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Az előválasztás második fordulójának
esélyesei

A REPUBLIKON INTÉZET KUTATÁSA

2021. OKTÓBER

A Republikon Intézet friss kutatása azt mutatja be, hogy hogyan alakulna az előválasztás
második fordulója abban az esetben, ha csak ketten indulnak: Karácsony Gergely és
Dobrev Klára, illetve Márki-Zay Péter és Dobrev Klára. Az adatok szerint míg Karácsony
Gergely nagy valószínűséggel megnyerné a második fordulót Dobrev Klárával szemben,
addig Márki-Zay Pétert Dobrev Klára szoros küzdelemben ugyan, de legyőzné. Ennek fő
oka, hogy míg Márki-Zay Péter szavazóinak négyötöde hajlandó lenne átszavazni
Karácsony Gergelyre, addig a Karácsony szavazóknak csupán kétharmada tenné meg
ugyanezt, míg szavazóinak több, mint negyede Márki-Zay Péter helyett inkább a szintén
baloldali Dobrev Klárára tenné le a voksát.
Az előválasztás első fordulójának lezárulta óta tematizálja a közéletet az a Karácsony Gergely és
Márki-Zay Péter közötti tárgyalásfolyamat, melynek célja, hogy eldőljön, melyikük lép vissza a
másik javára, hogy a bennmaradó jelölt egy az egy ellen mérettesse meg magát Dobrev Klárával
szemben az előválasztás második fordulójában, ahol eldől, ki vezeti az ellenzéket a 2022-es
választásokon.
A Republikon Intézet felmérte az első forduló utáni erőviszonyokat és megvizsgálta a várható
kimeneteleket.
Abban az esetben, ha Márki-Zay Péter lép vissza Karácsony Gergely javára. a második fordulóban
a szavazók 54 százaléka szavazna Karácsony Gergelyre, és 37 százalékuk Dobrev Klárára, tehát
Karácsony Gergely 17 százalékponttal vezet a DK jelöltjével szemben. Az első fordulóból
Karácsony Gergely szavazóinak többsége most is Karácsony Gergelyre, az első fordulós Dobrev
Klára szavazók ismét Dobrev Klárára adnák le a voksukat, azok pedig, akik az első fordulóban
Márki-Zay Péterre szavaztak, 81 százalékban állnának be Karácsony Gergely mögé, tehát MárkiZay szavazói nagy számban átszavaznának abban az esetben, ha ő lép vissza.

Abban az esetben, ha Karácsony Gergely lép vissza Márki-Zay Péter javára kiélezett verseny
alakulna ki Márki-Zay Péter és Dobrev Klára között, a szavazók 44 százaléka szavazna Márki-Zay
Péterre, és 47 százalékuk Dobrev Klárára, tehát a szavazást a DK jelöltje nyerné. Az első körös
Márki-Zay Péter szavazók nagy része ismét Márki-Zay Péterre szavazna, az első forduló Dobrev
Klára szavazói pedig szintén többségben Dobrev Klárára. Azok a szavazók, akik Karácsony
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Gergelyre szavaztak az előválasztás első fordulójában, azonban mindössze 67 százalékban
szavaznának Márki-Zay Péterre, és több, mint negyedük, 26 százalékuk Dobrev Klára mellett
tenné le a voksát. Karácsony Gergely szavazóinál tehát kisebb mértékű átszavazási hajlandóság
figyelhető meg, mint Márki-Zay Péter szavazói között.

Összességében látható, hogy a szavazók fogékonyak azzal a forgatókönyvvel, amelyben Karácsony
Gergely és Márki-Zay Péter megegyeznek a második forduló előtt. A jelenlegi erőviszonyok alapján
a Karácsony – Dobrev párosításban Karácsony Gergely, a Márki-Zay – Dobrev párosításban pedig
Dobrev Klára nyerne a második fordulóban. Ennek fő oka abban rejlik, hogy míg a Márki-Zay
szavazók 81 százaléka, azaz négyötöde átszavazna Karácsony Gergelyre a második fordulóban,
addig Karácsony szavazóinak csupán kétharmada, vagyis 67 százaléka szavazna Márki-Zay
Péterre, 26 százalékuk pedig inkább a másik baloldali jelöltet, Dobrev Klárát választaná.

Módszertan: A kutatás 2056 fő telefonos megkérdezésével zajlott október 2-6 között. A
kérdezettek olyan szavazók, akik részt vettek az előválasztás első fordulóján, vagy azt állítják részt
vennének a második fordulóban.
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