KEZDŐDIK A BALOLDALI ELŐVÁLASZTÁS
GYURCSÁNY AKKOR IS NYER, HA VESZÍT

2021. március 10.

TARTALOMJEGYZÉK
ÖSSZEFOGLALÓ ....................................................................................................................................... 3
BALOLDALI CASTINGOK A RENDSZERVÁLTOZTATÁST KÖVETŐEN .......................................................... 4
A BALOLDAL BELSŐ VÁLASZTÁSAI ....................................................................................................... 4
GYURCSÁNY SZÍNRE LÉP ...................................................................................................................... 4
GYURCSÁNY MEGOSZTJA A BALOLDALT ............................................................................................. 5
BALOLDALI CASTING A VÁLASZTÓK BEVONÁSÁVAL................................................................................ 5
GYURCSÁNY AKKOR IS NYER, HA VESZÍT ................................................................................................. 6
GYURCSÁNY JELÖLTJE LEGYŐZTE GYURCSÁNY JELÖLTJÉT .................................................................. 6
VISSZATÉRTEK A MÚLT EMBEREI......................................................................................................... 6
A GYURCSÁNY-PÁRT A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉSBEN IS MEGKERÜLHETETLEN TÉNYEZŐVÉ VÁLT ........ 7
A 2021-ES ELŐVÁLASZTÁS ....................................................................................................................... 7
KÉT HÓNAP ALATT LETUDNÁK AZ ELŐVÁLASZTÁST ............................................................................ 7
BELVITA AZ ELŐVÁLASZTÁSRÓL .......................................................................................................... 7
EDDIG BEJELENTETT MINISZTERELNÖK-JELÖLTEK ÉS LEHETSÉGES INDULÓK ..................................... 8
VITATOTT KÖRZETEK ........................................................................................................................... 9
ÖSSZEGZÉS............................................................................................................................................... 9

2

ÖSSZEFOGLALÓ
A magyarországi baloldal számára az 1998-as országgyűlési választásokat követően mindig
komoly kihívást jelentett a megfelelő miniszterelnök-jelölt kiválasztásának folyamata. Horn
Gyula egyeduralmának végeztével ugyanis mindig a Magyar Szocialista Párt (MSZP)
erőcsoportjainak megegyezése szükségeltetett a kormányfőjelölt megnevezéséhez. Gyurcsány
Ferenc pártütésével és az MSZP kettészakításával, valamint a baloldal fragmentálódásával ezen
viták pártok közötti megállapodásokká alakultak át – melyek rend szerint a nyilvánosság előtt
zajlottak. Ebből kifolyólag a háttéralkuk elfedésére és a sajtóban való üzengetést meggátolandó
„találták fel” a baloldal pártjai az előválasztás intézményét, melyet a 2019-es önkormányzati
választások előtt próbáltak ki először élesben Budapesten. A baloldal azonban bármennyire is
szerette volna, képtelen volt olyan metódust felállítani, mely folyamatban ne lett volna, vagy
ne lenne az egyik legjelentősebb szereplő Gyurcsány Ferenc és későbbi pártja, a Demokratikus
Koalíció (DK).
A két évvel ezelőtti előválasztás második fordulója az MSZP-Párbeszéd, a Momentum és a
Demokratikus Koalíció jelöltjei között dőlt el, és látszólag Karácsony Gergely győzelmét hozta.
A voksolás és a választás előtti kampány képes volt olyan mértékben mozgósítani a baloldali
szavazókat, mely hozzájárult a zöldpolitikus Tarlós István felett aratott győzelméhez. Annak
ellenére, hogy hivatalosan nem Gyurcsány Ferenc első számú favoritja lett a befutó, a 2010
előtti korszakot meghaladni kívánó Karácsony Gergellyel is megfelelő együttműködést tudott
kialakítani a volt miniszterelnök. Mindez nem a véletlen műve, hiszen a főpolgármester a
Gyurcsány-kormányban a Miniszterelnöki Hivatal tanácsadójaként működött. Az
önkormányzati választás után a Városházán jelentős számban tűntek fel a főpolgármester körül
a Gyurcsány Ferenchez köthető vezetők, továbbá a Demokratikus Koalíció két MSZP-s
polgármester átcsábításával megkerülhetetlen tényezővé vált a közgyűlésben, párt nélkül pedig
Karácsony Gergely semmilyen komoly döntést sem tud meghozni. Ezen összefüggések azt
mutatják, hogy a DK elnökének jelentős befolyása van a budapesti vezetésre, még akkor is, ha
nem az ő pártjának elsődleges favoritja ülhetett be a főpolgármesteri székbe.
A baloldali pártok 2020 decemberében állapodtak meg arról, hogy látszólag színfalak előtt,
előválasztással fogják kiválasztani az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjét, két hónappal
később pedig arról is döntöttek, hogy mind a 106 egyéni választókerületben külön-külön is
tartani fognak előzetes megmérettetést. Utóbbi döntés legnagyobb kárvallottja az MSZP, mely
pártnak a legtöbb 2018-ban győztes egyéni képviselője van jelenleg. Elemzésünk
megjelenésekor a Demokratikus Koalíció nevezte meg a legtöbb egyéni jelöltjét, a pártot ebben
a rangsorban pedig a Momentum követi. A miniszterelnök-jelöltek castingja minden
valószínűség szerint a Gyurcsány-párt és Karácsony Gergely között dőlhet el. A DK jelöltállítása
e tekintetben még várat magára, de komoly esély mutatkozik arra, hogy a párt a volt
miniszterelnök feleségét, Dobrev Klárát jelöli majd, a főpolgármester pedig egyelőre még nem
döntött arról, hogy elindul-e a megmérettetésen – bár a hétvégén Budapest hosszútávú
fejlesztési terveiről tartott előadása a kampány megkezdésének is tekinthető. Karácsony
Gergely vélhetően mérlegeli, hogy amennyiben nem indul a jelöltségért, az MSZP-Párbeszéd

3

szövetség a továbbiakban marginális szerepet játszhat csak az ellenzéki szövetségen belül. Egy
azonban már most biztos: Gyurcsány akkor is nyer, ha veszít, és ez a 2021-es baloldali
előválasztás eredményétől függetlenül sem lesz másként.

BALOLDALI CASTINGOK A RENDSZERVÁLTOZTATÁST KÖVETŐEN
A BALOLDAL BELSŐ VÁLASZTÁSAI
A rendszerváltoztatást követően a magyarországi egységes baloldal elsőszámú vezetőjét a
Magyar Szocialista Párton belüli erőcsoportok megegyezése biztosította. Ez alól egyedül Horn
Gyula volt kivétel, a szocialista politikus volt ugyanis az utolsó olyan baloldali vezető, akinek
miniszterelnöki jelölését nem előzte meg hosszas ötletelgetés – bár tény, hogy Németh Miklós
sokáig veszélyeztette Horn egyeduralmát a párton belül. Az 1994-1998 között fennálló MSZPSZDSZ kormányzás bukását követően azonban a szocialista párton belüli politikai frakciók már
nem tudtak megállapodni a miniszterelnök-jelölt személyéről. A 2002-es országgyűlési
választást megelőzően a párton belüli erős embernek számító volt külügyminiszter, Kovács
László és az örök ígéret, Németh Miklós párharcából nevető harmadikként a szocialisták
körében legkevésbé népszerű, párton kívüli Medgyessy Péter került ki győztesen. A volt
pénzügyminiszter jelölése az MSZP-n belüli erőcsoportok megegyezésének volt köszönhető,
valamint annak, hogy őt tartották a legkisebb rossznak az MSZP vezetésében. A párton kívüli
Medgyessy erőtlen irányítása azonban rövid úton kiütközött, és 2004-ben kormányválsághoz
vezetett. A miniszterelnök hatalomból való eltávolítását a párt nyilvánosságra került belső
forrásai szerint korábbi főtanácsadója, majd minisztere, Gyurcsány Ferenc intézte, politikai
puccsa után pedig megkezdődött az MSZP-n belül az első, már jelentősebb nyilvánosságot kapó
baloldali politikai casting.

GYURCSÁNY SZÍNRE LÉP
2004-től kezdődően tehát elmondhatjuk, hogy Gyurcsány Ferencet minden egyes – az MSZP-n
belüli, majd baloldali ellenzéki pártok közötti – kiválasztási folyamat esetében ott találhatjuk
vagy a tárgyalóasztalnál, vagy a tribünön. A 2004-es kormányválságot előidéző,
háttérfolyamatokat irányító sportminiszter egy villámháborúval szerezte meg az MSZP-s
megyei vezetők jelentékeny részének támogatását, és annak ellenére, hogy a tagság Kiss Pétert
favorizálta, mégis a lendületes Gyurcsány Ferenc nyerte el az MSZP erőcsoportjainak bizalmát,
továbbá a koalíciós partner sem állt ellen miniszterelnöki jelölésének.
2009-ben Gyurcsány miniszterelnöki és pártelnöki lemondását követően indult el a szocialista
párt berkeiből az első, már a teljes magyar nyilvánosság előtt zajló „baloldali casting”. Az MSZPben ugyanis alig akadt jelölt, aki hajlandó lett volna elvállalni a kormányfői szerepet. A kínos
ötletelés során felmerült Glatz Ferenc, az MTA korábbi elnöke, Bárándy Péter, korábbi
igazságügyminiszter, Vértes András baloldali gazdasági háttérember, Surányi György, a Magyar
Nemzeti Bank elnöke és Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter neve is, végül
azonban Gyurcsány Ferenc korábbi minisztere, Bajnai Gordon lett a befutó.
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GYURCSÁNY MEGOSZTJA A BALOLDALT
2011-ben Gyurcsány megpróbálta az MSZP-t középre orientálni, és egy új formációba
olvasztani, mely a Demokrata Párt nevet viselte volna. A kísérlet kudarca után az MSZP
Demokratikus Koalíció Platformjából önálló pártot szervezett – szétszakítva ezzel a szocialista
pártot. Ugyanakkor a volt miniszterelnök nem tett le azon elképzeléséről sem, hogy a baloldalt
egy ernyőszervezet alatt újra egységbe olvassza, immár saját vezetése alatt. Sokáig úgy
tűnhetett, hogy az új párt nem csak kérészéletű lesz, de ki is marad az MSZP és az EgyüttPárbeszéd Magyarországért között létrejött baloldali összefogásból – mely pártok között vita
alakult ki a miniszterelnök személyét illetően, ugyanis sokáig sem Bajnai Gordon, sem
Mesterházy Attila nem volt hajlandó visszalépni a másik javára. Mindezt tetézte a Demokratikus
Koalíció magatartása, mivel Gyurcsány nem válogatott az eszközökben, hogy elérje célját és
bekerüljön a két párt mellé a szövetségbe. A DK-nak végül sikerült befúrnia magát a koalícióba
és frigyre lépnie az MSZP-Együtt-PM duóval, ezzel pedig bekerült a „Kormányváltók” névre
hallgató pártok szövetségébe, garantálva, hogy 2014 után is jelentős szereplő maradjon a
baloldali térfélen.
A 2018-as országgyűlési választások előtt az MSZP miniszterelnök-jelöltje, Botka László is
sikertelenül próbálkozott azzal, hogy a Demokratikus Koalíciót kihagyja az együttműködésből
és megteremtse az ellenzéki egységet. A szegedi polgármester mögül végül saját pártja is
kihátrált, melynek eredménye az lett, hogy az MSZP miniszterelnök-jelölt nélkül maradt. Ebből
pedig a Demokratikus Koalíció húzta a legnagyobb hasznot, elérve azt, hogy az MSZP az egyéni
körzetek felosztásakor jelentős engedményeket tegyen a DK számára.
Összességében elmondható, hogy Gyurcsány Ferencnek és pártjának rendkívüli tapasztalata
van a baloldali háttéralkuk megkötésének világában, valamint az is, hogy a Demokratikus
Koalíció 2011-es megalakulása óta folyamatosan egyre jobb és jobb pozíciókat képes fogni ezen
a térfélen, jelentős befolyást gyakorolva a baloldal többi pártjára.

BALOLDALI CASTING A VÁLASZTÓK BEVONÁSÁVAL
Az ellenzék első hivatalos előválasztását 2019-ben, az önkormányzati választás előtt tartotta
meg Budapesten. Az első forduló 2019. január-februárjában, a második forduló pedig júniusban
zajlott. A fővárosiak először az MSZP-s Horváth Csaba és a Párbeszéd jelöltje, Karácsony Gergely
között dönthettek. A megmérettetés első köre azonban inkább volt nevezhető színjátéknak,
mint valós ki-ki meccsnek: a látszólagos küzdelem révén a pártkoalíció bizonyíthatta
demokratikus mivoltát, továbbá Horváth Csaba a „műsor” után könyöradományként,
arcvesztés nélkül indulhatott el Zugóban. A második forduló már az MSZP-Párbeszéd közös
jelöltje, valamint az LMP és a Jobbik által támogatott Puzsér Róbert között zajlott volna,
azonban utóbbi végül elállt a küzdelemtől – az LMP és a Jobbik pedig kihátrált Puzsér mögül.
Emiatt sokáig úgy tűnt, hogy Karácsony Gergely második kör nélkül válhat a baloldal közös
főpolgármester-jelöltjévé., de a forgatókönyvet megint csak felülírta Gyurcsány Ferenc.
A 2019 májusában – az önkormányzati választások előtt – megtartott európai parlamenti
választáson a Momentum és a Demokratikus Koalíció is jóval a várakozásokon felül teljesített,
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míg az MSZP-Párbeszéd tandem, valamint a Jobbik nem tudta megismételni öt évvel korábbi
szereplését, így ezen pártok az összeomlás szélére sodródtak. Ebből kifolyólag az ellenzék
immár két legerősebb pártjának elemi érdekévé vált, hogy jelölteket állítsanak Karácsony
Gergellyel szemben, és ha megnyerni nem is feltétlen tudják, de megszorongassák a súlyos
sebeket kapó koalíció jelöltjét. Egy esetleges ellenzéki győzelem esetén ugyanis mind a
Momentum, mind a Demokratikus Koalíció azzal számolhatott, hogy minél szorosabb lesz az
előválasztás eredménye, annál jobb pozíciókat tudnak fogni a Városházán a posztok
leosztásakor. Ezen elképzelést végül csak a Gyurcsány-párt tudta érvényre juttatni.

GYURCSÁNY AKKOR IS NYER, HA VESZÍT
GYURCSÁNY JELÖLTJE LEGYŐZTE GYURCSÁNY JELÖLTJÉT
A Momentum főpolgármester-jelöltjeként – a közvélemény számára szinte teljesen ismeretlen,
a liberális holdudvarhoz tartozó értelmiségit – Kerpel-Fronius Gábort nevezte meg, míg a
Demokratikus Koalíció – a közvélemény meglepetésére – a népszerű televíziós műsorvezetőt,
Kálmán Olgát delegálta az előválasztás második körére. Karácsony Gergely, a Gyurcsánykormány korábbi tanácsadója a volt miniszterelnök lépését, miszerint a Demokratikus Koalíció
jelöltet állított vele szemben, árulásként értékelte, mivel Gyurcsány korábban támogatásáról
biztosította az MSZP-Párbeszéd politikusát. Miután pedig a Momentum célja egyértelműen a
médiafigyelem megszerzése és a politikai jelenlét volt, a „valódi mérkőzés” Gyurcsány két
jelöltje között dőlt el. Bár a szereplők sokáig fej-fej mellett haladtak a kutatásokban, végül mégis
Karácsony győzedelmeskedett a hivatalosan DK színekben szereplő Kálmán Olga felett.
A részvételi adatok szerint 68 ezer budapesti szavazópolgár vett részt az előválasztás második
fordulójában. Karácsony Gergely a voksok közel 49 százalékának megszerzésével nyerte meg a
második fordulót, Kálmán Olgát a választók 37, Kerpel-Fronius Gábort pedig 14 százaléka
támogatta.

VISSZATÉRTEK A MÚLT EMBEREI
Karácsony Gergely a főpolgármester-választási kampányban azt ígérte, hogy nem hozza vissza
a 2010 előtti világot – melynek egyébként maga is részese volt Gyurcsány-kormány alatt, a
Miniszterelnöki Hivatal tanácsadójaként. A zöldpolitikus ehhez képest nem tartotta be ígéreteit,
és több korábbi, a baloldali kabinetek emblematikus figuráját is vezető pozícióba ültette. A
Gyurcsány-kormány korábbi pénzügyminisztere, Draskovics Tibor a BKK vezetésében kapott
pozíciót. A Miniszterelnöki Hivatal korábbi államtitkára, Gál J. Zoltán a főpolgármester
főtanácsadója lett, míg a minisztérium egy másik korábbi államtitkára, Kiss Ambrus politikailag
a legerősebb főpolgármester-helyettesi portfóliót kapta. Rajtuk kívül a volt miniszterelnök
szövetségesei további jelentős pozíciókat szereztek meg a budapesti vezetésben 1. A
Tordai Csaba, a Gyurcsány- és Bajnai-kormány egykori jogi- és közigazgatási államtitkára Karácsony Gergely
tanácsadója lett, és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. igazgatósági elnöke, Gy. Németh Erzsébet
szintén főpolgármester-helyettesi pozíciót kapott. Katona Tamást, az MSZP-SZDSZ-kormányok
Pénzügyminisztériumban dolgozó államtitkárát a BKV igazgatósági tagjává nevezték ki. Kolber István, a
1
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főpolgármestert pedig amikor szembesítették korábbi vállalásaival, azt mondta, hogy ezek nem
politikai, hanem szakmai döntések voltak.

A GYURCSÁNY-PÁRT A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉSBEN IS MEGKERÜLHETETLEN TÉNYEZŐVÉ
VÁLT
A Demokratikus Koalíció a Fővárosi Közgyűlésben is komoly zsarolási potenciált épített ki saját
maga számára. A párt ugyanis a 2019-es önkormányzati választás után alig négy hónappal
jelentősen átrendezte az erőviszonyokat a testületben két MSZP-s polgármester átcsábításával.
Kiss László, óbudai polgármester és Szaniszló Sándor, XVIII. kerületi városvezető is elhagyták
korábbi pártjukat és bejelentették, hogy a Demokratikus Koalíció színeiben politizálnak tovább.
A 33 fős Fővárosi Közgyűlésben az MSZP-nek így 7-ről 5-re olvadt képviselői száma, míg a DKnak 4-ről 6 fősre nőtt frakciója. Gyurcsány Ferenc pártja nélkül tehát Karácsony Gergely
egyetlen javaslatot sem tud keresztülvinni. A főpolgármester és a DK közötti vita az elmúlt
másfél évben már több kérdésben is kicsúcsosodott – a temetkezési díjak emelése, a nagykörúti
biciklisávok ügye stb. –, ezek pedig rendre a Gyurcsány-párt javára dőltek el. Mindez azt jelenti,
hogy Karácsony Gergely a Demokratikus Koalíció jóváhagyása nélkül nem tud jelentős politikai
döntéseket véghez vinni.

A 2021-ES ELŐVÁLASZTÁS
KÉT HÓNAP ALATT LETUDNÁK AZ ELŐVÁLASZTÁST
Az előzetes hírek szerint 2021. augusztus 23-án indul az előválasztás mind a 106 egyéni
választókerületben, valamint ezzel egyidőben elkezdődik a miniszterelnök-jelölti casting is. Az
ütemezés részben Gyurcsány Ferenc korábbi SZDSZ-es államtitkára, a Horn Gábor által vezette
Republikon Intézet javaslatát követve valósul meg. Ami a menetrendet illeti: augusztus 23. és
szeptember 12. között kell az előírt támogatói ajánlásokat összegyűjteni, majd határidőre leadni
azokat. Szeptember 13. és 27. között a regisztrált jelölteket mutatják be és megkezdődik az
előválasztási kampány. Szeptember 27. és október 2. között az előválasztás első, október 1116. között a második fordulóját bonyolítják le. A folyamatot az október 17-i eredményhirdetés
zárja. A koronavírus-járvány természetesen felülírhatja a korábban egy alkalommal módosított
terveket, az október 23-i nemzeti ünnepen ugyanakkor már a győztesek bemutatására is sor
kerülhet. Ez ellen egyedül Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa Mozgalom foglalt
állást, ők tavaszi fordulókat szerettek volna tartani.

BELVITA AZ ELŐVÁLASZTÁSRÓL
Az ellenzéki pártok több alkalommal is megváltoztatták véleményüket arról, hogy pontosan
milyen formában kellene megvalósítani az előválasztást. Számos kérdés merült fel a szervezetek
között: a legélesebb véleménykülönbségek arról alakultak ki, hogy szükséges-e mind a 106
választókörzetben előválasztással dönteni a közös jelöltekről. A DK, az MSZP, az LMP és
Gyurcsány-kormány fejlesztési minisztere a Budapest Főváros Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagja lett. Szabó
Zoltán korábbi MSZP-s képviselő, DK-s politikus a Fővárosi Csatornázási Művek felügyelőbizottságba került. Élő
Norbert DK-s politikus a BVH felügyelőbizottságj tagja lett. Lakos Imre DK-s politikus, korábbi XI. kerületi
alpolgármester a BVH igazgatósági tagjaként dolgozhat.
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kezdetben a Jobbik is azt szorgalmazta, hogy ahol a pártok közötti megállapodás lehetséges, ott
nem szükséges a casting megtartása. A DK és az LMP az egyéni kerületek egy részében előzetes
megállapodással döntött volna, míg az MSZP azt szorgalmazta, hogy a 2018-ban győztes jelöltek
alanyi jogon induljanak újra 2022-ben. Később a Jobbik is revideálta álláspontját és a PárbeszédMomentum kettős mellé állva ők is az összes egyéni körzetben való megmérettetést kezdték el
preferálni. Ennek ellenére egyáltalán nem biztos, hogy mind a 106 körzetben lesz legalább két
induló az „előadás” megtartásához.
Vita van továbbá arról is, hogy a közös listás helyekről mi alapján döntsenek a szereplők. A
Momentum, a Párbeszéd és a Márki-Zay Péter-féle mozgalom az ellenzéki listáról is
előválasztással döntene. Abban azonban ők sem értettek egyet, hogy ezt milyen szabályok
szerint tartsák meg. A Párbeszéd javaslata alapján a közös lista első 30 helyén konkrét
személyekről kellene dönteni. Fekete-Győr András egy nyilatkozata pedig arra enged
következtetni, hogy a listát a közvélemény-kutatók mérései fogják meghatározni, azonban arról
továbbra sincs információ, hogy mely cégek adatait fogják felhasználni a pártok és milyen idő
intervallumon belül vizsgálják ezen méréseket.
A miniszterelnök-jelöltek kiválasztásának folyamatát is kisebb belső villongások övezték. A
Demokratikus Koalíció az egyfordulós döntésben volt érdekelt, míg a választás lebonyolítói a
kétfordulós rendszert preferálták. Egyelőre azonban nincs döntés még arról sem, hogy a
második fordulóba a két vagy három legtöbb szavazatot kapó jelölt jut be abban az esetben, ha
az első forduló során egyik kandidált sem szerez legalább 50 százalék plusz egy szavazatot.

EDDIG BEJELENTETT MINISZTERELNÖK-JELÖLTEK ÉS LEHETSÉGES INDULÓK
Az előválasztás közös miniszterelnök-jelöltről döntő, akár kétfordulós folyamatába eddig
Pálinkás József, Márki-Zay Péter, Fekete-Győr András és Jakab Péter jelentkeztek be. A DK, az
MSZP, a Párbeszéd és az LMP jelöltjeinek kilétét egyelőre homály fedi, és kérdéses továbbá az
is, hogy a jelentősen meggyengült LMP egyáltalán képes-e saját miniszterelnök-jelöltet indítani.
Fekete-Győr András indulása meglepő fordulatként hatott, ugyanis a Momentumnak elemi
érdeke lett volna, hogy a parlamenten kívüli párt, melynek tábora többségében fiatalokból és
középkorúakból áll, egy rutinos, kormányzati tapasztalattal rendelkező politikust válasszon
miniszterelnök-jelöltjévé. A párt ezzel nemcsak az idősebb szavazók felé nyithatott volna, de
egyúttal erősíthette volna kormányzóképességének látszatát is. A politikában tapasztalatlannak
számító Fekete-Győr András jelölése egyértelműen a Momentum legfőbb riválisának, a
Demokratikus Koalíciónak kedvez.
Bár hivatalosan még nem dőlt el, a Demokratikus Koalíció valószínűsíthetően Dobrev Klárát
fogja megnevezni jelöltjeként. Gyurcsány Ferenc feleségének a közvélemény-kutatások szerint
rendkívül magas az elutasítottsága, továbbá kérdéses az is, hogy tudja-e függetleníteni magát
a volt miniszterelnök politikai értelemben vett toxikus imázsától. Indulása esetén mindezek
ellenére is esélyes, hogy Dobrev a második fordulóba jut, mivel az ellenzéki térfélen jelenleg a
Gyurcsány-pártnak van a legjelentősebb támogatottsága, valamint szervezettségben,
mozgósításban és pénzügyi lehetőségek tekintetében is a többi szervezet felett áll.
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További talány Karácsony Gergely indulása is. A főpolgármester ezidáig ugyanis nem
egyértelműsítette, hogy ambicionálja-e a miniszterelnök-jelöltséget. Az MSZP és a Párbeszéd
szempontjából mindenképpen előnyös lehet, ha a főpolgármester indulna, ugyanakkor
kérdéses, hogy egy esetleges kudarc mennyire gyengítené tovább a pártszövetség pozícióit. A
Párbeszéd társelnökének hitelessége kikezdhető, hiszen Karácsony nem új szereplője a magyar
közéletnek. A politikus ugyanis a Gyurcsány-kormány idején a Miniszterelnöki Hivatal
tanácsadója volt, majd az új politikai korszakot ígérő Lehet Más a Politika színeiben politizált,
később pedig a pártot szétszakítva a volt kormányfő, Bajnai Gordon mellett tette le a garast az
Együtt-Párbeszéd Magyarországért képviselőjeként. Amennyiben a főpolgármester eláll az
indulástól, a legesélyesebb jelölt Szabó Tímea, a zöldpárt társelnöke lehet. Utóbbi esetben
azonban megtörténhet az, hogy az MSZP két egymást követő választáson sem képes saját,
párton belüli miniszterelnök-jelöltet kiállítani.

VITATOTT KÖRZETEK
A Demokratikus Koalíció idejekorán, már tavaly év végén bejelentette 38, az előválasztáson
indítani kívánt képviselő-jelöltjét, részben szövetségesükre reagálva pedig elkezdte bemutatni
indulóit a Momentum Mozgalom is; a liberális párt eddig 25 kandidáltat nevezett meg. A DK és
a Momentum már akkor nyilvánosságra hozta politikusai névsorát, amikor még kérdésként
merült fel a hat baloldali párt között, hogy minden körzetben szükség van-e az előzetes
voksolásra. A hivatalban lévő képviselők automatikus újraindulásával ugyanis az MSZP járt volna
a legjobban, hiszen a pártnak jelenleg 8 olyan képviselője van, akik a 2018-as országgyűlési
választáson mandátumot szereztek (a Párbeszéd frakcióhoz csatlakozott Burány Sándorral
együtt). A DK esetében ez a szám 3, a Jobbiknak és az LMP-nek 1-1 képviselőjük van, rajtuk kívül
pedig további 2 függetlenként nyert ellenzékiről beszélhetünk, közülük Mellár Tamás a
Párbeszéd, míg Szabó Szabolcs a függetlenek között foglal helyet - utóbbi ’22-ben biztosan a
Momentum jelöltjeként méretteti meg magát.

ÖSSZEGZÉS
Összességében elmondható, hogy Gyurcsány Ferencnek és pártjának van a legkomolyabb
tapasztalata a tekintetben, hogyan kell a legjobb pozíciókat megszerezni a baloldalon. A volt
miniszterelnök jól ismeri mind az MSZP-n belüli háttéralkuk világát, mind pedig a pártok közötti
dealek megkötésében a legjártasabb az ellenzéki térfélen. Nem beszélve arról, hogy Gyurcsány
Ferenc sosem válogat az eszközökben, ha a hatalmi pozíciók megszerzése a tét. Ennek
eredménye, hogy a Demokratikus Koalíció 2011-es megalakulása óta folyamatosan egyre jobb
és jobb pozíciókat képes fogni a baloldali térfélen, háttérbe szorítva szövetségeseit. Gyurcsány
Ferenc – ha rövid távon nem is mindig tudja akaratát érvényesíteni – előbb-utóbb úgy rendezi
át a terepasztalt és az azon fekvő erőket, hogy elképzeléseit érvényre tudja juttatni. Ez a 2021es baloldali előválasztáson sem lesz másként.
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