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BEVEZETÉS Ezt a kiadványt három józsefvárosi önkormányzati választá-
si kampány tapasztalatai alapján írtuk. Eredeti formájában 
2018-ban jelent meg a Mártát a Magdolnának! kampány után, 
amit azután kétszer frissítettünk: kisebb mértékben a 2018-
as időközi polgármester-választás és most,  jelentősebben 
a 2019-es önkormányzati választás tapasztalataival.

A  történet 2017 elején  indult, amikor kiderült, hogy április 
23-án  időközi  képviselőválasztást  tartanak  Budapest  VIII. 
kerületének egyik választókörzetében, a Magdolna-negyed-
ben és a Csarnok-negyed egy részében. A választáson  a 
Közöd Civil Társaság független jelöltként indította a csoport 
elnökét, Románné Bolba Márta evangélikus lelkészt, mert    a 
csoport tagjai úgy gondolták, hogy Márta alkalmas a körzet-
ben élők véleményének és érdekeinek képviseletére. Az el-
határozás után 3 hónapig tartó választási kampány indult, 
ami az ebben résztvevőktől hatalmas odaadást és rengeteg 
energiát kívánt. A kampány célja az volt, hogy Márta bekerül-
jön a képviselőtestületbe, de a közös munkára tanulási le-
hetőségként is tekintettünk, ami több célt is szolgált:

 z megtudni,  hogy  lehetséges-e egy  alulról  építkező civil 
szervezet számára a sikeres választási részvétel;

 z megtanulni, hogyan lehet bázisépítésre épülő választási 
kampányt folytatni;

 z közelebb hozni a közéletet és a politikát a helyi lakók-
hoz;
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 z megmutatni, hogy az általunk képviselt értékekre –   
a szolidaritásra, az emberségre és a valódi önkormány-
zatiságra – is van választói igény.

A választáson Márta 17%-os részvétel mellett a szavazatok 
20%-át kapta meg. 

Kicsit több mint egy évvel ezután, 2018. július 8-án időközi 
polgármester-választást is tartottak Józsefvárosban, ame-
lyen Sára Botond Fidesz-KDNP-s jelölt ellen Győri Péter in-
dult,  akit  a C8  – Civilek Józsefvárosért  elnevezésű,  akkor 
még  informális  szerveződés  és  a  demokratikus  ellenzéki 
pártok is támogattak. Végül 23%-os részvétel mellett Sára 
Botond a szavazatok közel 63%-ával nyert.

A  Győri  Péter-kampány  után  hivatalosan  is  megalakult    
a C8 – Civilek Józsefvárosért civil társaság, amelynek tagjai 
olyan helyi lakosok voltak, akik a választások után is sze-
rettek volna hosszabb távon Józsefvárosért dolgozni. Ez  
a  csoport  kezdett  el  tárgyalni  a  kerületben  dolgozó 
demokratikus ellenzéki pártok képviselőivel  egy közös el-
lenzéki  polgármesterjelölt  állítása  céljából.  Végül  a  2019. 
október 13-án tartott önkormányzati választáson Sára Bo-
tond kihívója Pikó András, közös ellenzéki  jelölt volt. Ezen   
a választáson a jogosultak 40%-a vett részt és Pikó András 
49,6%-kal nyert, így ő lett Józsefváros polgármestere.
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 intézményekben,  az  utcákon,  az  üzletekben,  a  piacokon 
és a kávézókban, és sok embert  ismerjünk a településen/
kerületben  és  azon  kívül  is.  Fontos,  hogy  a  kampánystáb 
időben elkezdje a felkészülést, a terület és a lakók megis-
merését, valamint a helyi segítők, támogatók felkutatását.

Reméljük, ez a kisokos segítséget és inspirációt ad az alul-
ról  szerveződő,  közösségi  alapú  választási  kampányok 
szervezőinek, hogy minél több kérdést át tudjanak gondolni 
előre, így a közös fellépés is sikeresebb lehet!

Udvarhelyi Tessza

 

A mai magyar politikában az állampolgárok  jelentős része 
szinte  teljesen  ki  van  zárva  azokból  a  lehetőségekből  és 
információkból, amelyek segítségével érdemben részt  tud 
venni  az  őt  érintő  döntésekben.  Mi  nagyon  sokat  tanul-
tunk a választási kampányok során és szeretnénk, ha ez 
a tudás széles körben elérhető lenne. Ezt az összefoglalót 
szervezési segédletnek szánjuk olyan civil közösségeknek, 
amelyek a képviseleti demokrácia eszközeit is fel szeretnék 
használni  érdekeik  érvényesítésére.  Elsősorban  azt  mu-
tatjuk be, milyen kérdéseket érdemes  feltenni a kampány 
szervezéséhez, és mi magunk milyen válaszokat adtunk 
ezekre  (amelyek  természetesen nem mindig a  „jó”  választ 
képviselik). Annak ellenére, hogy az országon belül is nagy 
különbségek vannak az egyes választókörzetek között a he-
lyi problémák jellegében, a szavazók  létszámában, válasz-
tási hajlandóságában és a helyi politikai viszonyokban, úgy 
gondoljuk, számos általánosítható  tapasztalatot és  tudást 
szereztünk.

Ideális, ha az önkormányzati választáson egy már létező, he-
lyi beágyazottsággal rendelkező szervezet indít jelöltet, de 
az is lehetséges, hogy kifejezetten a választásra szervező-
dik egy civil csoport, amely szeretne érdemben beleszólni 
a helyi  lakókat érintő döntésekbe. Úgy érezzük, minimum 
fél, de  inkább egy évre van szükség ahhoz, hogy egy csa-
pat  felkészülten, magabiztosan,  a  közösségbe beágyazot-
tan és megfelelő mennyiségű erőforrással tudjon nekivágni 
a munkának. Egy ilyen kampányban elengedhetetlen, 
hogy  otthonosan  mozogjunk  a  választókörzetben,  a  helyi 
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A 2019-es önkormányzati választások után sokan érez-
tük  úgy,  hogy  fellélegezhetünk.  Az  ellenzéki  győzelmek-
nek  köszönhetően  Budapesten  és  számos  vidéki  kis-  és 
nagyvárosban  kiegyensúlyozottabbá  váltak  az  erőviszo-
nyok a politikai színtéren. Nincs már az az érzésünk, hogy    
a  Fidesz  legyőzhetetlen.  Megfelelő  stratégiával  mégis 
 mű ködik a demokrácia? De mi tulajdonképpen ez a straté-
gia? Erre   a kérdésre legtöbbször az ellenzéki összefogás és 
a  buda pesti  előválasztás  érdemeit  szoktuk  hangsúlyozni. 
Két ségtelen,  hogy  ezek  nélkül  nem  sikerült  volna  egysé  - 
gesen képviselni a kormánypárttal elégedetlenek táborát. 
Ebben  a kiadványban azonban a 2019-es választási kampá-
nyok  egy  másik  fontos  dimenzióját,  a  helyi közösségek 
szerep vállalását szeretnénk reflektorfénybe állítani.

Mit kezdjen egy civil szerveződés az önkormányzati válasz-
tásokkal?  Ez  volt  a  központi  kérdése  annak  a  képzés-  és 
találkozósorozatnak, amit 2019 elején indítottunk a Közélet 
Iskolájában, és amelyet több alkalommal a Civil Kollégium 
Alapítvánnyal  együttműködésben  szerveztünk.  A  részt-
vevőket, akik  többek között Budapestről, Gyálról, Miskolc-
ról,  Pilisborosjenőről,  Pomázról,  Szentendréről  és  Veszp-
rémből  érkeztek,  elsősorban  a  választók  mozgósítása 
érdekelte.  Részben  a  közösség  számára  fontos  ügyeknek 
akartak politikai nyilvánosságot szerezni, de sokan gon-
dolkodtak azon, hogy nyilvánosan támogassanak egy-egy 
jelöltet  vagy  saját  jelöltet  indítsanak.  Végül  különfélekép-
pen  sikerült  befolyásolniuk  a  választókerületük  jövőjét. 
 Voltak köztük olyanok, akik nélkül nem született volna meg 
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a helyi ellenzéki összefogás, és bele tudtak szólni a jelöltek, 
köztük a polgármesterjelölt kiválasztásába is. Nem kevesen 
saját, politikán kívülről  érkező  (ún. civil)  jelölteket  indítot-
tak. Sokszor ők maguk szervezték a választási kampányt,    
a  közösség  erőforrásaira  építve  és  számukra  fontos 
közösségi  ügyeket  felkarolva.  Érdemes  tehát  közelebb-
ről  is  megnézni,  milyen  erényeket  hordoz,  illetve  milyen   
  kihívásokat  vet  fel  a  jövőre  nézve  az  a  stratégia,  amit 
közösségi választási kampánynak neveztünk el.

Nem a választás használ minket, hanem mi 
használjuk a választást

Van  abban  igazság,  hogy  a  politikusokat  elsősorban  a 
szavazatok  maximalizálása  érdekli.  A  Közélet  Iskolája 
képzésein ezért az érdekérvényesítés egy eszközeként 
beszélünk a választásokról. Egy szerveződés és a politikai 
részvétel viszonyát az alábbi fokozatokkal ábrázolhatjuk:

Ezzel persze felülírjuk a politika és a civilek közötti 
szokásos szereposztást.  Nem  ott  húzzuk  meg  a  határ-
vonalat, hogy civilként foglalkozunk-e politikával, és nem 
is  ott,  hogy  valamilyen  formában  hallatjuk-e  a  hangunkat    
a  választások  alatt.  A  „civil mezőben” maradunk  akkor  is,    
ha  álta lánosan  választási  részvételre  mozgósítjuk  a  sza-
vazókat,  vagy  ha  a  választás  során  közösségszervező 
stratégiánk  részeként  megkerülhetetlen  kampánytémává 
tesszük ügyünket.  Akkor  kezdjük  el  átértelmezni  a  szere-
pünket, amikor valamilyen oknál  fogva úgy döntünk, hogy 
támogatunk egy jelöltet, vagy amikor saját jelöltet indítunk. 
Ezzel azt mondjuk, hogy a helyi szerveződések egyik feladata   
a politikai képviselet ellenőrzése, aminek része az is, hogy 
a  választásokra  lehetőségként  tekintünk  a  szervezetünk, 
ügyeink és közösségünk képviselete szempontjából.

Mit akarunk elérni a szerveződésünk 
számára?

Noha ebben a kiadványban a közösség támogatását élvező 
képviselőjelöltek  önkormányzatokba  való  bejuttatása  kap 
 hangsúlyt, ennél jóval többről van szó. A cél az, hogy a helyi 
közéletet egyébként is alakító közösség számára   a válasz
tás a szervezeti stratégia része legyen, egyike azon le-
hetőségeknek,  amikor  tematizálhatja  a  közéletet.  Ideális 
esetben tehát nem az történik, hogy egy helyi szerveződés 
hitelességét áruba bocsátva beáll egy politikai jelölt mögé. 
Az  alábbi  ábrán  azt  mutatjuk  be,  mennyi  növekedési  le-
hetőséget  hordoz  szerveződésünk  számára,  ha  stratégiai 
lehetőségként tekintünk a választásokra.
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Ha összevetjük ezeket a  szempontokat a  következő olda-
lakon  található  szervezési  folyamattal,  észre  fogjuk  ven-
ni,  hogy  a  közösségi  választási  kampány  hogyan  erősíti 
szerveződésünk pozícióját a hatalmi térben.

A kampányoláshoz helyben van   
a szak értelem

A választásokkal kapcsolatos képzéseinken többségében 
olyan közösségekkel találkoztunk, akik úgy döntöttek, saját 
kezükbe veszik a politikai képviseletüket, és saját jelöltet 
indítanak. Mi mindenkit arra biztattunk, hogy használja azt 
a  rengeteg  bölcsességet  és  erőforrást,  ami  helyben  ren-
delkezésre  áll  egy  választási  kampány  lebonyolításához.    
A helyismeret, az emberi kapcsolatok és a problémákra 
való rálátás aranyat ér a kampánytervezésben, és a több 
száz (helyi) önkéntes toborzásában. Kik tudnák hiteleseb-
ben képviselni a választási programot, mint azok, akiknek 
a jövőjéről szó van?

Az  alábbi  idővonalon  a  közösségi választási kampány
folyamat egy  lehetséges  változatát  mutatjuk  be.  Az  idő-
vonal  azoknak  a  szerveződéseknek  szól  elsősorban,  akik 
jelöltet  állítanak,  de azoknak  is  sok  támpontot nyújt,  akik    
a  saját  ügyük  képviselete  érdekében  szeretnének  vá-
lasztókat  mozgósítani  anélkül,  hogy  egy  jelölt  mellett 
elköteleződnének.  A  folyamat  összetettsége  mellett  arra 
a  lehetőségre  szeretnénk  felhívni  a figyelmet,  hogy minél 
inkább be van ágyazódva valaki a mikroközösségbe, annál 
hatékonyabban érhet el új embereket.
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A választási ciklushoz és a választók mozgó
sításához illeszkedő közösségszervező folyamat 

Építkezz! (6-12 hónappal a választás előtt)

 z Belső döntés az indulásról

 z Jelölt(ek) kiválasztása

 z Fő kérdés  a  közösség  szempontjából: Milyen ügyeket 
akarunk  láthatóvá  tenni  a  politikai  térben?  Mekko-
ra növekedést akarunk elérni a választások végére   
a szervezetünk számára?

 z Egyeztetés pártokkal, civil szervezetekkel az indulásról

 z Választókerület felmérése  
(problématérkép, választópol   gárok)

 z Választási adatok elemzése, esélyek/stratégiák fel-
mérése (jelölt / polgármester), hány szavazót kell meg-
nyernem, ehhez hány embert kell megszólítanom, hány 
önkéntesre van szükség stb.

 z Kampánystáb és kampánycsapat összeállítása

 z Stratégiai tervezés 

 z Kik vesznek részt? Aktív tagok, közösségi vezetők, akik 
magukénak érzik az elképzelést és a terveket, és akik 
velünk lesznek a folyamat végén a kiértékelésnél.

 z Mit  csinálnak? Meghatározzák  a  rövid  távú  (választá-
si) célokat, közép- és hosszú távú szervezeti célokat. 
Megbeszélik a szerepeket, gyakorolnak, lelkesítenek.

Lépj ki! (5-9 hónappal a választás előtt)

 z Kommunikációs, mozgósítási, politikai stb. stratégia 
kidolgozása a választási kampányhoz

 z Belső kampányműködés kialakítása

 z A belső önkéntes kör felépítése

 z Toborzás: személyesen és online a szimpatizánsi kör-
ben, tágabb ismerősi körben

 z Első  önkéntes  képzés:  szervezeti  értékek,  üzenetek, 
gyakorlati készségek

Mutass erőt fontos ügyekkel és szólíts meg sok 
 embert! (4-6 hónappal a választás előtt)

 z Nyilvános program kidolgozása

 z A jelölt kommunikác*iós, lelki felkészítése

 z A tágabb önkéntes kör felépítése

 z Elsőként a belső önkéntes kör beszélget a lakossággal 
– kopogtatás, standolás, közösségek meglátogatása, 
tájékozódás

 z Példamondatok: „Milyen változást szeretne látni a tele-
pülésen/kerületben?”  „A  mi  szervezetünk/jelöltünk 
 ilyen és ilyen dolgokat szeretne megvalósítani.”

 z A tágabb önkéntes körben a beszélgetések során 
megtaláljuk  azokat  az  embereket  (mikroközösség 
 befolyásos  tagjait),  akik  osztoznak  a  céljainkban,   és 
vállalják,  hogy  beszélnek  a  környezetükben  élőkkel, 
bevonnak új embereket.

 z A választási üzenetünk finomítása a hallottak alapján
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Kötelezz el sokakat! (3-5 hónappal a választás előtt)

 z Jelölés nyilvános bejelentése

 z Közösségi adománygyűjtés megkezdése

 z Kötelezz el új önkénteseket, és kötelezd el a jelöltet vagy   
a jelölteket

 z Második önkéntes képzés a tágabb önkéntes kör 
számára: hozzanak magukkal egy embert, mozgó-
sításhoz  területi  beosztás,  gyakorlás.  A  választási 
üzenetünk kiérlelése  a hallottak alapján.

 z Az  önkéntesek  találkoznak  a  képviselőjelöltekkel  is, 
ha lehet, egyénileg. Elkötelezik őket az ügyek mellett, 
 illetve a későbbi választási fórumon való részvételre.

Erősítsd meg! (1-3 hónappal a választás előtt)

 z Mozgósítás I.

 z A tágabb önkéntes kör először beszélget a lakossággal
 z Standolás, kopogtatás, plakátolás, telefonos kapcso-

lattartás a választókkal
 z Közösségi események

 z Sajtó és közösségi média kommunikáció

 z Mozgósítás II. 

 z A tágabb önkéntes kör másodszor beszélget a lakos-
sággal

 z Kopogtatás, látogatások közösségeknél, standolás stb.

 z Ajánlásgyűjtés (7 héttel a választás előtt)

 z Ajánlások leadása, tag delegálása a választási bizottságba  
(5 héttel a választás előtt)

 z Választási fórum

 z A kampánycélok bemutatása. A választási fórum a 
közösségszervező  folyamatból  következik.  Nem  attól 
függetlenül  jön  létre  és  szervesen  kapcsolódik  a  vá-
lasz  tók mozgósításához.

Vidd el! (pár héttel-nappal a választás előtt vagy a 
választás napján)

 z Szavazatszámláló bizottság tagjainak delegálása (2 héttel 
a választás előtt)

 z Kampányzáró esemény (2 nappal a választás előtt)

 z Mozgósítás III. (a választás napján is)

 z A tágabb önkéntes kör harmadszor beszélget a lakos-
sággal

 z Kopogtatás, látogatások közösségeknél, standolás stb.
 z Eredményváró esemény (választás napján)

Ünnepelj!

 z Legyen az eredmény bármilyen, találjatok okot arra, hogy 
örüljetek a közös munka gyümölcsének!
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Választás után (maximum 1 hónappal) 

 z Választási plakátok/matricák stb. leszedése

 z Elszámolás a közösségi adománygyűjtés eredményével

 z Értékelés

 A szervezés nem áll meg

 z A kampány és a közösség munkájának további tervezése

 z Akció fontos ügyben

 
Természetesen  ezzel  nem azt  akarjuk mondani,  hogy  egy 
jó  választási  kampányhoz  nincs  szükség  szaktudásra.    
A  kisokosban  bemutatott  józsefvárosi  példából  is  látszik, 
hogy  a C8 és jelöltje is szervezett magának kommunikációs, 
kampányszervező  és  egyéb  szakértői  segítséget.  Ezzel 
együtt arra bátorítunk mindenkit, hogy bízzon a közösségi 
 tudásban, sőt, a választási adatok   elemzésétől se riadjon 
vissza. A Közélet Iskolája képzésein az egyik legnagyobb eu-
fóriát az okozta, amikor a célokat lefordítottuk a számok 
nyelvére,  és  a  résztvevők  világosan  látták,  hogy  az  előző 
választá sok  alapján  hány  szavazót  kell  megnyerniük  ma-
gunknak.   A  viszonylag  alacsony  számok  miatt  különösen 
kis települések esetében hatott ez egészen felszabadítóan.

Hogyan tovább?

A „civil” és a „politika” tere közötti átjárhatóság természe-
tesen  nem  új  keletű  jelenség.  Régóta  vannak  független 
vagy  civil  szervezetek  által  indított  jelöltek,  és  az  sem 
példa  nélküli,  hogy  egy  párt  egy  mozgalomból  vagy  civil 
szervezetek támogatásával alakul meg. Arról azonban talán 
kevesebb szó esik, hogy ez milyen hatással van a képviselő-
jelöltet  útjára  bocsátó  mozgalomra,  civil  szerveződésre, 
illetve ezek politikához fűződő viszonyára. Ezeket a dilem-
mákat vetjük fel a következő néhány bekezdésben.

 z Kell egy új identitás

Azoknál a szerveződéseknél, amelyeknek sikerült bejuttat-
ni saját képviselőt az önkormányzatba, röviddel a választási 
győzelem után felmerült a nagy kérdés: mi az új csoport
identitás ebben a felállásban? „A polgármester szervezete 
vagyunk vagy önálló utakon kellene járnunk?” – tették fel 
néhányan a kérdést. Ez láthatóan nemcsak a szerveződés-
ben keltett zavart, hanem a megválasztott képviselőben is. 
A  beszélgetéseken  többféle  jövőkép  kezdett  kirajzolódni. 
Az egyik szerint például a polgármester és a szervezet tag-
jai is támogató szervezetként tekintenek a szerveződésre, 
ahova a polgármester behozza, teszteli az ötleteit. Olyan 
kép is körvonalazódott, amelyben a csoport kvázi szakmai 
szervezet lesz, amely tagokat delegál az önkormányzati bi-
zottságokba, a szervezet maga pedig a bizottsági tagoknak 
nyújt  támogatást.  Önmagában  mindkettő  hasznos,  egyik 
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sem  biztosítja  azonban  a  hatalmi  pozícióban  lévők  feletti 
közösségi ellenőrzést. Amennyiben a szerveződés ez utób-
bit tűzi ki célul, az identitáskeresés fontos állomása lesz az 
építkezés.

Építsük tovább a szervezetet és az erőforrásainkat

Ez esetben a szerveződés nem állhat meg a választás után, és 
ideális esetben nem is közvetlenül a választás előtt kezdődik. 
A választási kampány egy hosszabb szervezeti építkezés 
egyik stratégiai állomása.  Ezzel  együtt  számos  általunk 
megismert  szervezet  küzd  azzal,  hogy  az  önkormányza-
ti  munka  felszívta  a  vezető  embereket.  Teljesen  érthető, 
hogy a tagok egy része nem akarja elszalasztani annak a le-
hetőségét, hogy „belülről”, döntéshozói pozícióból próbáljon 
meg hatással lenni a társadalmi folyamatokra. Ez nagyon ne-
héz pillanat egy szervezet életében, hiszen tulajdonképpen 
– a fent részletezett új identitáson túl – új építkező folya
matra, új vízióra és új közösségi vezetők kiemelkedésére 
is szükség van.  A  kiüresedés  ellen  megoldást  jelenthet    
a stratégiai  tervezés mellett az új  kapcsolatok építése és 
az  új  emberek  bevonása  (toborzás),  valamint  az  egymás-
ra figyelés  és  a  koordinátori  feladatokat  vállalók  fokozott 
támogatása. 

Fókuszban a közösségszervezés

Természetesen nem gondoljuk, hogy egy helyi szerveződés 
eleve az egyenlőségen és befogadáson alapuló társadalmat 
építi csak azért, mert „közösségi”. Ezzel együtt azt gondoljuk, 
hogy a megszervezett közösség a legjobb eszköz a hata
lom ellenőrzésére és az egyik legfontosabb eleme a „fékek 
és ellensúlyok” rendszerének. Hiába a legjobb és legtehet-
ségesebb politikus, ha nincsenek közösséggé szervezve 
a különböző  társadalmi csoportok, és ha nincsenek olyan    
szerveződések,  amelyek összegezhetnék és becsatornáz-
hatnák a különböző lakossági érdekeket. Más szóval, minél 
több olyan szervezet van, amely széles bázissal rendelkezik, 
és nem „csak” értékeket és szakmai véleményt, hanem konk-
rét emberek érdekeit képviseli, annál könnyebben tud majd 
az önkormányzat valódi részvételi folyamatokat kialakítani. 
Képzéseinken  ezért  azt  közvetítettük,  hogy  a megválasz-
tott önkormányzati képviselők akkor tudnak hatásosabbak 
lenni, ha a választási időszakban szerepet vállaló szervezet 
egyébként a lakosság megszervezésén dolgozik. A bejutta-
tott képviselőknek nehéz  lesz ugyanis kitartani a politikai 
és bürokratikus ellenszélben a korábban számukra is fon-
tos ügyek mellett, ha azok nem élveznek elég támogatást 
a nyilvánosságban, vagy a  lakosság részéről csak kevesen 
követelik a változást. 

Sebály Bernadett
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Honnan lehet értesülni a választási 
 szabályokról?

A választási eljárást önkormányzati választás esetén a kö-
vetkező jogszabályok határozzák meg:

 z 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
 z  2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról

 z  aktuális  IM  rendelet  az  adott  választás  eljárási  határ-
időinek és határnapjainak megállapításáról

A választási szabályok és a választás menetének 
megértéséhez érdemes letölteni és tanulmányozni a leg-
frissebb választásra vonatkozó füzetet a www.valasztas.hu 
oldalról. Szóban a helyi választási irodában is szívesen ad-
nak tájékoztatást, ami minden helyi önkormányzat épületé-
ben megtalálható.

Noha a választási eljárást jogi végzettség nélkül is meg lehet ér-
teni, nagyon hasznos, ha a csapatunkban részt vesz egy jogász 
is,  aki  a  sokszor  bonyolultan  megfogalmazott  jogszabályokat 
közérthető  és  gyakorlatias  módon  képes  lefordítani  nekünk. 
Ha  nincs  lehe tőségünk  saját  jogásszal  dolgozni,  a Társaság a 
 Szabadságjogokért nevű  szervezethez  szintén  lehet  fordulni 
ingyenes jogi tanácsadásért (www.tasz.hu), illetve a valasztasz.
tasz.hu oldalon is találhatunk hasznos információkat.

1   Ez a szabályozás változhat, így az aktuális információkért mindig érdemes részletesen elol-
vasni a választási bizottság határozatát és a www.valasztas.hu tájékoztatóját is a választás le-
bonyolításáról.
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Kik jogosultak szavazni?

Önkormányzati választáson választójoggal rendelkezik min
den nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, aki 
az adott településen/kerületben lakóhellyel rendelkezik 
(ha  valamilyen  okból  nincs  eltiltva  a  közügyektől).  A  lakó - 
hely azt  jelenti, hogy a  lakcím rá van  írva az  illető  lakcím-
kártyájára. Az is lakóhelynek számít, ha valakinek annyi van 
írva  a  lakcímkártyájára,  hogy  „VIII.  kerület  lakcím  nélküli” 
(ezt hívják település szintű lakcímnek).

Az  az  ember  is  szavazhat  egy  adott  településen,  aki-
nek máshol  van a  lakóhelye  (állandó  lakcíme) és az adott 
településen/kerületben csak tartózkodási helye van be-
jelentve.  Ebben  az  esetben  akkor  szavazhat,  ha  a  tartóz-
kodási  helyét  a  választás  időpontjának  kihirdetése  előtt 
jelentette  be  és  az  még  a  választás  napján  is  érvényes    
  (a  tartózkodási  hely  5  évente  lejár).  Ha  valaki  a  tartóz- 
kodá  si  helye  szerint  akar  egy  településen/kerületben   
szavazni,  akkor  külön  kérelmet  kell  benyújtania  online    
a www.valasztas.hu-n vagy az ügyfélkapun keresztül, vagy 
akár papír alapon a helyi választási irodában.

A helyi önkormányzati képviselőkre és a polgármesterre  az 
Európai Unió bármely tagállamának állampolgára szavaz-
hat, ha van a településen/kerületben lakóhelye. A választá - 
sokon  ezen  kívül  részt  vehetnek  a  helyi  lakcímmel  ren-
delkező menekültként, bevándoroltként vagy letelepedett-
ként elismert külföldiek is.

Arról, hogy mikor és hol kell szavazni, minden választó-
polgárnak  (a külföldieknek  is)  levelet kell kapnia a válasz-
tási irodától. Ha valaki nem kapott ilyen levelet, akkor ér-
demes  bemenni  az  önkormányzat  választási  irodájára  és 
 ellenőrizni, hogy szerepel-e a választói névjegyzéken és ha 
igen, hol kell leadnia a szavazatát.

Azt, hogy az adott választókerületben kik szavazhatnak, az ún. 
választási névjegyzékből lehet megtudni. A választási név-
jegyzékben szereplő adatokat a választás kitűzésétől a válasz-
tás előtti péntekig bárki személyesen megtekintheti,  illetve ezt    
a jelöltek és a  jelölő szervezetek pénzért meg is vásárolhatják.   
Ennek feltételeiről a helyi választási irodán érdemes érdeklődni.

Milyen szervezet állíthat jelöltet?

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmé-
ben az önkormányzati választásokon párt vagy egyesület 
lehet jelölő szervezet. Az egyesület alapításának módjáról 
a www.nonprofit.hu oldalon lehet részletesebben olvasni. 

A civil társaság  a  legegyszerűbb  civil  szervezeti  forma 
egy  civil  szervezet  számára,  amely  vagyoni  hozzájárulás 
nélkül is létrehozható, nem igényel bírósági bejegyzést vagy 
regisztrációt.  Pusztán  azáltal  jön  létre,  hogy  a  tagok  ki-
nyilvánítják a létrejöttét. A C8 alapító tagsága azért válasz-
totta  ezt  a  szervezeti  formát,  mert  fontosabbnak  ítélték 
az  egyszerűségből  fakadó  előnyöket,  mint  az  esetleg-
es hátrányokat. Jelen esetben fontos, hogy a hátrányok 
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közé tartozik például az is, hogy civil társaság nem lehet   
a választásokon jelölő szervezet. Annak érdekében, hogy 
hivatalosan Pikó András a C8 jelöltje is lehessen, elkezdtük 
ugyan megszervezni a C8 – Civilek Józsefvárosért Egyesület 
bejegyzését,  azonban  sajnos  erre  végül  csak  2019  őszén,    
a választások előtt pár héttel került sor, így nem tudtuk ezt 
a szervezeti keretet használni a választási kampányban. 

Hogyan lesz valakiből hivatalosan jelölt?

Ahhoz,  hogy  valakiből  hivatalos  jelölt  legyen,  megfelelő 
számú ajánlást kell összegyűjtenie. Önkormányzati válasz-
táson a képviselőjelölt indításához a választópolgárok 1%-
ának támogatása kell, melynek pontos számáról a helyi 
választási  iroda ad tájékoztatást. Ajánlást ugyanazok tud-
nak adni,  akik szavazásra  is  jogosultak. A korábbi kopog-
tatócédula rendszer helyett ma már egy választópolgár 
több jelöltnek is adhatja ajánlását, vagyis egy ember annyi 
jelölt ajánlásgyűjtő ívét írja alá, ahányét csak akarja és mind- 
egyik érvényes lesz.

Az  ajánlóíveket  a  jelölt  a  helyi  választási  irodában  veheti 
fel, ahol pontos jegyzőkönyvet készítenek arról, hogy hány 
ívet vitt magával. Tizenhat nap áll rendelkezésre az ajánlás-
gyűjtésre,  a  kitöltött  és üresen maradt ajánlóíveket pedig    
a  megadott  határidőre  kell  visszavinni  a  helyi  választá-
si  irodába.  A  kikért,  de  elvesztett  ajánlóívért  bírságot  kell 
fizetni,  így  fontos,  hogy  ezekre  nagyon  vigyázzunk.  Ér-
demes  az  ajánlásokat  gyűjtő  aktivistákkal  átvételi  elis-

mervényt aláíratni minden egyes elvitt ajánlóívről,  így tud-
juk vezetni, hogy ki, mikor és hányas sorszámú ívet vitte el, 
majd visszatéréskor iktatni tudjuk, hogy minden ív vissza-
került-e  hozzánk.  Az  átvételi  elismervénynek  részét  kell, 
hogy képezze egy adatvédelmi nyilatkozat is.

Milyen szabályokat kell betartani   
a kampá nyolás közben?

A kampány lefolytatásához az adatvédelmi szabályok is-
meretére  és  betartására  is  szükség  van.  El  kell  dönteni, 
hogy az adott jelölt esetében mely szervezet vagy személy 
lesz az adatkezelő és adatkezelési szabályzatot kell készíte-
ni, amelyet minden aktivistának ismernie kell és be kell 
tartania.  A  szabályzat  elkészítéséhez  és  az  adatvédelmi 
sza bályok alkalmazásához érdemes elolvasni a Nemzeti   
Adatvédelmi  és  Információs  Hatóság  (NAIH)  ajánlását  a 
választásokkal kapcsolatos adatkezelésről.2 

Választási  plakátokat  az  adott  település/kerület  köz-
területein  csak  a  hivatalos  választási  kampány  indulá-
sakor,  azaz  kb.  7  héttel  a  választás  napja  előtt  lehet  ki-
helyezni.  Plakátnak  számít  minden  választási  falragasz, 
felirat,  szórólap,  vetített  kép,  embléma,  mérettől  és  hor-
dozóanyagtól  függetlenül  (vagyis a matrica  is  ide számít). 
A  kampányidőszakban  a  jelölő  szervezetek  és  a  jelöltek 
engedély  és  bejelentés  nélkül  készíthetnek  plakátot.    
A  plakáton  fel  kell  tüntetni  a  kiadó  nevét,  székhelyét  és    
a kiadásért felelős személy nevét.
2 Lásd: https://www.naih.hu/files/ajanlas_valasztas_NAIH_2019_3061.pdf

https://www.naih.hu/files/ajanlas_valasztas_NAIH_2019_3061.pdf
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Plakátot  elhelyezni magántulajdonban  álló  dolgon  a  tulaj-
donos  vagy  a  bérlő,  állami  vagy  önkormányzati  tulajdon-
ban  lévő  dolgon  pedig  a  vagyonkezelői  jog  gyakorlójának 
előzetes,  írásbeli  hozzájárulásával  lehet.  Vagyis  egy  ház 
falára csak akkor lehet kihelyezni plakátot, ha annak tulaj-
donosa,  bérlője  vagy  kezelője  beleegyezik.  Villanyoszlo-
pokra vagy lámpaoszlopokra akkor lehet kirakni plakátot, 
ha  arra  a  tulajdonos  cég  engedélyt  ad.  Fontos,  hogy  ha 
egyetlen  jelöltállító  szervezet  is  engedélyt  kap  erre,  ak-
kor  az  összes  többi  szervezet  is  használhatja  választási 
kampányolásra ezeket a felületeket.

A plakátot úgy kell  elhelyezni, hogy az ne  fedje más  jelölt    
vagy  jelölő  szervezet  plakátját,  és  károkozás  nélkül  el-
távolítható  legyen.  Nem  szabad más  jelölt  plakátját meg-
rongálni vagy leszakítani – ez akár szabálysértési bírságot is 
vonhat maga után. A plakátokat a választás után 30 napon 
belül el kell távolítani annak, aki ezeket kirakta.

Ami  a  köztéri  rendezvényeket  illeti,  az  ún.  választási 
gyűlések is a gyülekezési jog hatálya alá tartoznak. Válasz-
tási gyűlést a hivatalos kampányidőszakban  lehet  tartani, 
ami a szavazás napja előtti 50. napon kezdődik. A választási 
gyűlések célja egy  jelölt,  párt  vagy egyéb  jelölő  szervezet 
népszerűsítése  (pl.  kampánynyitó  vagy  kampányzáró 
buli)  vagy éppen a  jelöltek nyilvános számonkérése, meg - 
hallgatása  is  lehet.  A  közterületen  tartott  választá-
si  gyűlést  a  tüntetésekhez  hasonlóan  be  kell  jelenteni    
a rendőrségnek személyesen vagy az Ügyfélkapun ke resz-
tül: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/.

Választási  gyűlést  akár  zárt  térben  is  lehet  szervezni.    
Az állami és önkormányzati költségvetési szerveknek 
azonos feltételek mellett kell helyiséget és egyéb szüksé-
ges   berendezést  biztosítania  minden  jelöltek  vagy  jelölő 
szervezetnek. Vagyis, ha egy jelölt egy adott áron bérelte ki 
az önkormányzati tulajdonú helyiséget, akkor a másik jelölt-
nek sem adhatják magasabb áron. Az ötszáznál több lakos-
sal  rendelkező  településeken  állami  vagy  önkormányzati 
hatóság épületében tilos választási kampány tevékenységet 
folytatni vagy választási gyűlést tartani.

A köztéri standolás vagy pultozás is rendszeresen használt 
eszköz a választási kampányban. Ezeket a kampányidőszak 
alatt nem kell bejelenteni a rendőrségnek, de érdemes el-
lenőrizni,  hogy  az  adott  településen/kerületben  milyen 
rendelet és hogyan szabályozza a köztéri politikai szóró-
lapozást.

A szavazás napján speciális szabályok vonatkoznak   
a kampányolásra. Az általános kampánycsend intézménye 
megszűnt,  de  a  választás  napján  nem  szabad  választá-
si  gyűlést  tartani  és  a  szavazóhelyiséget  magába  foglaló 
épület bejáratától  számított  150 méteres  távolságon belül 
a  szavazás  napján  nem  szabad  kampányolni,  azaz  plaká-
tot sem lehet már aznap ezen a 150 méteres körzeten belül 
kihelyezni. A szavazás napján nem lehet politikai hirdetést 
sem közzé tenni.
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Mi a választási bizottság feladata?

Minden  jelöltnek  joga  van  ahhoz,  hogy  a  helyi választá
si bizottságban  képviseltesse  magát.  Mivel  itt  születnek 
a választással kapcsolatos döntések, és az esetleges ki-
fogások jó részét is itt bírálják el, fontos, hogy minden jelölt 
képviseltesse  magát.  A  mi  kampányainkban  jellemzően 
önkéntes jogászok vettek részt ezeken a bizottsági ülése-
ken, de jó tudni, hogy ennek a feladatnak az elvégzéséhez 
nem szükséges jogi végzettség.

Ha úgy érezzük, hogy valamelyik  jelölt kampánya nem fo-
lyik  tisztességesen,  vagy  egy  jelölt,  választópolgár  vagy 
szervezet  megsérti  a  választásra  vonatkozó  jogszabá-
lyokat, kifogást nyújthatunk be a választási bizottsághoz. 
Fontos, hogy a fővárosban a különböző típusú kifogásokat 
különböző  választási  bizottságokhoz  kell  benyújtani    
(pl.  a médiával  kapcsolatos  kifogást  a  fővárosi  választási 
bizottsághoz,  míg  a  plakátolási  szabályok  megsértésére 
vonatkozó kifogást a helyi választási bizottsághoz), ezért 
mindig alaposan nézzünk utána, hogy megfelelő helyre cí-
mezzük  a  kifogásunkat.  A  kifogás  megírásához  itt  lehet 
további  segítséget  találni:  http://valasztasz.tasz.hu/onk-
jelentsd-a-jogserto-vagy-erkolcstelen-kampanyt/ 

A  kifogás  jogszabályban  meghatározott  követelménye-
it fontos betartani, mert a választási bizottság csak   
a törvénynek megfelelő kifogást bírálja el. Kifogást a köz-
ponti  névjegyzékben  szereplő  bármely  választópolgár 

benyújthat, azaz nem feltétel, hogy az adott választókerület-
ben  szavazásra  legyen  jogosult.  A  kifogást  úgy  kell  be-
nyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés 
elkövetésétől  számított  harmadik  napon  megérkezzen    
a  választási  bizottsághoz.  A  kifogást  írásban  –  személye-
sen,  levélben,  faxon  vagy  emailben  –  lehet  benyújtani  és   
a bizottságnak 72 órája van, hogy elbírálja azt. Ha az adott 
választási bizottság elutasítja a kifogást,  lehet fellebbezni 
és jogorvoslatért egészen a Kúriáig el lehet menni. Ha  a bi-
zottság a kifogást megalapozottnak találja, akkor eltilthatja 
a felet a jogsértő tevékenységtől vagy akár pénzbírsággal is 
sújthatja a jogsértő felet.

Udvarhelyi Tessza3 

 

3  Köszönjük Szabó Attilának, a TASZ munkatársának a fejezet írásában nyújtott segítséget.

http://valasztasz.tasz.hu/onk-jelentsd-a-jogserto-vagy-erkolcstelen-kampanyt/ 
http://valasztasz.tasz.hu/onk-jelentsd-a-jogserto-vagy-erkolcstelen-kampanyt/ 
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Mind Bolba Mártára, mind Pikó Andrásra igaz, hogy bár 
különböző mértékben, de korábban is ismertek voltak  a he - 
lyi és országos közéletben, ami fontos szempont lehet 
(noha  nem  feltétel)  minden  induló  esetében.  Azon  kívül, 
hogy mindketten a kerületben laknak, Márta a Józsefváros-
ban dolgozik evangélikus lelkészként, András pedig rádiós 
műsorvezetőként  és  helyi  civil  aktivistaként  vált  ismert-
té.  Noha  sok  esetben  nem  érhető  el  előzetesen  ilyen 
mértékű   nyilvánosság,  vagy  nincs  olyan  jelölt,  aki  erre 
alkalmas lenne, mindenképpen fontos, hogy legalább   
a  jelölőszervezetnek  legyen  már  a  választási  kampány 
előtt is érdemi online és offline jelenléte is a településen/
kerületben (pl. akciók, Facebook-oldal). 

Bár minden szervezetben és településen más és más szem-
pontok  érvényesülhetnek  abban,  hogy  ki  számít  jó  jelölt-
nek, összességében biztos, hogy egy jó jelölt felkészült, 
ismeri a választókerületet, és hajlandó gyorsan tanulni. 
Magabiz tos, vagy segítséggel azzá tud válni. Nagy munka-
bírásúnak  kell  lennie,  és  nagyvonalúnak  is,  aki  nem  esik 
könnyen kétségbe. A konfliktus elől nem térhet ki, a megol-
dásokon kell fáradoznia és képesnek kell lennie arra, hogy 
tanácsokat  fogadjon  el  a  társaitól.  Bírnia  kell  a  többség 
bizalmát.  És  végül,  bármilyen  nagyszerű  egyéni  teljesít-
ményre képes, bármilyen vonzereje  is van, nagyon fontos, 
hogy csapatjátékos legyen és közösségben gondolkodjon.
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Hogyan választjuk ki a jelöltet?

A Józsefvárosban mind Bolba Márta, mind Pikó András 
esetében  a  jelölt  kiválasztása  korábbi  események  szinte 
természetes folyománya volt, noha András esetében már 
sokkal  tudatosabban  terveztük meg a  jelölt kiválasztását, 
amelyről alább írunk részletesebben. Győri Péter személyé-
ben egy olyan jelölt vállalta a jelöltséget a 2018-as időközi 
kampányban, aki kerületi lakos és nagy tapasztalattal ren-
delkezik az önkormányzatiság terén, ugyanakkor nem is-
mert a kerületiek között és sem a megismertetésére, sem 
egy  hatékony  kampány  felépítésére  nem  volt  ideje  a  civil 
önkéntesekből és párt-delegáltakból álló csapatnak.

A  döntést  elősegítő  adottság  volt mindhárom  helyzetben, 
hogy  a  helyi  közösségben  alapvetően  nem  volt  rivalizálás 
a  jelölést  illetően.  Ez  nem  mindenhol  áll  fenn,  de  lénye-
ges, hogy a döntés után mindenki vesse magát alá a közös 
akaratnak.

Jól szemlélteti ezt a folyamatot az, ahogyan Pikó András 
a  C8  polgármesterjelöltjévé  vált.  A  Győri  Péter  polgár-
mesterségéért indított kampányban Pikó András a kommu-
nikációért felelős önkéntes volt. A kampány után közvetlenül 
néhányan megkérdezték már őt, hogy később érdekelné-e 
őt  a  polgármesterség,  a C8 plenáris  ülésén pedig  először 
2019. január elején merült fel a téma, amelyről ezt írja az ott 
készült  jegyzet:  „Pikót több megkeresés érte, hogy lenne-e 
polgármesterjelölt a kerületben. András ezt feltételekkel   

fontolgatja. Kérdése, hogy van-e erre támogatás, mert csak   
akkor menne ebbe bele, ha van rá esély, hogy nyerünk.  A jogi   
körülmények is befolyásolják ezt. András egyik felté tele  a 
pártok együttműködése. Ehhez le kéne ültetni a pár tokat.” 
Ekkor  a  szervezetben  az  a  döntés  született,  hogy  ennek 
fényében folytassunk tárgyalásokat a pártokkal, amelynek 
koordinálására létrehoztuk a politikai munkacsoportot. 
Ezen belül a tárgyalásokat a pártokkal Pikó András vezette. 
Néhány  héttel  később  a  szervezet  szimpátiaszavazást 
tartott a plenáris ülésen a következő kérdésben:  „Ha a C8  
o lyan helyzetbe kerül, hogy állíthat civil jelöltet, akkor el-
fogadjuk-e, hogy ez a jelölt Pikó András legyen, ha szeretne 
jelölt lenni?” Erre  minden  jelenlévő  igennel  szavazott.   
A szervezet megállapodott abban, hogy a pártokkal való 
egyeztetéshez  összeállítunk  egy  feltételrendszert.  En-
nek  néhány  sarokpontját  meghatározta  a  plenáris  ülés,    
a  részletek  kidolgozásával  pedig  megbízta  a  politikai 
 munkacsoportot, azzal a feltétellel, hogy a végén ismét   
a plenáris szavaz róla.

Ha egy szervezetben több jelölt is van, a riválisok között 
dönteni kell, aminek a pártokban van kiérlelt, de lelkileg 
nem könnyű gyakorlata (pl.  jelölőbizottság felállítása,  jelö  - 
l és vagy önjelölés, titkos vagy nyílt szavazás). Erről érdemes 
tájékozódni még akkor is, ha nem feltétlenül fogjuk használ-
ni a bevett formákat, stratégiákat. A C8-ban végül egyetlen 
esetben indítottunk el ilyen jellegű kiválasztási folyamatot, 
amikor 2019 májusában a közös kompenzációs listára akar-
tuk megnevezni a C8 jelöltjét. 
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A C8 stratégia-alkotása során egyhangúlag arra jutottunk, 
hogy ezt a helyet a C8 egy nő tagja töltse be, mert úgy lát-
tuk, hogy mind az egyéni, mind a listás jelöltek között jelen-
tősen több a férfi, mint a nő, ami ellentmond a C8 nemek    
közötti  egyenlőségről vallott elveinek. Ennek a személynek  
a  kiválasztása  kétfordulós  volt.  Először  arra  kértük  a  C8 
tagjait,  hogy  jelöljenek max.  két  főt  a  C8  nő  tagjai  közül.   
A folytatásban mindenki szóba jött  jelöltként, aki  legalább 
3  szavazatot  kapott,  majd  körbekérdeztük  a  jelölteket, 
hogy  ki  vállalja,  és  a  fennmaradó  jelöltek  között  plenáris 
szavazást tartottunk,  így Mohai Andrea került fel a  listára. 
A szavazásokat egy online eszközzel végeztük el, hogy ne 
kelljen minden alkalommal személyesen találkozni.

Hogyan készül fel a jelölt?

A  jelöltnek  komolyan  kell  vennie  a  saját  felkészülését. 
Márta,  Péter  és  András  is  jelentős  részben  úgy  készült 
föl, hogy az addiginál is több emberrel beszélgetett     
a  kerület/negyed  gondjairól  és  a máshol  sikeresen  alkal- 
mazott  meg oldásokról.  Sokat  jártak-keltek  az  utcákon, 
 köz tereken, ismerkedtek és beszélgettek a helyi kisboltok-
ban, a bölcsődében vagy éppen a gyerekorvosnál. Mindket-
ten  beszéltek  olyan  szakemberekkel  és  ismerősökkel  is, 
akik  belülről  ismernek  egy  önkormányzatot,  valamint  fel-
keresték a helyi szociális intézmények és civil szervezetek 
egy részét is. Végül több kommunikációs és egyéb területen 
aktív szakembertől is kértek tanácsokat.

Milyen támogatásra van szüksége a jelölt
nek a kampány során?

A  jelöltnek  a  kampány  alatt  feltétlen  támogatásra  van 
szüksége,  és  ha  felmerülnek  kétségek  az  indulással  vagy    
a  jelölttel  kapcsolatban,  ezeket  a  kérdéseket  fontos  át-
beszélni.  A  kiérlelt  és  közös  álláspont  a  jelölt  kétségeit 
is  eloszlatja  vállalása  helyességét  illetően.  A  jelöltnek    
a  kampány  idején  is  szüksége  van  a  visszajelzésekre, 
vitákra és felkészítő próbákra. Nagyon fontos, hogy miköz-
ben  tiszteletben  tartjuk  az  autonómiáját,  ne  maradjon 
egyedül – mindenhol legyen vele ott valaki, akivel átbeszél-
heti, értékelheti az eseményt, fellépést, szereplést vagy 
tár gyalást.

Dallos Jutka – Udvarhelyi Tessza
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KAMPÁNYCSAPAT Közösségi kampányt csak közösségi módon lehet meg 
  valósítani,  és  ehhez  kell egy csapat, bármekkora tele-
pülésen / kerületben is szerveződünk.

A közös munka alapjait érdemes a kampány elején lefek-
tetni,  hogy  végig  mindenki  számára  érthető  és  átlátható 
legyen  a  kampány  struktúrája,  a  különböző  szerepek  és 
döntéshozatali szintek. A C8 esetében a kampány során az 
egész szervezetet érintő döntéseket mindig az ún. plenáris 
ülésen  kellett  meghozni.  A  kampány  alapvető  tervét  és     
a politikai stratégiát is a plenáris gyűlés fogadta el. A nagy 
döntések meghozatala után azonban a kampány napi 
működtetését érintő döntéseket és a feladatok irányítását 
a szervezet átadta a kampánystábnak, amely a kampány-
főnökön  keresztül  havonta  tartott  beszámolót  a  plenáris 
ülésen.

Az általunk szervezett kampányokban kulcsszerepe van   
a kampányfőnöknek (vagy kampánykoordinátor), aki le-
veszi a szervezési terheket a jelölt(ek) válláról és lehetővé 
teszi, hogy a jelölt a tartalmi kérdésekre tudjon koncentrál-
ni,  hiszen  a  jelöltnek  nem  a  szervezés  a  feladata,  hanem 
szerepel, kommunikál, ismerkedik és ismertet, kapcsolato-
kat gyűjt, meggyőz, fórumot tart. Egy politikai kampányban 
szükség  van  egy  olyan  vezetőre,  aki minden  részletet  lát, 
összehoz,  adatokat  gyűjt  és  elemez,  feladatokat  ad  ki  és 
értékel, vitára bocsát és aztán a végrehajtást is menedzseli.



42 43

KAMPÁNYCSAPAT

A kampányfőnök felelt a kampányon belül a stratégia gya-
korlatba  ültetéséért  is,  miközben  az  egyes  akciók,  ese-
mények  és  feladatok  részleteit  a  koordinátorok  és  a  kü-
lönböző  munkacsoportok  dolgozták  ki  és  valósították 
meg.  A  kampánnyal  kapcsolatban  a  C8 minden  tagjának, 
az ön kénteseknek és a pártok aktivistáinak is volt lehe-
tősége  ötleteket  és  véleményeket  megfogalmazni  több 
Facebook-csoport,  levelezőlista  és  a  rendszeresen  meg-
szervezett  önkéntes  találkozók  keretében.  Ezzel  együtt 
a  végső  döntés mindig  a  kampánystábé,  és  azon  belül  is 
a  jelölté volt. Ez az állapot szigorúan a  jelölt személyének 
nyilvánosságra hozatalától a választás napjáig tartott, ami 
után a C8 plenáris gyűlése visszanyerte minden hatáskörét 
a szervezet működésére vonatkozóan.

A Mártát a Magdolnának! és a Pikót Polgármesternek! 
kampányban a csapat hasonló módon, koncentrikus körök-
ben szerveződött, de kicsit eltérő rendszerben.

Mártát a Magdolnának!

A Mártát a Magdolnának! kampányban három kört lehetett 
megkülönböztetni:  a  belső körben a kampánystáb tag-
jai  voltak,  akik nagyrészt a Közöd Civil  Társaság  tagjaiból 
kerültek  ki.  Ennek  a  belső  körnek  kb.  tíz  tagja  volt,  akik 
között  meghatároztunk  felelősségi  és  szakértői  területe-
ket,  mint  például  a  helyismeret,  a  mozgósítási  tapaszta-
lat,  a kommunikáció, a  jogi ügyek és a politikai  stratégia. 
Azokra a területekre, amelyeknél hiányokat találtunk,  olyan 

embereket  kértünk  fel,  akiket  jól  ismertünk,  megbíztunk 
bennük és hajlandóak voltak ilyen rövid idő alatt intenzíven 
elköteleződni  az  ügyünk  mellett.  Így  került  be  a  csapat-
ba  az  önkéntes  jogász  és  a  kampány  koordinátora  is,  aki 
egy  lakhatási  érdekvédelmi  csoport  alapítójaként  nagy 
tapasztalattal  rendelkezett  a  hosszabb  távú  kampányok 
szervezésében. 

A  belső  körön  túl  létrehoztunk  egy  tanácsadói kört is, 
akik  különböző  területek  szakértőiként  vettek  részt    
a  mun  kában.  A  tanácsadók  elsősorban  kommunikációs 
(pl.  Facebook  hirdetések,  sajtófelkészítés)  és  mozgósítá-
si feladatokban (pl. kopogtatás módszertana, aktivisták 
felkészítése) segítettek nekünk és elsősorban újságírók és 
közösségszervezők közül kerültek ki. A tanácsadókkal ese-
tenként külön  találkozókat  is  tartottunk, hogy az operatív 
feladatokat részletesen átbeszéljük. Mivel szerettünk volna 
erőteljes  vizuális megjelenést,  a  csapat  fontos  tagjai  vol-
tak a fotósok, akik a kampány minden mozzanatát doku-
mentálták, és a grafikus, aki megalkotta a kampány arcu-
latát, és két hónapon keresztül minden tevékenységünknek 
vizuális formát adott.

A legszélesebb kört az aktivisták alkották, akik szintén 
önkéntesként csatlakoztak a csapathoz. Őket több helyről 
toboroztuk. A kampány elején listát készítettünk azokról az 
emberekről – ismerőseink, civil harcostársaink, barátaink, 
ismerőseink ismerősei –, akikről úgy gondoltuk, érdekelheti 
őket a részvétel. Őket emailen, telefonon vagy személyesen 
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kerestük fel és kértük meg, hogy csatlakozzanak a csapat-
hoz.  Ezen  kívül  nyílt  felhívást  is  közzétettünk,  amelyben 
aktivistákat  kerestünk  a  kampányhoz.  Az  ajánlásgyűjtés, 
kopog tatás és standolás során is toboroztunk önkéntese-
ket.  Az  aktivisták  harmadik  nagy  csoportját  a  kampányt 
kívülről támogató pártok és szervezetek önkéntesei adták.

Mi  nem  gondoltunk  rá,  de  utólag  javasoljuk,  hogy  még 
egy  ilyen kicsinek mondható kampányban  is  legyen külön 
önkéntes koordinátor, aki kizárólag az aktivisták munkáját 
segíti és  irányítja. Ő az, aki minden kopogtatás, standolás 
és választópolgárokkal való találkozás után meghallgatja az 
aktivistákat,  tanácsot ad, segíti a ventilálást és biztosítja, 
hogy mindenki elismerést kapjon a munkájáért. Ha ennek 
a  feladatnak külön  felelőse van,  több  lehetőség  lett  volna    
a csoportos és személyes találkozókra és egyeztetésekre is, 
így még demokratikusabban és bevonóbb módon szervez-
hettük volna a kampányt. 

Jó, ha van külön kommunikációs koordinátor is, aki segít 
kidolgozni a kommunikációs stratégiát, a tanácsadókkal 
együtt folyamatosan gyártja a kreatív tartalmakat, és tartja 
a  kapcsolatot  a  sajtóval. Mivel  nálunk ennek a  feladatnak 
sem volt külön felelőse, a kampány koordinátorára túl sok 
teher  hárult,  illetve  sokszor  a  jelöltnek  kellett  azokkal  az 
újságírókkal is kommunikálnia, akik ellenséges szándékkal 
közelítettek.

Sajnos saját videós stábot nem sikerült létrehoznunk, ami 
miatt a saját videós  tartalmaink gyengére sikerültek. Fel-
ismerve, hogy nem mindig a profizmus, hanem a tartalom   
a  lényeg,  mi  magunk  is  elkezdtünk  egyszerű  eszközök-
kel (mobiltelefon) videózni, és néhány alkalommal az ese-
ményekről élő közvetítést is adtunk a Facebookon. Tapasz-
talatunk  szerint  az  egyszerű  eszközökkel  készült  videók 
– még ha nem  tökéletes minőségűek  is  – a  szöveges  tar-
talomhoz képest sokkal nagyobb közönséget érnek el.   
A saját  videós stáb hiányát az  is  ellensúlyozta,  hogy Már-
ta személye és az egész kampány egy online közösségi 
platform érdeklődését felkeltette,  így a Nyolc óra negyven 
csapata végigkísérte szinte minden lépésünket és hetente 
készített videós összefoglalót a kampányról. Ez nekünk ha-
talmas segítség volt, de a megvalósítása nem rajtunk múlt.

Mivel a grafikai, fotós és videós feladatokhoz szaktudás 
szükséges,  mindenképpen  érdemes  előre  feltérképezni 
az  ismerőseinket, barátainkat és  támogatóinkat, hogy kik 
azok, akik értenek ezekhez a munkákhoz és hajlandóak sok 
energiát beletenni a kampányba.

Pikót Polgármesternek!

A Győri-kampányban több mint 120 önkéntes kapcsolódott 
be a C8 munkájába, és ezek közül maradt egy elszánt mag 
– közel 30 fő – akik szervezetépítésbe kezdtek és elkötelez-
ték magukat a következő évi kampány előkészítésére.
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A Pikót Polgármesternek! kampányban, amely sokkal 
nagyobb  léptékű  volt  és  több  embert  is  mozgatott  meg, 
a stáb tagjai sokkal szűkebb kört alkottak: a polgár-
mesterjelölt,  a  szervezésért  felelős  kampányfőnök,  a  po-
litikai  kapcsolatokért  felelős  kampányfőnök,  a  kommu-
nikációs vezető, valamint az önkéntes koordinátor.

Ezen  a  szűk  stábon  kívül,  ami  minden  héten  legalább 
egyszer  összeült,  különböző  állandó és ad hoc munka
csoportok működtek, melyeknek egy része már a kampány 
előtt  is  létezett,  és  amelyekben  a  C8  tagjai  vettek  részt. 
Ilyen volt a politikai munkacsoport, amely a C8 és a pár-
tok  közötti  viszonyt  egyengette  (ennek  szerepét  egy  idő 
után átvette a kampánystáb), a részvételi munkacsoport, 
amely  a  részvételi  programírást  és  a  közösségi  akciókat 
szervezete, a mozgósítási munkacsoport, amely a választók 
mozgósításának stratégiáját dolgozta ki és a befogadás és 
növekedés munkacsoport, amely az önkéntesek toborzását 
és  integrációját  tűzte  ki  célul.  Ezen  kívül,  számos  koor-
dinátort jelöltünk ki a C8-on belül a folyamatok és feladatok 
menedzselésére, mint például a kampányközpontunkkal 
kapcsolatos  feladatok  koordinátora,  a  programírás  koor-
dinátora,  a  kampányzáró  esemény  és  a  választásfigyelés 
koordinátorai, valamint az állandó fotósok és videósok.

Ebben  a  kampányban  is  fontos  szerepet  kaptak  a  külön-
böző  tanácsadók és segítők, akik nem tudtak folyama-
tosan velünk  lenni, de egyes stratégiai pontokon kikértük 
a véleményüket vagy kértük a segítségüket. Tanácsadóink/

segítőink voltak  többek között a kommunikáció és a poli-
tikai stratégia területén, valamint a jelöltünk nyilvános ar-
culatának kidolgozásában is sok külső segítséget kaptunk.

Ebben a kampányban a korábbiaknál még több embert 
sikerült  megmozgatnunk  és  önkéntesként bevonnunk.   
A Mártát a Magdolnának! kampányból tanulva ennek a fe-
ladatnak sokkal nagyobb figyelmet szenteltünk és fokoza-
tosan egyre több embert vontunk be az önkéntesekkel és 
aktivistákkal  való  kapcsolattartásba,  a  munkájuk  koor-
dinálásába.  (Erről  részletesebben  lásd  az  „Önkéntesek 
 toborzása és szervezése” részt.)

A legtávolabbi kapcsolatunk a 12 egyéni jelölttel és az 
ő ket  támogató pártokkal volt, akik az eredeti megegyezés 
szerint  a  saját  kampányaikat  vitték,  velünk  közös  koor-
dinációban, amit a heti egyszeri közös találkozó és a közös 
levelezőlista biztosított. A választás napjának közeledtével 
egyre  szorosabban  működtünk  együtt  a  jelöltekkel  és    
a pártjaikkal  is,  ahogyan egyre  több segítségre volt  szük -
ség a kopogtatásban, standolásban vagy éppen plakátolás-
ban.

Udvarhelyi Tessza
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Minden kampányhoz elengedhetetlen, hogy legyen egy 
főhadiszállás,  ahol  a  rendszeres  találkozókat  tarthatjuk, 
közösségi eseményeket tudunk szervezni és a kampányhoz 
szükséges eszközöket tároljuk. A megfelelő tér kulcskérdés 
egy közösségi kampány sikeréhez, a helyszínkeresés pedig 
nagyon sok energiát emészthet fel. Már a kampány indítá-
sakor  érdemes  feltérképezni  a  településen/kerületben 
található lehetséges helyszíneket és azt, hogy milyen jellegű 
rendezvényt hol lehet megtartani. Jó már előre megismerni 
a településen működő más civil szervezeteket, ismerkedni   
a  tagjaikkal,  és  hasznos  lehet  az  önkormányzati  intéz-
mények alkalmas helyiségeit és a megfelelő illetékeseket is 
megismerni.

A  Mártát  a  Magdolnának!  kampányban  sajnos  nem  talál-
tunk  olyan  helyszínt,  ami  mindezen  funkcióknak  megfe-
lelt  volna  és  ezért  külön  helyszínen  tartottuk  a  zártkörű 
szervezési találkozókat és egy másik helyen tároltuk    
a kampányhoz szükséges anyagok nagy részét, valamint itt 
dolgozott a kampánykoordinátor  is.  Ide a nap  12 órájában 
 bármikor  lehetett  jönni,  a  fárasztó  standolás,  kopogtatás 
után  le  lehetett  rogyni egy üdítő mellett, és szinte mindig 
lehetett ismerőssel beszélgetni. De itt lehetett a plakát  ra-
gasztó anyagot vödörben kikeverni, kasírozni vagy tombola-
tárgyat gyűjteni is. A szervezési munkákon túl a közösségi 
programokhoz  is  szükségünk  volt  helyekre,  erre  a  célra    
a kerület különböző civil szervezeteinek tereit kaptuk meg 
ingyenesen.
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A Győri kampányban is hasonló volt a helyzetünk, de  a ko-
rábbi  helyen  már  nem  minden  programot  rendezhettünk 
meg, a nyilvánosságot ki kellett zárnunk. Az ajánlásgyűjtés 
sűrű, nagyon sok aktivistát megmozgató jó két hetében egy 
baráti kereskedő biztosított számunkra napi 10 órában he-
lyet – hálánk örökké üldözni fogja. A standoláshoz szüksé - 
ges pultokat és csomagokat egy lakóház udvarán és egy   
másik  kereskedő  raktárszerű  helyiségében  tarthattuk.    
Az  egyik  együttműködő  pártszervezet  helyiségeit  rendel - 
kezésünkre  bocsátották,  ott  raktározhattuk  a  szóró-
anyagainkat,  pultunkat.  Végül  a  közös  eredményvárónak 
is  ők  biztosították  a  közös  helyszínt  és  a  szükséges  esz-
közöket.

A  Pikót  Polgármesternek!  kampányban  sikerült  egy  olyan 
helyet találnunk, amely egyszerre töltötte be mindhárom 
funkciót – ez nagyon szerencsésnek és fontosnak bi-
zonyult. Ez a hely valódi második otthonná vált nemcsak 
nekünk,  hanem  a  velünk  együttműködő  szervezeteknek 
és aktivistáknak is. Napközben itt tudtak dolgozni a pár-
tok  képviselőjelöltjei,  a  kampánykoordinátor,  az  önkéntes 
koordinátor és egyébként pedig bárki, aki közösségben 
szeretett volna lenni. A helyszín gondozását a C8 tagjai vál-
lalták, akik a helyiséget, a kampányeszközöket, plakátokat 
is gondozták és általában a helyiség állapotáért feleltek, és 
itt láttuk vendégül, fogadtuk be az Andrással együttműködő 
pártok aktivistáit. Itt tartották ők is a plakátjaikat, festékes 
edényt,  mindenféle  eszközt.  Itt  tartottuk  együtt  és  külön 
is a megbeszéléseket és elég tágas volt még az 50-60 fős 

önkéntes találkozóinkhoz is. Végül a kampány utolsó nagy 
eseményét, az eredményvárót is ezen a helyen tartottuk, 
ahol több száz ember zsúfolódott be a térbe életünk egyik 
legizgalmasabb estéjén.

Közterületi események

A köztéri események szervezéséhez jó tudni, hogy 2018 óta 
a választási gyűlést a kampányidőszakban is be kell jelen-
teni a rendőrségnek.

A közterek használata a mi esetünkben  legtöbbször gond 
nélkül megvalósult, de a Mártát a Magdolnának! kampány-
ban egy esetben a közterület-felügyelet megpróbálta meg - 
akadályozni,  hogy  használjuk  a  Teleki  téri  színpadot.    
A tér használati jogát végül hosszas egyeztetés és helyszíni 
vita után sikerült kivívni magunknak. A Pikót Polgármester-
nek  kampányban  az  egyik  köztéri  eseményünkön  kisebb 
botrány alakult ki amiatt, hogy a kerületőrség a rendezvény 
végén,  éppen  a  polgármesterjelölt  beszéde  előtt  lekap-
csolta az áramot, arra hivatkozva, hogy erre nem kértünk 
engedélyt  –  miközben  éppen  ők  kötötték  rá  az  áramra    
a hangosító berendezéseket az esemény elején. Mivel a ki-
ala kult  helyzet  jogilag  eléggé  átláthatatlan  volt,  azt  java-
soljuk mindenkinek, aki köztéri rendezvényt szervez, hogy 
ezt ne csak a rendőrségen jelentse be, hanem tájékozódjon 
az áramvételi és egyéb infrastrukturális lehetőségekről is,    
és arról, hogyan kell ezeket megbízhatóan használni. 
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Finanszírozás és egyéb erőforrások

Mindhárom  kampányunk  szinte  teljesen  az  önkéntes 
munkára  épült.  Voltak,  akik  jelképes  összeget  kaptak  az 
elvégzett  munkájukért,  illetve  a  kampánykoordinátor  is 
kapott  mindkét  esetben  szerény  juttatást  azért,  hogy 
teljes  idejét  és  energiáját  a  kampánynak  szentelhesse  és    
a felmerült költségeit fedezzük.

Mindkét kampány alapját a közösségi erőforrások adták.    
A kampányok elején becslést készítettünk a kiadásaink ról 
és  közösségi  adománygyűjtést  kezdeményeztünk.  Meg - 
nyitottunk egy kampányszámlát a  jelölt nevére, amit kife-
jezetten a kampánnyal kapcsolatos bevételekhez és ki adá-
sokhoz használtunk. Ezt rendszeresen hirdettük a  jelöl tek 
és a kampányok Facebook oldalán és arra biztattuk az em-
bereket, hogy akár 1000 forinttal is támogassanak minket.

A  hatályos  adózási  szabályok  szerint  a  jelöltnek  nyújtott 
adomány  ajándéknak  minősül,  amely  után  egy  adomá-
nyozótól maximum 150.000 Ft összegig nincs személyi jöve-
delemadó-fizetési  kötelezettség.  Adományozóinkat  ezért 
arra kértük, hogy egy ember ennél  többet ne adományoz-
zon a jelöltnek, mert szerettük volna, ha teljes átláthatóság 
mellett minden fillért közvetlenül a kampányra költhetünk. 

A  kampányhoz  szükséges  pénzösszeg  függ  a  település/
kerület méretétől és attól  is, hogy a versenytársak milyen 
erő forrásokat  mozgósítanak  –  a  mi  esetünkben  jelentő    - 

seket.  Más  helyzetben  ennél  jelentősen  kisebb  összeg  is 
 elegendő  lehet.  A  Mártát  a  Magdolnának!  kampányban 
 összesen 36 magánember kb. 1 millió forintot adott össze,  
ami pontosan fedezte a költségeinket. A Pikót Polgár-
mesternek!  kampányban  sokkal  nagyobb  erőforrásokat 
 kellett megmozgatni, hiszen sokkal több embert kellett 
elérnünk.   A  teljes költségvetés, amiből gazdálkodtunk, 7,2 
millió  forint  volt.  Itt  a  költségek  jelentős  részét  magán-
személyek kis és nagyobb adományaiból fedeztük, de a pol-
gármesteri  kampányhoz  hozzájárult  a  Momentum Mozga - 
lom  is,  illetve  Karácsony  Gergely  főpolgármesteri   kam - 
pánya is  (pl. plakátokkal).

A  bevételeket  és  költségeket mindkét  kampányban  külön 
felelős  vezette,  a  kampányok után pedig nyilvános poszt-
ban számoltunk el a költségekkel.

A  pénzügyi  támogatás  mellett  nagyon  sok  természet
beni adományt és segítséget kaptunk az önkéntesektől, 
cégektől, civil szervezetektől és pártoktól is. A hiányzó erő-
forrásokat a közösség mindig kipótolta. Amikor valamire 
szükségünk  volt,  forró  drótként ment  körbe  az  aktivisták 
és szimpatizánsok körében, hogy kitől lehetne ingyen vagy 
nagyon olcsón beszerezni a hiányzó eszközt vagy szolgál-
tatást.  Megfelelő  információterjesztéssel  szinte  mindent 
meg tudtunk oldani, csak több energiával és lassabban, mint 
egy hivatalos jelölő szervezet, ami rendelkezik előzetes in-
frastruktúrával.

Dallos Jutka – Udvarhelyi Tessza 
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 szükségessége

A C8 tagjait a helyi és országos közügyek iránti érdeklődés, 
a hatalomban lévő kerületvezetés politikájával szembeni el-
lenérzések, az ellenzéki pártok tevékenységével kapcsola-
tos elégedetlenség, a demokratikus politizálás iránti igény 
és az erős cselekvési vágy hozta össze. A korábbi időszak 
tapasztalatai alapján azt is tudtuk, hogy a kerületi ellenzéki 
politizálásban egyfajta vákuum alakult ki, vagyis lehetőség 
van  arra,  hogy  a  helyi  közügyekkel  aktívan  foglalkozó  ci-
vil  szervezetként a C8 polgármesterjelöltet állítson. Mind-
ez  komoly  összetartó  erőt  jelentett,  de  önmagában  nem 
lett volna elegendő egy sikeres választáshoz és győzelem 
esetén  a  sikeres  kormányzáshoz.  Szükség  volt  arra,  hogy 
közös, mindannyiunk által elfogadott  választ  tudjunk adni    
a következő kérdésekre: 

1. Mi  az,  amit  el  szeretnék  érni? Mi  a  víziónk  a  kerület 
jövőjéről?  Mit  szeretnénk  megváltoztatni?  Melyek 
azok a legfontosabb problémák, amiket meg akarunk 
oldani,  és  ennek  során  milyen  eszközöket  kívánunk 
használni? 

2. Mely politikai erőkkel és milyen feltételek mellett tu-
dunk és akarunk a céljaink elérése érdekében együtt-
működni? 

3. Kiket  akarunk  megnyerni  a  választási  győzelem 
érdekében, kiknek a szavazatára számítunk? 
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A  fenti  kérdésekre  adott  válaszok  alkotják  a  politikai 
stratégiát.  Ezek  a  kérdések  szorosan  összefüggnek 
egymással, a válaszainkat hosszú, többlépcsős folyamatban 
alakítottuk ki. Először a tágabb kereteket, a nagy összképet 
rajzoltuk  fel, majd  újabb  és  újabb  körökben  közelítettünk    
a részletek felé, figyelembe véve az egyes kérdésekre adott 
válaszaink egymásra tett hatását is. A fenti kérdések tisz-
tázása  nélkül  nem  tudtunk  volna  sikeres  kampányt  végig 
vinni.

A  politikai  stratégia  kialakításához  szükséges,  hogy 
a szervezetnek magának legyen stratégiája, vagyis 
elengedhetetlen annak meghatározása, hogy mi a közös 
víziónk és hogyan határozzuk meg saját társadalmi külde-
tésünket. Ez szükséges feltétele a későbbi közös, egy irány-
ba húzó cselekvésnek és annak, hogy a menetközben csat-
lakozók pontosan  tudják, mihez csatlakoznak. A stratégia 
munka közben iránytűként is szolgál a döntéshozatal során, 
segítséget nyújt abban, hogy esetleges taktikai szempon-
tok ne térítsenek el közös céljainktól. 

A  C8  stratégiáját  hozzáértő  facilitátor  segítségével  egy 
kétnapos  összejövetelen,  konszenzussal  alakítottuk  ki. 
Ezt  megelőzte  egy  belső  kérdőív,  többek  között  a  követ-
kező  kérdésekkel:  Milyen  lenne  az  ideális  Józsefváros, 
ahol szívesen élnél? Hogyan tudna a C8 hozzájárulni ennek 
a  víziónak  a  megvalósításához?  Milyen  tevékenységek-
kel, szervezeti formával, döntéshozatali mechanizmussal 
tudnánk ezeket a célokat megvalósítani? Milyen értékeket 

kell a C8-nak képviselnie ahhoz, hogy ez a vízió megvaló-
sulhasson?  Ennek  a  víziónak  a  megvalósításához  milyen 
célcsoporton keresztül kellene eljutnunk? Kiket szólítsunk 
meg?

A kérdésekre adott válaszokat egy közös tárhelyen megosz-
tottuk egymással,  így a résztvevők már előzetesen megis-
merhették egymás elképzeléseit. Ezek az elképzelések 
nem  álltak  távol  egymástól,  de  szükség  volt  a  további 
összecsiszolásra. A stratégia-alkotásban nem vett részt 
mindenki, részben időhiány miatt, részben azért, mert nem 
mindenkinek  fekszik  az  ilyen  fajta  tevékenység.  Vannak 
olyanok,  akik  inkább  a  közös  cselekvésben  találják  meg       
a maguk  feladatát  és  kevésbé  az  elvi  megközelítések  ki-
dolgozásában. Fontos, hogy senkire ne erőltessünk rá olyan 
tevékenységet, amihez nincs kedve, vagy ami távol áll az 
egyéniségétől. Ennek ellenére természetesen a kialakított 
stratégiát a teljes tagság körében szavazásra bocsátottuk, 
amit elektronikus úton bonyolítottunk le. 

A stratégiánk fő részei a következők: a közös társadalmi vízió; 
a vízió megvalósítását gátló  fő akadályok meghatározása; 
mi mit vállalunk a vízió megvalósítása érdekében  (misszió 
vagy küldetés) és milyen fő beavatkozási területeket látunk 
rövid távon. Alapvető stratégiai döntésünk volt, hogy válasz-
tási programunkat lehetőség szerint a közösségi részvétel 
módszerével igyekezzünk kialakítani. 
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A C8 stratégiájának két fontos részlete: 

„VÍZIÓ – amiért dolgozunk

Olyan Magyarországért dolgozunk, ahol egymás tisztelete, az 
egymás iránti bizalom, a szolidaritás, a méltányosság, a nyi-
tottság,  a  fenntarthatóság,  az  emberi  szabadságjogok  tiszte-
lete, az igazságosság és a méltóságteljes emberi élethez való jog 
érvényesül. 

Olyan Magyarországért dolgozunk, ahol létezik a demokratikus 
alapkonszenzus,  és amelyben a különböző  társadalmi helyzetű 
emberek  együtt  élnek  és  folyamatosan  és  átlátható  módon 
egyeztetik az érdekeiket. Ezen belül a roma képviselet és a női 
egyenjogúság kiemelten fontos számunkra.

Elutasítjuk  a  társadalmi  csoportok  hatalmi  érdekű  szem-
beállítását,  az  uszítást,  a  gyűlöletkeltést,  a  bűnbakkeresést, 
a  jövő  felélését  a  rövid  távú  érdekek  érdekében,  valamint  a 
magánérdekeknek a közérdekek elé helyezését, a döntések ha-
talmi helyzetből való egyoldalú meghozatalát és a kisebbségek 
kirekesztését és kiszorítását.

MISSZIÓ – Nekünk mi a dolgunk? Mi mit vállalunk? Hogyan és 
mivel járulunk hozzá a vízió megvalósulásához?

Azért  dolgozunk,  hogy  a  vízióban  megfogalmazott  értékek 
Józsefvárosban  megvalósuljanak,  hogy  a  kerület  mintává  vál-
jon az ország számára. A romák és a nők társadalmi szerepének 
erősítése és elismerése kiemelten fontos számunkra. Az értéke-
inket az akcióink céljaival, a megvalósítás formájával és a szer-
vezeti működésünkben is képviseljük.

Közéleti,  nyomásgyakorló,  a  helyi  politikában  résztvevő  szer-
vezet vagyunk. Nem végzünk karitatív és szolgáltató tevékeny-
séget.  Mindig  az  adott  politikai  helyzet,  a  konkrét  ügy  és  az 
önkormányzat hozzáállása függvényében határozzuk meg, hogy 
milyen erősségű eszközöket használunk és hogy milyen szinten 
működünk együtt az önkormányzattal vagy állunk ki harcosan.”
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A C8 tehát politikai civil szervezetként határozta meg 
magát. Ez alapvető  jelentőségű döntés volt, ami a későb-
biekben  több  vitás  helyzetben  is  eligazítást  nyújtott. 
Szakítást  jelentett azzal a gyakori civil hozzáállással, mely 
szerint tartsuk magunkat távol a politikától, de legalább a 
pártpolitikától.  A  politikától  való  távolságtartás  esetünk-
ben  fel  se merült,  hiszen  a  politika  nem más, mint  a  köz 
ügyeiben való részvétel és mi éppen ezt akartuk. De az  is 
világos volt, hogy az adott hatalmi viszonyok között céljaink 
eléréséhez a legjobb eszköz az önkormányzati választások 
megnyerése.  Ehhez  pedig  szövetségesekre  van  szükség, 
együtt kell működni azokkal a pártokkal, amelyek elfogad-
ják az alapelveinket. 

Együttműködés a pártokkal

A helyi pártokkal való kapcsolatfelvétel már a szervezeti 
stratégia  végleges kialakítása előtt megkezdődött,  hiszen 
érezhető  volt,  hogy  ebbe az  irányba haladunk.  A  program 
kidolgozására és a pártokkal való kapcsolattartásra létre-
hoztunk egy politikai munkacsoportot. A munkacsoport 
vezetőjét a plenáris ülésen választottuk meg, Pikó András 
pedig  a  C8  külső  kapcsolati  felelőse  lett,  amiről  a  teljes 
tagság szavazott. Állást foglaltunk arról is, hogy ha a C8 
olyan helyzetbe kerül, hogy állíthat civil jelöltet, akkor Pikó 
András  legyen  a  jelölt.  Megkezdődtek  a  találkozók  a  helyi 
pártszervezetek  vezetőivel.  Ezt  segítette  az  az  előzmény, 
hogy  2018  nyarán  az  időközi  választás  kampányában már 
bizonyították  a  helyi  ellenzéki  pártok,  hogy  képesek  egy 

jelölt mögé beállni és együttműködni, és a Győri kampány 
kialakított személyes kapcsolatokat és bizalmat a C8 tagjai 
és a pártok néhány helyi embere között.

Az előző, időközi kampány tapasztalatait is figyelembe véve 
a politikai munkacsoport kidolgozta azokat a feltételeket, 
amelyek  mellett  Pikó  András  hajlandó  vállalni  a  polgár-
mester-jelölti  szerepet,  a  C8  pedig  támogatja  benne.    
A feltételek lényege az volt, hogy ne kerülhessünk kiszolgál-
tatott helyzetbe, ne váljunk az esetleges pártalkuk foglyává 
és hogy az együttműködés program-alapú maradjon. 

A feltételek elfogadásáig se saját maga, se a C8 nem tekin-
tette Andrást jelöltnek, ezért is határoztuk meg a posztját 
külső kapcsolattartóként. A kialakított feltételeket február-
ban  elküldtük  a  helyi  demokratikus  ellenzéki  pártoknak, 
nevezetesen a DK-nak, az LMP-nek, a Momentumnak,  az 
MSZP- nek és a Párbeszédnek.

A kiinduló előfeltételek  legfontosabb pontjai a következők 
voltak:

 z Polgármesterjelöltet a C8 Civilek Józsefvárosért ad.

 z  A  polgármesterjelölt  tartalmilag  független,  civil  és  el-
lenzéki.

 z  A  polgármesterjelölt  kapja  a  kerületi  ellenzéki  kom-
penzációs  listán  az  első  helyet.  Se  polgármesterként,    
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se – amennyiben nem nyeri meg a polgármester 
választást  –  képviselőként  egyik  párt  frakciójának 
se  lesz  tagja.  Amennyiben  a  jelölt  listáról  kerül  be    
a  kép viselő-testületbe,  és  bármilyen  ok miatt  lemond   
a mandátumáról, akkor a helyére a C8 állít képviselőt,   
a listán szereplő további jelöltek közül.

 z  A képviselőjelöltekről a C8 Civilek Józsefvárosért civil 
szervezet által összehívott, az együttműködésben részt-  
vevő  valamennyi  politikai  erő  részvételével  folytatott 
egyeztetésen döntünk.

 z  A  polgármesterjelölt  programját  az  általa  létreho-
zott  programalkotó  tanács  alakítja  ki.  Végső  formáját     
a támogató szervezetek és a polgármester közösen 
aláírt  programszerződése  jelenti,  amelynek  2019.  au-
gusztus 1-jére létre kell jönnie.

 z  A  polgármesterjelölt  köteles  minden,  a  kampány 
lényegét  érintő  kérdésben  igény  szerint  konzultálni    
a jelölő és támogató szervezetekkel.

 z  A  polgármesterjelölti  kampány  minden  elemét  a  pol-
gármesterjelölt  és  az  általa  felkért  kampányfőnök 
irányítja és koordinálja. A képviselőjelöltek kampányát 
a  jelöltet  állító  párt  vagy  szervezet  kampánycsapa-
ta   alakítja  ki,  irányítja  és  koordinálja.  A  kampányok 
 összehangolásáról a polgármester-jelölt, a kampányá-
nak operatív és politikai  stratégiai  irányítója,  valamint    

a  je lölteket állító pártok és szervezetek helyi delegált-
jaiból  álló  konzultatív  testület  gondoskodik.  A  termé-
szetes  eljárásunk ebben a kölcsönös segítség nyújtása.

 z  A  polgármester-jelölt  a  kampány  során  maximálisan 
támogatja  valamennyi,  az  együttműködésben  részt-
vevő  szervezet  egyéni  jelöltjét.  Ugyanígy,  valamennyi, 
az  együttműködésben  résztvevő  szervezet  részt  vesz    
a polgármesterjelölt kampányában.

Ezzel  a  folyamattal  párhuzamosan  zajlottak  a  fővárosi 
egyeztetések, amelyeken a mi szempontunkból nézve két 
fontos megállapodás született: 

 z a  fenti  öt  párt  lehetőség  szerint  minden  kerületben 
közös  polgármesterjelöltet  állít,  mert  a  Fidesz  érde-
kei szerint szabott választási rendszerben csak ilyen 
módon lehet a választási győzelem reményében indulni, 

 z a  VIII.  kerület  polgármesterjelöltjét  a  Momentum 
határozhatja meg.

A C8 jóváhagyta, hogy amennyiben a fenti feltételek lénye-
gét a pártok elfogadják, akkor Pikó András az öt párt közös 
polgármesterjelöltje lesz és a C8 nem jelenik meg a szavazó-
lapon hivatalos jelölő szervezetként.4 A Momentum jelezte, 
4  Ez  egy  elvi  megállapodás  volt,  amiben  technikai  szempontok  nem  játszottak  szerepet. 
 Érdemes megemlíteni azonban, hogy a civil társaságként működő C8 egyesületként történő be-
jegyzése nagyon elhúzódott és csak közvetlenül a választások előtt zárult le. Akik egyesületként 
kívánnak jelöltet állítani, azoknak figyelniük kell arra, hogy ez időigényes folyamat.
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hogy ők elfogadják a feltételeket és Pikó Andrást felkérik, 
hogy  legyen  a  polgármester-jelölt.  Ezután  megkezdődtek    
a korábban felsorolt pártok, illetve a Szolidaritás Mozg a - 
lom  (egy  körzetben  ők  állítottak  jelöltet),  a  C8  és  And-
rás közötti egyeztetések az egyéni körzetekben induló 
jelöltekről. Úgy tűnt azonban, hogy a többi párt nem veszi 
komolyan, hogy a fentiek valódi feltételek és András csak az 
elfogadásuk esetén lesz jelölt. Több, időnként heves viták-
kal tarkított tárgyalási fordulóra és az EP választások ered-
ményének megismerésére volt szükség ahhoz, hogy végül, 
a  lényeget  nem  érintő  átfogalmazásokkal,  kiegészítések-
kel mindenki elfogadja a feltételeket. A feltételekhez való 
 ragaszkodás, aminek a lényege egyértelmű viszonyok te
remtése volt, kulcsfontosságúnak bizonyult a kampány 
sikere szempontjából. Lehetővé tette, hogy a kampány ar-
culatát alapvetően a C8 határozza meg, a C8 által irányított 
közös programalkotás pedig megalapozta a győzelem utáni 
közös munkát. 

Az  egyéni  körzetekben  induló  jelöltekre  vonatkozó  alku-
folyamatból  csak  azokat  az  elemeket  tárgyaljuk  itt,   ame  - 
lyek  a C8-at közvetlenül érintették. A pártok részéről felve - 
tő dött,  hogy  az  egyik  egyéni  körzetben  induljon  a  polgár-
mesterjelölt.  Ezt  nem  láttuk  célszerűnek,  mert  ener giá-
kat  vont  volna  el  az  egész  kerületet  célzó  polgármesteri 
kampánytól. 

A másik kérdés az volt, hogy állítson-e a C8 egyéni jelöltet 
valamelyik körzetben. A C8 akkori tagjai között csupán egy 
valakinek voltak jelölti ambíciói. Akkor úgy gondoltuk, hogy 
a  rendelkezésünkre  álló  erőforrások,  különös  tekintettel 
az aktivisták számára, nem elegendőek ahhoz, hogy a pol-
gármesteri kampány mellett még egy egyéni kampányt is 
vigyünk és szóban forgó tagunk se tudta vállalni, hogy a sa-
ját kampányát ő menedzselje. Így végül nem kezdeményez-
tük,  hogy  a  C8  is  indítson  egyéni  jelöltet.  A  tárgyalások 
során  jól  látszott  egyébként,  hogy  komoly  feszültséget 
okozott volna, ha felvetjük a C8-as jelöltállítás lehetőségét, 
de nem ez volt az oka annak, hogy nem tettük. A későbbi 
fejlemények, a C8 vonzerejének dinamikus növekedése azt 
mutatta, hogy kishitűen ítéltük meg a helyzetet, hiszen az-
zal  az  erőfeszítéssel,  amivel  a  polgármesterjelöltön  kívül 
végül több egyéni jelölt kampányát is segítettük, akár saját 
jelöltet is bejuttathattunk volna. 

 z A Jobbikhoz való viszony

A  tárgyalások  során  a  pártok  részéről  többször  felmerült, 
hogy a Jobbikot is vonjuk be az együttműködésbe. A Jobbik 
korábbi (?) politikája, erőszakos rendpártisága, antiszemita 
és cigányellenes megnyilvánulásai ellentétesek a C8 fel-
fogásával, amit a stratégiánkban is lefektettünk: „A romák 
és a nők társadalmi szerepének erősítése és elismerése 
kiemelten fontos számunkra.” Mindezek miatt elutasítottuk 
a  Jobbikkal  való  együttműködést.  Több  párt,  képviselő-
je azzal érvelt, hogy ez a múlt, azóta a Jobbik változtatott 
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az álláspontján. A C8-nak nincs kapcsolata a Jobbik helyi 
szervezetével,  a  korábbi  közismert  VIII.  kerületi  jobbikos 
politikusok mind átléptek a Mi Hazánk nevű fasiszta pártba, 
így nem tudtuk megítélni ennek a véleménynek az igazság-
tartalmát.  Ezért  a  pártközi  egyeztetésen  a  következő  elvi 
álláspontot fogalmaztuk meg. Hajlandóak vagyunk min
den olyan jobbikos politikussal együttműködni, aki nyil
vánosan kijelenti, hogy a cigányokat a magyar nemzet 
integráns és értékes tagjainak tekinti és bocsánatot kér 
a Jobbik részéről korábban elhangzott, ezzel ellentétes 
nyilatkozatokért. Minden együttműködést kizárunk, ha 
ez nem történik meg. Nem tudjuk, hogy a Jobbikkal kap-
csolatban álló pártok tolmácsolták-e ezt a feltételünket, de 
nem volt olyan jobbikos politikus, aki eleget tett volna en-
nek, így nem is került sor semmilyen együttműködésre. 

Fontosnak  tartjuk,  hogy  semmilyen  taktikai  engedményt 
nem  tettünk  alapvető  elveink  rovására.  Úgy  gondoljuk, 
ez  a  szigorú  elvszerűség  hozzájárult  később  ahhoz,  hogy 
vonzóvá váltunk egy szélesebb politizáló közegben.5 A Job-
bikkal való együttműködés annak is eleve elzárta volna az 
útját,  hogy  a  kerületben  élő  politikailag  aktív  roma  sza-
vazókra számítsunk.

5  Az  elvszerűség  nem  jelent  kirekesztést.  A  kampányban  részt  vett  olyan  korábbi  jobbikos 
aktivista, aki elfogadta a C8 politikai vízióját. Természetesen senkinek nem kellett számot ad-
nia a múltjáról, onnan tudjuk, hogy ő maga tartotta fontosnak ezt elmondani az egyik aktivista 
találkozónkon.

A választási politikai stratégia alapkérdése

A pártokkal való megegyezés után a választási politikai 
stratégia alapkérdése az volt, hogy milyen mértékben foly
tassunk önkormányzati és milyen mértékben országos 
ügyekkel foglalkozó kampányt. Korábban, a Mártát a 
Mag  dolnának!  kampány  és  a  2018-as  időközi  polgár-
mesterválasztási kampány szinte kizárólag önkormány-
zati ügyekről szólt. Ez egyik esetben sem bizonyult győztes 
stratégiának. Mindkét kampány tapasztalata az volt, hogy 
a  civil  aktivisták  jelentős  része  nem  a  helyi  ügyek  miatt 
 csatlakozott hozzánk, hanem azért, mert tenni akart va-
lamit a Fidesz-uralom ellen. 

A  C8  tagok  és  aktivisták  jelentős  részét  is  alapvetően  az    
a gondolat motiválta, hogy az adott helyzetben, a kudar-
cos  országgyűlési  választások  után  a Fidesz uralom le
bontását az önkormányzatoknál kell kezdeni. Sokan vol-
tak azonban olyanok is, akik úgy gondolták, hogy a civilség 
hang súlyozásával  minél  jobban  el  kell  távolodni  a  párt- 
politikától és olyan szavazókat vonzani, akiket eddig el-
riasztottak  a  pártok  a  választásokon  való  részvételtől, 
és  akiket  elsősorban  a  helyi  ügyek  érdekelnek.  Ez  a  vita 
a  kampány  előkészítése  során  és  a  kampány  közben  is 
többször visszatért.

A  válasz  megalapozása  érdekében  elvégeztük  2010-ig 
visszamenőleg  a  korábbi  választási  eredmények  szava zó - 
kör  szintű  elemzését.  Elsősorban  a  2010-es  és  2014-es 



68 69

POLITIKAI STRATÉGIA

önkormányzati  választások,  a 2018-es  időközi polgármes-
terválasztás, a 2018-as országgyűlési választás és a 2019-
es EP választás eredményeit vizsgáltuk. Mindkét rendes 
önkormányzati választáson 32 százalékos, az időközin pedig 
csupán  23  százalékos  volt  a  részvétel,  az  országgyűlésin 
64 százalékos, a  legutóbbi eseményen, az EP-választáson 
pedig 42 százalék szavazott. 

Az  időközi  polgármester-választás  eredményeiről  szóló,    
a Mércén megjelent elemzés6 három fontos következtetése 
volt, hogy (i) a demokratikus oldalnak akkor van esélye, ha 
sokan mennek el szavazni, (ii) a magasabb társadalmi stá-
tuszú kerületi lakosoknak az átlagnál magasabb a szavazási 
hajlandósága és nagyobb arányban szavaznak a demokra-
tikus  ellenzéki  pártokra,  végül  (iii)  működik  az  intenzív, 
ajtóról-ajtóra kampányolás. 

Az EP-választások eredményeinek vizsgálata is meg-
erősítette  az  első  két megállapítást.  Az  EP  választásokon    
az  együttműködő  pártok  a  szavazatok  48  százalékát 
kapták,  szemben  a  Fidesz-KDNP  42  százalékával.    
A  további  részleteket  itt  mellőzve,  arra  a  következtetés-
re  jutottunk,  hogy  ha mindenki elmegy szavazni, aki   
az EP választáson az öt együttműködő pártra szavazott, 
akkor esélyünk van a győzelemre.  Ennek  megfelelően 
2019  júniusában  legalább  11  ezer  szavazat  megszerzését 
tűztük ki célul. 7 
6 https://merce.hu/2018/07/28/nehany-megallapitas-a-jozsefvarosi-polgarmester-valasztasrol/
7  Az akkori becslés pontosnak bizonßyult, a polgármester-választáson Pikó András 11241 sza-
vazatot kapott, szemben a fideszes jelölt 10972 szavazatával; egyéni jelöltjeink összesen 11240 
szavazatot gyűjtöttek.

Ez  azt  jelentette,  hogy  a  kampány  szempontjából 
 elsőd leges célcsoportunkat azok jelentették, akik az 
EP választásokon a szóban forgó öt pártra szavaztak. 
Őket  kell meggyőzni  arról,  hogy  az  önkormányzati  válasz-
tásokon  is  érdemes  részt  venni,  hiszen  ezzel  elősegítik    
a  Fidesz  uralmának  lebontását.  Hatalmas  feladatról  volt    
 szó  annak  a  tükrében,  hogy  2009  óta  (akkor  is  volt  egy 
időközi  polgármesterválasztás)  a  demokratikus  pártok-
nak  nem  sikerült  6600-nál  több  szavazót  elvinniük    
az önkormányzati választásokra. 

Mindehhez  arra  volt  szükség,  hogy  eloszlassuk  az  EP- 
választáson az együttműködő ellenzéki pártokra szavazók 
aggodalmát, hogy ellenzéki győzelem esetén kevesebb fej-
lesztés  jut  a  kerület  számára  és  meg  tudjuk  őket  győzni 
arról, hogy a civil  jelölt által vezetett csapatnak van vízió-
ja  a  kerület  jövőjéről  és  kellő  tudása  is  van  ahhoz,  hogy 
ezt a víziót megvalósítsa. A kampányunk tehát elsősorban 
politikai  természetű volt, de azt gondoltuk, hogy alapvető 
szükség van egy jó helyi programra is.

Molnár György

https://merce.hu/2018/07/28/nehany-megallapitas-a-jozsefvarosi-polgarmester-valasztasrol/
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A  program  kulcsfontosságú  eleme  minden  szervezet  és 
jelölt választási kampányának, hiszen ez foglalja össze azt 
az  elképzelést,  hogy  milyen  településen  szeretnénk  élni 
és ezt hogyan akarjuk megvalósítani. Ráadásul már maga    
a programírás  is hozzájárul mind a szervezet, mind pedig    
a társadalmi bázis építéséhez. Ezzel együtt a mai politiká-
ban erős tendenciának látszik, hogy a választók nem feltét-
lenül a program, hanem  inkább az  identitás, az  ideológiai 
elhelyezkedés, az értékrend, a hiedelmek vagy a közösségi 
vélekedések alapján döntenek arról,  hogy  kire  szavaznak, 
így  ha  nincs  tengernyi  időnk  és  erőforrásunk,  akkor  elég, 
ha a program sarokkövei vannak biztosan lefektetve és 
nem kell minden javaslatot részletekbe menően kidolgozni, 
hiszen erre nincs is feltéten idő vagy erőforrás.

Ismerd meg, ahol élsz!

A  programíráshoz  elengedhetetlen,  hogy  ismerjük  a  te le-
pülést,  ahol  élünk.  Nem  elég  az,  ha mi magunk  ott  élünk 
és  ezért  sok  szubjektív  benyomásunk  van.  És  az  sem 
elég, ha egy szervezet kizárólag a saját tagjainak igényeit, 
szükségleteit veszi figyelembe. Nagyon fontos, hogy széles   
körben megismerjük a település helyzetét és az ott élő, sok
féle hátterű és ideológiájú emberek ötleteit és szükség  
le teit. A következő kérdések megválaszolása a rendelkezés-
re álló statisztikai adatok, esetleg saját kutatás, illetve saját 
tapasztalataink alapján sokat segíthet abban, hogy átfogó 
képet kapjunk a településünkről/kerületünkről:
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 z Kik  és  hányan  laknak  a  településen  és/vagy  a  válasz-
tókerületben?

 z  Milyen a lakosság társadalmi, kulturális, etnikai 
összetétele?

 z  Milyen  a  településen/kerületben  élők  gazdasági,  szo-
ciális helyzete?

 z  Miből élnek?

 z  Mik  a  település/kerület  és  a  lakók  legnagyobb  prob-
lémái?

 z Mi  jellemző  a  területi/kerületi  önkormányzati  vezetés 
politikájára?

Józsefváros  Budapest  egy  belvárosi,  fizikailag  megle-
hetősen  lepusztult,  etnikailag  és  kulturálisan  sokszínű 
kerülete,  amelynek  különböző  részei  nagyon eltérő ütem-
ben fejlődnek és változnak. A kerület közel 80 ezer  lakosa 
között  megtalálhatóak  a  lecsúszástól  félő  középosztály-
beliek,  a  sikeres  vállalkozók  és  a  szélsőségesen  kiszol-
gáltatott  állampolgárok  is.  Sok  a  vidékről  érkezett  ember 
Északkelet-Magyarország  kistelepüléseiről,  Erdélyből  és 
más kontinensekről is, akik itt igyekeznek új egzisztenciát 
teremteni. A kerületben nagyon sok  (mély)szegénységben 
élő és roma ember él és sok a szociális, elsősorban hajlék-
talanellátó intézmény, melyek ügyfélköre folyamatosan vál-
tozik.

A  kerületben  a  házak  fizikai  állapota  nagyon  eltérő,  sok 
helyen  teljes  felújítás  történt, máshol azonban csak külső 
rehabilitációra  volt  pénz,  így  a  házak  sokszor  belülről 
nagyon  leromlott  állapotban  vannak.  Közel  1000  üresen 
álló önkormányzati lakás található. Az önkormányzati lakók 
jelentős  részének  bizonytalan  helyzete  mellett  (kilakol-
tatás  veszélye,  hátralékok,  egészségkárosító  lakások)  ez-
res  nagyságrendben  találhatóak  bizonytalan  jogi  helyzetű 
és uzsora-albérletek is. A 2017-ben regnáló önkormányzat 
a  kerület  megújítását  nem  feltétlenül  a  szegények  hely-
zetének  javításával,  hanem  az  ő  kiszorításukkal  kívánta 
elősegíteni, miközben szociális bérlakás-állományától sza-
badulni akart és az önkormányzati lakások tömeges privati-
zációját készítette elő. Emellett a kerületben egyre több a 
magasabb  jövedelműek  felé  célzott  ingatlan-beruházás 
is, amelynek következtében nemcsak középosztálybeliek 
költöznek be egyre nagyobb számban, de sok a jobb módú 
külföldi lakó és a turista is.

A  kerületben az  oktatási  helyzet  nagyon egyenetlen:  a  jól 
működő  óvodák  és  több magas  színvonalú  gimnázium  és 
egyetem mellett sok az alacsony színvonalú általános isko-
la. Az általános iskolák egy része szegregált,  így sok roma 
és  szegény  gyerek  rossz  minőségű  oktatásban  részesül. 
Tapasztalataink szerint az iskolák sok gyereket szorítanak 
ki  az  intézményekből  azzal,  hogy magántanulói  státuszba 
helyezik őket.
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Egy választáson induló szervezetnek már korábban el kell 
kezdeni  a  közösségépítő,  közösségszervező  munkát  és 
már a jelöltállításról szóló döntés előtt ismernie kell a tele-
pülés  problémáit,  gondjait  és  a megoldási  lehetőségeket. 
A  jelöltállítás  után  ezt  a  sokszor  diffúz  formában  már 
meglévő  tudást  kell  formába  önteni  és megjelölni  azokat    
a fő problémákat, amiknek elsőbbséget adunk, vagy amiket 
„elengedünk”.  Kérdések,  amiket  érdemes  átgondolni  egy 
választási program írásához:

 z Milyen településen (kerületben) szeretnénk élni?

 z  Melyek az alapvető értékeink, amik mellett kiállunk?

 z  Melyek a jelenlegi problémák a településen?

 z  Mi hogyan oldanánk meg ezeket?

 z  Kik vesznek részt a program megírásában?

Programírás a Mártát a Magdolnának! 
kampányban

A Mártát a Magdolnának! kampányban a programot 
alapvetően a jelölt írta, amit a kampánystáb véleményezett 
és  kiegészített.  A  programírást  azzal  próbáltuk  segíte-
ni, hogy egy tagunk interjút készített a jelölttel, ahol 
a számára fontos ügyeket beszélték át. A program a 
kerületi problémákat és az általunk javasolt megoldásokat 

vette  sorra,  valamint  kifejtette  a  kampány  motivációját 
és  értékrendjét.  Noha  a  program  a  Közöd  Civil  Társaság 
tapasztalataira, értékrendjére és szellemiségére épült,  így 
egy  közös  vízió  volt  az  alapja, megírása mégis  viszonylag 
sok időt vett  igénybe.

Sok gondolkodással járt az, hogy a programban melyek le
gyenek a hangsúlyosabb tartalmak és melyek a kevésbé 
kiemeltek, hogy kik azok, akikhez szólni szeretnénk, mi mit 
szeretnénk  közvetíteni  nekik  és  ők  mit  szeretnének  hal-
lani tőlünk. Úgy gondoltuk, fontos a mondatok hosszúsága, 
világos érthetősége, bár nem akartuk „lebutítani” sem őket. 
Fontos volt számunkra a tételmondatok sorrendisége, a fo-
galmak egyértelműsége is. Ez sok időt vett igénybe, mégis 
láttuk  értelmét:  sokszor  sikerült  egyre  jobb  változatokra 
rátalálni és sokszor jelent meg egy véleményben új szem-
pont. A tervezési-véleményezési időt persze korlátozni kel-
lett, ezért előre megadtuk a gondolkozás utolsó időpontját, 
lezártuk  az  ötletfolyamot,  majd  a  kampánystáb  döntést 
hozott, vagy ha elakadtunk, akkor a koordinátor, és végső 
soron a jelölt döntött.

A  program  kétféle  változatát  készítettük  el.  Készült 
először egy 6 oldalas hosszabb szöveg Krédó – A szívemet 
adom  címmel,  majd  egy  rövidebb,  háromoldalas  változat. 
A  fejezetcímek  ugyanazok  voltak,  de  utóbbiban  sokkal 
tömörebb  volt  a  megfogalmazás.  Szemléltetésül,  álljanak 
itt programunk fejezetcímei:
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1. Itt élek, itt dolgozom a Magdolna negyedben
2. Büntetés helyett segítséget és együttműködést!
3. Közös ügyeink

 z  Bezáródó önkormányzat
 z  Gondatlanul kezelt közvagyon
 z  A lakhatás biztonsága
 z  Látványosságok helyett valódi segítséget
 z  Házfelújítás
 z  A jó iskola a jövő záloga
 z  Szabadidős tereink
 z  Nyugalmunk megzavarása
 z  Teleki Piac és közparkok
 z  Együtt élünk, vigyázzunk egymásra!
 z  Köztisztaság

4. A politika mindannyiunké
5. Csatlakozz a kampányhoz!
6. Lépj kapcsolatba velünk!
7. Támogasd kampányunkat!

 
A kampányszórólapunk kiérlelt tételmondatai a következők 
voltak, melyeket következetesen minden kommunikációnk-
ban hangsúlyoztunk: 

 z egyetlen önkormányzati lakás se álljon üresen!

 z a  problémákat  párbeszéddel  és  ne  büntetéssel  oldjuk 
meg!

 z a köztereink használhatóak és nyitottak legyenek!

 z  gyerekeinknek  sokkal  több  szabadidős  tevékenységre 
alkalmas lehetősége legyen!

 z  az önkormányzat tartsa tiszteletben a helyi lakosokat 
és az őket képviselő szervezeteket!

Volt  olyan  támogatónk,  aki  szerint  a  programírással  túl 
sok  időt töltöttünk, de az  is felmerült, hogy  lehetett volna 
még inkább mélyíteni azt. Ha több időnk van, biztosan ér-
demes lett volna nekünk is jobban átgondolni sok mindent 
a kampány szellemiségéről pl. a vallás és a hit szerepéről, 
tekintettel arra, hogy a mi jelöltünk lelkész. 

A programalkotás folyamata a  Pikót polgár
mesternek! kampányban

2019  májusában  megfogalmaztuk  a  C8  elvi  kiindulópont-
jait  a  közös  önkormányzati  választási  programhoz.  Ez 
tartalmazta  a  víziónkat,  és  azt  az  előbb  tárgyalt megálla-
pítást, hogy a helyi közpolitika nem választható el a Fidesz   
országos  politikájától,  vagyis  a  Fidesz-uralom  lebontását 
az önkormányzati választásokon kell kezdeni. A szöveg 
kiemelt néhány központi témát is, mint a párbeszéd fon-
tossága  az  itt  élőkkel,  emberhez  méltó  lakhatás,  élhető 
közterületek, társadalmi integráció és antikorrupció, vala-
mint fontos része volt a politika becsületének helyreállítá-
sa is: „Miért van szükség egy civil polgármester irányította 
önkormányzatra? Mert helyre akarjuk állítani a politizálás 
becsületét. A politika morális töltetű, közösségi módon és 
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a közösség érdekében végzett problémamegoldó, közvetítő   
és mediáló szolgáltatás, nem pedig a hatalom megragadását 
és minden áron való megtartását szolgáló tevékenység, amivé   
a hatalom jelenlegi birtokosai süllyesztették.”

Ezt  a  szöveget  kiindulásképpen  eljuttattuk  a  pártok-
nak,  kérve,  hogy  tegyék  meg  saját  programjavaslataikat.    
A  megállapodásnak  megfelelően  a  C8  politikai  munka-
csoportjának  vezetője  irányításával  létrehoztuk  a  prog-
ramalkotó csapatot, melybe minden jelölő párt delegált leg - 
alább egy  főt. A C8  részéről azonban a pártközi prog ram-
egyeztetést  megelőzte  egy  részvételi  elemeket  is  tartal-
mazó programalkotási folyamat.

 z Részvételi programalkotás

Ha  egy  kampány  számára  több  idő  áll  rendelkezésre,    
a prog  ram megírása különböző mélységű részvételi  folya-
mattal  is  történhet,  ami  segíthet  a  bázisépítésben  és 
a választók aktivizálásában. A Pikót polgármesternek! 
kampányban összeállítottunk egy kérdőívet „Rólunk 
van szó – Józsefváros az otthonunk”  címmel,  amelyben 
elsősorban az iránt érdeklődtünk, hogy a válaszadók men-
nyire elégedettek a polgármester és az önkormányzat 
tevékenységével,  valamint  különböző  szolgáltatásokkal, 
például    az  önkormányzati  hivatali  ügyintézéssel,  a  lakás-
gazdálkodással, a közbiztonsággal, a köztisztasággal, az 
egészségügyi ellátással, a bölcsődékkel, óvodákkal, iskolák-
kal, és így tovább. A nagyon elégedetlentől a nagyon elége-

dettig terjedő ötfokú skálán lehetett az értékelést megadni. 
Ezen túl a válaszadó a saját szavaival is leírhatta, szerinte 
melyek a legfontosabb problémák a kerületben, amelyeken   
az önkormányzat változtatni tudna.

A kérdőív kitért arra is, hogy eléggé bevonják-e a helyieket 
az önkormányzati döntésekbe. Megkérdeztük, hogy mi alap-
ján dönti el, hogy kire szavaz (pártszimpátia, program, poli-
tikus iránti szimpátia) és hogy kire szavazna. Mivel a kérdőív 
első megjelenésekor még nem került  nyilvánosságra Pikó 
András neve,  ezért  általában kérdeztük, hogy az ellenzéki 
pártok által támogatott civil  jelöltre, a Fidesz-KDNP jelölt-
jére vagy más jelöltre szavazna, esetleg nem menne el sza-
vazni. 

Végül lehetőséget adtunk arra is, hogy a válaszadó megadja 
az email  címét, ha  rendszeresen kapni kívánja a C8 hírle-
velét, vagy akár más elérhetőségét, ha aktivistaként segíte-
ni akar a kampányba. Fontos, hogy ez valódi kérdőív volt, 
nem  kérdőív  formában  tálalt  propaganda,  nem  álkonzul-
táció, ahol csak előre megadott, manipulált válaszok közül 
lehet választani. 

A kérdőívet  a Facebookon hirdettük,  de  fontosnak  tartot-
tuk, hogy ne csak azok jussanak hozzá, akik interneteznek 
vagy akik ismerik a C8-at. Jártuk az utcákat, negyedeket, 
házakat,  kopogtattunk  az  ajtókon,  standoltunk  a  tereken, 
utcasarkokon. Összesen 514  választ  kaptunk,  ebből  110-et 
papíron.
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A kérdőíveket részletesen feldolgoztuk, az eredményeket 
(menet  közben  200  kérdőív  után  részeredményeket  is) 
 nyilvánosságra hoztuk.8    A  kérdőív  eredményeit magába 
foglaló,  még  nem  nyilvános  program  alakításának  követ-
kező  állomása  a  kampány  önkénteseinek  véleményezése 
volt. A programot egy háromórás műhelybeszélgetés során 
kb. 50 aktivista véleményezte kis csoportokban. A végle  - 
ges  szöveg  az  észrevételeik  beépítésével  született  meg, 
amit  aztán  egy  sajtótájékoztató  keretében  mutattunk  be    
a nyilvánosságnak. 

A  kérdőív  elemzése  hozzájárult  a  választási  stratégia 
kialakításához  és  az  előbbiekben  tárgyalt  alapkérdés 
megválaszolásához  is. Úgy  tapasztaltuk,  hogy a  kérdőívre 
nagyrészt – de nem kizárólag – a mi potenciális szavazóink 
válaszoltak,  így  nem  volt  reprezentatív,  de  arról  jó  képet 
nyújtott, hogy a támogatóinkat milyen problémák foglalkoz-
tatják. Megvizsgáltuk azt is, hogy a polgármesterrel, illetve   
az  önkormányzattal  való  elégedetlenség  mennyire  függ 
össze az egyes konkrét szolgáltatásokkal való elégedet-
lenséggel. Arra az eredményre jutottunk, hogy a lakásügyek 
kivételével az egyes önkormányzati szolgáltatásokkal való 
elégedetlenség csak csekély mértékben korrelál a polgár - 
mesterrel való elégedetlenséggel. Vagyis, bár nagy az 
elégedet lenség körükben az önkormányzat tevékeny
ségével kapcsolatban, a mi támogatóink döntése alap
vetően politikai természetű. Ez megerősítette a korábban 
tárgyalt választási politikai stratégiánkat.

8 Lásd: https://tinyurl.com/ydhct47e

A programalkotáshoz legnagyobb mértékben a nyitott 
kérdésekre adott válaszok részletes feldolgozása járult hoz - 
zá. Ez rávilágított arra, hogy az itt élőknek a köztisztaság és 
a  lakásügy  jelenti  a  legnagyobb problémát.  Az  is  kiderült, 
hogy  támogatóink  körében  a  legnagyobb  feszültség  az 
autókhoz, konkrétan a parkoláshoz való viszony tekin-
tetében  van:  egyik  felük  az  élhetőbb  közterek  érdekében 
csökkenteni szeretné az autók számát, másik  felük pedig 
növelni szeretné a parkolóhelyeket. Sokan tettek részletes 
javaslatokat, amit felhasználtunk a programalkotás során.

http://: https://tinyurl.com/ydhct47e
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 z Egyeztetés a pártokkal

A  polgármesteri  program  kialakítása  során  minden  párt-
tól  kértünk  javaslatokat,  a C8 programkoordinátora pedig 
ismertette  a  kérdőívezés  legfontosabb  eredményeit  és    
a C8 elképzeléseit. Kiindulásként megállapodtunk néhány 
alapelvben,  melyek  közül  a  legfontosabb  az  volt,  hogy 
nem teszünk megvalósíthatatlan javaslatokat és világosan 
megkülönböztetjük a csak hosszabb távon elérhető célokat 
a rövid távúaktól. 

A programkoordinátor csoportosította a pártok javaslatait, 
feltárva a köztük fennálló esetleges ellentmondásokat, el-
térő megközelítéseket. A  közös munka  legnagyobb  részét 
ezeknek  az  eltéréseknek  a  pontról  pontra  történő,  rész-
letes  megtárgyalása  jelentette.  Kellemes  meglepetést 
jelentett, hogy eleve kevés volt az olyan pont, ahol jelentős 
véleményeltérések  voltak.  A  legnagyobb  vitát  –  a  kérdőív 
 feldolgozása  után  nem  meglepő  módon  –  a  parkolás 
kérdése  váltotta  ki.  Végül  minden  vitás  pontban  sikerült 
megállapodásra  jutni.  A  pártok  elsősorban  a  közterületek 
élhetővé tétele, a zöld politika, a klímavédelem terén hoztak 
a programba fontos, új elemeket. 

Néhány  párt  programfelelőse  komoly  munkát  fektetett    
a program létrehozásába, de voltak olyanok is, akik nem 
igazán tekintették fontosnak ezt a feladatot: vagy csak 
vázlatos  javaslatokat  tettek, vagy megelégedtek általános 
szólamokkal,  mindenkinek  mindent  megígérő  jókívánsá-

gokkal. A C8 tagjai és aktivistái a véglegesítés előtt megvi-
tatták a programjavaslatot, de érzékelhető volt, hogy nem 
minden párt járt el hasonló módon. 

A  program  végleges  szövegét,  a  tipográfiát,  a  képi  meg-
jelenítést  a  kampányt  segítő  kommunikációs  és  egyéb 
szakemberek végzeték el. A szöveg itt érhető el: 
https://pikoandras.hu/program.pdf 

Miért fontos, hogy legyen megalapozott program?

A C8 kérdőívére választ adók több mint negyede azt mond-
ta, hogy a program alapján dönt arról, kire szavaz, további 
 maj d nem 20 százalék pedig más tényezők mellett a prog-
ramot is figyelembe veszi. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki 
végigolvassa, de azt igen, hogy követik a programról szóló 
kommunikációt és hat rájuk az abból kirajzolódó összkép, 
a sugallt vízió. Nagyon  fontos  továbbá, hogy a  jó program 
azt mutatja, a polgármesterjelölt ismeri a választók valós 
problémáit és csapatában van kellő szakértelem a meg
oldásukhoz, vagy legalább enyhítésükhöz.

A megalkotott program legfontosabb elemei a kampány 
során  megjelentek  a  szórólapokon,  a  Facebook  bejegy-
zésekben és felhasználtuk arra is, hogy egységes választ 
tudjunk  adni  a  kitelepülések  és  a  kopogtatás  során    
a  felmerülő  kérdésekre.  Fontos  volt  abból  a  szempont-
ból is, hogy a programhoz való igazodást számon tudtuk 
kérni a pártoktól. Egyértelmű támpontot nyújtott például, 

https://pikoandras.hu/program.pdf  
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amikor az egyik párt megalapozatlan, a programmal ütköző 
ígéreteket is tartalmazó szórólapra tett javaslatot. 

A  program  létrehozási  folyamata  azt  is  elősegítette,  hogy 
kölcsönösen  megismerjük  egymás  tudását,  szakértőit  és    
a győzelem után a polgármester számára megkönnyítette 
az egyes szakpolitikai területekre a megfelelő szakemberek 
megtalálását,  kabinetjének  összeállítását.  Olyan  program 
született,  amelyet  iránytűként  használhatunk  és  tovább-
ra  is  segít  számos,  a  frakción  belüli  politikai  vita  rövidre 
zárásában.

A  programból  megfogalmazott  egyszerű  kampányüzene-
teket a kampány során végig használtuk:

 z  Megduplázzuk a köztisztaságra fordított összeget!

 z  Évente  5000  négyzetméterrel  növeljük  a  zöldterület 
méretét!

 z  Megfizethető lakhatást adunk a kerületieknek!

 z  Józsefváros a gyermekek és fiatalok kerülete lesz!

 z  Éljenek tovább a kerületiek!

 z  A kerület gondoskodjon az idősekről!

 z  Megszüntetjük a közlekedési káoszt!

 z  Józsefvárost szolidáris kerületté tesszük!

 z  Részvétel: az önkormányzat döntéseit a lakókkal 
közösen hozzuk meg!

 z  Átlátszó önkormányzat: korrupciómentes, átlátható 
önkormányzatot teremtünk!

 z  Tájékoztató  önkormányzat:  propaganda  helyett  az 
önkormányzati média a valódi hírekről fog szólni!

 z  Problémamegoldó  önkormányzat:  konfliktusteremtés 
helyett kezeljük azokat!

Molnár György - Udvarhelyi Tessza
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A közösségi kampányok elképzelhetetlenek az önkéntesek 
és  aktivisták  csapatai  nélkül,  akik  valójában  a  kampány 
szívét  és  lelkét  adják.  Ők  azok,  akik  segítenek  összekap-
csolni a kampányt a közösséggel, és akik visszafelé is köz-
vetítik  a  közösség  igényeit  és  ötleteit  a  kampány  vezetői 
felé. A kampánystábbal, a tanácsadókkal és az aktivistákkal 
együtt a Mártát a Magdolnának! kampányban összesen 150 
ember dolgozott, a 2018-as Győri kampányban is csaknem 
ennyi, és legalább kétszer ennyien vettek részt a Pikót Pol-
gármesternek! kampányban segítőként. Nem kevesen mind 
a három kampányt végig dolgozták. Ez a rengeteg ember 
igen különböző tudással rendelkezik, nagyon sokféle habi-
tust  és  életfelfogást  képvisel,  és  eltérő  intenzitással  és 
energia-befektetéssel dolgozik. Ennyi ember hatékony  és 
demokratikus együttműködéséhez elengedhetetlen a csa-
pat-  és  közösségépítés,  amire minden  ilyen  kampányban 
nagyon  oda  kell  figyelni,  bármennyire  is  rövid  a  kampány 
időszaka.

A  kampány  minden  részterülete  összefügg  a  többivel, 
különben  nem  adódnak  össze  az  erők  és  teljesítmények. 
Azért tudott a Pikó kampányunk ilyen eredményes lenni, 
mert a kampánykoordinátor mindent összefüggéseiben el-
tervezett, és mindenre rá is látott, így minden ponton képes 
volt kontrollálni. Ha szükség volt rá, akkor legalább indirekt 
módon beavatkozott, módosított. Mindez azonban mégsem 
kézi  vezérléssel  valósult meg,  hanem egy  jól működő  gé-
pezettel, amelyben a kampánykoordinátor delegálta a fel-
adatokat,  a  felelősséget.  A  sok-sok megbízott  (önkéntes) 
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vezető,  szervező,  koordinátor  megkapta  a  munkát  és   az 
ah hoz  szükséges  segítséget  (adatokat,  folyamatábrát  és 
táblázatot), majd tág keretek között, de önállóan dolgozott. 
Az  összekapcsolódás  és  visszajelzés,  kontroll  leginkább 
a  heti  rendszerességű  közös  beszámolóknál  történt. 
Amikor  kiderült,  hogy  valami  nem  igazán működik,  akkor 
a kampányfőnök az érintett vezetővel átbeszélte a dolgot, 
majd közösen módosítottak.

A toborzás is olyan tevékenység, amit nehéz szétszálaz-
ni,  szinte  mindennel  összefügg  a  kampányon  belül.  Ilyen 
területek  például:  az  adatfelvétel  és  adatkezelés,  a  külső 
és  belső  kommunikáció,  az  önkénteseknek  felkínált  fela-
datok  ügyes  kitalálása,  az  akciók  feltételeinek  megte-
remtése, a terepismeret (utcák, házak, lakások száma, 
szavazó  hajlandóság,  szocio-kulturális  térbeli  eloszlás),    
az alacsony küszöbű bekapcsolódás lehetősége, a tapasz-
talatlanok  bevezetése,  a  tanítás,  a  kreatív  és  érzelmekre 
ható környezet kialakítása.

A rendkívül igénybevett aktivisták megtartása sok hónapon 
át, a lemorzsolódás minimalizálása, a csoportkohézió nö-
velése már inkább az önkéntesek és kampányaktivisták 
mentorálásához tartozik. Alább azokat a területeket nézzük 
át, amelyeken a mi kampányainkban hasznos tapasztala-
tokat szereztünk.

Adatvédelem

Nagyon  fontos,  hogy  átlátható  és  az  adatvédelmi  jog-
szabályoknak  maximálisan  megfelelő  adatbázisokban 
kezeljük  azoknak  az  adatait,  akikkel  együtt  dolgozunk  és 
azokét  is,  akikkel  kapcsolatba  lépünk  és  hozzájárulnak    
az adataik kezeléséhez.

Az önkéntes koordinátor feladata az, hogy folyamatosan 
toborozza az érdeklődőket, majd ha eljönnek aktivistának, 
ismerje meg őket és ismertesse meg velük a kampányt és 
a csapatot, képezze és feladatokkal lássa el őket, így egyre 
szélesítve azoknak a körét, akik velünk dolgoznak. 

Ebben  kulcsfontosságú  az  önkéntesek  menedzselésére 
szolgáló adatbázis 1) összeszedése, kezelése, strukturálá-
sa, 2)  jól  használható,  egységes  táblázatokba  rendezése 
és 3)  új  adatokkal  történő  folyamatos  feltöltése  (kopog-
tatáskor,  standoláskor,  kérdőív  kitöltéskor,  rendezvények 
jelenléti  íveinek  aláírásaiból  vagy  más  utakon  beérkező 
jelentkezéskor). 

Az önkéntes koordinátor felelőssége a GDPR és a hatályos   
magyar  jogszabályok előírásainak betartása és betartatá-
sa  az  online  és  offline  jelentkezési  lapok,  kérdőívek  és 
aláíróívek kezelésénél, valamint az adatbázis felépítésénél, 
majd megszüntetésénél.
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Toborzás

A toborzás mindenhol mindig folyik. Minden rendezvényen 
legyen egy-két toborzó asszisztens. A toborzó elképzel-
hetetlen szórólap,  jelvény, kérdőív és jelentkezési  lap (toll, 
alátét) nélkül. A kampány előrehaladott fázisában a válasz-
tási (polgármesteri) program is mindig nála van. A toborzó 
figyel, beszélget,  jegyzetel, új embert vonz be a csapatba, 
szórólapot  ad  kézbe,  és mindjárt  begyűjti  az  elérhetőségi 
adatokat, aláíratja az adatkezelési hozzájáruló nyilatkoza-
tokat  is.  Amikor  nincs  épp  fotós,  akkor  ő  ugrik  be  alkal-
mi fotósnak is. A fotózás és az akcióról készített vonzó 
beszámoló (facebook,  szóbeli,  élő  videó)  a  toborzásnak 
fontos kelléke (nem csak a kommunikációnak) – nálunk 
bebizonyosodott, hogy sokakat az akcióinkról látható 
vidám, felszabadult, laza híradások (meg persze az élő köz-
vetítések, videófilmek) vonzottak be önkéntesnek.

A nyilvános kommunikációval is lehet a toborzást segíte-
ni. Ez ne legyen erőszakos és túl sűrű se, de a saját Face-
book-posztjainkban  gyakran  legyen  felhívás  konkrét  cse-
lekvésre,  időponttal,  helyszínnel.  A  posztjainkat  osszuk 
meg  más  csoportokban  is!  A  saját  oldalainkon  legyenek    
a  tagok  közül  néhányan,  akik  kommentelnek,  lájkolnak,   
esetleg vitáznak; akik hoznak máshonnan témát, ugyanak-
kor más Facebook-oldalra, csoportba osztják a mi anyaga-
inkat, bemutatnak ott minket. Egy-egy fontos posztot érde-
mes hirdetni is, és tudatosan terjeszteni a kapcsolatfelvételi 
lehetőségeket  (email címek,  facebook, honlap,  In stagram) 
jelentkezési lapon, szórólapon, facebook posztban. 

Sokat  kell  foglalkozni  azzal,  hogy  hogyan  közelítsünk  ide-
genekhez, és hogyan küzdjük le a gátlásainkat, hogyan lép-
jünk ki a komfortzónánkból és ezt hogyan tegye az önkéntes. 
A toborzó/önkéntes szervező sikeréhez nem elég, hogy sok 
aktivistát  időre ki  tud szervezni egy akcióhoz. Előtte tisz-
tázni kell a célt, a célcsoportot, a mondandót, és ehhez   
a  formát.  Egységet  és  erőt,  világos  koncepciót mutat,  ha   
a tagok a megbeszélt, begyakorolt stílusban, kidolgozott at-
titűddel szólítják meg az embereket.

A toborzáshoz és a mondandónk elfogadtatásához is fontos 
a nyitott, türelmes, a másként nyilatkozóval és gondolko
dóval is nyugodtan elbeszélgető kommunikáció. A cél 
nem annyira az egyetértés, az igazunkról való meggyőzés, 
hanem a  cselekvésre  inspirálás.  Az  attitűd  kialakításához 
kommunikációs szakembert, politológust is kérdeztünk, és 
meghallgattuk az aktivistákat is, akik sokfelől jöttek és sok-
féle embert ismernek. Apró részletkérdésnek látszik, pedig 
ezeken múlik a sikerünk: hogy miképpen szólítunk meg, és 
azután hogyan vezetjük a beszélgetést? Mennyit beszélünk 
mi, és tudunk-e meghallgatni is? Támadunk, vagy finomak 
és  udvariasak  vagyunk?  Hivatalosak  vagyunk,  vagy  cse-
vegünk?  Mennyire  tartunk  távolságot?  Inkább  kérdezünk, 
vagy inkább állítunk? Segítséget ajánlunk, vagy a hiányokra 
hívjuk  fel  inkább  a  figyelmet?  Ironikusak  vagyunk,  vagy 
tárgy szerűek; komolyak vagy mosolygósak?
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A kopogtatásnál, standolásnál is toborzunk, nem ritkán 
 é  rünk  el ilyenkor is tenni akaró embereket. A beszélgetés - 
kor is tudatosnak kell lenni:  belemegyünk-e  konkrét 
kérésekbe, panaszokba, és ha igen, azokat csak meg-
hallgatjuk, vagy megoldás felé  is  „mediálunk”? Azt  is előre 
kell tisztázni, hogy helyi ügyekről vagy az ország helyzetéről, 
esetleg   Európáról  beszélgetünk.  Bármelyik  mellett  dönt    
a csapat, a hozzáértők javaslata szerint jól fel kell készülni 
ezekre a beszélgetésekre. A részvételiség része és egyben   
a toborzás lehetősége az is, hogy a szomszédainkat, isme-
rőseinket mennyire sikerül érdeklődővé tennünk, bevonza-
nunk. Nekünk ez kevésbé sikerült, mint amivel elégedettek 
lennénk, és persze aktivistánként eltérően, de a kampány 
vége felé ez is javult.

Egyértelmű  kudarc  volt  számunkra  mind  a  három 
kampányunkban, hogy próbálkozásaink ellenére a József - 
városban  élő  szegényebb  embereket,  és  a  rossz  lakás-
körülmények  között,  más  szocio-kulturális  környezet-
ben  élőket  nem  sikerült  jelentős  arányban megmozgatni, 
bár  nagyon  jó  beszélgetéseket  folytattunk  és  szívesen, 
 bizalommal beszélgettek velünk.

Alacsony küszöbű belépés

Fontos,  hogy  a  kampányba  való  belépéshez  alacsony 
küszöböt kelljen csak átlépnie  az  érdeklődőknek.  Ha 
bárhol,  bármikor,  bármely  platformon  megjelenik  valaki,    
a következő lépésekkel lehet megnyerni:

 z Ha  egy  számunkra  ismeretlen  ember  lájkolja  a  ta-
karításra  szóló  felhívásunkat,  aláírja  a  közvécé  petí-
ciónkat, üzenetet küld a Facebook oldalon vagy szóba 
elegyedik  velünk,  amikor  éppen  takarítunk,  szemetet 
szedünk, akkor nyitottan és érdeklődően válaszoljunk, 
beszélgessünk,  és  mindjárt  hívjuk  is  meg!  (Emlékez-
zünk,  mindig  legyen  a  toborzónál  jelvény,  szórólap 
elérhetőségekkel, jegyzetpapír!) 

 z Ha  valaki  kérdez,  véleményt  ír,  akkor  minél  előbb 
válaszoljunk, kérjük meg, hogy ha érdekli a téma, akkor 
javasoljon, mit tegyünk még az ügyben!

 z Ha  személyesen  találkozunk  valakivel,  lehetőleg  ad-
junk  szórólapot  vagy  egy  kis  kártyát  az  elérhetősége-
inkkel,  és  hívjuk  el  a  legközelebbi  akcióra,  vagy  abba     
a csoportba, ahol hasonló témával foglalkozunk!

 z  Az  akciónkon  résztvevő  új  érdeklődőhöz  “csapódjunk 
oda”,  hívjuk  el  kávézni  vagy  sörözni,  ahol  lehet  vele 
beszélgetni, meg lehet őt hallgatni!

 z  Ha valaki belépne hozzánk, dolgozni szeretne, ne tá-
masszunk  sok  feltételt,  ne  húzzuk  az  időt,  ne  kérjünk 
tőle motivációs levelet meg ajánlókat! Nekünk a Közöd-
ben és a C8-ban  is működött ez a gyakorlat a kampá-
nyokban, és nem volt olyan eset, amikor ezt meg kellett 
bánnunk.     
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A toborzás fórumai

Amellett, hogy a már meglévő tagságunkat és szimpatizán-
sainkat  is mozgósítottuk, nagyon sokféle módon  toboroz-
tunk önkénteseket a kampányainkba.

Érdemes  figyelni más  civil szervezetek eseményeire és 
rendezvényeire, és ha erre engedélyt adnak, akkor eze ken 
legyünk  ott  akár  standdal,  de  mindenképpen  szórólappal 
vagy  kérdőívvel.  Nagyobb  eseményeken  vagy  fórumokon 
érdemes minél többen és minél láthatóbban szervezetként 
megnyilvánulni és kapcsolatokat építeni. Nekünk többször 
sikerült ezzel nagyon jó embereket bevonzani a csapatunk-
ba úgy, hogy nem  is  feltétlenül Józsefvárosra korlátoztuk 
a toborzó tevékenységünket. Budapest egy kerületében ez 
könnyen  megoldható,  vidéki  településen  persze  nagyobb 
szervezést igényel, több az akadály. 

A Pikó-kampányban a legtöbb önkéntest a program 
írásához  összeállított  kérdőívünkkel toboroztuk, amely-
nek az utolsó oldalán a kitöltő jelezhette, ha szeretne hírle-
velet kapni, vagy önkéntesként bekapcsolódni a munkába.   
A  beérkező  adatokat  táblázatba  rendeztük:  a  2-300 
önkéntes  jelentkező mellett csaknem 500 feliratkozó volt, 
akik hetente kapták a hírleveleinket.

Email és Facebook üzenőket, kedvelőket és kom
mentelőket is  igyekeztünk  megszólítani,  hogy  jöjjenek 
el személyesen is rendezvényeinkre, városi sétáinkra.   

A  beérkező  érdeklődővel  fontos  beszélgetni,  levelezni  és 
felmérni  a  képességeit,  érdeklődését,  és  az  aktivitás  le-
hetséges  szintjeit.  Nekünk  ez  a  mélységű  odafigyelés    
a kampány előrehaladtával egyre fogyatkozó szabad időnk-
ben néha nem sikerült, de utólag feltétlenül pótolni kell.

Nem  egy  önkéntesünk  a  közösségi programjainkon 
döntötte el, hogy velünk fog dolgozni. Ezeken a régi tagok, 
a már  velünk  dolgozó  önkéntesek,  és  az  új  érdeklődők  is 
jól  érzik  magukat,  kapnak  új  feladatokat,  új  információt, 
képzést.  Itt mindenki  elmondhatja  a  véleményét,  kérdez-
hetnek és meg is ismerhetik egymást, és azonnal jelentkez-
hetnek konkrét feladatra. Ilyen programok a képzéseink 
(standolásról, kopogtatásról), az önkéntesek találkozói, 
az  elemző-értékelő  megbeszélések,  a  közös  főzéses  is-
merkedések, de ilyenek voltak az egyre népszerűbb város-
negyedi séták és utánuk a kocsmatalálkozók is.

Mentorálás és csapatépítés

A mentorálás nagyon fontos tevékenység, és szerencsére 
minden közösségben vannak olyan  tagok,  akik ezt  a  fajta 
ismerkedősbeszélgetős együttlétet szeretik a legjobban. 
A mentoráláshoz hozzátartozik a beszélgetés, a tanítás, és 
az, hogy mindig gondolunk azokra, akik „várják” a hívásunk-
at.  Ezzel  kapcsolatban  két  nehézséget  kell  leküzdenünk:   
1) A csapatban a régi, összeszokott tagok nem mindig   
elég  nyitottak  az  új  ismeretlenek  irányába,  így  hajlamo-
sak őket kihagyni a  jóízű beszélgetésből. Ezt az önkéntes   
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koordinátornak  kell  érzékenyen  figyelni  és  ügyesen meg-
oldani. 2)  Az  időhiány.  Ez  esetben  is,  legalább  telefonon 
vagy online csevegjünk! Több önkéntes is beszámolt később 
arról, hogy jó volt, hogy online pontos információt lehetett 
szerezni, és visszajelzéseket kapni.

Amikor a Pikó-kampányban a toborzás-koordinátor ér zé - 
kelte, hogy nem képes egy személyben ellátni a sok 
egymással összefüggő feladatot, és ez az önkéntesek men-
torálásának és a napi akciók megszervezésének a kárára 
megy, akkor meghívott maga mellé néhány olyan tagot és 
önkéntest, akik ebben a feladatban segíthették. Így alakult 
meg a C8 kampányában egy új munkacsoport, a Befoga
dó Növekedés csoport,  a BENŐ. A csoport  tagjai   annyira 
belejöttek  a  szervezésbe,  hogy  a  mentorálás  mellett    
az  önkéntesekkel  végezhető  új  akciók,  feladatok  szer-
vezését, koordinátori szerepét is vállalták. Ez persze nem 
volt  egyértelműen  pozitív  folyamat.  A  BENŐ  csoportnak 
lett volna  ugyanis a dolga, hogy kidolgozza a mentorálás 
folytatható  és  terjeszthető  mintáját,  ebben  viszont  meg-
akadályozott minket a túlvállalás.

Hiba volt az  is, hogy csak a kampány közepe táján alakult 
meg  ez  a  csoport.  Ha  számítunk  arra,  hogy  nagyon  nagy 
létszámú lesz az aktivisták csapata, akiket „gondozni kell”, 
akár  a  kampány  elején  érdemes  kialakítani  ilyen  munka-
csoportot,  már  csak  azért  is,  hogy  a  koordinátor  ne  úgy 
élje  meg  a  csoportalakítás  örvendetes  eseményét,  mint    
a saját kudarcának a beismerését.

A  koordinátor  és  a mentor  is  akkor  tud  igazán meggyőző 
és hiteles lenni, és aktivizálni, ha minél többször kimegy 
a résztvevőkkel a terepre, az akcióban maga is részt   
vesz. Még akkor is, ha ez a sok szálon futó feladatok 
szervezésétől vesz el időt, energiát. Ez azért is fontos, hogy 
az önkénteskoordinátor maga tapasztalja meg az akció 
sikerét, de az esetleges gondokat, hiányosságokat is. Így 
gyorsan tud rajta javítani, és jelezni a kampánykoordinátor 
felé. Több önkéntes azt mondta el utóbb, hogy nagyon fontos 
volt számára és jól is esett, hogy tudtuk a nevét, ismertük 
őt, a terepen mindig figyeltünk rá, és bevezettük a számára 
sokszor  ismeretlen  munkába.  Tudtunk  üzenetet  váltani,    
és tudta, hogy kitől lehet kérdezni.

Több  alkalommal  rendeztünk  belső „barátkozós” alkal
makat (pl. közös főzés, kocsmázás, teázás), illetve a belső 
körtől távolabbi résztvevők bevonását segítő eseményeket 
(pl. közös tervezés és értékelés). A közösségi esemé-
nyeken   fontos  szerepet  játszottak  a  rítusok és kreatív 
közösségépítő módszerek is. A Mártát a Magdolnának! 
kampányban az első nyilvános szervezési  találkozón, ahol 
nagyon  sokan  voltunk,  minden  résztvevő  kapott  néhány 
virágmagot  a  jelölttől.  Márta  azt  kérte  tőlük,  hogy  most,    
a  nagy  munka  előtt  írásban  is  fogalmazzák  meg  a  kí-
vánságaikat és reményeiket a kampánnyal kapcsolatban. 
Az  elvetett  virágmagok  sorsát  a  kampány  alatt  figye-
lemmel  kísértük,  a  kívánságokat  pedig  a  választásnapi 
eredményvárón  közösen  elolvastuk.  Az  első  aktivista 
felkészítésen  közös  hálót  szőttünk  egy  gombolyag  fonal   
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 segítségével, hogy ezzel is erősítsük a csapat nagyon külön-
böző és egymást nem ismerő tagjai közötti összetartozás 
érzését.

A bevonódás és felelősség lépcsői 

Az  új  önkéntesek belépése mindhárom kampányban vi-
szony lag  akadálymentes  volt,  vagyis  a  belépést  nehezítő 
formaságok – például motivációs levél, önéletrajz akár csak 
szűken az aspiráns civilségéről, két ajánló keresése, tagság 
plenáris  döntése  –  mellőzésével  történt.  Több  önkéntes 
utóbb ezeket nagyon jólesően dicsérte. A feltétlen bizalmat 
jelentette ez a bejutás, ez is volt a célunk. Ennek a veszé-
lyeit  is  látni kell persze, hiszen  így olyan emberek is csat-
lakozhatnak a kampány külső köreihez, akiket nem mindig   
a jó szándék vezérel. Nekünk ebben is „szerencsénk” volt.

Fontos  volt,  hogy  bízzunk mindenkiben, de az is, hogy 
nagyon  jó színvonalú munkát végezzünk. A  tudás átadása 
céljából számos írásos tájékoztatót készítettünk az önkén-
teseknek.  Volt  standolási  és  kopogtatási  tájékoztatónk 
és  a  választási  eljárásról  szóló  tájékoztatónk  is.  Minden 
újonnan  belépő  önkéntes  az  első  akcióba  indulása  előtt 
egy nappal megkapta az Üdvözlő csomagot is: ebben a C8-
ról,  történetéről,  céljairól,  a  Pikó-kampányról,  Andrásról,    
a  vezetőkről  (az ő elérhetőségeikről,  feladataikról)  kaptak 
tájékoztatást. 

Az új önkénteseknek érdemes alacsony küszöbű feladatot 
delegálni, amelyben nem kell még nagyon kilépni a kom-
fortzónából, vagy ha igen, akkor ezt nagyobb csapatban 
lehet  tenni.  Ennek  jó  eszköze  a  plakátragasztás,  a  sten-
cilszöveg  fújás, molinó  festés,  vagy  a  szórólapok  terjesz-
tése (erről lásd a kommunikáció fejezetet). Semmi nem okoz   
a  kampányban  akkora  örömöt,  mint  ezek  megvalósítása 
csapatban, és azt is szereti benne mindenki, hogy jól látható 
az eredmény is. 

Azzal  kapcsolatban  vita  alakult  ki,  hogy  az  új,  ismeretlen 
aktivistát  azonnal  elvihetjük-e  köztéri  terepmunkára,  és 
egyáltalán megismerheti-e az akció információit, hiszen 
ellenzéki kampányt folytattunk egy nagyon kormánypárti 
és rendpárti vezetésű kerületben. Ezért érthető talán, hogy 
nehéz volt meggyőzni néhány akció szervezőjét arról, hogy 
nem kell  félni, a plakátragasztás és aszfaltra  fújás  legális 
kampányeszközök, és hogy ezért a régi tagok mellett lehet 
új, nem ismert önkéntesekre is bízni ezeket. Utólag elmond-
hatjuk,  hogy  a  bevonás  nagyon  jól  sikerült,  és  semmilyen 
problémát nem okozott. 

A bevonás magasabb szintje  a kopogtatás és standolás, 
amivel  csak  a  bátrabb,  kevesebb  gátlással  küzdő,  és már 
némi  kampány-tapasztalattal  rendelkező  önkéntest  érde-
mes megbízni. Akit  ilyen feladatra osztottunk be, az előző 
nap megkapta a megfelelő információs anyagunkat és fel-
vettük egy chat-csoportba, ahol megismerkedhetett az ak-
ció többi résztvevőjével. Már a beosztásnál igyekeztünk őt 
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ismerősökkel összehozni. Az újaknál érdemes figyelni arra 
is,  hogy  olyan  házat  vagy  területet  jelöljünk  ki  számukra, 
ahol  azt  feltételezzük,  hogy  nyitottabbak  lesznek  az  ott 
lakók a megkeresésre, kopogtatásra.

Sokan ezeket a feladatokat nehezen kezdték el és el-
képzelhetetlen volt számukra, hogy az utcán valakit 
megszólítsanak,  „agitáljanak”. Még  többen  féltek a házak-
ban,  lakásajtókon  történő  kopogtatástól,  de  látva,  hogy 
a  régebbi  tagok  és  az  új,  de  már  jobban  beilleszkedett 
önkéntesek  hogyan  csinálják  –  lazán,  kedélyesen,  nem 
erőszakosan  –  rendszerint  felbátorodtak.  Hagytuk  őket, 
hogy először csak jöjjenek, figyeljenek, jegyezzék az ered-
ményeket  vagy  számolják  a  lejárt  házakat,  és  csak  akkor 
kellett szemtől szembe bevetni magukat, ha ők  is érezték 
már a késztetést.

Nem kapcsolódik szorosan a toborzáshoz, de a kopog-
tatáshoz és standoláshoz annál inkább, ezért röviden 
idehoznék  még  egy  témát:  Akadnak  köztünk  erőszakos 
rábeszélők, agitálók, a saját nézeteiket megfellebbezhete-
tlenül hirdetők. Velük meg kell értetni és el kell fogadtatni, 
hogy ez a munka nem erről szól, hogy nem tekintjük butább-
nak vagy rosszabbnak magunknál azokat, akik nagyon 
mást gondolnak a mostani hatalomról,  vagy a helyi  ügye-
inkről. Legalább ilyen fontos annak megértetése, elfogad-
tatása,  hogy  ha  valaki  elutasít,  siet  és  ránk  se  néz  (ezt 
nagyon kevesen tolerálják megbántódás nélkül), közömbös, 
vagy még ellenséges  is,  az  sosem nekünk szól,  nem a mi 

személyünknek. Annak érdekében, hogy mindenki tolerán-
san viselkedjen ezekben a helyzetekben három képzést is 
tartottunk. Ezek jó alkalmak voltak arra is, hogy eljátsszuk 
a  megszólítást  és  az  állampolgárok  típusait  a  standnál, 
mintha színpadon lennénk.

Már  volt  szó  az  önkéntesek  felé  tanúsított  bizalomról  és 
annak éreztetéséről. Örülni kell annak, hogy  itt vannak és 
ingyen, önként velünk akarnak dolgozni. Ha eredményesek 
akarunk  lenni,  és mindenkiből  a maximális  teljesítményét 
szeretnénk kihozni, akkor elengedhetetlen az is, hogy a 
sok nagyon különböző személyiséget különbözőképpen ke-
zeljük! Másképp bízzuk meg akár hasonló  feladattal  is, és 
ne követeljünk! Érthetően fejezzük ki, hogy mit szeretünk    
 az ő munkájukban! Ez nem hivatal és nem is katonaság, és 
nem itt kell az egyenlőséget megvalósítani. Mindig vannak 
köztünk olyanok, akik sokkal kevesebb korláttal, előírással 
szeretnek dolgozni; vannak, akik csak nagyobb csapatban 
érzik magukat biztonságban; vannak, akik csak egy-két 
megismert emberrel mennek szívesen, és van olyan is, aki 
kizárólag  egyedül,  a  saját  időbeosztásával  és  ritmusában 
szeret dolgozni. Tudnunk kell elfogadni, hogy ők mind képe-
sek megfelelően dolgozni a kampányban – s eredményeiket 
tekintve tényleg tudtak.

A  bevonás  legmagasabb  szintje  a  specializálódás, vala
mint a vezetői vagy koordinátori megbízás, amire  a Pikó- 
kampányban meglepően  sok  önkéntesnél  váratlanul  rövid 
„csapat-múlttal”  kerülhetett  sor.  Nyilván  a  kampány  egy 
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felfokozott működési mód, amelyben a hiányok is erőseb-
ben jelentkeznek, és ez gyorsítja az ilyen folyamatokat. Az 
önkéntes koordinátornak a kiválasztásban nagy szerepe 
van, ha tényleg ismer mindenkit, és közös munká ban 
szerzett  tapasztalatot  a  képességekről,  teljesítményről.    
A vezetői megbízás azonban azon is múlik, hogy merünk-e 
felhatalmazni valakit, vagy jobban félünk a kockázattól. Mi 
ehhez úgy álltunk hozzá – nem csak a kényszer miatt –, hogy 
meg kell próbálni és meg kell bízni az újakat is koordinátori 
feladatokkal, ha ők erre készen állnak. 

A Mártát a Magdolnának! kampányban kevés volt a speciá-
lis  vezető,  hiányzott  néhány  pozícióra  az  ember,  ezért    
a  kampány  koordinátornak  több  fő  helyett  is  kellett  dol-
goznia. A Győri-kampányban jóval kevesebb funkció jutott    
a civileknek, a pártok oldották meg ezeket. A Pikót polgár-
mesternek! kampányban már a kezdettől nagyon ügyeltünk 
arra,  hogy  minden  valóságos  vezetői  feladatnak  legyen 
gazdája. A munka során  is adódtak új speciális  feladatok, 
ilyen volt például a kampányközpont gondnokság, a tobor-
zó asszisztens, az akció koordinátor, a séta-, plakát- és 
szórólaptervező,  a  stencil  szervező,  a  200  szavazatszám-
lálót toborzó, felvevő és eligazító, a választás napján végig 
ügyelő koordinátor.

A vezetők kiválasztása  és  a  különböző  nehézségű, más-
más  képességet  igénylő  feladatokra  történő  delegálás 
azért sem könnyű, mert „azzal kell főznünk, ami van”, vagy-
is  azok  közül  kell  ügyesen  választani,  akik  jelentkeznek, 

akiknek  épp  van  idejük,  kedvük,  kapacitásuk.  Előfordul-
hat,  hogy  nem mindig  ők  a  legjobbak,  ám  adott  esetben    
a képességek, az elfogadottság és a csapatjátékosi készség 
vizsgálata háttérbe szorulhat. Ha a legkisebb lehetőségünk 
van  rá,  akkor  ezeket  is  feltétlenül  érvényre  kell  juttatni, 
amikor munkát delegálunk. A C8 igazán szerencsés volt   
e tekintetben is, hiszen sok jó képességű, csapatban jól és 
örömmel  játszó,  többféle munkában  is  helytálló  önkéntes 
csatlakozott hozzánk kezdettől fogva.

Munkaszervezés, motiváció

Minden közös tevékenység vagy akció előtt aktivizáló Face
bookposztokkal hívjuk az önkénteseket és tagokat. Ilyen-
kor jó, ha legalább egy hétre előre összeállított programot 
kínálunk fel. Hírlevelet is érdemes küldeni, amiben röviden, 
világosan és időben értesül az akciókról, találkozókról az is, 
aki nem nézi meg minden nap a leveleit. Az akció szervezői 
is, de a toborzó is feltétlen gondoljon azokra, akik valamely 
üzenő felületet nem használják – nekik külön küldjünk más 
módon felhívást!. A kampány egyik nagy kihívása a minket 
elöntő üzenetfolyammal megküzdeni, nem is mindenkinek 
sikerül. A szervező pedig azon a nagyon keskeny mezsgyén 
egyensúlyoz,  amin  biztosan  időben  eléri  a  lehető  legtöbb 
résztvevőt,  de  még  nem  tűnik  zaklatásnak,  ha  többször, 
több platformon is üzen.

Az  önkéntesek  különösen  szerették  a  kampányunkban 
azt, hogy előre lehetett tervezni a részvételt, legalább   
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2-3 nappal,   de inkább egy héttel korábban tudni lehetett,   
mikor és hol lesz akció. Az akció szervezőjének felelőssége, 
hogy   a  toborzásért  és  a  külső  kommunikációért  felelős    
tagok  mindig  kapják  meg  időben  a  pontos  hely-idő  in-
formációt   a  rendezvényekről,  kitelepülésekről,  kopog-
tatásokról, a városi sétákról, a plakátolásról és a szóró-
lapozásról és így mindig be tudjanak kapcsolódni az újak is. 

Sokszor  használjuk  a  telefonhívást a tagok bevonására. 
Ez személyesebbnek és meggyőzőbbnek  tűnik arról,  hogy 
tényleg szükségünk van az adott tag jelenlétére. Mi ennek 
érdekében létrehoztunk egy forródrót rendszert: a három 
forródrótosunk között felosztottuk a csapatot, és egy-
egy felelős mindig ugyanazokat hívta. Ez a módszer az in-
tenzívebb megismerkedést is szolgálta. 

Voltak  olyan  heteink,  amikor  4-5  tagunk  is  naponta  több 
órában azzal foglalkozott, hogy telefonon egyeztetett fel-
adatot,  időpontot  100-150  önkéntessel  –  ez  lelkileg  sem 
könnyű munka, különösen akkor, ha sok elutasító vagy bi-
zonytalan választ kap, de úgy gondoltuk, megéri. A telefon-
hívások eredményeit  táblázatban vezettük, hogy ha valaki 
kiesett épp ebből a tevékenységből, akkor azt át tudja adni 
másnak, valamint ez is segítette az önkéntesek, aktivisták 
jobb megismerését.

Egy  kampányban  csapatösszetartó  ereje  van  a  transz-
parenciának és a „sokan vagyunk” érzésnek. Ez a mi ta-
pasztalataink szerint  fontosabb annál a  (szintén alapvető) 

szempontnál, hogy az önkéntes védve érezhesse az adatait. 
Erről  előre érdemes megkérdezni  a  csapatot. Ezért  jó  az, 
ha mindenki  látja, hogy kik  jelentkeztek egy adott akcióra 
vagy feladatra, és nem csak a szervező kapja meg titkosan   
a  jelentkezéseket.  A  szervezőnek  mindenképp  könnyebb, 
ha  rendszerben  és  egy  felületen  látja  az  összes,  eset-
leg  azonos  időben  zajló  akció  résztvevőit.  A  táblázatokat    
a résztvevők is  látták és beírhatták magukat. A táblázatot 
folyamatosan karban kell tartani, hogy a kevés idővel ren-
delkező, munkaidő után érkező önkéntes a táblázatba pil-
lantva lássa a legközelebbi akciók helyét és idejét és azt is, 
hogy kik  jelentkeztek már be. Optimális  lenne, a szervező 
munkáját  nagymértékben  segítené,  ha  mindenki  magát 
írná be a táblázatba még időben. Ez nálunk sajnos csak 40-
50%-ban tudott sikerülni. 

A napi konkrét akciószervezésnél nekünk a chatcsoport 
vált be legjobban, különösen, ha csak kisebb (3-8 fős) csa-
patnak kellett  időt,  helyszínt  egyeztetni.  A  csoportot  egy-
két  nappal  előbb  az  akció  koordinátora  hozza  létre,  veszi 
fel a résztvevőket, és látja el őket alapinformációkkal. Nem 
egyszer itt osztottuk meg az új önkéntesekkel a megfelelő 
írásos  tájékoztatót,  illetve  itt  lehet picit  hangulatba hozni 
őket,  képet  és  térképet  küldeni.  Itt  nem  zavar mást  a  C8 
tagságában és önkéntesi körében - ez is fontos szempont. 
A  kampány  egyik  nagy  kihívása  a  minket  elöntő  üzenet-
folyammal megküzdeni, nem is mindenkinek sikerül. Több 
platformon  kell  egymást  elérnünk,  mert  mindenki  mást 
szeret inkább, és nem mindenki használja a Facebookot. 
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Az akciók után még nincs vége! A toborzás folyamatos mun-
ka, majdnem, hogy állapot. Ahhoz, hogy másnap és később 
is szívesen jöjjenek a fáradó aktivisták, fontos az örömte-
li beszámoló  jól sikerült képekkel, élő videóval, szöveggel. 
Olyan eseményről,  rendezvényről  is, amelyen a csapatnak 
csak kevés tagja vesz részt. Az is fontos, hogy köszönetet 
kapjanak a résztvevők, a napi kopogtatás és standolás után. 

Minden szervezet, kampánycsapat ismerheti a kudarcnak 
egy fájdalmas megjelenését: a lemorzsolódást. A toborzás 
koordinátornak mindig el kell gondolkodni az okokon. Ér-
demes erről a csapattal is beszélgetni, a motivációk, okok,  
a “maradók” számára is átgondolandóak. Van persze szám-
talan egyéni, tőlünk független ok, de azért tudnunk kell, hogy 
valami közünk mindig lehet hozzá. Érdemes a kampány után 
megkérdezni az eltávolodott önkénteseket is, hogy hogy 
vannak,  jönnek-e még. Küldjünk nekik egy-egy programra 
meghívót!  A  csapatban maradók mellett  őket  is  érdemes   
a kampány után megkeresni, hogy meséljenek arról, milyen 
volt számukra a kampány – nagyon tanulságos válaszokra 
számíthatunk!

Visszajelzések a Pikókampány önkénteseitől:

„Ami engem behozott, az a befogadó légkör volt és a közös 
cél, amiért küzdöttünk. Ami pedig bent tartott, az leginkább 
az, hogy abszolút rajtam állt mit csinálok és abból mennyit, 
és ez a rugalmasság nagyon tetszett. Persze mindig keres-
tetek, noszogattatok, de az nagyon fontos, hogy ez nem volt 
terhes, sokkal inkább motiváló.”

„Mindenki a képességeihez és lehetőségeihez mérten ve-
hetett részt a dolgokban. Aki arra aspirált, abból lehetett 
egy vezető egyéniség, aki pedig a háttérben akart maradni, 
 szintén megtehette, nem voltak kötelező feladatok.”

„Külön motivált az akciók alatt, hogy mindenki tudta a dol-
gát, egy irányba húzott, súrlódások alig voltak, és eltökélt, 
elkötelezett volt mindenki, akivel csak találkoztam. Külön 
tetszett az az aktivizmus, ami nem csak a fiatalokat, hanem 
az idősebbeket is jellemezte. Professzionális volt az egész, 
de nem a kifejezés üzleti világban alkalmazott értelmében. 
És történt mindez egy fásult, apolitikus világban, miliőben. 
Szerintem ez maga volt a csoda.”

„Motivált a C8 és a velünk együtt kampányolók lelkesedése és 
a szeretetteljes hangulat, a segítőkészség.” 

„A sikerünk titka is az, hogy sokan voltunk, de jól szervezettek. 
És bárkit bármikor lehetett mozgósítani bármihez.”

Dallos Jutka 
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nehéz megállapítani, hogy a kb. 60 ezer választásra  jogo-
sult polgárból valójában hányan élnek itt, és a helyben élők 
közül  hányan  jogosultak  a  választásra.  Hozzájárul  ehhez 
az  is, hogy az albérletben élők  jelentős  részének nem  ide 
szól az állandó lakcíme, míg a lakáskiadók egy részének itt 
van ugyan szavazati joga, de nem itt él, vagy nem érdeklik  
a helyi közügyek. Ezen kívül, a kerületben található szociá-
lis intézmények lakóinak hiába van helyben állandó lakcíme, 
sokszor nem érzik magukat a kerület választópolgárának. 
Ráadásul a kerületben hagyományosan nagyon alacsony – 
20-30% körüli – a választási részvétel. 

A mozgósítási stratégia

A választók mozgósítására érdemes a stratégiát  jól kidol-
gozni, hogy ne csak a „levegőbe lőjünk”, és az energiánkat 
a céljainknak megfelelően használjuk. Mi mindhárom kam-
pányunk  elején  tervet készítettünk arról, hogyan fogjuk 
elérni és választásra buzdítani a választókat. Kérdések, 
amiket érdemes átgondolni:

 z  Kik a potenciális választóink?
 z  Melyek a választási trendek a településen?
 z  Kik a bizonytalanok?
 z  Kiket akarunk meggyőzni, hogy szavazzanak ránk?
 z  Hogyan tudjuk elérni őket?
 z  Honnan értesülnek a közéleti hírekről?
 z  Mi lesz a mozgósítás üteme?
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 z  Kik fognak mozgósítani?
 z  Hogyan tartjuk a kapcsolatot a választókkal?

A választási statisztikák vizsgálatának érdemes időt szen-
telni akkor is, ha vannak megérzéseink a választók szoká-
sairól. A választási adatokat a társadalmi összetétellel 
összevetve fontos információkat kaphatunk arról, hogy 
kik hogyan viszonyulnak a politikához, és hol milyen ne-
hézségekbe  vagy  ellenállásba  fogunk  ütközni.  Például,   
a mozgósítás szempontjából egy olyan szegénypárti prog-
rammal induló, de kevés idővel és erőforrással rendelkező 
kampánynak, mint a miénk, stratégiai kérdés volt, hogy 
a figyelmünket és energiáinkat mely választókörökbe 
koncentráljuk. Inkább a jobb módú körzetekre, vagy kifeje-
zetten a szegény emberek lakta részekre? Az egyébként is 
magas választási aránnyal rendelkező területekre? Azokra    
a részekre, ahol hagyományosan nagyobb a támogatottsá-
ga a demokratikus ellenzéki pártoknak? Vagy oda, ahol az 
emberek korábban nem igazán szavaztak, de most végre 
felkelthetnénk az érdeklődésüket a demokrácia iránt? 

Mivel várható, hogy minden ilyen civil kampányban korláto-
zottak az emberi és anyagi erőforrások, érdemes lehet ab-
ból a szempontból is értékelni az egyes kampányeseménye-
ket, hogy ezek mennyire érték meg a ráfordított energiát. 
Miközben a Facebook fontos felületet adott a választókkal 
való kommunikációra, a személyes találkozások, és azok   
a közösségi események tűntek a leghatékonyabbnak, amik 
a  kerületi  lakosok  szokásaihoz  igazodtak  (pl.  gyerekbarát 

köztéri  programok,  helyiek  által  kedvelt  zenészek meghí-
vása). Vagyis az online kommunikációt és toborzást egy 
ugyan olyan,  vagy még  sokkal  nagyobb  intenzitású offline, 
személyes mozgósításnak kell kiegészítenie. Konkrétabban 
fogalmazva,  a  helyi  kapcsolatokon  túl  erősen  kell  építeni 
a már meglévő  informális és  formális közösségekre, mert 
egy  ilyen  kiábrándult  és  apolitikus  közegben  valószínűleg    
a rokoni és egyéb informális szálak a szokásosnál is nagyobb 
mozgósító erővel bírnak. Mivel mindenhová 2-3 hónap alatt 
sem  tud  eljutni  egy  jelölt, még  a  kampány  előtt meg  kell 
ismerni azokat a személyeket, intézményeket és helyeket, 
amelyek  azután  sok  választópolgár  felé  tudják  eljuttatni   
a jelölt direkt és indirekt üzeneteit. Érdemes ezt úgy elkép-
zelni,  hogy  az  újonnan  megszólított  választókat  legalább 
2-3 alkalommal el kell érni a választás napjáig.

Mozgósítási stratégia a Pikót polgár
mesternek! kampányban

A Pikót polgármesternek! kampánynak 2019.  júniusban al-
akult meg a mozgósítási munkacsoportja.  A  C8  részéről    
a jelölt, a kampányfőnök, a toborzási felelős, a részvételi 
munkacsoport egyik szervezője, és a politikai munka
csoport vezetője (egyben adatelemző) voltak a tagjai. Tagja 
volt továbbá a polgármesteri kampány politikai koordináto-
ra a Momentum részéről, valamint a kampány kommuniká-
ciós szakértője.
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A  korábbi  választási  eredmények  alapján  három  csoport-
ba soroltuk a 12 egyéni önkormányzati választókörzetet. 
A  mi  szempontunkból  nézve  várhatóan  erős,  viszonylag 
kisebb erőfeszítéssel nyerhető 3 körzet; közbülső, bizony-
talannak tekinthető 6 körzet, és nagyon nehezen nyerhető   
3 körzet. Kiinduló elképzelésünk az volt, hogy erőinket a köz-
bülső hat körzetre összpontosítsuk, elsősorban itt segítsük   
a  jelölteket. Ez az elképzelés menet  közben egy  vonatko-
zásban módosult. A 3  legkisebb esélyű körzet közül a  leg-
jobbat, ahol egy különösen agilis jelölt indult átminősítettük 
a középső csoportba.

Az elemzést szavazókör bontásban is elvégeztük, részletes 
tájékoztatást adva a jelölteknek arra nézve, hogy melyekre 
érdemes elsősorban összpontosítani,  hol  várható  az  akti-
vitásuktól  a  legnagyobb  hatásfok.  Ennek  során  figyelem-
be vettük a szavazókörök több évvel ezelőtti kijelölése óta 
lezajlott demográfiai változásokat is. Nem csak az számít, 
hogy arányaiban hol van több támogatónk, hanem az is, 
hogy  hol  élnek  kis  területen  többen.  A  korábbi  választási 
eredmények,  különösen  az  EP-választások  alapján,  nem 
csak a szavazati arányok, hanem a várható szavazatszám 
szerint  is  sorba  rendeztük  a  körzeteket  és  elsősorban  ez 
határozta meg az erők összpontosítását. 

A mozgósítási stratégiát illetően szinte az első perctől vita 
zajlott  a  C8-on  belül  az  eszközhasználat  kérdésében.  Ez 
nem pusztán technikai ügy, az alkalmazott eszközök össze-
függnek azzal, hogy milyen célcsoportot akarunk és tudunk 

elérni.  Az  ajánlócédulák  gyűjtését  leszámítva  a  kampány 
első időszakában a Facebook kommunikáció, az online kér-
dő ívezés,  a  sajtómegjelenések,  a  kerületi  séták  és  egyéb 
közterületi akciók – amelyekről később a Facebookon lehet 
írni  –  alkották  a  legfontosabb  kampányeszközöket,  ezek 
kötötték le a C8 aktivisták energiáinak nagy részét.

Ezek a kampányeszközök több szempontból is nagyon 
sikeresek voltak, mert

 z  megerősítették azok elkötelezettségét, akik eleve min-
ket támogattak, 

 z  Budapest-, sőt országszerte népszerűvé tették a Pikó-
kampányt,

 z  kiemelt sajtófigyelmet biztosítottak,
 z  segítettek aktivistákat toborozni.

Ezeknek a módszereknek a hátránya azonban, hogy 
lényegében  csak  a  középosztálybeli,  a  politika  iránt  erő-
sen érdeklődő szavazókat érik el,  a VIII.  kerületben azon - 
ban  az  ilyen  típusú  szavazók  támogatása  korántsem    
elegendő   a  győzelemhez.  A  kampány  első  –  talán  túl 
hosszúra  nyúló  –   idő szakában  kisebbségben  maradtak    
a C8-on belül  azok,  akik a  fő hangsúlyt a kitelepülésekre, 
és főleg a kopogtatásra  szerették volna helyezni. Fő érvük 
az volt, hogy azokat az alacsonyabb iskolázottságú, 
 szegényebb szavazókat, akiket legalább kis mértékben 
érdekel a politika, csupán ezen a módon lehet elérni.   
Ők  a  nagyobb  részvételi  arányú  országgyűlési  vagy  akár    



114 115

MOZGÓSÍTÁS

az EP-választáson részt vesznek, de az önkormányzati 
választás, hacsak nem éri őket vala milyen erős hatás, már 
nem éri el az ingerküszöbüket. 

Mi  okozta,  hogy  ez  az  érvelés  a  kampány  elején  nem ha-
tott  eléggé,  annak  ellenére  sem,  hogy  a  kampányfőnök 
és  a  C8  néhány  meghatározó  embere  is  ezt  támogatta? 
A  C8  aktivisták  értelemszerűen  a  politika  iránt  erősen 
érdeklődők közül kerültek ki, nagy többségük magas isko-
lai végzettségű és nem mindenki ismerte eléggé a kerület 
szegényebb  szomszédságait.  Érvényesült  a  Facebookról 
ismert buborék-jelenség, amelynek hatására a saját közeg 
jelentőségét  és  jellemző  voltát  az  emberek  hajlamosak 
felülértékelni. Fontos szerepe volt annak is, hogy a kopog-
tatás  sokak  számára  kilépést  jelentett  volna  a  komfort-
zónájukból. Egy vicces akció, ami után egy sok elismerést 
kapunk az  ismerősöktől,  nagyobb  rövid  távú sikerélményt 
okoz, mint a kopogtatás néha kellemetlen folyamata. Aki 
még nem csinálta,  az  nem  tudja  azt  sem,  hogy  az  ajtóról 
ajtóra  járás  néha  katartikus  élményekhez  is  hozzásegít. 
(Erről később részletesen lesz szó).

Végig zajlottak a kitelepülések és a kopogtatás, de nem kellő 
intenzitással. Azért érdemes ezzel részletesen foglalkozni, 
mert olyan problémáról van szó, amelyet tudatosan kell ke-
zelni. Az első figyelmeztető  jelet az online kérdőívek szol-
gáltatták, ezeket szinte kizárólag felsőfokú végzettségűek 
töltötték  ki,  ami  rávilágított  a  Facebook  kommunikáció 
korlátozott  hatókörére.  A  teljes  fordulatot  azonban   a  vá-

lasztások  előtt  mintegy  egy  hónappal  készített  telefonos 
adatfelvétel eredményezte. Ez azt mutatta, hogy Pikó And-
rás  ismertsége, és ebből következően  támogatottsága  túl 
alacsony  a  felsőfokúnál  alacsonyabb  iskolai  végzettségű 
kerületi lakosok körében. 

Ennek hatására maximális erővel fordultunk a kopogtatás 
eszközéhez.  Ezt  nagymértékben  elősegítette  az  is,  hogy 
maga a jelölt élvezettel, remek kapcsolatteremtő készség-
gel és hatékonyan végezte ezt a tevékenységet. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a kampány első, aktivista gyűj
tő és belső kohéziót erősítő szakaszára is nagy szükség 
volt. A tágabb népszerűség megteremtése nélkül az anya-
gi  támogatás gyűjtése se  lehetett volna kellően hatékony. 
Ami a lényeg, az a két szakasz közötti megfelelő arány meg-
találása.

 z A mozgósítás szervezése

Ahhoz,  hogy  elérjük  a  választókat,  saját térképet ké szí
tettünk a választókerületről  (a  választókerület  határait 
az önkormányzat honlapjáról letöltött választási dokumen-
tumok  alapján  rajzoltuk  meg),  egy  Excel  táblában  össze-
írtuk  az  összes  ház  címét,  majd  végigjártuk  őket,  hogy 
megszámoljuk,  hány  lakás  van  egy  házban  (a  legtöbb  he-
lyen zárt kapuk fogadtak, de elég volt a kapucsengőn meg-
számolni  a  gombokat).  Végül,  a  korábbi  szavazási  pre fe - 
renciák és aktivitás alapján összeállítottunk egy priorizált 



116 117

MOZGÓSÍTÁS

listát azokból a házakból és utcákból, ahova mindenképpen   
fontos,  hogy  eljussunk,  vagy  akár  többször  is  érdemes 
visszamenni. 

Egy választási kampányban hatalmas szerepe van a pontos 
dokumentációnak. A házakat tartalmazó táblázatban folya-
matosan vezette a kampánykoordinátor azt, hogy mikor 
és ki vitt ki szórólapot, ki és mikor kopogtatott, és milyen 
eredménnyel.  Ebben  jelöltük azt  is,  hogy az egyes házak-
ban hány ajánlásunk volt, hány ajtót nyitottak ki, és melyik 
házba lenne érdemes még visszamenni. Ahhoz, hogy ez   
a  dokumentáció  jól  működjön,  az  aktivistáknak  is  jól  kell 
ismerniük a mozgósítási tervet és pontosan kell vezetniük  
a  dokumentációs  űrlapokat.  Mindenképpen  javasoljuk,    
 hogy ezeket a dokumentációs lapokat az éles használat   
előtt  teszteljék,  és  csak  néhány  próba-kör  után  vég-
legesítsék.  A  beszélgetés  és  dokumentálás  módszer-
tanát  is  úgy  kell  kidolgozni,  hogy  azzal  ne  zavarjuk  meg    
a  találkozásokat,  de  minden  információt  le  tudjunk  írni. 
Bár  minden  aktivistánk  kapott  szóbeli  tájékoztatást  és 
egy  részletes  írott  kisokost  is  arról,  hogy  mik  a  kopog-
tatás  szabályai,  milyen  űrlapokat  kell  kitölteni  –  elérési 
lista, támogatói kérdőív, támogatói nyilatkozat – és mi lyen 
információkra  van  szükségünk  a  további  munkához,  ez    
a rendszer túl bonyolultnak bizonyult és sokan nem tudták 
úgy dokumentálni a munkájukat, hogy minden házról pon-
tos információnk legyen. 

 z Kopogtatás

A helyi  választási  kampányban az első két hétben a hiva-
talos jelöltséghez szükséges ajánlásokat kell megszerezni.   
Mi  a   Magdolna-negyedi és a Pikó-kampányban is azt a stra-
tégiát választottuk, hogy nemcsak a hivatalosan szükséges 
minimum mennyiségű ajánlást gyűjtjük össze, hanem a le-
hető legtöbbet, hogy lehetőséget teremtsünk a személyes 
beszélgetésekre. 

Az ajánlások összegyűjtésén túl azért volt fontos ez a kez-
deti  nagyobb  erőfeszítés,  mert  így  sok  olyan  támogató 
elérhetőségét  is  megkaptuk,  akik  szerettek  volna  velünk 
kapcsolatban  maradni,  így  később  sem  veszítettük  el 
őket.   Fontos tudni, hogy a választópolgárok elérhetőségét 
csak  külön  beleegyezésükkel  szabad  dokumentálni.  En-
nek megfelelően mindenki, aki meg akarta adni nekünk az 
elérhetőségét, külön adatvédelmi nyilatkozatot írt alá, amit 
a  támogatói  kérdőív  hátuljára  nyomtattunk.  A  kopogtatás 
az ajánlásgyűjtés után is folytatódott, de kisebb intenzitás-
sal, majd  a  kampány  utolsó  két  hetében  ismét megindult    
az intenzív személyes megkeresés és kopogtatás.

 z Személyes találkozás a jelölttel

A  kampányban  kulcsfontosságú  volt,  hogy  a jelölt minél 
többször találkozzon a választókkal. Ennek egyik eszköze, 
hogy a lehető legtöbbet vegyen részt személyesen a kopog-
tatásban, amit az összes kampányban nagyon fontosnak   
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tartottunk. Ezen kívül, a két kampányban különböző lehető-
ségeket biztosítottunk a jelölttel való találkozásra. A Pikó- 
kampányban erre az egyik legjobb megoldás a városi séta 
volt, amelyről alább részletesen lehet olvasni.

A Mártát a Magdolnának!-kampányban négy héten keresz-
tül minden este Márta és néhány kísérője ellátogatott azok-
ba a házakba, ahonnan a legtöbb szavazót vártuk. Először 
ún. kérdezz-felelek alkalmakat  (azaz  lakossági  fórumokat) 
akartunk szervezni, de erre nem volt érdeklődés, így maradt 
az ajtórólajtóra történő látogatás. Később kiderült, hogy 
bizonyos házak célzott felkeresése hasznos taktika volt, 
mert valóban ebből a szavazókörből kapta Márta a legtöbb 
szavazatot. A célzott látogatásoknak fontos és hosszú távú 
hozadéka is lett. Egy választópolgár javaslata alapján elin-
dult egy közösségszervező folyamat a Baross utca lakóinak 
egy  konkrét  problémája  körül  (az  italt  árusító  élelmiszer-
boltok jelenléte). Az itteni látogatások fórumokká alakultak, 
amik a választás után is folytatódtak, és akár elvezethetnek 
egy helyi lakosokból álló csoport megalakulásához is. Már-
ta heti egyszer fogadóórát is tartott egy helyi pékségben, 
amit a Facebook-oldalunkon, szórólapon és a kopogtatások 
alkalmával is hirdettünk. Ezen hetente 1-2 helyi lakos jelent 
meg, vagyis nem volt hatékony tevékenység, viszont fon-
tosnak tartottuk, hogy legyen egy olyan biztos hely és 
időpont, amikor a  jelölttel személyesen is  lehet találkozni, 
és mélyebb beszélgetéseket folytatni. Ide a legtöbben 
valamilyen  személyes  problémával  jöttek,  amit  Márta  át-
beszélt velük, és amennyiben lehetséges volt, a megfelelő 

segítő  szervezethez  vagy  szociális  szolgáltatáshoz  irányí-
totta őket. Végül, Márta több helyi intézményt, szervezetet 
és közösségi helyet is felkeresett, ahol bemutatkozott és 
az ott tartózkodó emberekkel beszélgetett (pl. helyi boltok, 
idősek klubja, hajléktalanszálló).  

 z Köztéri jelenlét

A személyes felkeresésen kívül a kampány fontos eleme volt 
a folyamatos köztéri jelenlét. A kampány alatt szinte min-
dennap 2-3 órát töltöttünk el valamelyik forgalmas kerületi 
köztéren.  Itt egy standnál  táblával hirdettük a  jelöltet, ak-
tívan  megszólítottuk  az  arra  járó  embereket,  szórólapot 
osztottunk és minden érdeklődővel beszélgettünk a jelölt-
ről,  a  kerületről  és a programunkról.  Az adatkezelési  sza-
bályokat betartva a standnál is gyűjtöttük a kerületi lakosok 
elérhetőségét,  akik  jelezhették,  ha  segíteni  akartak,  vagy 
csak kapcsolatban akartak maradni velünk.

 z Közvetett mozgósítás

Közvetett módon is megpróbáltuk elérni a választókat. 
Leg alább két körben (a kampány elején és végén) érdemes 
minden postaládába szórólapot helyezni, amin megjelenik 
a jelölt fotója, elérhetősége, a kampány logója és szlogen-
je, valamint fő üzeneteink. A köztéri plakátoknak is fontos 
szerep jutott: összesen 100 nagy farostlemezre ragasztott 
plakát  és  több  száz  kis  utcai  plakát  került  kihelyezésre. 
Fontos kültéri eszköz az ún. citylight poszter és több ezer 
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matricát is kiosztottunk és felragasztottunk, hogy a logónk 
és a jelölt neve minél szélesebb körben ismertté váljon. 

Közösségi események a Mártát a Magdol
nának! kampányban

A Mártát a Magdolnának! kampány során a közösségi 
 eseményeknek  is nagyobb szerep jutott, mint egy hagyo-
mányos választási kampányban. A munkát egy kampány
indító találkozóval  kezdtük,  ahova  mindenkit  meghív-
tunk,  akiről  úgy  gondoltuk,  érdekelheti  Márta  jelöltsége, 
és  ki kér tük   a  véleményüket  és  ötleteiket  a  programmal,    
a  mozgósítással  és  a  kommunikációval  kapcsolatban.    
Ezután  egy  nagy,  és  több  kisebb  nyilvános  felkészítést 
 szerveztünk  azoknak,  akik  tevőlegesen  is  szerettek  vol-
na részt venni a kampányban.  Itt adtunk  jogi és gyakorla-
ti útmutatást a kopogtatáshoz és a standoláshoz. Ezeken    
a találkozókon összesen közel 100 ember vett részt,  
akik nek  a  javaslatait  igyekeztünk  minél  jobban  beépíteni    
a munkába.

Mivel ebben a kerületben sok a kisgyerekes család, a gyerek
barát programok szervezésére különösen nagy hangsúlyt 
fektettünk.  Március  15-én  a  Magdolnanegyed  szívében,   
a Mátyás téren vártuk a helyi lakosokat akadályversennyel, 
totóval és zenével. Bár a programban a főszerep az együtt-
lété volt,  fontos politikai üzeneteket  is megfogalmaztunk: 
az  esemény  a  forradalmi  labdázás  szimbólumára  épült,    
mivel  Józsefvárosban  tilos  a  játszótereken  a  labdázás    

és  a  bi  ciklizés  is.  Az  eseményen  a  kokárdákon  kívül más    
tárgy  nem utalt az ilyenkor szokásos rekvizitumokra, viszont 
gyöngyöt  fűztünk,  rajzoltunk, gombfociztunk,  trambulinon 
ugráltunk, táncoltunk és énekeltünk, és természetesen lab-
dáztunk. Egyik barátunk tehetséges fiai erre az alkalomra 
külön készültek és Márta kampánydalával leptek meg min-
ket. Mi azzal adóztunk a szabadságharc emlékének, hogy 
megtettük,  amire  rég  vágytunk:  belaktuk  a  negyedet  és 
annak köztereit, szabadon, a márciusi levegőn feszegettük 
a határainkat, tiltott gyümölcsöt téptünk a labdákkal, bicik-
likkel.

A kampányidőszak közepén nagy bulit szerveztünk az Au-
róra közösségi házban, ahol a riválisok miatt elmaradt köz - 
téri vita helyett egy képzelt kerekasztal-beszélgetés kereté-
ben ütköztettük Márta programját a helyi vezetés álláspont-
jával. A beszélgetést élőben is közvetítettük a Facebookon.   
Az  eseményen  egy  helyi  roma  együttes  is  fellépett, majd 
két fiatal DJ játszott hajnalig. A buliban a gyerekeknek tom-
bolát szerveztünk, aminek nagy sikere volt.

Április  11-én,  József  Attila  születésnapjának  évfordulóján 
köztéri beszélgetést  szerveztünk  a  civilségről  és  a  poli-
tikáról. Ennek az időzítése nem volt szerencsés, mert egy-
beesett egy nagy budapesti  tüntetéssel, ezért nagyon ke-
vesen vettek részt rajta. Viszont mivel ezt a beszélgetést is 
közvetítettük élőben a Facebookon, így azok is meg tudták 
nézni később, akik nem voltak jelen, az esemény alatt pedig 
standoltunk és szórólapoztunk is, így végül sok járókelővel 
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tudtunk beszélgetni. Fontos szempont volt még, hogy ennek 
az eseménynek a szervezését a kampány egyik önkéntese, 
egy fiatal, lelkes kortárs költő kezdeményezte és valósította 
meg.

A  kampány  végén,  a  választás  előtt  két  nappal,  egy  nagy 
köztéri kampányzáró bulit szerveztünk a Teleki téren, ahol 
két roma és egy magyar népzenét játszó zenekar lépett fel. 
Volt arcfestés és tombola is a gyerekeknek. Ez a rendez-
vény a fellépőknek köszönhetően nagyon jól sikerült, sokan 
eljöttek és a politikai üzenetünk is egyértelműen megfogal-
mazódott. 

A C8 csodafegyvere: a városi séta

Önkéntes alapon szerveződő szervezetek számára fontos, 
hogy  minél  többféle  módon  szólítsák  meg  a  választókat, 
sok személyes találkozót tartsanak, amivel be tudják von-
ni  őket  a  kampányba.  A  hagyományos  lakossági  fórumok 
nem tudnak minden ezzel kapcsolatos elvárást teljesíteni, 
így  igyekeztünk egy új és izgalmasabb találkozási formát 
kitalálni. Ezek lettek a városi sétáink. 

A Pikó-kampányban Józsefváros minden negyedébe ellá-
togattunk,  így  12  sétát  szerveztünk,  eleinte  2  hetente, 
majd a kampány hivatalos  idejében már hetente  jártuk az 
utcákat. Ezek az események alkalmat teremtettek, hogy 
megismertessük  magunkat,  és  mi  is  még  jobban  megis-

merhessük az érintett negyedeket, az ott felmerülő problé-
mákat. Olyan találkozót akartunk, amely politizál, fontos   
a helyieknek, s mindeközben közösséget épít. A séták  
témái  -  a  8-10 megállóhely  -  arányosan épült  fel  a  város-
történeti és a helyi problémák megvitatására. Nagyon 
fontos  volt,  hogy  nyilvánosságot  teremtsünk  azzal,  hogy 
bárki szót kaphasson egy-egy téma kapcsán. A több órás 
sétákat élőben közvetítettük a Facebook oldalunkon,  így 
többen részesei lehettek az eseménynek. Tapasztalatunk 
sze rint az élő videók minden más tartalomhoz képest sok-
kal nagyobb közönséget érnek el. Technikailag nem kívánt 
meg  különösebb  előkészületet:  egy  egyszerű  hordozható 
hangosító doboz 2 mikrofonnal, és egy élő közvetítésre al-
kalmas mobiltelefon elegendő volt. 

A tartalmi előkészületek azonban több időt vettek igénybe.   
A  séták  helyszíneinek  kiválasztási  sorrendjében  szerepe 
volt a korábbi választási eredmények elemzésének. A kevés-
bé nyerhetőnek értékelt negyedekbe látogattunk el nyáron, 
majd ezt követték ősztől a nyerhetőnek ítélt kerületrészek. 
Úgy gondoltuk, hogy az eseménysorozatot érdemes egy ki-
emelt résszel kezdeni, így az első bevezető sétát Józsefváros 
egyik főutcáján tartottuk, mely választási eredmény szem-
pontjából talán a legfontosabb kerületrész volt számunkra. 
Mivel  az  ott  felmerülő  problémák  (környezetszennyezés,     
közlekedés,  zöld  város  lehetőségei  és  a  köztisztaság)    
a kerület egésze számára relevánsak, e helyszín volt a legal-
kalmasabb a séták sorozatának bevezetésére.
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A  sétákat minimum  egy  héttel  az  esemény  előtt  a  Face-
bookon hirdettük. Készítettünk plakátokat  is, melyeket az 
adott körzet minden házában igyekeztünk kiragasztani. Ki-
neveztünk egy plakátfelelőst, aki végig koordinálta a felada-
tot a szerkesztéstől, a nyomtatáson keresztül, a kiragasztó 
emberek megszervezéséig. A Városi séták a C8cal nevet 
viselő  esemény  plakátjának  szlogenje  ez  volt:  Sétáljunk 
együtt! Vegyük észre! Változtassunk együtt! A találkozó 
helyszínén és kezdési időpontján túl a séták útvonalát is fel-
soroltuk, illetve az elérhetőségeinket (telefon, email, Face-
book)  is  feltüntettük,  lehetővé  téve,  hogy  az  érdeklődők 
bármely ponton csatlakozzanak. 

A séták megtervezése is közös munka volt. A részvételi 
munkacsoport  heti  ülésén  megbeszéltük  a  helyszíneket, 
ezek  sorrendjét,  és  döntöttünk  az  ott  beszélő  emberek 
személyéről, ha a téma megkívánta, külső szakértőt kértünk 
fel. Minden sétán részt vett a polgármesterjelöltünk és az 
adott  körzet  képviselőjelöltje.  A  szervezők  találkozóján 
készítettük el a következő plakátot  is, ami mindig  jó han-
gulatot eredményezett. Az olcsóság jegyében fekete-fehér-
ben nyomtattuk ki, majd magunk színeztük, ragasztottuk rá 
a logónkat. 

Az adott séták főszervezője egyben a házigazda szerepét is 
vitte, s megalapozta a jó hangulatot. A sétálás közben két 
helyszín között lehetőség nyílt beszélgetni a jelöltekkel,    
a C8 tagjaival, s az utolsó állomás mindig egy beszélgetés-
re  alkalmas  hely  (söröző,  kávézó,  kocsma)  „a  negyed  jó     

helye”  volt.  Ezek  a  találkozók  lehetőséget  teremtettek 
arra is, hogy toborozzunk: a toborzás-felelős mindig részt 
vett a sétán, s az új emberekkel kitöltette a kontaktívet és 
kérdőívet. Egyre népszerűbbé váltak a sétáink, az első alkal-
mon alig 20-an voltunk, majd 70 fölé emelkedett a látogatók 
száma, többen ezt rendszeres programnak tervezték be.  
 A VIII. kerületieken kívül többen jöttek a környező kerüle-
tekből,  komoly  híre  ment,  s  sokan megkedvelték  az  ese-
ményt. 

A kampány során némileg változott a séta: a hivatalos 
kampánynyitásig a plakátokon nem szerepelt a polgár-
mesterjelölt neve, s bár a sétákon részt vett, de a hangsúly 
nem  rajta  volt.  Augusztus  végétől  már  kampányséta  lett,   
a  plakátokon  is  a  polgármesterjelöttel  hirdettük  az  ese-
ményt, s több helyen kapott  lehetőséget, hogy beszélhes-
sen. Ettől  kezdve a  séta  időpontját  egy  fél  órával  előbbre 
tettük, hogy még többet tudjunk beszélgetni a választókkal, 
a megjelentekkel.

Keretbe helyeztük a séta sorozatot: a szavazás előtti utolsó 
sétát is ugyanabban az utcában tartottuk, ahol az elsőt, de 
ekkor  már  kifejezetten  olyan  megállókat  kerestünk,  ahol 
a választási program főbb elemeiről  lehetett beszélni. Ezt 
megelőzően pedig az újságírók számára szerveztünk sajtó-
sétát, ahol a polgármesterjelölt  részletesen el  tudta mon-
dani a választási programját az annak megfelelő helyszínen. 
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Mivel fontos volt a találkozók vizuális megjelenítése,  az élő  - 
videós mellett rendszerint több fotós is dolgozott   a sé tán,   
akik minden izgalmas mozzanatot dokumentáltak. A sétát 
követő napon egy fotóalbumot tettünk ki a Facebook olda-
lunkra, rá pár napra pedig az élő videó rövidebb, összevágott 
filmjét  közöltük,  ezek  végén  felhívva  a figyelmet  a  követ-
kező találkozóra. 

Tapasztalatunk szerint ezek a séták kiemelt helyszínei vol-
tak a fontos személyes találkozóknak. Ráirányították a fi-
gyelmet a problémákra, s egyben „kinyitották” az emberek 
szemét, hogy figyeljék, mely dolgokon  lehetne változtatni, 
illetve  bátorságot  adtak  ahhoz  is,  hogy  ha  kell,  merjenek 
fellépni a saját és kisebb közösségük érdekében.

Közterületi események bejelentése

Fontos  tudni:  a  köztéri  események  szervezéséhez   a  2018-   as    
gyülekezési  törvény9  értelmében még választási  kampány-  
időszakban  is  szükség  van  külön  bejelentésre,    az  ese - 
mény  meghirdetése  előtt  legalább  48  órával.  A  rendőr ségtől 
azonban  nem  kell  külön  engedélyt  kérni,  el  kell  fogadniuk   
a  visszaigazolt  bejelentőlapot.   A  korábbi  gyakor lattal  ellen - 
tétben  viszont,  amikor  emailben  is  el fogadták  a  beje - 
lentést,  erre már  kizárólag  az  ügyfélkapun  keresz tül   van  lehe-
tőség.  Így a bejelentőnek rendelkeznie kell ügyfélkapus regisz-
trációval. (Ezt a kormányhivatalokban lehet kérni.)

Legegyszerűbben  a  Rendőrség  honlapján  a  Gyűlésekkel kap
csolatos bejelentés, ügyintézés menüponton keresztül érhető 
el.  Innen  egyszerűen  eljuthatunk  az  ügyfélkapuhoz,  ahol  a  be-
jelentkezés  után  megjelenik  a  kitöltendő  űrlap.  A  rendőrség 
átvételi  értesítőt  küld,  s  rövid  időn  belül  telefonon  felveszi    
a  kapcsolatot  a  bejelentővel,  hogy  megbeszélje  a  részleteket, 
kiegészítse a bejelentést. 

Az eseményt a bejelentés időpontját követő 48 óra leteltével le-
het a legkorábban hirdetni. Érdemes erre minden esetben figyel-
ni, hogy elegendő idő jusson az esemény népszerűsítésére. Cél - 
sze rű  a visszaküldött rendőrségi átvételi értesítőt és bejelentő-
lapot  a rendezvényre magunkkal vinni. 

Molnár György – Udvarhelyi Tessza – Sándor Kata

9  2018. évi LV. törvény a gyülekezési jogról
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KOMMUNIKÁCIÓ A Pikó-stáb nagyon büszke volt Pikó András polgármester-
jelölti  programjára,  és  joggal.  A  lakók  bevonásával,  rész-
vételi  programalkotással,  az  őt  támogató  pártok  együtt-
működésével,  szakértők  kemény  munkájával  készült 
program egyszerre volt éleslátó, ambiciózus, és a helyi 
tudásba  beágyazott. Nem véletlen  tehát,  hogy  szerettünk 
a  programról  kommunikálni:  a  betördelt,  gyönyörűen 
szerkesztett programot feltettük a honlapra, András prog-
rambemutató  sajtótájékoztatót  tartott,  a  rövid  össze-
foglalókat megosztottuk a közösségi médiában. Mégis, 
amikor a kampány grafikusa azzal az ötlettel állt elő, hogy 
a  program  egyoldalas  változatát  utcai  plakátokon  rakjuk 
ki  kerület-szerte,  nem  mindenki  értett  egyet  az  ötlettel. 
Plakátokra arcokat és rövid szlogeneket rakunk, mond-
ta  az  egyik  fél,  programot  senki  nem  olvas,  teljes  pénz-
kidobás  valódi  kérdésekről  beszélni  az  utcán.  Ebben   
a kérdésben mégis bátrat és szokatlant húztunk: a prog
ramplakátok  ellepték  a  józsefvárosi  utcákat.  Az  utcákon 
pedig, a plakátok alatt elénk táruló látvány még hetekig 
emlékeztetett arra, hogy a szokatlan ötletek értékesek:  
a kerületi lakók megálltak, olvastak, megbeszélték egymás-
sal,  amit  láttak,  egy  szóval:  érdekelte  őket, mit  akar Pikó 
András polgármesterként csinálni. Ez a példa emlékeztet 
arra, mennyire más  volt Pikó András  józsefvárosi  kampá-
nya annál, ami a nagykönyvekben meg van  írva, és meny- 
nyire jó, hogy más volt. A siker titka részben éppen ez volt:  
a helyi kampánycsapat sokszor mert mást csinálni, vá  
rat  lant húzni, hátrányból előnyt kovácsolni, a választókat 
meglepni, ha arra volt szükség. De a történet emlékeztet   
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arra is, hogy amit a kampányról utólag megírunk, nem lesz 
mindenhol alkalmazható: nincsenek általános érvényes-
ségű  igazságok  és  szabályok,  legfeljebb  tapasztalatok, 
amikből reményeink szerint tanulunk, és amiket megoszt-
hatunk.

A kommunikáció néhány elve

A fentiek ellenére mégis van néhány olyan megfontolás, 
amit általánosan hasznos és értékes végiggondolni, mert 
helytől és kontextustól függetlenül érvényesek lehetnek.

A kommunikáció a stratégia kiszolgálója: Rossz szokása 
a magyar politikának, hogy egy adott kérdés, probléma, 
téma felmerülésekor az első reakció annak végiggondolá-
sa,  ho gyan  lehet  az  adott  kérdésben  „kommunikálni”.  Az 
első kérdés nem ez; az első kérdés mindig az, mi a meg-
győződésünk, mi  az  általunk  vélt  helyes  álláspont, mik  az 
értékeink, mi a politikai stratégiánk. A kommunikációs 
válasz csak ebből következik.

Ne térj el a tárgytól // te diktáld a napirendet: Egy politi-
kai kampány ideális esetben párbeszéd, egyrészt a válasz-
tók és a  jelöltek, másrészt maguk a  jelöltek között  is. Bár 
a  hatalmon  lévők  gyakran  elzárkóznak  a  nyilvános  vitától 
és  párbeszédtől,  valójában  a  nyilvánosságban  a  céljuk    
a  kampány  napirendjének,  témáinak  meghatározása,  ér-
telemszerűen az ellenfélnek legkedvezőtlenebb módon. Bár 
természetes tulajdonságunk, hogy valamennyi támadásra, 

kritikára,  üzenetre  válaszolni  szeretnénk,  hogy  tisztázzuk 
a  saját  álláspontunkat,  ez  könnyen  eltérítheti,  védekező 
pozícióba terelheti a kampányt. 

Hoz vagy visz?  A  kampányidőszak  különleges  „állapot”: 
nagyon rövid idő alatt kell a lehető legtöbb ember számára a 
lehető legmeggyőzőbben ismertetni a céljainkat, üzenetein-
ket. Ezért aztán minden megszólalásra igaz az, hogy érde-
mes meggondolni, az eredménye valóban szavazat lesz-e. 
Ez nem jelenti azt, hogy csak olyan témát érdemes képvisel-
ni, ami nem jár potenciális szavazatvesztéssel – de azt igen, 
hogy  a  résztvevők  mérjék  fel  ennek  kockázatait  minden 
megszólalás esetében.

Önazonosság:  A  kampányokat  valóban gólra  játszák,  azaz    
a sikerük abban mérhető, melyik jelölt visz el több szavazót 
a  választás  napján  az  urnákhoz.  Ez  az  eredmény-fókuszú 
szemlélet  vezethet  gyakran  jelölteket  oda,  hogy  félnek 
népszerűtlen, megosztó, bátor témák felvállalására, hiszen 
azok elriaszthatnak szavazókat. A dolog azonban en-
nél összetettebb. A választók nem csak azt értékelik, mit 
mond  a  jelölt,  hanem  hogy  ki  mondja  azt:  megbízható-e, 
hiteles-e,  rábíznánk-e  közügyeink  intézését.  Egy  bátor, 
az értékei mentén kiálló  jelölt az ő szemükben azt  is üze-
ni: megválasztása  esetén  hasonló  nyíltságra  és magabiz-
tosságra számíthatnak tőle.
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Ne mondd el, mutasd meg:  Az  emberi  agy  működéséből 
következik,  hogy  sokkal  jobban  megmarad  az  emlékei-
ben  egy  szemetes  utcáról  készült  fénykép,  mint  a  helyi 
 hulladékgazdálkodási statisztikák felsorolása. Hasonló-
képp, minél absztraktabb szinten van megfogalmazva egy 
probléma  („korrupció”,  „demokrácia”,  „szociális  ellátás”, 
„jogállam”,  „lakásállomány”),  annál  kevésbé  kötik  azt    
a jelöltek megítéléséhez és saját életükhöz a választók.

Részvételi kommunikáció: sokat jelenthet egy kampánynak 
lélektanilag a pozitív visszajelzés a  „szakmai” közönségtől 
– a véleményformáló értelmiség és a média dicsérete 
visszaigazolhatja  döntéseinket,  megerősíthet  minket  cél-
jainkban.  De  ez  gyakran  vezethet  téves  elképzelésekhez 
is:  a  kampány nem őket  akarja  bevonni,  hanem a  válasz-
tókkal párbeszédet kezdeni. Ehhez a párbeszédhez a ma-
gyar  médiakörnyezetben  közvetlen  elérésre  van  szükség, 
amihez elengedhetetlen az a közösség, amelyik ezt   
a munkát a vállára veszi. Ezért a részvételi kampányok elit-
je és  főszereplői nem a véleményformáló értelmiség vagy 
média, hanem azok az önkéntesek, akik meggyőződésükből 
áldoznak  időt és energiát a részvételre. Ők nem csak  láb-
munkát végeznek, hanem egyben képviselői és kifejezői is 
egy közös ügynek.

A kommunikáció előkészítése – tervezés

A legrosszabb kommunikációs stratégiák kávéházi asz-
taloknál üldögélve születnek. Még a legjobb jelölt és a leg-
jobb  kampánystáb  sem  tudhatja,  valójában  mi  foglalkoz-
tatja  a  választókat,  ezért  elengedhetetlen  a  kampányt 
megelőzően a diagnózis felállítása. Ennek számos egymást 
kiegészítő eszköze elképzelhető. 

Fókuszcsoportok:  Nagyon  leegyszerűsítve,  fókuszcsopor-
tokra  azért  van  szükségünk,  mert  nem  tudunk  szemé-
lyesen mindenkit megkérdezni – ezért érdemes olyan 
csoportos beszélgetéseket szervezni, ahol a lehetséges 
célcsoportok véleményét kérjük ki egy strukturált kérdés-
sor  segítségével.  Fókuszcsoportos  beszélgetések  nagyon 
hasznosak  lehetnek  egy  adott  körzet/kerület  problé-
matérképének  felrajzolásakor,  vagy  lehetséges  üzenetek 
tesztelésekor. Bár sokan azt gondolják, kezdőként, erőfor-
rások híján  ilyen  fókuszcsoportok megszervezésére nincs 
lehetőségük, valójában gyakran támaszkodhatunk lakosok 
helyi  közösségeire,  klubjaira,  akik  szívesen  megosztják 
velünk véleményüket.

Kérdőívek: Kevés kampány engedheti meg magának anya-
gilag, hogy közvélemény-kutatásra költsön költségveté-
séből.  Ezzel  együtt  a  kérdőívezés  a  választók  meg szólí- 
tá sának egyik kampányeszközévé is válhat. Egy  jól össze- 
állított kérdőív a kampány korai-előkészítő szakaszában tá-
jékoztat a felénk nyitott választók problémáiról, igényeiről, 
a jelölt ismertségéről és elfogadottságáról. 
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Választóköri eredmények: Minden stratégia kiindulópontja    
a  jelölt  választókörzete,  -kerülete választási előtörténeté-
nek részletes elemzése. A részletesség legkisebb egysége 
általában az egyes szavazókörök elemzése. Bár számos 
 logika  és  megközelítés  létezik,  a  priorizálás  egyik  módja    
a szavazókörök kategorizálása részvétel és eredmény alap - 
ján. Az alábbi táblázatból például következik, hogy mozgó-
sítási  feladatai  lesznek  a  kampánynak  az  1B  és  1C  kate-
góriába eső szavazókörökben, és ezek egyben prioritást is 
élveznek, meggyőzési  feladatai  lesznek elsősorban a 2-es 
kategóriában, míg a 3-as kategóriába tartozó szavazókörök 
nem kiemelt célpontok, amikor az erőforrások elosztásáról 
van szó. 

1  
(top 1/3 saját 
eredmény)

2  
(középső 1/3 
saját eredmény)

3  
(alsó 1/3 saját 
eredmény)

A  
(top 1/3 
részvétel)

magas rész-
vétel / magas  
eredmény

magas részvé-
tel / közepes 
eredmény

magas rész-
vétel / rossz 
eredmény

B  
(középső 
1/3 rész-
vétel)

közepes rész-
vétel / magas  
eredmény

közepes rész-
vétel / közepes 
eredmény

közepes rész-
vétel / rossz 
eredmény

C  
(alsó 1/3 
részvétel)

alacsony 
részvétel / 
magas  
eredmény

alacsony rész-
vétel / közepes  
eredmény

alacsony 
részvétel / 
rossz ered-
mény

Kerületi/választókerületi adatok, statisztikák: A felké - 
szülés  része  az  a  háttérmunka,  ami  a  jelölt  kerületének, 
 választókörzetének mélyebb megismerését szolgálja –  ide 
tartoznak mindazok a szociológiai tudások, amelyek a la-
kosság helyzetére, főbb problémáiknak alakulására vonat-
koznak.  A különböző statisztikai évkönyvek, népszámlálási 
adatok,  kimutatások,  tudományos  munkák  jó  kiindulását 
jelenthetik az ilyen kutatómunkának. 

A kommunikációs stratégia

A  Pikó-kampány  kommunikációs  stratégiájának  nulladik 
verzióját  András  erkélyén  beszéltük  át  részletesen.  Szá-
mos dolog az utolsó pillanatban született meg. Sokáig töp-
rengtünk  azon,  mi  lehet  a  szlogen,  ami  összefoglalja  az 
ajánlatot. Végül András  javaslatára született meg a  végső 
verzió: „Ha mi győzünk: Józsefváros nyer.” A sok órás 
 megbeszélés egyik kulcskérdése volt: mi a minimumcél, 
amit a kampánnyal el szeretnének érni? Elég-e, ha az And-
rást körbevevő civilek megerősödnek, elég-e, ha az ellen-
zéki képviselők száma és aránya nő az önkormányzatban?   
A válasz egyértelmű volt:  az  asztalnál  ülők a győzelemnél 
kevesebbel nem érik be. Ambícióból tehát nem volt hiány.

Egy  kampány  kommunikációs  stratégiája  részben  éppen 
ezek miatt az egyeztetési folyamatok miatt fontos: hogy 
valamennyi  felmerülő  kérdést  végigbeszéljünk,  és  lehető-
leg  egyetértésre  jussunk  bennük.  De  ennél  jóval  többről 
is van szó: a kommunikációs stratégia egyben a kampány  
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kommunikációs  „bibliája”  is,  amitől  annak  elfogadását 
követően  csak  nagyon  indokolt  esetben  érdemes  és  sza-
bad eltérni.  A közös kommunikációs keretek nem csak   
a polgármestert, hanem a kampány valamennyi részt-
vevőjét orientálják: kezdve a képviselőjelöltektől, a kopog-
tatókon és standolókon át, a kommunikáció hétköznapi 
megvaló sítóiig. 

 z Külső/belső környezet

A  külső/belső  környezet  feltárása  és  leírása  abban  segít, 
hogy  megértsük,  mi  az  a  tágabb  környezet,  amiben    
a  kampány  elhelyezkedik.  A  külső  környezetet  vizsgálva 
   o lyan kérdésekre keressük a választ, mint hogy mi a kam -  
pány  tétje  országosan/regionálisan  az  egyes  pártok 
számára,  ők milyen  állapotban  várják  a  kampányt, mi lyen 
erőforrások  állnak  rendelkezésükre.  A  belső  környezet 
annak  a  területnek  (országos  egyéni  választókerület-
nek,  kerületnek,  választókörzetnek)  a  diagnózisa,  ahol    
a kampány fog folyni. Stagnáló,  fejlődő, sorvadó területen 
indul  a  kampány?  Voltak  az  elmúlt  időszakban  fonto-
sabb  események,  sikerek,  botrányok,  amik  a  területhez 
köthetők?  Mik  voltak  azok  a  szakpolitikák,  szakterületek, 
amik foglalkoztatták a közvéleményt az elmúlt időszakban? 
A külső/belső környezet feltárásáról való beszélgetésekbe 
érdemes  olyan  résztvevőket  bevonni,  akik  egyrészt  ren-
delkeznek  politikai  elemző  vénával,  másrészt  helyisme-
rettel. A helyismeretet kiegészítheti egy sajtógyűjtés  az el-
múlt évekből a területtel kapcsolatos hírekről. 

 z Milyen kampányra van szükség?

Bár a valóságban a kategóriák elmosódnak, és nincsenek 
vegytiszta kampányok, érdemes végiggondolni, mi lesz   
a  kampány megközelítése  és  tétje.  Léteznek  úgynevezett 
ügyfókuszú  kampányok,  amelyek  egy  helyi  problémára, 
kihívásra helyezik  a  hangsúlyt.  Ez  általában akkor  logikus 
választás,  ha  a  kampány  idejére már  közismert,  hogy mi    
az ügy tartalma és a kommunikációnak már nem feladata 
az ügyet bemutatni a választóknak. Léteznek emellett párt-
fókuszú kampányok  is: ahol a helyi  jelölt elsősorban attól 
vár szavazatokat, hogy jelölő szervezete népszerű az adott 
közegben. És léteznek jelöltfókuszú kampányok, ame lyek 
az adott induló személyi kvalitásaira, értékeire, koráb-
bi  eredményeire,  hitelességére,  programjára  építenek. 
Szintén döntési kérdés, hogy a kampány mire helyezi   
a  hangsúlyt:  pártpolitikai  vagy  szakpolitikai  kérdésekre,   
a választók meggyőzésére vagy mozgósítására. Ez nem azt   
jelenti,  hogy  egy  pártpolitikai  kampány  nem  foglalkozik 
szakpolitikákkal, vagy egy mozgósító kampány nem céloz-
za választók meggyőzését, de azt igen, hogy az erőforrások 
elosztásakor ezek a szempontok érvényesülnek. 

 z Célcsoportok

A fentiekből egyértelműen következik, hogy kik a kampány 
célcsoportjai.  Megfogalmazható  ez  területi  értelemben: 
melyek azok a szavazókörök, ahol kiemelten érdemes 
jelen  lenni,  megfogalmazható  társadalmi-demográfiai    
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értelemben,  ha  egyértelműen  körülhatárolhatók  olyan 
csoportok  (fiatalok,  munkavállalók,  középosztálybeliek), 
akikkel  a kampány párbeszédre törekszik, és megfogal-
mazható politikai preferenciák tekintetében is: milyen 
értékekkel rendelkeznek azok a választók, akiket keresünk. 

 z A kampány fő üzenete

A  kampány  üzenete  nem  a  kampány  programja,  nem   
a  kampány  narratívája,  nem  a  jelölt  imázsa,  hanem  egy 
olyan megjegyezhető, nagyon  rövid szlogen, amely ezeket 
összefoglalóan tartalmazza, megjegyezhető és felidézhető, 
a választó számára egyértelműen a  jelölthöz kapcsolható. 
A cél,  hogy a kampány végére,  a  választás napjára ezt az 
üzenetet  a  választó  felismerje  (kognitív  dimenzió),  azzal 
érzelmileg  azonosuljon  (affektív  dimenzió),  és  cselekvés-
re sarkallja  (viselkedéses dimenzió). A piackutatók tudják, 
hogy  a  választói,  vásárlói  figyelem  elképesztően  korlá-
tozott: a napi  több tízezer minket érő  jelből nagyon keve-
set  észlelünk,  és  ezeknek csak  töredéke  indít  el  bennünk 
cselekvést  –  rövidtávú  viselkedésváltozást  pedig  ennek    
a töredéknek a töredéke. 

 z Jelöltimázs

Bár a hagyományos marketingmegközelítések szerint  a po-
litikai kampány  is csak egy a különböző hirdetési kampá - 
nyok  műfaján  belül,  és  a  jelölt  tulajdonképpen  termék,    
a  jelölt imázst  nem  lehet  a  semmiből  megteremteni- 

felrajzolni.   A  milliárdos  politikusról  nem  fogják  a  válasz-
tók elhinni, hogy hétköznapi kisember, ahogyan a koráb-
bi  élettörténet  és  pályaív  sem  radírozható  ki  egy  jelölt 
történetéből.  Amit  a  jelöltimázs  felrajzolása  tenni  tud,  az 
mindazoknak az erős ségeknek az összegzése, ami  fontos 
lesz  a  kampány  szempontjából,  és  amelyeket  a  kampány 
majd szövegeiben, jelzős szerkezeteiben hangsúlyozni fog, 
és azoknak a hiá nyosságoknak a felsorolása, amelyeken 
javítani, fejleszteni érdemes.

 z Az ellenfél pozicionálása

Központi kérdés, hogy a jelölt hogyan viszonyul riválisához. 
Egy klasszikus és igen egyszerű táblázat segíthet az ebben 
való eligazodásban és tisztánlátásban. A mátrix négy cellája 
tartalmazza, mit állít a  jelölt saját magáról és ellenfeléről, 
illetve hogy mit állít riválisa saját magáról és a jelöltről. Ez 
egyrészt  segíti  a  felkészülést  a  lehetséges  támadásokra, 
másrészt egyértelművé teszi azt is, mik azok a vitapontok, 
amik az ellenfél és köztünk hangsúlyosak lehetnek.

a jelölt saját magáról a rivális a jelöltről

a jelölt a riválisról a rivális saját magáról
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 z Történet

Önmagában  egy  hangzatos  üzenet  a  kampány  végig-
viteléhez kevés – szükséges egy olyan narratíva, egy olyan 
történet,  amelyben  valamennyi  kampányszereplő  (egyéni 
jelöltek,  önkéntesek,  képviselőjelölt,  polgármesterjelölt, 
aktivisták, támogatók) egyet tud érteni, és amelyet a vá-
lasztókkal való találkozáskor, egyéb szereplésekkor el 
tudnak mondani. Ez a narratíva elmondja, mi történt hely-
ben, mit tettünk mi, mit tett az ellenfél, miért indulunk. Ezt   
a  történetet  nem  kell  „megépíteni”,  hiszen  általában  már    
a fejünkben van, miért vágtunk bele a kampányba, de érde-
mes  tisztázni,  hogy mind egyetértünk-e azzal,  hogyan  re-
zonál majd a választók tapasztalataira.

 z A kommunikáció szakaszai

A kampány – optimális esetben – felfogható a győzelem felé 
vezető útként is, amely különböző szakaszokból áll. A későn 
kezdett  kampányoknak  gyakran  nincs  lehetőségük  ilyen 
szakaszolásra, mert az felaprózza az energiákat, de egy 
hagyományos megközelítés szerint a felkészülést követően 
sorrendben érdemes három célt, és – ennek megfelelően – 
három szakaszt is megkülönböztetni: 

 z  a névfelismerés szakaszát, ahol a cél az, hogy a válasz-
tók megismerjék a jelölt nevét, tudjanak arról, hogy in-
dul a választáson, kapcsolják adott formációkhoz;

 z  a  meggyőzés,  azaz  a  preferencia  kialakításának  sza-
kaszát, amikor valóban a választók számára már is-
mert jelölt főbb üzenetei és tartalmi programjai vannak   
a kampány fókuszában; 

 z a  mozgósítási  szakaszt,  amikor  a  hangsúly  azon  van, 
hogy a támogató választók úgy döntsenek,  a választás 
napján el is mennek szavazni. 

 z Kommunikációs elemek

A kommunikációs elemek felsorolása a kommunikációs 
kampány  tulajdonképpeni  cselekvési  terve.  Itt  szerepel 
minden olyan eszköz, amivel a kommunikáció során élni 
szeretnénk.  Fogunk-e  szórólapozni? Ha  igen,  akkor  hány-
szor  és milyen  fókusszal? Mikor?  Fogunk-e plakátokat  ki-
helyezni? Lesz-e molinó, honlap, direkt akció, saját újság, 
matricák,  kitűzők?  Az  egyes  eszközök  leírásánál  fontos 
már a konkrét feladatokat is felsorolni: ahhoz, hogy kis-
videók készüljenek, milyen előfeltételek szükségesek: kon-
cepciók,  szkriptek megírása,  döntés,  szereplők  keresése, 
videók  felvétele, utómunkák, videók  terjesztése. Érdemes 
különbséget tenni az egyes kommunikációs elemek között: 
lesznek olyanok, amik elengedhetetlenek a kampány 
szempontjából  –  nehezen  elképzelhető  Magyarországon 
egy  kampány  plakátok  nélkül.  De  lesznek  olyanok  is, 
amik  a  kívánságlistánkon  szerepelnek,  de  nem  feltétlenül 
szükségesek a kampányhoz. 
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A kommunikációs stratégia felépítése:

1. Külső/belső környezet

2. Milyen kampányra van szükség?

3. Célcsoportok

4. A kampány fő üzenete

5. Jelöltimázs

6. Az ellenfél pozicionálása

7. Történet

8. A kommunikáció szakaszai

9. Kommunikációs elemek

10. Heti bontás

Felelősségek és szereplők 

A  Pikó-kampány  elképesztő  luxusa  volt,  hogy  baráti-is-
merősi  körünkből  sokan  voltak,  akik  önkéntesen,  a  saját 
szabadidejüket a kampányra szánva szívesen vettek részt 
kommunikációs feladatokban. A kampányok többségében 
ilyen gazdag és változatos stábbal nem gazdálkodhatunk – 

egy ember több szerepet is visz. Mégis hasznos a kampány 
elején tisztázni, milyen felelősségek merülnek fel és kihez 
tartoznak ezek a felelősségek. 

A kommunikációs stáb struktúrája:

Jelölt: a  jelölt a kampány arca és főszereplője, és egyben    
a legfontosabb stratégiai döntéseket is ő hozza meg. 

Kampányfőnök:  a  kampányfőnök  egyrészt  a  kampány-
stratégiából és napi teendőkből eredő feladatokat delegál, 
másrészt jóváhagy kommunikációs anyagokat és döntése-
ket. 

Kommunikációs koordinátor: a kommunikációs koordinátor 
fogja össze és szervezi meg az összes, a kampány kommu-
nikációjához kapcsolódó feladatot. 

Arculati tervezés: A legtöbb, országos vagy városi kampány-
ba beágyazódó kampány bizonyos arculati elemeket készen 
kap. Ilyenek a betűtípus, a kampány során használt színek, 
logók, szlogenek. Ha nincs ilyen arculati keret, a kampány-
ra  való  felkészülés  alapfeladata  mindezek  tisztázása.    
A  kam pány  akkor  lesz  felismerhető, megjegyezhető  a  vá-
lasztók  számára,  ha  saját  és  egységes  arculattal  ren-
delkezik, amiket a különböző kampányelemek (szórólapok, 
közösségi média,  honlap,  videó)  újra-és-újra megismétel-
nek.
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A  Pikó-kampány  arculata  illeszkedett  a  fővárosi  kampány  ál-
talános  megjelenésébe,  egy  kiegészítéssel:  a  kampányra 
felkészülő  megbeszélések  egyikén  egy  kreatív  szakember  állt 
elő  az  I        NYOLC  logó  ötletével.  Innentől  kezdve  tudtuk:  ezt    
a logót nem tudjuk elégszer használni a kampányban. Kifejezte 
azt a lokálpatrióta, kreatív, közösségi hangulatot, amely valóban 
jellemezte a kampányt. 

Grafikai gyártás: A kampány hétköznapjainak egyik  legru-
tinszerűbb feladata az arculati elemek alkalmazása külön-
böző  kampányelemekre:  plakátok,  szórólapok,  molinók, 
matricák, kitűzők tervezése és gyártása. 

Közösségi média:  A  közösségi  média  felelőse  az  egyez-
tetett üzeneteket megosztja a közösségi médiában és egy-
ben monitorozza  is a bejövő kommenteket és üzeneteket,    
a közösségi média elérés eredményeit. 

Programkommunikáció: A kommunikációs stratégia  és   
megvalósítás  elsősorban  a  hogyan?  kérdésére  vála szol:    
Hogyan mondjuk el a választóknak, amit gondolunk a világ-
ról? Hogyan mondjuk el  nekik, mik  a  terveink megválasz-
tásunk esetén? Arra azonban a kommunikáció nem tud,  és 
nem is feladata válaszolni, hogy mi a program, mik a jelölt 
tervei. A kampány programjának felelősével azonban szo-
rosan együtt kell dolgozni. 

Sajtófőnök:  A  sajtófőnök  feladata  valamennyi  sajtó meg-
keresés  kezelése  és  becsatornázása,  a  sajtóköz lemények    
és  sajtómeghívók  megírása  és  elküldése,  sajtó beszél-
getések szervezése.

Fotós/videós: A kampány dokumentálása, az egyes ese-
ményekről való közvetítés, a kisvideók, a  jelölt portréfotói 
mind  elengedhetetlenné  teszik,  hogy  dedikált  felelőse  le-
gyen a vizuális anyagoknak. 

Szövegírás/felkészítés: A kampányanyagok gyártásának 
része  a  különböző  szórólapok,  kitelefonálások,  írott  fe-
lületek (újság, honlap,  levél) szövegének megfogalmazása. 
Az  ilyen  szövegek  megírása  speciális  tudást  igényel:  ál-
talában nagyon kevés karakterszámban kell a kampány fő 
üzeneteit úgy megfogalmazni, hogy azok figyelemfelkeltő-
ek, hitelesek és megjegyezhetőek legyenek. 

A kommunikáció összehangolása: A helyi kampányok ál-
talában  nem  vákuumban  zajlanak,  hanem  kapcsolódnak 
országos,  városi,  kerületi  szintekhez  és  eseményekhez.    
Az egyéni képviselőjelölt kampánya az országos kampány-
hoz kapcsolódik, egy polgármesteré az egyéni jelöltekéhez, 
Budapest  esetében  a  főpolgármesterjelöltéhez.  Ezért  ér-
demes tisztázni, kinek a felelőssége a szintek közötti koor-
dináció, információk becsatornázása és megosztása. 
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A  kampány  első  fontos médiaeseményének  reggelén  vol  - 
tunk:  a  32-esek  terén  Pikó  András  bemutatta  saját  pol-
gármesterjelölti programját a sajtó képviselőinek, az egyéni 
jelöltek és támogatók körében. A helyszínre érve aztán nyil-
vánvalóvá vált, hogy van egy kis gond: András a helyszínre 
biciklizve valahol elvesztette a saját programbeszédét, ami 
egy leg alább 10 perces monológ lett volna. Minden aggodal-
munk mellett egyáltalán nem volt meglepő az a szereplés, 
amit  ezután  tapasztaltunk:  a  polgármesterjelölt  fejből, 
strukturáltan,  magabiztosan,  hiba  nélkül  mondta  el  saját 
prog rambemutatóját. Ehhez a bravúrhoz legalább három do-
log kellett: Egyrészt, a polgármesteri program nem lózung-
gyűjtemény volt, amit valakik a  jelölt mögé  „írtak”, hanem 
az ő aktív részvételével és kezdeményezésével összeállított 

munka,  amit  éppen ezért  valóban  kívülről-belülről  ismert. 
Másrészt  Pikó  újságírói  múltja  is  megkönnyítette,  hogy    
a kampány során folyamatosan elképesztő gyorsasággal és 
mélységgel memorizáljon szövegeket. De a harmadik elem 
legalább ilyen fontos volt: a polgármesterjelölt naptárjában 
minden fontos szereplés alkalmával,  így most  is, volt hely 
a programbemutatót megelőző felkészülésre, semmit nem 
bízva a véletlenre.

Háttéranyagok 

 z Sajtólista

A  kampányt  megelőzően  elengedhetetlen  egy  olyan  lista 
összeállítása, ahol a  számunkra  releváns és  fontos média 
elérhetőségei, kapcsolódó újságírói szerepelnek. Ez a lista 
lesz majd az, ahova a sajtómeghívókat, sajtóközleményeket 
a kampánystáb elküldi.

 z Kommunikációs tervező

A heti tervező, illeszkedve a tágabb kampánytervezési foly-
amathoz a következő hét fontosabb témáit és üzeneteit, va-
lamint valamennyi kommunikációs feladatát tartalmazza,   
a  konkrét  felelősök  megjelölésével.  Az  átláthatóság  ked-
véért  érdemes  megkülönböztetni  a  különböző  típusú  fel-
adatokat,  ideértve  a  tervezést,  a  gyártást,  a  különböző 
határidőket  és  megbeszéléseket,  kampányszerepléseket 
és közösségi-média tartalmakat. A valóság aztán gyakran 
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felülírja  a  terveket  –  éppen  ezért  a  tervezőnek  nem  az    
a  célja,   hogy  a  lejárt  határidőkre nézve  kudarcérzetünket 
fokozza, hanem az, hogy a feladatokat aztán napi szintre 
lebontsuk és ha kell, átütemezzük. 

 z Heti tervező minta:

Főbb témák a héten

DÁTUM TERVEZÉS GYÁRTÁS
HATÁR 

IDŐK

MEG 

BESZÉLÉSEK
SZEREPLÉS EGYÉB

FB 

TARTALOM

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

VASÁRNAP

 z Felkészítők, háttéranyagok, kérdés-válaszok

Még ha a jelölt mindenkinél  jobban is tudja, hogy mit akar 
mondani és mik a legfontosabb üzenetei, akkor is érdemes 
„mankóként” az egyes nyilvános szereplések előtt egy rövid 
felkészítő dokumentumban elismételni, hogy mi a szereplés 
főbb  kommunikációs  célja, mik  az  adott  alkalomhoz  kap-
csolódó  üzenetek,  és  hogy  milyen  kérdésekre  számíthat    
a szerepléskor. A felkészítők nem csak a jelöltet segítik, ha-
nem lehetővé teszik, hogy az őt segítők (önkéntesek, akti-
visták, egyéb megszólalók) is naprakész válaszokat tud-
janak adni a választóknak.

 z Arculati-grafikai mappa

Az arculati-grafikai mappa tartalmazza egyrészt a kampány 
arculati kézikönyvét és arculati elemeit, amit mindannyiszor 
elő lehet venni, meg lehet osztani, amikor gyártási feladat-
tal találkozunk. Másrészt tartalmazza valamennyi legyártott 
grafikai anyagot is, ahol nyomonkövethető maga a gyártási 
folyamat, és korábbi grafikai anyagok is előhúzhatók, újra-
hasznosíthatók.

 z Közösségi média tervező

A közösségi média platformokat, amiken keresztül a  jelölt 
közvetlenül  el  tudja  érni  a  választókat,  jóval  a  kampány 
időszaka  előtt  el  kell  kezdeni  építeni  –  a  kampány  alatt 
már  léteznie  kell  egy  stabil,  folyamatosan  növekvő 
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célközönségnek,  akik  a  támogatók  bázisát  adják.  Miköz-
ben a közvetlen elérés mellett a közösségi média egy másik 
erénye,  hogy  a  kedvelők/követők  száma  visszajelzést  is 
jelent  a  kampány  közben  saját  elvégzett  munkánkról,  ez 
nem jelenti azt, hogy a jelenlét pusztán mennyiségi kérdés 
lenne.  Jó  példa  erre  Pikó  András  Facebook-kampánya, 
ahol ellenfele közösségi média költéseinek harmadából 
sikerült egy  jóval nagyobb elérést és kapcsolódást kiváltó 
Facebook-kampányt  generálnia.  Egy  rövid  1-2  oldalas do-
kumentum segítheti a közösségi média tervezést. A doku-
mentumban érdemes tisztázni, mi a kampány célja és kik    
a célcsoportok. A közösségi média lehetővé teszi a külön-
böző  célcsoportokra  célzott  hirdetést,  ezért  fontos  eze-
ket  előre  pontosan  tisztázni.  Lehetnek  pl.  célcsoportok 
a  választókerületi/kerületi  választók,  a  mobilizálandó 
szimpatizánsok,  a  meggyőzendő  szimpatizánsok,  véle-
ményvezérek,  elbizonytalanítható  szavazók,  fiatalok, 
idősek,  nők  és  férfiak.  Bonyolultabb  kampányok  esetén 
számos közösségi média felület kezelését kell összhangba 
hozni (polgármesteri és egyéni jelölti oldalak, Instagram és 
Facebook-oldalak, egyéb platformok), egy közösségi média 
tervező  a  köztük  lévő munkamegosztás  kereteit  is  lefek-
tetheti. A Pikó-kampányban meghatároztuk a közösségi 
média-szereplés stílus-irányelveit  is: hogyan viszonyulnak 
a privát oldalak a publikus oldalakhoz, és mik a moderáció, 
kommentelés, üzenetekre való válaszadás fő szempontjai. 
Lefektettük,  hogy  milyen  az  online  kampány  hangneme 
(jövőorientált/emberi/energikus/utcai  jelenlétet  hangsú-
lyo zó), illetve milyen nyelvezetet, megfogalmazásokat 
használ.

A formátum kapcsán néhány általánosan érvényesíthető 
szabály:

 z Videó-bejelentkezések, kisvideók gyakori használata.
 z  Amit  el  lehet  mondani  képpel,  azt  képpel  mondja  el!   
Itt a kísérő szöveg legyen nagyon rövid (40 karakter)

 z  Ahol szöveg, vagy szöveg és link szerepel: 100-200 
karakter közti posztok legyenek!

 z  Ahol tényleg aktuális a hír, ott  is  legfeljebb 500 karak-
tert írjunk!

 z Válasszunk ki egy hashtag-et és ragaszkodjunk ahhoz! 
A  képeken/videókon mindig  szerepeljen  egy  felismer-
hető banner! 

 z  Ahol elismételhető a központi üzenet, ott hangozzon el!
 z  Ne váljon egyhangúvá, repetitívvé!
 z  A  mennyiségnél  fontosabb  a  minőség:  Ha  egy  erős 
posz tod van, az többet ér annál, mintha elárasztanád  
5 középszerűvel a Facebook-ot. 

 z  Nem válhat a rivális üzeneteinek a  felületévé az oldal! 
(Ne ismételje el az ő üzeneteiket!)

 z  Ragaszkodjon  a  saját  kampányüzenetéhez:  ha  reagál 
valamire, azt azért tegye, hogy a saját üzenetét elmond-
ja még egyszer!

 z  Képek, források használatánál körültekintően járj el!
 z  Az adatok forrását fel kell tüntetni!
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Milyen kérdésekre kell válaszolnod posztolás előtt?

 z  Hoz-e szavazót?
 z  Visz-e szavazót?
 z  A stratégiába illik-e?
 z  Ez a legjobb formátum?
 z  Ez a legjobb időzítés?

Nagy Zsófia 

Stencilezés, dekoráció – Kovács Vera összefoglalója

A Pikó kampányban A Város Mindenkié csoport gyakorlata sze-
rint  dolgoztunk  azon,  hogy  a  kampány  megjelenítése  is  minél 
nagyobb részben tükrözhesse a csoport közösségi voltát. Ezért 
úgy  döntöttünk,  hogy  a  kampányban  szerepet  kapnak  otthoni, 
barkács-technikával, és minél nagyobb részben újrahasznosítás-
sal készült elemek is. Ráadásul a kézzel készült anyagok olcsón  
kivitelezhetőek, és sok embernek adnak lehetőséget bekapcso-
lódni   a munkába. Az eredmény egyedi, kifejező, és emlékezetes.   
A munkafolyamat bevonó, dokumentálható, és alkalmas arra, 
hogy megmutassuk: tényleg bárki bekapcsolódhat. 

1. A zászló 

Nekünk a 8. az első! Még a kampány indításakor a Közélet Iskolá-
ja  „Aktivista grafika” című képzésének keretében készítették el 
tagjaink a C8 első zászlóját. Projektorral vetítettük ki Budapest 
térképét egy fehér  lepedő felére, ezt húztuk ki feketével. A fal-
ról leakasztott anyagon ezután maszkoló szalaggal takartuk ki   
a szöveg betűit, Budapestet homokszínre, a hátteret kékre fes-
tettük, és a kerületet egy szívvel jelöltük meg a fővároson belül.
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2. Stencilezett dekorok: Pikó Molinók, járdafestés, textiltáskák, 
stb: I       NYolc! 

A stencilezés méltán népszerű technika. Az alapok ismeretével 
és  kis  precizitással  jól  sokszorosítható  és  esztétikus  anya-
gok,  munkák  készíthetők  el  így.  Ráadásul  kifejezi  a  kampány    
mozgalmi,   alulról  szerveződő  jellegét.  Ezért  örültem  a  lehe-
tőségnek, hogy készíthetek stencilezett Pikó portréval ellátott, 
és  szintén  stencilezett  betűkkel  feliratozott molinókat  a  kam-
pány során. Ha valaki nem tud rajzolni, és a digitális grafikában 
sem járatos, akkor is nekiveselkedhet egy stencilezett portrénak, 
egyszerűen  kinyomtatva,  és  lefénymásolva  egy  erre  alkalmas, 
kontrasztos  fényképet.  A  stencil  ebből  úgy  készül  el,  hogy  a 
képet egy művészellátóban, vagy kirakatrendezőben, vagy bár-
milyen dekor-boltban kapható műanyag lapra ragasztjuk, és így 
vágjuk ki a műanyaglapból a  formákat. Fontos, hogy figyeljünk    
a  kieső  darabokra:  amit  kivágunk,  ott  lesz  festékes  a  mintát 
hordozó  felület.  A  stencil  kivágását  a  kampányban  gyakorlott 
kezek végezték, de a betűk kivágásában olyanok is részt vettek, 
akik életük első stenciljét készítették. A betűk esetében egyedül  
a zárt betűformák közepére kell külön figyelmet fordítani: az O,   
a D, az A, a B és a többi záródó formájú betű esetén célszerű előre 
eldönteni azt, hogy a betűk egy  tömbben  jelenjenek meg, vagy 
hogyan  térjünk  el  a  megszokott  formájuktól  az  olvashatóság 
érdekében. 

A stencilek használt ágyneműkre készültek, amelyeket a tagjaink 
gyűjtöttek. Összesen 64 molinó került ki Józsefváros ablakaiba   
a  kampányban,  ezek  közül  több mint  38  darab  készült  kézzel.   

Emellett  készítettünk  kisméretű  stencileket,  amelyekkel 
vászontáskák,  és  járdafestések  készültek.  Táskából  több mint 
száz,  és  járda-feliratból  több  mint  150  készült  el.  Volt,  hogy 
 ugyanazt a stencilt többször felhasználtuk.

A  stencilezett  textilek  közösségi  műhelymunkák  keretében 
készültek. A járdafestésekhez a stencileket 2-4 fős csapatokban 
lehetett kivinni. 

3. Kampányzáró dekoráció

A kampányzáróra  igyekeztünk minél nagyobb arányban szintén 
otthoni munkával és újrahasznosított anyagokkal készülni. Nem 
vásároltunk műanyagot alapanyagként az eldobható dekorációk-
hoz.

A  klasszikus  papír,  és  textilzászlók-,  füzérek  kerítették  körbe    
a rendezvényhelyszínt. Ezeket a kampány során gyűjtött alapa-
nyagokból  készítettük  el.  A  kampányzáróra  a  kampány  során 
kihelyezett,  és  visszagyűjtött  anyagokból,  és  a  tagjaink  által 
gyűjtött,  hozott  papírokból,  textilekből  dolgoztunk.  Egyedül 
 a  szín padháttér  volt  olyan  anyag,  amit  kimondottan  az  ese - 
ményre csináltatott a stáb. 
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A választás napján a helyi választási bizottságba delegált 
képviselőnknek érdemes egész nap az önkormányzatban 
vagy annak közelében tartózkodnia, hogy ha bármilyen be-
jelentés  érkezik,  rögtön  részt  tudjon  venni  annak  kivizs-
gálásában  és  első  kézből  kapjon  információt  a  választás 
menetéről.

A választás napján minden  jelöltnek  joga van ahhoz, hogy 
képviseltesse magát a szavazatszámláló bizottságok
ban, ahova szavazókörönként két főt delegálhat. A delegál-
tak részt vesznek a hivatalos önkormányzati felkészítésen 
és  esküt  is  tesznek.  Ezen  kívül  érdemes  őket  ellátni    
a Számoljunk együtt! információs anyagaival is, hogy minél 
felkészültebben tudják biztosítani a választás tisztaságát: 
http://szamoljukegyutt.hu/

Ahhoz, hogy biztosan mindenhol legyen delegáltunk a sza-
vazatszámláló bizottságban (ami Józsefváros esetében 
60  szavazókört  jelentett,  2-2  fővel),  nyilvános  felhívást 
tettünk közzé több héttel a választás előtt, amelyben sza-
vazatszámlálókat  kerestünk.  Ezen  kívül  az  együttműködő 
pártok is delegáltak tagokat, valamint a Számoljunk együtt! 
is segített a toborzásban, és a delegáltak felkészítésében. 
Mindenképpen  javasoljuk,  hogy  minden  szavazatszám-
láló-bizottsági delegáltunkkal személyesen találkozzunk 
és  átbeszéljük  a  feladat  részleteit.  Érdemes  közös  fóru-
mot létrehozni a delegáltaknak, hogy még a szavazás napja 

http://szamoljukegyutt.hu/
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előtt  tudjanak  egyeztetni  tapasztalataikról,  kérdéseikről. 
Ugyanez  a  fórum  (pl.  Facebook  csoport,  levelezőlista, 
csoportos találkozó) szolgálhat a választás után a munka 
értékelésére,  és  a  tapasztalatok  összegyűjtésére.  A  sza-
vazatszámlálók  munkájának  szervezésére  érdemes  egy 
külön koordinátort kijelölni, aki a választás napján  is kap-
csolatot tart velük, közvetíti a megfigyeléseiket a kampány 
jogászának  a  választási  bizottságban.  Noha  a  delegáltak     
a legtöbb helyen kapnak ellátást a helyi önkormányzattól, 
a szavazatszámlálás nagyon monoton munka és így jól es-
het az önkénteseknek, ha a koordinátor meglátogatja őket, 
gyümölcsöt vagy esetleg csokit, süteményt visz nekik.

Józsefvárosban sajnos jelen van a főleg szegény települé-
seken jellemző szavazatvásárlás, ami bár bűncselekmény   - 
nek minősül, de nagyon ritkán jár konkrét következmények-
kel. Annak érdekében, hogy megakadályozzuk vagy leg - 
alább csökkentsük a választási csalás ezen formájának le-
hetőségét,  a Pikó-kampányban  „5000 forint helyett 5 év 
tisztelet” elnevezéssel mini-kampányt  indítottunk, amely-
ben felhívtuk a helyi  lakosok figyelmét a szavazatvásárlás 
hátrányaira és a választás napján a közterületeken is moni-
toroztuk a választási eljárás tisztaságát.

A választók mozgósítása

A választás napján történő mozgósításról eltérő vélemények 
voltak a Márta- és a Pikó-kampány stábjain belül is. Van, aki 
úgy gondolja, hogy erre a napra sokkal több energiát kellett 

volna fordítani és  ismét minden házba elmenni, hogy em-
lékeztessük a választókat a szavazásra. Más szerint ez el-
lentmond az állampolgárok autonómiájába vetett hitünknek 
és nem szabad őket „zaklatni”, így elég, ha a közterülete ken 
hívjuk  fel  a  figyelmet.  Bármilyen módszert  is  választ  egy 
kampánystáb a választás napján a választók mozgósítására, 
ezt a kérdést érdemes már  jóval korábban  tisztázni, mert 
függetlenül attól, hogy az intenzív felkeresést vagy az aktív 
köztéri standolást választjuk, sok aktivistára lesz szükség, 
akiket időben kell mozgósítani.

A  választás  napján  is  fontos  a  választók  mozgósítása 
–  egyes  helyeken  akár  ezen  is  múlhat  a  választás  ered-
ménye.  Választási  gyűlést  ezen  a  napon  tilos  tartani,  de     
a választókörök 150 méteres körzetén kívül szabad kitele-
pülni,   standolni  vagy  szórólapozni.  Mi  ezt  a  lehetőséget 
kihasználtuk és a Pikót Polgármesternek! kampányban   
a  legforgalmasabb kereszteződésekbe kitelepültünk, aho-
va  a  polgármesterjelölt  is  ellátogatott.  Ezen  kívül  nagy 
hangsúlyt helyeztünk a kopogtatásra  is, hogy arra biztas-
suk az embereket, menjenek el szavazni. Azt, hogy a 60 ezer 
választópolgárt magába foglaló kerületben pontosan hova 
menjünk kopogtatni, a részvételi adatok alapján döntöttük 
el.  Két  tagunk  egész  nap  figyelte  a  választási  iroda  által 
óránként kiadott részvételi adatokat, majd ezt összevetette 
az általunk előre meghatározott  tömbökkel,  ahol azt gon-
doltuk, hogy több potenciális szavazónk van, és ahol még 
úgy éreztük, hogy érdemes volna mozgósítani, oda célzot-
tan mentek  az  önkénteseink.  Az  utolsó  napi  mozgósítást 
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több ember  koordinálta és több tucat önkéntes vett benne 
részt az egyéni képviselőkön kívül. Ezen kívül az utolsó na-
pon még a Facebookon is mozgósítottunk. 

A mozgósítási módszereket jól  illusztrálja a Pikó-kampány 
utolsó napjának ez  irányú aktivitása. Előkészítésként sza-
vazókör bontásban rögzítettük az EP-választások napköz-
beni részvételi adatait. Az volt a feltevésünk – helyesen –, 
hogy akkor tudunk nyerni, ha elérjük, vagy legalább nagyon 
megközelítjük az akkori részvételi adatokat. 

Kora délutántól készen álltak egyéni választókörzeten-
ként  az  utolsó  napi  kopogtatást  végző  akciócsoportok.    
A valasztas.hu oldalon megjelenő részvételi adatokat össze-
vetettük a korábbiakkal. Annak a szavazókörnek a területére 

küldtük az akciócsoportokat, ahol a körzeten belül viszony-
lag a legnagyobb volt az elmaradás. Figyelembe vettük azt 
is,  hogy  elsősorban  a  nagyobb,  körfolyosós  épületekbe 
menjenek, ott volt várható a legnagyobb hatékonyság. 

Az urnazárás után indult el az eredményváró bulink, ahol 
közösen vártuk a szavazóköri delegáltak által küldött ered-
ményeket. Mindezt egy nagy közös kivetített Excel táblában 
gyűjtöttük és  így szinte élőben  tudtuk követni a választás 
eredményének alakulását. 

Molnár György – Udvarhelyi Tessza
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kezik,  függ  attól,  hogy  nyerünk  vagy  veszítünk  a  válasz-
táson. A Mártát a Magdolnának! kampány után elvesz-
tettük  a  választást,  de  ezzel  semmiképpen  sem  zárult  le    
a kampány. A választás után még vár ránk az a feladat, hogy 
30 napon belül eltávolítsunk minden köztéri plakátot, táblát 
és matricát, amit kihelyeztünk. Ennek megszervezése szá-
munkra egyrészt technikailag volt nehéz (sok plakátunk 
rögzítése  túl  jó minőségűnek  bizonyult,  így  leszedésük  is 
elég körülményes volt), másrészt egy sikertelen választás 
után nem feltétlenül könnyű az amúgy is fáradt aktivistákat 
újra lendületbe hozni egy ilyen feladatra.

Ezen felül számunkra nagyon fontos volt, hogy minél többet 
tanuljunk a kampányból és mások számára is lehetőséget 
nyújtsunk a  közös  tanulásra. Ennek érdekében egy  külső, 
tapasztalt  facilitátor  segítségével  külön értékelést  tartot-
tunk a kampánystábon belül, a szövetséges szervezetekkel 
és az aktivisták részvételével. Mindenről  részletes  jegyzet 
készült, amely alapját képezte részben ennek az írásnak is.

Mindhárom  választás  után  a  Facebook-oldalunkon  meg-
jelentettük  a  kampánycsapat  tagjainak  visszajelzéseit    
a közös munkáról és az elért eredményekről, valamint nyil-
vánosságra  hoztuk  a  kampány  költségvetését.  Hosszú 
távon  jót  tesz,  ha  a  kampányoldalt  nem  hanyagoljuk  el, 
hanem  továbbra  is  kisebb-nagyobb  rendszerességgel  hírt 
adunk a kampány utóéletéről és a kezdeményező csoport 
munkájáról.
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Fontos tanulságokkal szolgál a két civil szerveződés sorsa 
a kampány utáni időszakban. Néhányunk szerint kudarc 
volt,  hogy  a  kampány  aktivistáiból  a  Közöd  formációjába 
nem tudtunk sok ember bevonzani. Ha egy szervezetnek 
célja  a  bázisépítés,  akkor mindenképpen  oda  kell  figyelni 
már a kampány során is arra, hogy az új embereket hogyan   
fogja  megtartani  az  intenzív  periódus  után.  A  kampány 
után  az  eredménytől  függetlenül  újra  össze  kell  rendezni 
az életünket és a kampányban csatlakozott újakkal együtt 
kell  kitalálni  megújult,  de  mégis  korábbi,  folyamatos  ön-
magunkat. Hasznos  lehet ehhez egy ún. elvonulás, amikor    
a  megszokott  környezetből  kiszakadva  egy  pár  napon 
keresztül  koncentráltan  dolgozik  együtt  a  csapat,  akár 
külső facilitátor segítségével.

A választás után a Közöd csapata rövid pihenőt tartott, majd 
újra munkába lendült, hogy kidolgozza, hogyan szerveződik 
tovább a helyi lakosok érdekében. Eközben arra kellett rá-
jönnünk, hogy a Közöd civil csapat a politikai térbe lépéssel 
annyira megváltozott, hogy a csaknem 4 éves közös munkát 
nem képes folytatni. Hivatkozni lehet (és kell) is majd rá, de 
a tagjai különböző irányokban folytatják a nem lankadó civil 
szerepvállalásaikat. A civil szerepek egyike a helyi ügyeink 
figyelése, kritikai véleményezése, az önkormányzatiság és 
a  részvétel  elemzése  és  cselekvéssé  alakítása,  szakmai 
megoldások keresése. A másik, amit a Közöd is megcélzott 
Bolba  Márta  indításával,  a  helyi  hatalom  megszerzése,    
a politikai pártokkal való megküzdés. Ezt, és az ezzel  járó 
egyezkedéseket, kompromisszumokat nem mindenki vál-
lalta. 

A Közöd mégis tovább él. A következő, az ellenzék számára 
csúfos kudarcot hozó 2018. évi országgyűlési választásokon 
nem vállalt szerepet, de az utána kiírt időközi polgár mester 
választásra  már  a  Közöd  pár  tagja  és  barátaik,  a  Márta- 
kampány  jó  néhány  aktivistája  civil  jelöltet  állított.  Ezzel 
kezdődött a Győri-kampány, és ekkor alakult meg a C8 civil 
társaság is. 

A  Győri-kampányban  annyiból  könnyű  dolgunk  volt,  hogy 
a  kerületben  működő  pártok  nem  állítottak  jelöltet.  Vagy 
nem volt nekik aktuálisan alkalmas jelöltjük, vagy talán az 
áprilisi kudarc után kicsit le is mondtak Kocsis Máté bi-
rodalmáról. Az pedig, hogy a civilek ebben az elkeseredett 
helyzetben és a megverhetetlennek ítélt hatalommal szem-
ben felhördültek és addig kerestek, amíg találtak, egészen 
biztosan  a  Márta-kampánynak  volt  köszönhető.  Az  akkor 
megismert képességeink, a nagyon sok lelkes, okos, tenni 
vágyó ember közösségében rejlő erőnk, a kipróbált eszkö-
zeink megkönnyítették az amúgy nehéz döntést. És mind-
ezek mellett a megismert és megszeretett „terep”: az utcák, 
terek, házak, és a  lakókról szerzett élményeink segítettek 
nekünk a kampány végigküzdésében.

Az  aktivisták  sem  vesztek  el.  Sokan  közülük  az  ellenzék 
különböző  tiltakozó  mozgalmaiban  dolgoztak  (NOlim-
pia,  kockás  inges  tüntetések,  egészségügyi  és  lakhatási 
mozgalmak), részt vettek az áprilisi választási kampá-
nyokban. Az időközi választásra sokan visszajöttek, megint 
önkéntesen  segítették  a  munkát.  A  Közödbe  tehát  nem 
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léptek be, a Közöd sem hívta őket, de abban a pillanatban, 
ahogy elérte őket az üzenet, az új cselekvés híre, már ott is 
voltak. És sok új  is  jött, barát,  ismerős, munkatárs,  tanít-
vány, akiket a jelöltünk személye hozott közénk. 

A  Győri-kampányban  érdekesen  alakult  a  viszonyunk  az 
ellenzéki  pártokkal.  Együttműködtek  velünk,  támogatták 
a civilek  jelöltjét, de  igyekeztek a kampányt ők  irányítani. 
Elismerték ugyan, hogy itt már messze a civil aktivisták 
ereje vezetett, de talán a pártok erőforrással való ellátott-
sága mégis kicsit alárendelt szerepbe kényszerített minket.   
A  másik  újdonság  számunkra  a  feladat  megnövekedése 
volt.  Felszántottuk  ugyan  egy  évvel  azelőtt  a  Magdolna- 
negye det,  a  kerület  legszegényebb,  legkisebb  választá-
si  hajlandósággal  rendelkező  körzetét,  de  most  egész 
Józsefvárossal kellett megismertetni az alig ismert 
jelöltünket. Az előző évben csak az MSZP és a Fidesz helyi 
jelöltjei  voltak  az  ellenfeleink.  Győri  Péter  ellenfele  azon-
ban a több éve regnáló, erősen beágyazott alpolgármester, 
 Kocsis Máté elsőszámú munkatársa volt.

Majd 2018-ban is elérkezett a választás napja, és akkor sem 
győztünk. Az újabb vesztes kampány után - a takarítás, el-
pakolás,  nyilvános  elszámolás mellett  - megint  jönnek  az 
értékelések, elemzések. Az aktivistáink közül sokan jöttek 
el ezekre az alkalmakra, ők sem engedték el az ügyet. Már 
ekkor  úgy  igyekeztünk  az új tanulságokat levonni, hogy 
azok megalapozhassák a további építkezésünket. 

Az  új  polgármester  hivatalba  lépése  után  nem  sokkal  el-
határoztuk, hogy megújítjuk a kerületi közéletet és tovább 
visszük  a  kopogtatások,  standolások,  fórumok alkalmával 
megismert  lakók  és  házak  gondjait.  Munkacsoportokat 
ala kítottunk,  tevékenységeket  terveztünk,  amik  így  össze 
is kötötték a Közöd és a két kampány munkáját és céljait    
a későbbi új kampányunkkal. 

A Közöd haladó hagyományát a kerületi közmeghallgatásra 
történő  felkészülésünkben és szereplésünkben  folytattuk. 
Jelzésértékűnek is vehettük volna - bár akkor sokan inkább 
csak  arrogáns  elutasító  válaszként  éltük meg  -  Sára  Bo-
tond akkori polgármester válaszát az egyik fontos ügyben 
elővezetett javaslatunkra. “Igen? Ön ezt gondolja? Tessék in-
dulni a választásokon és megnyerni. Akkor Ön mondja majd 
meg, mit tegyen az önkormányzat.” (Nem feltétlenül pontos 
idézet). Pikó Andrásnak címezte ezt, ő szólalt fel éppen. 

A Pikót polgármesternek! kampány utolsó hete és utolsó 
napja  a  benne  résztvevő  százak  emlékezetében  sokáig 
életünk  legnehezebb  és  legszebb  története marad.  Addig 
a vasárnap késő esti hihetetlen hírig azt vártuk, hogy csak 
legyen  vége már!  Mert  sokan már  17  órája  talpon  voltak, 
dolgoztak,  az  utolsó  erőinket  kellett  mozgósítanunk.  De 
készült már az érzés, a „minden megtörténhet még” csodá-
ja. A feszültséget csak fokozta a lassan érkező eredmények 
rendkívül  fegyelmezett, professzionális adatfelvitele és az 
eredmények lépésről-lépésre történő elemzése. 
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Majd eljött  a  katarzis.  Azt  hittük akkor  és  azt  is  kívántuk, 
hogy soha ne érjen véget az az éjszaka, de már másnap meg-
tartottuk az első elemző köröket, és utána is minden nap-
ra jutott egy. Egy perc pihenés sem volt. Megtudtuk,   hogy    
a győzelemnek vannak nagyon nehéz következményei 
is. A legnehezebb dolga a megválasztott polgármester-
nek volt, még akkor is, ha már egy augusztusi stratégiai 
tervezésünkben  lejátszottuk azt a felállást  is – a másik öt 
lehetséges eredmény mellett - amikor győz a mi jelöltünk,   
a C8 adja a polgármestert és mellette meggyőző többséget 
alkotnak  a  velünk  összefogott  ellenzéki  pártok  győz-
tes  képviselői.  De  most  mégiscsak  meg  kellett  kezdeni   
a munkát egy félig-meddig kiürült, ismeretlen hivatallal és 
folytatni  a  kerület mindennapjait,  immár  belülről,  a  hata-
lomból.

Ha  vesztettünk  volna,  akkor  is  elemeztünk  volna,  boncol-
gattuk volna a helyzetet, átalakítottuk volna a C8-at, de sok-
kal kisebb lett volna a tét. Most azonban muszáj volt újra-
tervezni,  és  ennek máig  sem  jutottunk  teljesen  a  végére. 
Február-márciusra  összeraktuk  a  sok-sok  gondolkodás, 
dilemmázás, ötletelés eredményét, hatalmas táblákba 
gyűj töttük a csapat  javaslatait, és megtartottuk az össze-
sen 3 napos stratégiai tervezésünket. Mire kitaláltuk, hogy   
a  következő  félévben  milyen  tevékenységeket  folytatunk 
tovább és mibe vágunk bele, addigra megérkezett a korona-
vírus-járvány. 

A C8 legfőbb dilemmája a választás után az „őrkutya” vagy 
„palotapincsi”  szerep  közötti  választás  volt.  Általánosság-
ban és elméletben nem is olyan nehéz a kérdés, hiszen egy 
igazi civil szervezet azt mondja: csakis az első! És külön-
ben  is,  hol  van  itt  kérem  palota?  Császár  sincs!  Helyette 
a mi nagyszerű civil  társunk került a hatalomba, sok fele-
lősséggel  és  aggasztóan  kevés  lehetőséggel,  egyre  romló 
feltételekkel. 
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Igen  ám,  de  a  tegnap  még  velünk  együtt  küzdő  pártok 
képviselői és a mi polgármesterünk lett felelős azért, hogy 
épüljön-szépüljön  a  kerület,  hogy  végre  ne  a  szegények 
bűnhődjenek mindenért. Hogy a  rendpárti NER-t  felváltsa 
a  közösségi  tervezés,  hogy  a  közéletünk demokratikussá, 
nyílttá és átláthatóvá váljon. A közös programunk megvaló-
sulását szeretnénk látni. És mivel a miénk, felelősséget is 
érzünk érte, és nagyon szeretnénk segíteni. 

Ki kell alakítanunk azokat az új eljárásokat, amelyekkel egy 
programot és polgármestert adó civil szervezet folytatni 
tudja a munkáját és tartani tudja magát az alapértékeihez,   
a  missziójához.  Amelyekkel  még attól a hatalomtól is 
 füg get len tud maradni, amely hatalomért megküzdött,   
és  amelybe  jó  néhány  ember  az  ő  munkájával  jutott  be.    
Az egyik célunk a részvétel, az aktív és gondolkodó közös-
ségek  létrehozása  és  kompetens  működtetése,  hogy  az 
önkormányzás  tényleg  az  itt  élők  erősebb  beleszólásával 
valósuljon  meg,  a  másik,  hogy  jó  kormányzás  szülessen 
meg, egy jobb és befogadóbb közélet. 

Ezekért  is  vállaltuk,  hogy  a  képviselőtestület  szakmai  bi-
zottságaiba  egy-egy  külsős  tagot  delegáljunk.  Ez  nem 
jelentett nehézséget annyiból, hogy a C8 tagjai között sok 
a  magas  képzettségű,  széles  látókörű  ember,  sok  a  fia  - 
tal. Nem áll  távol a C8 attitűdjétől az önkénteskedés sem, 
hiszen  sokban  hasonlít  a  kampány  szeretett  tevéke-
nységeihez, a kopogtatáshoz, az utcai beszélgetésekhez.   
A  hivatalban  nagy  örömünkre megalakult  közösségi  rész-

vételi iroda rendezvényein, a lakossági fórumokon segítünk, 
és a C8 tagok által javasolt rendeletmódosításról szóló kon-
zultációban  is  aktívan  részt  vettünk.  Az  önkéntes  szerep 
a  koronavírus-járvány  idején  különösen  nagy  segítség    
az önkormányzatnak és a lakosságnak is.

Az sem kisebb dilemma, hogy mennyire maradjon politikai 
szervezet a C8, és le akar-e vonulni az országos, vagy akár  
a  helyi politikai közélet terepéről. Nem teljesen egyhangú-
an, de végül meghoztuk a döntést. Maradunk, dolgunk van   
a politikával, és nem ellenezzük, ha a politika  is szereplő-
nek lát minket. A politikánkat ugyanakkor át- meg átszövi 
az itt lakók, a szomszédaink megismerésének folytatása, 
az érdekeik velük közösen történő felismerése, megfogal-
mazása és képviselete. 

Dallos Jutka
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ÚRISTEN, NYERTEM! Az első mondat mindig ez, és nehéz eldönteni, hogy egy civil 
politikus esetében ebben a mondatban a jogos öröm vagy 
a még jogosabb aggodalom és félelem a több. Mindkettőre 
megvan az okunk. A győzelem a legerősebb demokratikus 
legitimációt  jelenti a magyar politika rendszerében: a bu-
dapesti  főpolgármester,  illetve  a  kerületi,  városi  és  más 
települési polgármesterek a magyar politikai aréna egyet-
len  közvetlenül  választott  egyszemélyi  vezetői.  Az  erős 
legitimáció  nem párosul  automatikusan  erős  hatáskörök-
kel,  ugyanakkor politikai értelemben a polgármester   
a  legerősebb  ütőkártya  a  helyi  politikai  játszmákban.  Ez 
nagy lehetőség és nagy felelősség - a polgármesteri hivatalt 
kívülről nézve a választók számára a polgármester látszik: 
ha valami jól megy, azért ő sepri be az elismerést, de min-
den botrány is elsőként őt érinti. 

A győztes választás éjszakájáig azonban már a következő 
ciklust meghatározó kérdések jelentős része jó esetben el-
dől. Lássuk a legfontosabb kérdéseket! 

Polgármester dominanciájú vagy 
képviselőtestület dominanciájú lesz az 
önkormányzat? 

Ez a kérdés azért a legfontosabb, mert a rá adott válasz 
határozza meg leginkább politikai értelemben a következő 
öt év jellegét. Erős, demokratikus meggyőződésű és önref-
lexív vezető egy vele együttműködő, támogató többséggel 
csodákra  képes.  Erős,  antidemokratikus  és  szélsőséges, 
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narcisztikus  vezető  vagy  leuralja  a  testületet  és  kontrollt 
vesztve hibát, hibára halmoz, vagy folyamatos konfliktusba 
kerül a testülettel, ami megbénítja a munkát. 

A  képviselőtestület  által  irányított  önkormányzat  veszélye 
az  a  mai  Magyarországon,  hogy  a  testület  és  a  hivatal 
működését a politikai pártok alkujának és hatalmi játékának 
rendeli  alá,  és ennek szolgáltatja  ki  a  civil  polgármestert, 
legyen  mögötte  akár  többségi  helyzetben  lévő  politi-
kai szövetség, vagy legyen kisebbségben, egy ellenzéki 
többséggel állandó egyezkedésre kényszerítve. 

Civil,  pártoktól  független  polgármesternek,  amennyiben 
minél  többet  akar  megvalósítani  a  programjából  és  meg 
akarja  tartani  a  civil  identitását,  arcélét,  arra  kell  töre-
kednie,  hogy  általa  irányított,  őt  személyesen  támogató 
és  vele  együttműködő  testületet  kovácsoljon  a  támogató 
pártok  által  jelölt  képviselőkből.  Valódi  politikai  vezetővé 
kell válni, hol eréllyel, hol diplomáciával, nagy empátiával 
és pszichológusi képességekkel - de ez csak akkor megy, 
ha a civilségünk megtartásával professzionális politikussá 
válunk. 

Azt,  hogy  van-e  esélyünk  egy  polgármester  irányítot-
ta  önkormányzat  kialakítására,  nagyban  meghatározza    
a polgármesterjelölt mögött álló koalíciós szerződés tartal-
ma. Józsefvárosban a polgármesterjelölt mögött volt civil 
szervezet, amely a támogató pártokénál sokkal nagyobb 
aktivista  hálózattal  rendelkezett,  a  polgármesterjelölt 

pedig  a  jelöltté  válásáig  megszervezte  a  saját  kampány-
csapatát, melyben a politikai stratégiáért és a kommu-
nikációért felelős szakértők is helyet kaptak. Ez a civil csa-
pat  rendelkezett  a  helyi  választási  program megírásának 
képességével  is.  Ez  nagyon  erős  alkupozíciót  biztosított 
a C8 és Pikó András számára - ennek eredményeként egy 
kétszintű  kampánystruktúrában  állapodtunk  meg,  mely-
ben a polgármesteri  kampányt  a polgármesterjelölt  és  az 
általa  felkért  csapat  tervezte,  szervezte  és  irányította,    
a  polgármesteri  program elkészítését  a  pártok  szakértői - 
vel  kiegészülve  a  polgármester  csapata  irányította  és 
ugyan ez állt a finanszírozásra is: a kampányköltségek felét 
állta a C8 és másik felét a Momentum. A pártok a saját jelölt-
jeik  kampányát menedzselték,  de  folyamatos  egyeztetés-
ben és tartalmi szempontból alárendelve azt a polgármes-
teri  programnak,  ugyanakkor  a  pártok  egyéni  jelöltjeinek 
kampányát nagy mértékben támogatták a civil aktivisták. 
Az egymásra utaltságban kialakuló közös munka bizalmat 
és  bajtársiasságot  épít  -  civil  polgármesterjelölt  ebben 
érdekelt és nem a pártokkal való felesleges konfliktusban. 

Javaslatok: 

 z Tartsd egyben a frakciódat! Tégy meg mindent an-
nak  érdekében,  hogy  a  különböző  pártokhoz  kötődő 
képviselők egy  frakciót alkossanak! A külön szerveze-
ti keretek előhívják az erős egókat, a külön érdekeket, 
ez pedig  lehetőség az ellenzéknek a frakciód megosz-
tására és plusz egyeztetési terheket ró rád. 
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 z Mentesítsd  a  politikai  zsákmányelv  érvényesülésétől    
a polgármesteri hivatalt és az önkormányzati vállalatok 
operatív  irányítását!  A  polgármesteri  hivatal  irányítója 
a polgármester, a munkáltatói  jogokat gyakorló  jegyző 
a szakmai vezető. A bürokrácia munkáját szétveri, ha 
nem egységes az irányítás és a hierarchia, ha nem 
tudja  az  ügyintéző,  hogy  a  jegyző  utasításának,  vagy    
a képviselő kérésének kell-e megfelelnie. Ugyanez még 
hatványozottabban érvényes az önkormányzati cégek 
vezetésére.  A  politikai  szempontoktól  vezérelt  elvű 
személyzeti  politika  érvényesülése  az  alpolgármeste-
rek,  a  bizottságok  és  elnökeik,  valamint  a  felügyelő-
bizottságok tagjai és elnökei esetében indokolt, és úgy, 
hogy a politikai elvet alá kell, hogy támassza a szakmai 
alkalmasság. 

 z Állj  ellen  a  „sportállások”  létesítésének!  Nem  éri  meg 
így biztosítani a politikai hátteret, mert egy alkalmatlan, 
de  bizonyítani  akaró munkatárs  politikai  védettséggel 
óriási gondot okoz. Munkát és feladatot lehet vállalni, 
kifizetőhelyet másutt keressenek - ez legyen az alapelv.

 z  Legyen meg a csapatod, még mielőtt a képviselőtestület 
megalakulna. A polgármesteri kabinet a polgár mester 
legszűkebb  napi  operatív  csapata,  ne  engedj  bele-
szólást az összetételébe. 

Polgármesteri program vagy frakció
program? 

A legfontosabb érdeke a civil polgármesternek, hogy    
a  polgármesteri  programja  az  egységes  képviselőcsoport 
programja  legyen.  Ez  nem  evidens.  Ha  nem  lehet  egyben 
tartani  a  támogató  képviselőket,  akkor  a  frakciókkal  való 
egyeztetés a többség megtartásáért szükségszerűen hoz-
za a rossz alkukat: sportállások, politikai kinevezettek, vagy 
olyan programpontok befogadása által, melyek nem illesz-
kednek koherensen a választási programba. A költség-
vetési források mindig szűkösek - tudnod kell, melyek azok   
a programpontok, melyeket mindenképpen meg akarsz 
valósítani, és melyek azok, amelyeket el tudsz engedni, és 
helyette, ha kell be tudsz fogadni mást, olyat, ami illesz-
kedik a sajátodhoz.

Javaslatok: 

 z Legyen néhány könnyen megvalósítható szimbolikus 
ígéret a ciklus elejére! 

 z Ne kezdj bele semmibe,  és  ne  is  akarj,  amíg nem 
látszik a költségvetés szabta mozgástér! Követ-
kező  év  februárjáig  átmeneti  gazdálkodásban  van  az 
önkormányzat, nincs is másra mód. 
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 z Minden  a  költségvetést  követő  zárszámadás  idején  -    
a  következő  év  tavaszán  -  derül  ki;  akkorra  tudható, 
mennyi az a pénzmaradvány, amelyből a programodat 
meg tudod valósítani.

 z Az első év költségvetési tervezését kövesse egy ötéves 
gazdasági program megalkotása! Ebben a program-
ban  kell  elhelyezni  a  politikai  és  időrendi  értelemben 
is sorrendbe állított programelemeket. Ezt széles körű 
szakmai és politikai előkészítés után, több körös frak-
cióegyeztetésen kell elfogadtatnod.

Hogyan működtesd a kabinetet   
és a hivatalt?

Magyarországon  az  önkormányzatok  működése  osztott    
hatáskörben történik: vannak döntések, amelyek alap-
vetően  képviselőtestületi-,  és  vannak,  amelyek  polgár-
mesteri kompetenciába tartoznak, ugyanakkor mind  a kép - 
viselőtestület,  mind  a  polgármester  lemondhat   a  másik 
javára  a  hatásköre  gyakorlásáról.  Ezért  lehetetlen  álta-
lános  szabályt  adni  arról,  miről  dönt  a  testület  és  miről    
a polgármester.  Általánosságban  javasolható,  hogy  a  fon-
tos, stratégiai döntések a testületi  többséggel egyeztetve 
szülessenek meg, ez magas fokú politikai legitimációt biz-
tosít és későbbi vitákat is megelőz. 

Politikai  döntések  így  szülessenek,  de  minden  döntést 
előzzön  meg  körültekintő  előkészítés.  A  polgármester 

 kabinete  és  a  jegyző  által  irányított  hivatal,  „a  polgár - 
mester kormánya” erre való a  leginkább. Lehet egyedül  is 
vezetni az önkormányzatot, de nem érdemes, a kabinet és 
a jegyzői hivatal kell, hogy rendelkezzen azokkal a tudások-
kal és rutinokkal, amik a polgármesteri előterjesztésekben 
meg nyilvánuló politikai döntéseket megalapozzák. Ez egy-
ben meghatározza,  kik  legyenek  egy  jól működő  kabinet-
ben:

1. Jegyző – és általa a hivatal.  Szigorú  szereposztás 
szerint a  jegyző a hivatal munkájáért felelős, munkál-
tatói  jogokkal  rendelkező  vezető,  akinek  a  munkáját    
a polgármester  irányítja. Ő a  törvényesség őre, a  jog-
szabályok betartója, és a döntéseket végrehajtó hivatal 
irányítója. Jogi és gyakorlati megvalósítási segítséget 
ad.

2. Polgármesteri politikai tanácsadó – mindig kell egy 
külső kontroll, egy olyan személy, aki a döntések társa-
dalmi és politikai vonatkozásait segít felmérni. Lehető - 
leg a helyi közéletet és társadalmat jól ismerő, de an-
nak egyik részétől sem túlságosan függő, önkormány-
zati politikában tapasztalt szereplőt válasszunk! 

3. Sajtófőnök  –  főleg  nagy  települések/kerületek  ese-
tében  elengedhetetlen.  A  helyi  sajtó  tájékoztatása, 
az önkormányzati  sajtó ellátása belső hírekkel,  a pol-
gármesteri  döntések  prezentálása,  sajtószereplések 
megszervezése  mind-mind  a  feladata  –  ő  a  felelős    
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azért,  hogyan  kommunikáljuk  a  döntéseket,  és  ezért    
már az előkészítésnél is fontos, hogy jelen legyen: job-
ban fogja érteni a döntést, és a nyilvánosság szempont-
jainak  a beemelésével jobb döntéseket hozhatunk.

4. Polgármesteri kabinet vezetője – ő irányítja a kabinet 
napi munkáját, szervezi és előkészíti a megbeszélése-
ket,  és  ha  kell,  helyettesíti  a  polgármestert  azokon.    
Ő  képviseli  a  polgármesteri  akaratot,  ekként  a másik 
legfontosabb feladata a döntéshozatali folyamatok, 
egyeztetések,  majd  később  a  megvalósítás  politikai 
felügyelete.

5. Gazdasági vezető, gazdasági alpolgármester – min-
den döntésnek van költségvetési vonatkozása, fontos, 
hogy már  az  előkészítés  fázisában  lássuk  azokat.  Ők 
 biztosítják ezt. 

6. Alpolgármesterek és szakreferensek – opcioná-
lis  szereplők,  akkor  van  rájuk  szükség,  ha  a  polgár-
mesteri program kiemelt programpontjai ezt  igénylik, 
 illetve az alpolgármesterek esetében természetesen 
jelentkezik  a  politikai  egyezkedés  a  pártokkal.  Példa: 
Kulturális és szociális ügyekért felelős alpolgármester 
szinte mindenütt van, ezek speciális kapcsolatokat és 
tudást kívánó területek, nem feltétlenül ért hozzá min-
den  alpolgármester.  Fontos  kiemelni,  hogy  bár  az  al-
polgármester felel egy területért, nem ő a döntéshozó,   
a  polgármester  csak  átadja  neki  a  hatáskörét,  hogy   

azon a területen helyette irányítson, de a végső dönté-
seket a polgármesternek kell kimondani. A referensek 
o lyan  szakemberek, akik egy-egy fontos szakterületnél   
a konkrét szakmai programok megalkotását és gyakor-
lati megvalósulását irányítják, felügyelik: Józsefváros-
ban  külön  referens  foglalkozik  a  közösségi  közbiz-
tonsági  programmal,  a  hajléktalanság  kezelésének  új 
módjaival, valamint első időkben a részvételi működés 
programjaival. 

7. Közbeszerzési tanácsadó – ha fontos a tiszta, 
átlátható  és  korrupciómentes  működés,  ő  kulcsfigu-
ra.  Mivel  közbeszerzést  írhatnak  ki  az  önkormányzati 
cégek és a hivatal is, felvetődik, hogy centralizált vagy 
decentralizált  formában  történjék  a  közbeszerzés. 
Józsefvárosban decentralizált volt a folyamat, de az 
antikorrupciós vállalásaink miatt a közbeszerzéseket 
egy hivatali ügyosztályhoz rendeltük, külön közbeszer-
zési tanácsadót alkalmazunk, és komoly társadalmi 
kontrollmechanizmusokat tervezünk bevezetni. 

Hogyan születik a döntés, mi a végrehajtási 
folyamat?

Egy adott intézkedés kezdeményezője lehet a polgármester, 
de  lehet a képviselőcsoport  is – ebben az esetben egyéni 
képviselői  vagy  bizottsági  előterjesztésről  beszélünk.  Az 
első  fázis  a  politikai szándék politikai megrendeléssé 
ala kítása.  Ebben  a  fázisban  arról  születik  döntés,  hogy 
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az  önkormányzat  kíván-e  egy  kérdéssel  foglalkozni  és  ha 
igen, akkor az előkészítés során adatokat és tényeket kell 
bekérni, mérlegelni a lehetséges hatásokat, és előzetesen 
konzul tálni  társadalmi  szereplőkkel  –  ezt  mindig  a  téma 
határozza meg.

A második fázis a politikai döntés meghozatala ar-
ról,  hogy  az  az  adott  témában  az  előkészítés  során  szer-
zett  információk  alapján  szükséges-e  és  érdemes-e  az 
önkormányzatnak  tennie  valamit.  Erről  függően  az  indít-
ványozótól,  formális  döntést  szükséges  hozni  polgárm-
esteri  kabinetben,  határidők  és  a  végrehajtásért  felelős 
ügygazda kijelölésével. Ebben a fázisban elengedhetetlen, 
a  polgármester  és  a  képviselőtestületi  többség  közötti 
nézetazonosság megteremtése, erre valók a rendszeres 
frakcióülések,  melyeken  ezeket  a  kérdéseket  meg  lehet 
vitatni. Szükségtelen és felesleges a polgármesternek úgy 
előterjesztenie  a  képviselőtestületi  ülésen  egy  kérdést, 
hogy nem biztos abban, hogy a szavazáskor meglesz-e   
a többsége a határozathoz és ugyanezt a kockázatot kell 
minimalizálnia  a  frakciónak  képviselők  felől  érkező  indít-
ványok  esetében  is.  hiszen  azok  végrehajtása  a  polgár-
mesteren  és  a  polgármesteri  hivatalon  is múlik.  ugyanez 
érvényes a képviselőkre.

A harmadik fázis a végrehajtásé – ez az önkormányza-
toknál  több  dolgot  is  jelent:  kodifikációt, melyet  a  jegyző 
irányításával a hivatal végez,  illetve a gyakorlati végrehaj-
tást,  melyet  a  döntés  jellegétől  függően  vagy  a  hivatal,    

vagy az intézmények, vagy az önkormányzati cégek vé - 
geznek.  De mindent meg kell, hogy előzzön egy jogi aktus – 
határozatba, rendeletbe vagy polgármesteri utasításba kell 
foglalni a politikai döntést.

Ezt szolgálja a negyedik fázis, a kodifikáció eredményeként 
létrejövő képviselőtestületi rendelet vagy határozat elfoga-
dása a szakbizottságokban és/vagy a képviselőtestületben. 

Ötödik fázis: alkalmazás és kommunikáció. Az alkalmazás   
a jegyző és a döntésben érintett intézmények és vállalatok 
feladata, a kommunikáció a sajtóban a sajtófőnök tervezését 
igényli. A kommunikációnk hatékonyságához nagyon fon-
tos, hogy ne csak a sajtóban kommunikáljunk, hanem valódi 
társadalmi tájékoztatást is adjunk: fórumok, fogadóórák és 
más  közösségi  események  szolgálhatnak  ennek  terepéül.    
A legfontosabb polgármesteri feladat a döntések meghoza-
tala, majd a folyamat irányítása és ellenőrzése. Mivel párho-
zamosan  tucatnyi döntési  folyamat zajlik egyszerre, ezért 
az  egyik  legfontosabb  tulajdonság,  amit  egy  kezdő  pol-
gármesternek el kell sajátítania, a feladatok delegálásának 
képessége.  A  polgármester moderálja  a  szakmai  politikai 
előkészítést, de a háttérmunkát nem ő végzi, hanem átad-
ja  a  szakértő  referensnek  vagy  a  területért  felelős  alpol-
gármesternek. A végrehajtás előkészítése és az alkalmazás 
a  legtöbb  esetben  a  jegyző  feladata.  A  polgármesternek 
napi  kapcsolatban  kell  lennie  a  jegyzőjével,  hogy  ha  kell, 
közösen tudjanak korrigálni. Azoknál az ügyeknél, ame lyek 
esetében a végrehajtás és az alkalmazás a cégvezetők és 
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intézményvezetők  felelőssége,  a  polgármesteri  kabinet 
vezetője az a szereplő, aki a polgármestert tehermentesíti, 
és a kontrollt gyakorolja. Az egész folyamat kontrollálását 
is végezheti, és sokszor végzi is a kabinetvezető – ezért ez  
a legfontosabb bizalmi poszt a polgármesteri hivatalban. 

Végül néhány gyakorlati jó tanács: 

1. Egy  civil  polgármester  általában olyan  közösségekből 
jön, amelyben a demokratikus működés és döntéshozatal 
alapkövetelmény. Az önkormányzat működése ellen
ben hierarchikus, és szigorú felelősségi hatáskörök 
szabályozzák. A polgármester egy személyben felel az 
önkormányzat gazdasági, jogi és törvényességi szem-
pontból  hibátlan  működéséért,  ezért  anyagi  és  bün-
tetőjogi  felelősség  terheli.  A működés  és  a  döntések 
politikai felelősségét is ő viseli – a képviselők hozhat-
nak  döntést,  de  kívülről  csak  a  polgármester  látszik,    
ő „viszi el a balhét”, és a jó döntés az ő népszerűségét 
építi.  Mindezekből  az  következik,  hogy  a  polgármes-
teri  kabinet  működésének  éppúgy  hierarchikusnak 
kell lennie, mint az önkormányzati hivatalé. Az egyiket   
a polgármester, a másikat a jegyző irányítja. A polgár-
mesteri ténykedésem első és legnagyobb hibája az volt, 
hogy nem tudtam elszakadni a demokratikus közössé-
gi  döntéshozataltól,  és  a  kabinetemet  úgy  építettem 
fel, mint egy újságírói szerkesztőséget, ahol a döntést 
közösen hozzuk demokratikus vita során. Ezzel ren-
geteg  vitát,  sértődést  és  emberi  fájdalmat  okoztam, 

mert a végén persze nem közösen hoztunk döntése-
ket,  hanem  a  polgármester  mondta  ki  a  végső  szót.    
A mindenki ért mindenhez, mindenki hozzászól minden-
hez elv az önkormányzatot lebénítja. A legjobb rögtön 
az elején tisztázni azt, hogy kinek mi a feladata, mi   
a döntéshozatal módja és menete, és hogy a végső 
szót a polgármester mondja ki, a csapatod vitái és 
munkája pedig azt szolgálja, hogy a polgármester és ál-
tala a képviselőtestület minél jobb döntést hozzon.

2. Delegálás és nem mikromenedzsment! Természetes 
ösztön  mindent  kézben  tartani,  de  nem  lehet  bírni  –    
az  elejétől  törekedni  kell  a  feladatok  felelősségi 
hatáskör szerinti delegálására. 

3. Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan személyi tit
károd, aki az apró ügyek intézését, a levelezést, a sze - 
mé lyes megkereséseket menedzseli, és leveszi a vál-
ladról  ennek  terheit.  Legyen  ott  a  kabinetüléseken, 
mert  ez  alapfeltétele  a  munkájának.  Ő  és  a  kabinet-
főnök kezelheti a naptáradat, ő és a kabinetfőnök írhat 
bele programot. 

4. A kabinetfőnök  az avatárod – akkor  tudja  jól  végezni 
a dolgát,  ha mindenki úgy  tekint  rá, mintha Te  lennél 
az  ő  testében.  Helyetted  jár  el,  helyetted  egyeztet  és 
kér  számon,  a  polgármestert  képviseli  és  az  ő  nevé-
ben irányítja a kabinet napi működését. Ez lehetőséget 
ad  arra,  hogy  a  polgármester  és  kabinetfőnök  a  napi 
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egyeztetésekben  és  irányításban  a  jó  rendőr-rossz 
rendőr  játékot  játszhassa, de ezzel óvatosan kell élni. 
A  polgármester  nem  úszhatja meg  a  nehéz  döntése-
ket  azza,  hogy  a  kabinetfőnök  mögé  bújik,  mert   
a  végén  a  tekintélyét  veszti,  a  kabinetfőnök  pedig 
folyamat-menedzserként  lehetetlenül  el,  ha  ő  semmi 
más, mint a „korbácsos ember”, aki csak a rossz híre-
ket hozza. Nagyon fontos, hogy a kabinetfőnök legyen 
felkészültségben, kompetenciában egyenrangú part  
nere a kabinet tagjainak és a stílusában, kommu
nikációjában kövesse a polgármesterét.

5. Gondolj arra, hogy ha minden tanácsot betartasz, ak-
kor is rengeteg konfliktust eredményez a közös munka 
kereteinek a kialakítása és begyakorlása – tervezz előre, 
a választás után fél évvel legyen csapatépítő tréning   
a kabinetednek, lehetőség szerint tapasztalt coachok-
kal.  Ha  szükséges,  akkor  itt  kiderülnek  a  működési 
 zavarok és akár rendszeres csapatépítő foglalkozások-
kal lehet javítani a működésen. 

6. Gondolj  a  saját  teherbíró  képességed  határaira!   
Legyen coachod, pszichológusod vagy más olyan, 
akivel  rendszeresen meg  tudod  osztani  az  új  helyzet 
okozta terhelés gondjait. 

7. Az  első  másfél  év  nagyon  munkás  lesz.  Bele  kell  ta-
nulni az önkormányzás összes elemébe, el kell indítani 
a legfontosabb programokat, költségvetést kell alkot-

ni, stabilizálni a politikai viszonyokat és még rengeteg 
más dolog vár ránk – a napi 10-12 óra munka szinte biz-
tos. Ezért a legfontosabb, mindennél fontosabb, hogy 
meghatározd meddig tart az önkormányzati munka,  
és hová nem érhet – a privát szférád és a hivatali szféra 
elválasztásáról  írok.  Legyenek  dedikált  idői  a  csa lád-
nak, a párodnak – legyen heti három lehető    sége, hogy 
veled  egyeztetve  kötelező  családi  prog ramot  írjon   a 
nap táradba!  Ha  vannak  kialakult  napi,  heti  rutinjaid, 
hobbik és elfoglaltságok, ments át az új életedbe minél 
többet, különben nem lehet bírni a polgármesterséggel 
járó terhelést. 

És végül: őrizd meg a saját korábbi életedet! A barátaid 
és ismerőseid nem változnak, te változol, mert a helyzeted 
és a feladatod megváltozik. Nézz magadra az ő szemükkel 
– más embert fogsz látni. Az igazán fontos kapcsolataidat 
ápold és gondozd! Nem éri meg kilépni az életedből, a pol-
gármesterség egy nagyszerű és komoly  felelősséggel  járó 
munka, hivatás, de még ezért sem éri meg eldobni a koráb-
bi életünket. 

Pikó András



Budapest, 2020.
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