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A	 2021	 őszi	 előválasztás	 során	 széles	 állampolgári	 részvétel	 mellett	 történt	 a	 közös	 egyéni	

képviselőjelöltek	 és	 a	 közös	 miniszterelnök-jelölt	 kiválasztása.	 Az	 ellenzéki	 pártok	 döntésének	

megfelelően	 ugyanakkor	 a	 közös	 listát	 nem	 az	 előválasztás	 során	 határozzák	 meg,	 annak	

összetételéről	maguk	a	pártok	döntenek.	Hátravan	még	tehát	a	listán	megszerezhető	mandátumok	

pártok	közötti	elosztásáról,	az	egyes	helyek	sorrendjéről	szóló	megegyezés.	Függetlenül	attól,	hogy	

ellenzékben	 vagy	 kormányon	 vannak-e,	 a	 parlamenti	 pártok	 számára	 fontos	 a	 parlamenti	

képviselőcsoportjuk	mérete.	Ez	az	érdek	meg	 jelent	az	előválasztás	során	 is,	amikor	a	pártok	az	

ellenzéki	választók	szavazatáért	versengtek.	Az	elkövetkező	hetek	egyik	legnehezebb	döntése	az	

ellenzék	számára	a	közös	lista	összeállítása,	hiszen	egyszerre	kell	szem	előtt	tartaniuk	az	egyesült	

ellenzék	 és	 a	 saját	 pártjuk	 érdekét,	 továbbá	meg	 kell	 felelniük	 az	 ellenzéki	 választóknak	 is.	 Az	

előválasztás	 részletes	 szabályait	 idejében	 megismerhették	 a	 választók,	 azonban	 a	 lista	

összeállításának	 eljárása	 nem	 ismert.	 Az	 ellenzéki	 pártok	 a	 közvélemény-kutatási	 adatokra,	

valamint	 az	 előválasztási	 eredményekre	 is	 támaszkodhatnak	 saját	 igényeik	 alátámasztására.	

Felmerült	az	 is,	hogy	Márki-Zay	Péternek	vétójoga	 legyen	a	 listán	szereplő	politikusok	kapcsán.	

Nem	tisztázott	továbbá,	hogy	minden,	az	előválasztásban	résztvevő	pártnak	automatikusan	jár-e	

saját	 frakció	–	noha	erről	korábban	volt	megegyezés	–,	 ill.	 lesz-e	saját	 frakciója	Márki-Zay	Péter	

miniszterelnök-jelöltnek.	

Az	 alábbi	 anyagban	 a	 listaállítás	 egy	 lehetséges	 forgatókönyvét	 tekintjük	 át	 45	 bejutó	 listás	

helyezéssel	 számolva,	majd	az	előválasztási	eredmények	 figyelembevételével	modellezzük,	hogy	

mekkora	 frakcióra	 számíthatnak	 az	 ellenzéki	 pártok	 a	 2022-es	 választások	 után.	 Célunk	 nem	

mandátumbecslés,	hanem	a	frakciók	méretének	modellezése.	Ahogyan	azt	fentebb	jeleztük,	számos	

eldöntetlen	 kérdés	 van	 a	 listaállítással	 kapcsolatban,	mi	 adottnak	 tekintjük,	 hogy	 a	 lista	 első	 öt	

helyén	 a	miniszterelnök-jelöltek	 fognak	 szerepelni,	 valamint	 azt	 is,	 hogy	 lesz	 LMP	 és	Mindenki	

Magyarországa	 Mozgalom	 frakció.	 Ugyan	 Márki-Zay	 Péter	 a	 Párbeszédtől	 kapott	 befogadó	

nyilatkozatot,	a	megváltozott	helyzetre	tekintettel	őt	egyik	létező	párt	frakciójához	sem	számoljuk	

bele.	A	számítások	alapja	az	előválasztás	első	fordulójában	a	pártok	jelöltjeire	leadott	szavazatok	

és	az	elmúlt	hónapokban	készített	közvéleménykutatások.	
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Az	előválasztás	első	fordulójában	az	alábbi	eredmény	született:	

Párt	 Szavazatszám	 Szavazatarány	
DK	 162077	 28%	
Momentum	 129313	 22%	
Jobbik	 127152	 22%	
MSZP	 94262	 16%	
Párbeszéd	 38825	 7%	
LMP	 31500	 5%	
Összesen	 583129	 100%	

1.	táblázat:	Leadott	szavazatok	száma	az	előválasztás	első	fordulójában	

Mivel	az	előválasztás	során	az	egyes	választókerületeken	belüli	részvételi	aránytól	is	függött,	hogy	

adott	 pártra	 hányan	 szavaztak,	 így	 érdemes	 a	 fenti	 eredményeket	 a	 közvélemény-kutatási	

adatokkal	együttesen	figyelembe	venni.	A	2.	táblázatban	az	IDEA,	a	Republikon	Intézet	és	a	Závecz	

Research	 Institute	 2021.	 augusztusi,	 szeptemberi	 és	 októberi	 biztos	 szavazók	 között	 végzett	

pártpreferencia	kutatásai	alapján	korrigáltuk	az	egyes	pártok	ellenzéken	belüli	arányát.	

Párt	 Ellenzéken	belüli	arány	
DK	 31%	

Jobbik	 24%	

Momentum	 18%	

MSZP	 15%	

Párbeszéd	 7%	

LMP	 5%	

2.	táblázat:	Pártok	ellenzéken	belüli	aránya	

A	közös	ellenzéki	lista	első	öt	helye	az	előválasztáson	induló	ellenzéki	miniszterelnök-jelölteknek	

tartják	fenn.	Karácsony	Gergely	az	LMP,	az	MSZP	és	a	Párbeszéd	közös	jelöltje	volt,	mandátumát	

pártjához,	a	Párbeszédhez	adtuk	hozzá.	Abból	indulunk	ki	továbbá,	hogy	lesz	frakciója	Márki-Zay	

Péternek,	továbbá	az	előválasztási	megállapodás	szerint	az	LMP-nek	is.	Előbbihez	négy,	utóbbihoz	

a	várható	egyéni	és	a	támogatottságuk	szerinti	listás	mandátumok	száma	alapján	egy	további	listás	

helyre	 van	 szükség.	 A	modellünkben	 listán	 elnyerhető	 45	 helyből	 így	már	 csak	 35	marad.	 A	 3.	

táblázatban	foglaltuk	össze,	hogy	ezen	forgatókönyv	alapján	mennyi	listás	helyet	kaphat	az	adott	

párt.	
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Párt	 35	hely	elosztása	 ME	jelöltek	 Egyéb	szempont	 Összesen	
DK	 11	 1	 	 12	
Jobbik	 9	 1	 	 10	
Momentum	 6	 1	 	 7	
MSZP	 5	 	 	 5	
Párbeszéd	 2	 1	 	 3	
LMP	 2	 	 1	 3	
MMM	 	 1	 4	 5	
Összesen	 35	 5	 5	 45	

3.	táblázat:	Listán	elérhető	mandátumok	forgatókönyve	

A	Republikon	Intézet	egy	korábbi	elemzésében1	azt	vizsgáltuk	meg,	hogy	az	egyes	országgyűlési	

egyéni	 választókerületekben	 (OEVK)	mekkora	 eséllyel	 lehet	 sikeres	 a	 közös	 ellenzéki	 indulás	 a	

2018-as	országgyűlési	és	a	2019-es	önkormányzati	választások	eredményei	alapján.	Inkumbens,	

tehát	2018-ban	összefogás	nélkül	is	megnyert	választókerületből	15	van,	valamint	37	olyan	OEVK-

t	 találtunk,	 amelyek	 együttműködéssel	 megnyerhetők.	 Az	 ún.	 nagyvárosi	 vonzáskörzetű	

választókerületek	 azok,	 ahol	 a	 központi	 településen	 2019-ben	 az	 ellenzék	 nyerte	 meg	 az	

önkormányzati	választást.	Ezek	közül	az	előválasztási	ellenzéki	mozgósítás	mértékét	is	figyelembe	

véve	a	Borsod	6-os	(Tiszaújváros),	a	Baranya	4-es	(Szigetvár),	a	Csongrád	3-as	(Szentes),	a	Pest	4-

es	(Vác),	a	Csongrád	4-es	(Hódmezővásárhely)	és	a	Vas	1-es	(Szombathely)	nyerhető	meg.		Külön	

kategóriát	képviselnek	továbbá	a	billegő	körzetek,	amelyeknél	2018-ban	az	összesített	ellenzéki	

szavazatok	minimális	különbséggel	maradtak	el	a	Fidesz	jelöltjétől.	A	billegő	OEVK-k	közül	a	Borsod	

5-ös	(Sátoraljaújhely),	a	Győr-Moson-Sopron	1-es	(Győr),	valamint	a	Hajdú-Bihar	2-es	(Debrecen)	

megfelelő	 kampány	mellett	megnyerhető	 az	 egyesült	 ellenzék	 számára.	 Ezen	 adatok	 szerint	 az	

egyes	pártok	egyéni	mandátumait	a	4.	táblázat	mutatja.	

Párt	 Várható	egyéni	mandátumok	száma	
DK	 18	
Jobbik	 16	
MSZP	 10	
Momentum	 9	
Párbeszéd	 5	
LMP	 2	
MMM	 1	
összesen	 61	

4.	táblázat:	A	jelenlegi	ellenzéki	pártok	várható	egyéni	mandátumainak	száma	

	
1	Republikon	Intézet	(2021)	Út	a	parlamenti	többségig.	Ellenzéki	esélyek	az	egyéni	választókerületekben.	
http://republikon.hu/media/91870/21-02-16-republikon-ellenzeki-eselyek.pdf		
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A	 fenti	 adatok	 aggregálásával	 lehetséges	 modellezni	 a	 2022	 után	 felálló	 ellenzéki	 frakciók	

nagyságát.	Az	egyéni	választókerületekben	elérhető	mandátumok	és	a	saját	forgatókönyvünk	által	

számított	listás	helyek	alapján	az	alábbi	ábrán,	illetve	az	5.	táblázatban	foglaltak	szerint	nézhetnek	

ki	a	jelenlegi	ellenzék	frakciói	az	Országgyűlésben.	Hangsúlyozzuk	azonban,	hogy	ez	egy	lehetséges	

forgatókönyv,	 nem	 mandátumbecslés,	 hiszen	 a	 listás	 helyek	 elosztásáról	 a	 pártok	 döntenek,	

valamint	 a	 választási	 részvétel	 és	 az	 egyes	 jelöltekre,	 listákra	 leadott	 szavazatok	 száma	 is	 csak	

becsülhető	előzetesen.	
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Párt	 Képviselők	száma	
DK	 30	
Jobbik	 26	
Momentum	 16	
MSZP	 15	
Párbeszéd	 8	
MMM	 6	
LMP	 5	
Összesen	 106	

5.	táblázat:	Frakciók	nagysága	egy	lehetséges	forgatókönyv	alapján	

Tehát	az	általunk	felvázolt	forgatókönyv	szerint	a	legnagyobb	frakcióval	(30	képviselő)	a	jelenlegi	

ellenzéki	 pártok	 közül	 a	 Demokratikus	 Koalíció	 rendelkezik	 a	 2022-es	 választás	 után,	 akiket	 a	

Jobbik	követ	26	mandátummal.	A	középmezőnyben	a	Momentum	és	az	MSZP	található	16,	illetve	

15	képviselővel.	 Jó	 előválasztási	 szereplése	 és	Karácsony	Gergely	 előválasztási	 indulása	miatt	 a	

Párbeszéd	akár	nyolc	fős	képviselőcsoporttal	is	rendelkezhet.	Márki-Zay	Péter	frakciója,	a	Mindenki	

Magyarországért	 Mozgalom	 és	 az	 LMP	 hat,	 illetve	 öt	 mandátumra	 számíthat	 forgatókönyvünk	

szerint.	Ugyanakkor	ezek	az	arányok	még	az	alapján	is	változhatnak,	hogy	egy-egy		jelölt	listáról	

veszi	fel	a	mandátumát	vagy	egyéniben	jut	be.	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
	

A	Republikon	működését	2018-21	között	az	Európai	Unió	„Europe	for	Citizens"	programja	támogatja.	


