyan területen ígértek javulást, ahol azt a választók leginkább visszaigazolták. Az MSZP 

2004 után képes volt egészen 2006-ig fenntartani a marketing-orientációt: amikor a párt 



 

  

 

támogatottsága süllyedni kezdett, vezetője új, a választói igényeknek megfelelő akciókkal 

korrigált.  

2006 után szinte minden az ellenkezőjére fordult. Többé nem a választói igények határozták 

meg a szocialista politikát, amit számos jel világosan mutatott: a koalíciós tárgyalások 

„némasága”, a konvergencia program belső struktúrája, bejelentésének módja, stb. Gyurcsány 

Ferenc személye egyre inkább tehertétellé vált, ám hatalmi akciókkal megakadályozta, hogy a 

párt korrigáljon. 

A 2006 utáni tartós sikertelenség nem érthető meg másképp, mint az elvárások és a 

teljesítmény közötti szakadék figyelembevételével. A politikai marketing szemlélet világossá 

teszi, hogy a választóknak nem objektív és változatlan elvárásai vannak, amelyeket 

szakpolitikai eredményekkel ki lehet elégíteni vagy kielégítetlenül hagyni. Ehelyett a 

választók változó elvárás-rendszerrel rendelkeznek, amely a legtöbb esetben nem explicit, s 

amely nem csak – a vizsgált időszakban nem is elsősorban – szakpolitikai eredményekre 

vonatkozik, hanem más elemekre: stílusra, vagy éppen politikusokra. A 2006 utáni bukás fő 

magyarázata, hogy az elvárásokhoz képest teljesített nagyon rosszul az MSZP, ráadásul nem 

is törekedett a korrekcióra. E korrekció azért is lett volna különösen nehéz, mert az MSZP 

problémái márkaszinten jelentkeztek – erről szól a dolgozat IV. fejezete. A párt folyamatos 

szakpolitikai és pozícionálási váltások dacára azért nem tudott erőre kapni, mert problémái 

márkaszinten jelentkeztek – e márkaszintű problémák kezelését azonban meg sem kísérelte.  

Az MSZP-nek márkaszinten három fő problémáját azonosítottam. Egyrészt, Gyurcsány 

Ferenc személye folyamatosan lefelé húzta az MSZP-t is: a volt miniszterelnök minden 

mutató szerint ártott a szocialistáknak; az első számú politikus dominálta a 

márkaszemélyiséget, és még távozása után is döntő hatást gyakorolt az MSZP megítélésére. A 

marketing-szemlélet váltást tett volna szükségessé – ám az MSZP inkább az aktuális 



 

  

 

programját, vagy koalíciós helyzetét, mintsem versenyhátrányt jelentő vezetőjét változtatta 

meg. Az MSZP-vel a választók további problémája volt, hogy nem találták elég 

empatikusnak: miközben jobban elismerték gazdasági kompetenciáit, e kompetenciákat 

kevésbé érezték fontosnak.  Végül, az MSZP baloldali párt dacára piacorientált, „liberális” 

pártként jelent meg a választók előtt, amely inkább képviseli a vállalkozók és az elit, mintsem 

az alsóbb társadalmi rétegek véleményét – dacára annak, hogy a választók ez utóbbit várták 

volna. A marketing-orientáció azt követelte volna, hogy az MSZP tartalmi értelemben 

„baloldalibbá” váljon. Ehhez képest az általam vizsgált időszak legfontosabb döntésében, 

Bajnai Gordon miniszterelnökké választásában az MSZP szembement a választói 

elvárásokkal és megerősítette korábbi profilját: nem empatikus, bevonó, baloldali kormányfőt 

választott, hanem egy technokrata, piacpárti vezetőt.  

Szinte minden sikertelen politikus ismeri azt a jelenséget, amikor a választók elkezdik egyre 

kevésbé komolyan venni; amikor olyan, mintha bármi, amit mondana, ugyanabba a negatív 

értelmezésbe kerül – függetlenül a mondandó tartalmától. Ezt a politikai szereplők által 

mélyen megélt élményt próbáltam a politikai marketing eszköztára segítéségével értelmezni. 

Állításom lényegét az adta, hogy az ilyen típusú válságok esetén a márka válságával állunk 

szembe. A „brand” a marketing irodalomból kölcsönzött fogalma segíthet leírni és megérteni 

azt a jelenséget, amit a választói magatartás változásainak tanulmányozása empirikus és 

egyéni szinten magyaráz, a pártrendszer átalakulása pedig legfeljebb leképez. Egy párt esetén 

a márka szintje ragadja azokat a szakpolitikai elemeknél mélyebb problémákat, amelyek a 

párt identitására, választókkal való alapvető kapcsolatára, megítélésének „magjára” 

vonatkoznak. A IV. fejezet abból indult ki, hogy az MSZP és az SZDSZ összeomlása 2006-ot 

követően olyan mértékeket öltött, amit csak a márkák végletes meggyengülésével lehet 

magyarázni. 



 

  

 

Talán ez az utolsó fejezet mutatja talán legplasztikusabban, milyen hozzáadott értéket adhat a 

politikai marketing a politikatudomány számára. E fejezetben ugyanis megpróbálom 

analitikusan szétválasztani a márkák elemeit és olyan, empirikusan is operacionalizálható 

módon bemutatni a márkajellemzők változásait, hogy az a konkrétan vizsgált jelenségen túl 

általában is mondjon valamit a márkák szerepéről a politikában. Bemutatom például a 

politikusok márkajellemzőinek hatását a pártok megítélésére. Azt is bizonyítani próbálom, 

hogy olyan, a márkákkal kapcsolatos, a politikai viselkedés során a pártok vonatkozásában 

kevésbé vizsgált fogalmak, mint „empátia” vagy  „türelem”, hogyan befolyásolják a pártok 

megítélését. Végül, az MSZP vonatkozásában a piacpártiság, az SZDSZ-nél a koalíciós 

viszonyrendszer bemutatása során arra teszek kísérletet, hogy a hagyományos bal-jobb skála, 

illetve a pozícionálás klasszikus fogalmait kombináljam a márkajellemzőkkel, bemutatva, mit 

jelent a párt mint márka szempontjából az önállóság vagy éppen a gazdasági liberalizmus. Az 

MSZP márkájának összeomlása olyan jelenség, amely szinte triviálisak az „átélés” szintjén – 

amennyiben minden, a magyar belpolitikát az adott ciklusban figyelő szemlélő pontosan 

láthatta e folyamatot – ugyanakkor sokkal nehezebben írható le, és még nehezebben 

magyarázható a politikatudomány precizitásra törekvő eszközeivel. Ambícióm az volt, hogy 

egy új szempontrendszerrel és egy ennek megfelelő értelmezési kerettel gazdagítsam az 

MSZP bukásával kapcsolatos tudományos diskurzust.  

A politikai marketinget gyakorta vádolják, hogy leegyszerűsíti a politikát. Valójában sok 

tekintetben ennek ellenkezője a helyzet. A fentiek amellett szolgáltatnak érveket, hogy a 

politika nem egyszerűen megfelelő szakpolitikák biztosítása, vagy kutatásoknak való nyers 

megfelelés, esetleg hatalmi machinációk tökéletesítése. Dolgozatom éppen a politikai 

szereplők és a politikusok döntéseinek és főleg szemléletének fontosságát hangsúlyozzák. 

Kissé sarkítva állításaimat, pontosan azt igyekszem bizonyítani, hogy az MSZP 2006 utáni 



 

  

 

bukásának nem annyira objektív, mint inkább kognitív okai voltak: az MSZP lemondott arról, 

hogy győzelemre törekedjen.  

A politikai marketing szemléletének helyes alkalmazása nem szegényebbé, nem egyszerűbbé, 

hanem gazdagabbá teszi a politikával kapcsolatos ismereteink mennyiségét és minőségét. A 

szavazói igényeknek való megfelelés egyszerű „parancsa” megtermékenyítően hathat a 

konkrét politikai események értelmezésére és segíthet a politikatudományon belüli 

interdiszciplinaritás növeléséhez, hiszen egyszerre foglalkozik a választói magatartás 

kérdéseivel, a politikai döntések logikájával, vagy a szakpolitikai eredmények szerepével, 

integrálva őket egy analitikusan könnyen kezelhető rendszerbe. A jelen dolgozatban 

alkalmazott modell a politikára úgy tekint, mint amit egyszerű cél vezérelhet ugyan, ám e cél 

konkrét elérésének eszközei számtalan problémát vetnek fel, amelyek megoldási módjai – 

mind a tudományos értékelés, mind a mindennapi praxis esetén – valahol a számszerűsíthető 

adatokkal dolgozó tudomány és a benyomásokra, impulzusokra és megérzésre támaszkodó 

művészet között helyezkednek el. Márpedig ez a felfogás, ha a politikai marketing által 

alkalmazott kifejezések elfedik is, teljesen egybevág a politikáról alkotott klasszikus 

elképzelésekkel.  
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