
Hol és kire szavazzak? 

A Republikon Intézet jelöltválasztó alkalmazásának módszertani részletei 

Az Alkalmazás célja, hogy az október 12-i választás előtt a budapesti választók számára egyszerű 

és gyors tájékoztatást nyújtson arról, milyen egyéni jelöltek, kerületi polgármesterjelölt illetve 

főpolgármester-jelöltek közül választhatnak vasárnap. Ehhez csupán a választó lakcímének 

megadására van szükség – az Alkalmazás e cím alapján beazonosítja a szavazókerületet és ez 

alapján a lehetséges jelölteket. Az Alkalmazás nem rögzít semmilyen információt, így a lakcímet 

sem.  

Az Alkalmazás használója címén kívül megadhatja pártpreferenciáját: azt a pártot, akinek a 

jelöltjeit támogatni szeretetné. Ebben az esetben az Alkalmazás kék háttérrel jelöli az adott 

párthoz tartozó jelöltet. A baloldali pártok némiképp bonyolult indulási megállapodása miatt 

ugyanis bizonyos kerületekben egy-egy párt egy másik párt (vagy pártok) jelöltjének 

támogatására bíztatja választóit – ezt nevezzük koordinált indulásnak. A 23 budapesti kerület 

közül 5 helyen DK, 5 helyen Együtt-PM, 6 helyen pedig MSZP-s polgármester indul – azaz a 

szavazólapon csak egy-egy támogatószervezet neve lesz, miközben valójában a jelöltet több párt 

is támogat (ezekben a kerületekben a fenti pártok nem indítanak saját jelöltet). Így egy III. 

kerületi DK vagy MSZP-szavazónak az Együtt-PM által jegyzett polgármesterre kell szavaznia és 

hasonlóképp a IV. kerületben a DK és az Együtt-PM választóinak az MSZP által indított jelöltre 

érdemes voksolniuk, ha figyelembe veszik „kedvenc” pártjuk iránymutatását.  

Míg a szavazólapokról, vagy épp a valasztas.hu-n szereplő adatokból ezek az információk nem 

derülnek ki, az Alkalmazás a négy párt által megkötött megállapodásból indul ki, valamint rögzíti 

a további politikai jellegű iránymutatást is. Utóbbinak megfelelően a XI. kerületben az Együtt-

PM, a XIII. kerületben pedig az Együtt-PM és a DK nem támogatja az MSZP-s polgármester-

jelöltet, de ellenjelöltet sem indítanak. Az Alkalmazás egy XI. kerületi Együtt szavazó esetén tehát 

Molnár Gyulát nem ajánlja „jelöltként”, de egy DK-s számára már igen.  

Az egymásnak ellentmondó állásfoglalások miatt úgy döntöttünk továbbá, hogy Bokros Lajost az 

Alkalmazás egy MSZP-szimpatizáns számára nem ajánlja főpolgármester-jelöltnek: bár 

valószínűleg Bokrosra számos MSZP-szavazó fog voksolni, a párt budapesti és országos 

elnökségének véleménykülönbsége miatt Bokros nem tekinthető egyértelműen az MSZP által 

„kijelölt” főpolgármester-jelöltnek.  

Néhány kerületben (a III., a XI. és a XII. kerületekben) az egyéni jelöltek között is részben 

koordinált jelöltállításra került sor: az Alkalmazás e helyi külön-megállapodásokat is igyekszik 

rögzíteni, tehát a hivatalos jelölőszervezeti támogatáson túli ajánlásokat is figyelembe veszi. A XI. 

kerület 6-os választókörzetében például Barabás Richárd az Együtt-PM jelöltje, de a kerületi 

megállapodás szellemében sem az MSZP, sem a DK nem indít vele szemben jelöltet – cserébe a 8-as 

választókerületben az MSZP-DK által indított Vécsei Évának nincs Együtt-PM-es alternatívája. 

A fővárosi megállapodás bonyolultsága (és változékonysága) miatt azonban előfordulhat, hogy 

egy-egy jelölt mögött megváltozik a támogató szervezetek száma – ezeket a változásokat 

igyekszünk követni. 

Amennyiben észrevétele van az alkalmazással kapcsolatban, kérjük írja meg a 

republikon@republikon.hu címre 
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