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Választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon, 1990-2014 
 
 
1. Ígéretazonosító változók 
 
 
PARTY: Az ígérettevő párt kódja 

1 Fidesz 
2 FKgP 
6 MDF 
8 MSZP 
9 SZDSZ 

 
 
YEAR: A választás éve, amelyre az ígéretet tette a párt 
 
 
ID: Az ígéret sorszáma, kiegészítve a PARTY és a YEAR változókkal 

Formátum: YEAR.PARTY.Pxxx. 
Például: 2006.8.P13. 

 
 
2. Ígéretszöveg 
 
PLEDGE1: Az ígéret szövege, ahogyan a választási programban szerepel 

Az ígéret szövegében zárójelben feltűntetve szerepelhet olyan rész, ami 
az ígéret kontextusba helyezését segíti. 
Például: „Kedvezményektől mentes jövedelemadót! [a szociális ellátás 
rendszerében]” 

 
 
PLEDGE2: Az ígéret értelmezett alakja 

Az ígéretet megfelelő nyelvtani formára kell hozni, illetve ki kell egészíteni, ha a 
kontextusa tartalmában módosítja annak értelmét. 
Például: „a szociális ellátás rendszerében kedvezményektől mentessé tesszük a 
jövedelemadót” 

 
 
3. Specifikusság és tesztelhetőség 
 
 
SPECIFIC: Az ígéret (illetve a benne foglalt) szakpolitikai tartalom konkrétságát 

mérő változó  
1 specifikus ígéret  tesztelhető 
2 részben specifikus ígéret  tesztelhető 
3 Nem specifikus ígéret  nem tesztelhető 

 
 
TESTABLE: Az ígéret teljesülésének ellenőrizhetősége (tesztelhetősége) 

1 tesztelhető 
2 nem tesztelhető 
Megjegyzés: Az azonosított ígéreteket előzetesen a kódoló munkacsoport szűri, 
három csoportra osztva őket specifikusság szempontjából. A tesztelő 
munkacsoport csak az 1-2. kategóriába tartozó ígéretek teljesülését ellenőrzi. 
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4. Teljesülés 
 
 
FULFILLED1: Az ígéret teljesülésének mértéke 

1 teljesült 
2 inkább teljesült 
3 inkább nem teljesült 
4 nem teljesült 
0 a teljesülés ellenőrzése túl komplex elemzést igényelne 
NA nem áll rendelkezésre adat a teljesülés ellenőrzéséhez 
99 retorikai (nem specifikus) ígéret 
Megjegyzés: A teljesülést mérő változó (FULFILLED) értékei a TESTABLE 
értékeihez kötöttek. 

 
TESTABLE FULFILLED 

1 – tesztelhető 

1 – teljesült 
2 – inkább teljesült 
3 – inkább nem teljesült 
4 – nem teljesült 
0 – túl komplex elemzést igényelne 
NA – nem áll rendelkezésre adat 

2 – nem tesztelhető 99 – retorikai ígéret 
 

 
4.1. Teljesülés kategóriák leírása: 
 
 Ha az ígérettevő kétséget kizáróan teljesítette az ígéretet, az ígéret teljesült (FULFILLED = 1). 
 Ha az ígérettevő az ígéretet nagyrész teljesítette, de nem tökéletesen, az ígéret inkább teljesült 

(FULFILLED = 2). 
 Ha az ígérettevő az ígéretet alig teljesítette, de felmutatható valamilyen részeredmény vagy 

törekvés, az ígéret inkább nem teljesült (FULFILLED = 3). 
 Nincs konkrét értékhatár (például valamilyen százalékos teljesülés), amit figyelembe kell venni 

a részben teljesülés esetén. A kérdéses esetekben a tesztelő dönti el, hogy „inkább teljesült”, 
vagy „inkább nem teljesült” kategóriába sorolja az ígéretet. A besorolást indokolni kell a 
JUSTIFY változónál. 

 Ha a tesztelő alapos utánajárással sem talál arra bizonyítékot, hogy az ígérettevő lépéseket tett 
az ígéret teljesítése érdekében, vagy egyértelmű bizonyítékot talál arra, hogy az ígérettel 
ellentétes döntések születtek, az ígéret nem teljesült (FULFILLED = 4). 

 Ha az ígéret már eleve létező dologra vonatkozik, akkor az ígérettevő nem tudja teljesíteni, azaz 
az ígéret nem teljesült (FULFILLED = 4). 

 Ha az ígéret teljesülésének ellenőrzése elvileg lehetséges lenne (azaz az ígéret megfelelően 
konkrét, jól azonosítható témára vonatkozik), de a tényleges tesztelés túl komplex feladatot 
jelentene, túl nagy erőfeszítés lenne (például egy adott közpolitikai terület átfogó elemzését 
kellene lefolytatni), a tesztelést nem kell elvégezni (FULFILLED = 0). Az ígéret „túl komplex” 
besorolását megfelelően indokolni kell a JUSTIFY változónál. 

 Ha az ígéret teljesülésének ellenőrzése elvégezhető (és a tesztelés nem jelent túl komplex 
feladatot), de a teljesülés megítéléséhez szükséges adat nem elérhető a tesztelő számára, a 
tesztelés eredménye: „nem áll rendelkezésre adat” (FULFILLED = NA). A JUSTIFY változónál le 
kell írni, hogy milyen források/információk alapján jutott arra a döntésre a tesztelő, hogy a 
teljesülés méréséhez nem érhető el adat. 

 A nem specifikus ígéretek (SPECIFIC = 3) automatikusan retorikai ígéret (FULFILLED = 99) 
besorolást kapnak. A tesztelő munkacsoport alapvetően nem foglalkozik retorikai ígéretekkel, 
csak az elég specifikus (SPECIFIC = 1 vagy 2) ígéreteket kapja meg tesztelésre. Továbbá, a 
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tesztelőknek mérlegelés után lehetőségük van nem tesztelhetőnek minősíteni ígéreteket, 
amelyek a specifikusság vizsgálat alapján „tesztelhető” minősítést kaptak: ha egy ígéret nem 
eléggé konkrét, és emiatt nem egyértelmű, hogy milyen kormányzati cselekvés/eredmény 
nyomán számítana teljesültnek (azaz nem határozható meg egyértelműen egyetlen indikátor a 
teljesítés kritériumaként), az ígéret retorikai jellegű (TESTABLE = 2; FULFILLED = 99). 

 
 
4.2. Összefoglaló táblázat a bonyolultabb ígéret-kategóriák megkülönböztetéséhez: 
 

Kategória Jellemző Konkrétság 
Tesztelés 

munkaigénye 
Adatok 

elérhetősége 
„retorikai 
ígéret” (99) 

Nem értelmezhető világosan, hogy 
mire vonatkozik az ígéret. 

   

„túl komplex” 
(0) 

Értelmezhető, hogy mire 
vonatkozik az ígéret, de a tesztelés 
elvégzése túl sok munkát igényelne. 

   

„nem áll 
rendelkezésre 
adat” (NA) 

Értelmezhető, hogy mire 
vonatkozik az ígéret, de a tesztelő 
számára nem elérhetőek a 
teszteléshez szükséges adatok. 

   

 
 
JUSTIFY3: Az adott teljesülési szinthez (a teljesülés mértékéhez) tartozó indoklás 
 
 
FULFILLMENT1DATE: Az ígéret teljesülésének dátuma 

A kutatás jelen fázisa (a próbakutatással szemben) nem választja szét az egyszeri 
teljesülést, és a teljes ciklusra értelmezett teljesülést. A kutató joga az ígéret (és 
annak kontextusa) értelmezése után eldönteni, hogy egyszeri vagy ciklusra 
értelmezi az ígéretteljesítést. A döntést indokolni kell (ha nem evidens, hogy mire 
vonatkozik a teljesülés). 
A teljesülési dátumot a FULFILLED változó adja meg. Amikor nem történt (vagy 
nem megállapítható) teljesülés, a teljesülési dátumot nem kell megadni (jelölés: 
„99” vagy „-”). Ezek az esetek: 
- retorikai ígéretek (FULFILLED=99) 
- nem áll rendelkezésre adat (FULFILLED=NA) 
- túl komplex elemzést igényel (FULFILLED=0) 
- az ígéret nem teljesült (FULFILLED=4) 
Ha az ígéret a teljes ciklusra értelmezhető, akkor a teljesülési dátum 
egyezményesen az adott (cikluszáró) év június 30. (Például: 2002.06.30.) 

 
 
CITEDLAW: Az ígéretteljesülés indoklásában hivatkozott források listája 
 
 
POLICY_AREA_1: Az ígéret szakpolitikai terület szerinti besorolása – 1. terület 

1 Gazdaságpolitika 
2 Emberi jogok, kisebbségi jogok, állampolgári jogok 
3 Egészségügy 
4 Mezőgazdaság 
5 Munkaügy, foglalkoztatás és bevándorlás 
6 Oktatás és kultúra 
7 Környezetvédelem 
8 Energiapolitika 
9 Bevándorlási és menekültügyek 
10 Közlekedés, szállítás, szállítmányozás 
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12 Igazságügy és büntetőpolitika 
13 Társadalmi jólét 
14 Területpolitika, település- és vidékfejlesztés, lakásügy 
15 Bank- és pénzügyek, kereskedelem, idegenforgalom  
16 Honvédelem 
17 Űrkutatás, tudomány, technológia és telekommunikáció 
18 Külkereskedelem, nemzetközi kereskedelem, külgazdaság 
19 Külügyek,  EU, nemzetközi segélyezés 
20 Kormányzati működés 
21 Nemzeti földvagyon, erdők és vízügyek 
23 Kulturális politika 
99 Egyéb, nem kódolható 
SPC Nem specifikus ígéret 

 
 
POLICY_AREA_2: Az ígéret szakpolitikai terület szerinti besorolása – 2. terület (ha nem 

lehetséges egyetlen területhez besorolni az ígéretet) 
1 Gazdaságpolitika 
2 Emberi jogok, kisebbségi jogok, állampolgári jogok 
3 Egészségügy 
4 Mezőgazdaság 
5 Munkaügy, foglalkoztatás és bevándorlás 
6 Oktatás és kultúra 
7 Környezetvédelem 
8 Energiapolitika 
9 Bevándorlási és menekültügyek 
10 Közlekedés, szállítás, szállítmányozás 
12 Igazságügy és büntetőpolitika 
13 Társadalmi jólét 
14 Területpolitika, település- és vidékfejlesztés, lakásügy 
15 Bank- és pénzügyek, kereskedelem, idegenforgalom  
16 Honvédelem 
17 Űrkutatás, tudomány, technológia és telekommunikáció 
18 Külkereskedelem, nemzetközi kereskedelem, külgazdaság 
19 Külügyek,  EU, nemzetközi segélyezés 
20 Kormányzati működés 
21 Nemzeti földvagyon, erdők és vízügyek 
23 Kulturális politika 
99 Egyéb, nem kódolható 
SPC Nem specifikus ígéret 

 


