
Az előválasztás intézménye néhány 
országban már hosszú ideje kiválóan 
működik. Nálunk 2019-ben, a fővárosi 
önkormányzati választás előtt alkalmaz-
ták először, méghozzá sikerrel, hiszen a 
közös főpolgármester-jelölt megtalá-

lása is hozzájárult az ellenzék fővárosi 
győzelméhez.

Az ellenzéki együttműködésben 
részt vevő hat párt – DK, Jobbik, LMP, 
Momentum, MSZP, Párbeszéd – kezde-
ményezésére idén ősszel az ország vala-

mennyi választási körzetében 
(106) bárki megmérettetheti 
magát, aki elfogadja a játék-
szabályokat. Pártok, civil szer-
vezetek állíthatnak jelölteket, 
de ezek támogatása nélkül is 
el lehet indulni. Az ellenzéki 
érzelmű választók személye-
sen vagy interneten szavaz-
hatnak majd arról, hogy kit 
tartanak a legjobb jelöltnek. 
Ugyanezzel a módszerrel és 
ugyanakkor választjuk majd ki 
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Az ellenzéki pártok hosszú tanulási folyamat során találták meg az Orbán-
rendszer leváltásának sikeres receptjét: összefogás, előválasztás, közös 
program. Kiadványunkban azt mutatjuk be, hogyan működik az előválasz-
tás, kik lesznek a lebonyolítói, és milyen segítségre, támogatásra van szük-
ség ahhoz, hogy tényleg a legjobb jelölteket találjuk meg országszerte, mi-
közben kiválasztjuk a közös miniszterelnök-jelöltet is.

Előválasztás: Ön döntheti el, 
hogy kik legyenek az ellenzék 
jelöltjei 2022-ben

ELŐ- 

VÁLASZTÁS 

2021

különszám

■  Hallott-e arról, hogy az ellenzéki pártok előválasztáson 
döntenék el, ki legyen a miniszterelnök-jelöltjük?

■  Az előválasztás megítélése a kormányváltást akarók körében
hallott

az előválasztás 
hasznos dolog, ez 
a legjobb módszer 
az alkalmas jelölt 
kiválasztására

nem tudja

az előválasztás 
felesleges, a 
pártoknak kellene 
megegyezniük 
a jelöltekről

nem hallott
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A 2019 júniusában tartott előválasztáson 
közel 70 ezer budapesti választópolgár 
adta le a voksát, ezzel a szavazásra jogo-
sultak 5,2%-a voksolt, ez európai viszony-
latban kimagasló arány.

A voksokat egy héten keresztül lehe-
tett leadni a Budapest tizenöt nagy for-
galmú csomópontjában felállított sátrak-
ban, ahol a pártok által delegált aktivisták 
és civil önkéntesek együttesen segítet-
ték a szavazás lebonyolítását, valamint 
őrködtek a szavazóhelyszínek megfelelő 
működése fölött. Ezenfelül az interneten 

keresztül Magyarország első nagyszabá-
sú, erős hitelesítésen alapuló online sza-
vazása is megtörtént.

A végső eredmény az online és a sát-
rakban leadott érvényes szavazatok ösz-
szesítéséből adódott össze; az előválasz-
tás győztese végül Karácsony Gergely 
lett, aki később a választást is megnyerte, 
és jelenleg Budapest főpolgármestere.

A technikai lebonyolításért, a válasz-
tás tisztaságáért, az átláthatóságért és a 
kommunikációs szabályok kidolgozásá-
ért a Civil Választási Bizottság felelt.

Budapesti főpróba 2019-ben
A főpolgármester-választást megelőző előválasztás lebonyolítását civil szer-
vezetek és ellenzéki pártok közösen valósították meg.

Hallgassuk interneten a Klubrádiót!

 Augusztus 23.: aláírásgyűjtő ívek felvétele
 Augusztus 23. – szeptember 6.: jelöltek aláírásgyűjtése
 Szeptember 6., 10:00: jelöltállítási határidő
 Szeptember 18–26: első forduló
 Október 4–10.: második forduló

Az egyetlen független közéleti rádió 
frekvenciájának elvétele lehetőség is. Ha 
sok ember megtanulja az internetes rádi-
ózást, akkor akár többen is hallgathatják, 
mint amikor csak a fővárosban, ill. kör-

nyékén volt fogható. Mindent megtudhat 
erről a www.klubradio.hu/atallas olda-
lon, illetve a Facebookon „Az internetes 
Klubrádió (iKlubrádió) elérését segítő 
csoport”-ban.

Fontos dátumok 
2021-ben:
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Orbán Viktor kihívóját is, aki az ellenzék 
közös miniszterelnök-jelöltjeként indul a 
2022-es választáson. Természetesesen 
a jelöltek bemutatkoznak, nyilvánosan 
vitáznak egymással, hogy kiderüljön, ki a 
legalkalmasabb.

A kormányváltást akaró ellenzéki sza-
vazók az ország minden részében fel-
állított szavazósátrakban, személyesen 

vagy interneten keresztül választhatják 
ki a nekik tetsző jelölteket. Az előválasz-
tás győzteseivel komoly esély nyílik arra, 
hogy 2022-ben leváltsuk a Fideszt.

Az előválasztás lebonyolítása olyan 
óriási feladat, amelyhez rengeteg önkén-
tesre és támogatóra lesz szükség. Ezek 
munkáját is koordinálja majd a Civil Vá-
lasztási Bizottság.

A Civil Választási Bizottság küldetése, 
hogy független, pártatlan, az előválasz-
tásokat elősegítő és ellenőrző testület-
ként növelje az új intézménybe vetett 
közbizalmat, részvételre buzdítson, ga-
rantálja a jelöltek esélyegyenlőségét és 
az átláthatóságot a szavazók számára.

A CVB szerepet vállal az országos 
kommunikációban, a regionális és a 
helyi előválasztási bizottságok mun-
kájában, szervezési és jogi segítséget 

is nyújt az előválasztás folyamatában, 
illetve közreműködik a lebonyolítást 
segítő országos aktivistahálózat kiépí-
tésében.

A CVB tagszervezetei: aHang Kö-
zösség, Számoljuk együtt mozgalom, 
Nyomtass te is! mozgalom, ELEGY, Ta-
bumentes Egyesület, Civilek a Demok-
ráciáért Egyesület, Főnix Mozgalom.

A Civil Választási Bizottság elnöke dr. 
Magyar György ügyvéd.

Civil Választási Bizottság
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Ezeknek a feladatoknak egy je-
lentős részét – a pártokkal szo-
rosan együttműködve – a Civil 
Választási Bizottság hangolja 
össze. Az aHang közösség az 
előválasztás technikai lebo-
nyolítását szervezi, és az online szavazás is 
nagyrészt az ő kezükben lesz.
Jelentkezés: ahang.hu/onkentes/

A Számoljuk együtt moz-
galom a választások tisz-
taságának és átlátható-
ságának biztosításán 
dolgozik, illetve ők 
választják ki és képe-
zik a szavazatszámlálókat.
Jelentkezés: info@szamoljukegyutt.hu

A Nyomtass te is! mozga-
lom abban segít, hogy az 
előválasztással kapcsola-
tos információk az ország 
legkisebb településére is eljussanak.
Jelentkezés: 
www.nyomtassteis.hu/jelentkezes

A Tabumentes Egyesület az előválasztási 
vitákat szervezi.
Jelentkezés: 
facebook.com/TabumentesOrszag

Dr. Magyar György és jogi csapata az 
előválasztási folyamat törvényessége 
felett őrködik.

Ön miben segíthet?

Az ország egész területén zajló elő-
választás zökkenőmentes lebonyo-
lításához, a több százezer vagy akár 
milliós nagyságrendű szavazó keze-
léséhez rengeteg civil önkéntes segít-
ségére és támogatására lesz szükség.

Végérvényesen eldöntötték, hogy mind 
a 106 választókörzetben lesz előválasz-
tás. Nem csak a pártok jelöltjei, hanem 
civilek is indulhatnak majd, akiknek „a 
hatékony közös kormányzás érdekében 
előre jelezniük kell, hogy a hat szervező 
párt leendő frakciói közül melyikhez kí-
vánnak csatlakozni a parlamenti munka 
során”.

A koronavírus-járvány miatt a több hé-
tig tartó előválasztási folyamat augusztus 

közepén indul, az egyéni képviselőjelöl-
teket egy fordulóban, a miniszterelnök-
jelöltet pedig két fordulóban választják 
majd ki. Azok is szavazhatnak majd, akik 
2022 áprilisáig betöltik a 18. életévüket.

Az előválasztáson az indulhat, aki 
képviselőjelöltként 400, miniszterelnök-
jelöltként 20 ezer támogatói ajánlást ösz-
szegyűjt. Az előválasztás lebonyolítására 
a szervező hat párt felállítja az Országos 
Előválasztási Bizottságot.

Hatpárti egyetértés az előválasztásról

Az ellenzéki együttműködésben részt vevő hat párt, a DK, a Jobbik, az LMP, 
a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd február végén jelentette be, hogy meg-
született a megállapodás az előválasztás menetrendjéről és feltételeiről.

Miért jó az előválasztás?


