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Az 1. kerület teljes területe
Az 5. kerület teljes területe
A 8. kerület Palotanegyed része
A 9. kerület belső- és középső-
ferencvárosi része 

Szavazzon ön is az ellenzéki 
előválasztáson!

Az előválasztás egy politikai újítás, amit 
most először használnak Magyarorszá-
gon országos méretekben. Mára min-
den ellenzéki párt belátta, hogy Orbán 
Viktort és a Fideszt csak úgy lehet le-
győzni, ha mind a 106 választókerü-
letben egyetlen ellenzéki jelölt indul a 
kormánypárti jelölttel szemben. A szö-
vetségre lépett ellenzéki pártok úgy 
döntöttek, hogy a miniszterelnök-jelölt-
jük is legyen közös.

Az előválasztást a pártok és a Civil 
Választási Bizottságba (CVB) tömörült 
szervezetek bonyolítják le.

Az első forduló szeptember 18. és 26. 
között lesz. Ekkor a helyi képviselőjelöl-
tekre és a miniszterelnök-jelöltekre le-
het szavazni. A második fordulóban már 
csak a három legjobb eredményt elérő 
miniszterelnök-jelölt mérkőzik egymás-
sal október 4. és 10. között. Szavazni sát-
rakban vagy interneten keresztül lehet. 

A 2022-es országgyűlési választáson az ellenzéki győzelem kulcsa, hogy 
minden körzetben csak egy ellenzéki álljon szemben a Fidesz jelöltjével, 
és a miniszterelnök-jelölt is közös legyen. Az előválasztáson az ellenzéki 
szavazók dönthetik el, hogy kik legyenek azok.

LEGYEN ÖN IS TERJESZTŐ ÉS TÁMOGATÓ!
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BUDAPEST 1. sz. 

választó kerület

Jelentkezzen szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az előválasz-
tási szavazatokat az ország 24 városában. Ide ke-
resnek önkénteseket. De a 2022-es választáson is 
sok múlik azon, hogy valamennyi szavazókörben 
ott lesznek-e az ellenzék szavazatszámlálói. Itt 
lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 

Egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont: 2021. szeptember 15. (szer-
da), 17:00. Helyszín: Milestone Institu-
te (1077 Budapest, Wesselényi u. 17.) 
Moderátor: Gulyás Márton (Partizán).  
A vita élőben és később is megnézhető: 
elovalasztas22.hu/elovitak

Budapest 1-es választókerületébe tartozó városrészek:

1. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET  
 ` I., Batthyány  tér, szept. 18–26., 
11.00–19.00

 ` II., Széll Kálmán tér, szept. 18–26., 
11.00–19.00

 ` IX., Kálvin tér, szept. 18–26., 
11.00–19.00

Szavazósátrak a választókerületben

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!

A 2022-es választás a kistelepülé-
seken fog eldőlni. A Fidesz-kormány 
tudatosan szigetelte el az itt élőket a 
valós információktól. Ha valóban vál-
tozást akarunk, akkor minden héten el 
kell vinni a legapróbb faluba is azokat 
a híreket, amiket el akarnak titkolni 
előlük. Itt tud csatlakozni hozzánk: 
nyomtassteis.hu/jelentkezes
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Jelölőszervezetek: LMP, DK, Jobbik, MSZP, 
Párbeszéd, ÚK, ÚVNP

2009 óta tagja vagyok az LMP-nek. 2010-
ben a párt színeiben bejutottam a  9. ke-
rületi képviselő-testületbe. 2014-ben lis-
tavezetőként szereztem mandátumot a 
Fővárosi Közgyűlésben, 2018 óta pedig 
Budapest 1-es választókerületének egyéni 
parlamenti képviselője vagyok. Az elmúlt 
3 évben több mint 1000 indítvánnyal, fel-
szólalással vittem a Parlament falai közé 
azokat a problémákat, amikkel a választó-
polgárok kerestek meg.

A Ferencvárosban kereskedőként is is-
mernek: 1998 óta működik zöldséges vál-
lalkozásom a Nagycsarnokban.

Képviselői munkám alappillére, hogy 

az itt élők érdekeiért álljak ki az Ország- 
gyűlésben. Zöldpolitikusként különösen 
fontos számomra, hogy a belső kerüle-
tek levegőminőségét javítsuk. 2022 után 
visszaadjuk az önkormányzatok autonó-
miáját és pénzügyi forrásait, hogy az óvo-
dák, bölcsődék, a közösségi közlekedés 
fenntartása, a közterületek tisztántartása 
folyamatosan biztosítva legyen.

Alapvetés ma már a jogállamiság hely-
reállítása, a korrupciós csatornák elzárása. 
Kiemelt célom, hogy a magyar gazdaság 
ne csak a kevesek, hanem a teljes magyar 
nemzet érdekében fejlődhessen. Ezért fo-
gok dolgozni a (most még) ellenzéki pár-
tokkal, a választókerületemhez tartozó 
ellenzéki polgármesterekkel, de legfőkép-
pen a választókkal.

Alapvetés ma már a jogállamiság  
helyreállítása

CSÁRDI ANTAL  
Választott frakció: LMP

DOBREV KLÁRA (DK):

„Készen állok, hogy jövő tavasszal az önök szava-
zataival legyőzzem Orbán Viktort és romlott rend-
szerét.”

Miniszterelnök-jelöltek
Az előválasztáson az alábbi öt jelöltnek sikerült összegyűjtenie a szükséges 
20 ezer támogatói aláírást:

FEKETE-GYŐR ANDRÁS 
(Momentum):
„A lehetetlen a mi szótárunkban nem létezik. Úgy-
hogy most is azt mondom: vágjunk bele.”

JAKAB PÉTER (Jobbik):
„Négyévente, amikor jön a választás, munkalehe-
tőség és program híján jön a zsák krumpli is. Ideje 
ebből a mókuskerékből kiszállni. Jólétet minden 
magyarnak!”

KARÁCSONY GERGELY 
(Pártja a Párbeszéd, de az MSZP és az 
LMP támogatását is élvezi):
„Olyan országot kell építeni, ahol a jobb élet nem 
kevesek privilégiuma, és a kiváltságos kevesek 1 
százalékának magánérdekei helyett a 99 százalék 
igényeire koncentrál az állam.”

MÁRKI-ZAY PÉTER 
(Mindenki Magyarországa Mozgalom):
„Bátran kijelenthetjük, hogy Orbán Viktor megásta 
a demokrácia sírját. Ki kell jutnunk ebből a mély 
gödörből, nem jobbra, nem balra, hanem felfelé.”

Mikor lesz a szavazás?
Az első forduló szeptember 18. és 26. között 
lesz. A második forduló, ahol már csak a három 
legjobb eredményt elérő miniszterelnök-jelölt 
mérkőzik egymással, október 4. és 10. között.

Ki szavazhat?
Minden magyar állampolgár, aki 2004. április 
1-én vagy előtte született, és rendelkezik ál-
landó magyarországi bejelentett lakcímmel. 
Az előválasztás különlegessége, hogy azok a 
fiatalok is részt vehetnek rajta, akik 2022. ápri-
lis 1-ig betöltik a 18. életévüket. Ám esetükben 
akár hagyományosan, akár online szavaznak, 
szülői beleegyezésre van szükség. Az ehhez 
szükséges adatlapot a www.elovalasztas.hu 
oldalról lehet majd letölteni.

Kire lehet szavazni?
Minden választó egy miniszterelnök-jelöltre és 
a saját lakóhelye szerinti választókörzetének 

egy országgyűlési képviselőjelöltjére adhatja 
le a voksát.

Hogyan lehet szavazni?
Az előválasztáson egyaránt lehet majd sza-
vazni személyesen, az egyes választókerüle-
tek kijelölt szavazósátraiban, továbbá az in-
terneten is. A voksoláshoz egy lakcímkártyára 
és egy érvényes fényképes igazolványra lesz 
szükség (személyi vagy útlevél vagy jogosít-
vány).

Hogyan lehet online szavazni?
Asztali számítógépen és mobiltelefonnal is 
lehet majd szavazni. A lényeg, hogy legyen 
kamera az eszközökön vagy hozzá kapcsol-
va. A voksolás előtt videoazonosítás történik, 
a személyi okmányok bemutatásával. Akik 
online szeretnének szavazni, azok már most 
előre regisztrálhatnak a www.elovalasztas.hu 
oldalon.

2021. szeptember 12. – ATV
2021. szeptember 24. – RTL Klub
2021. október 4–10. között – RTL Klub

MINISZTERELNÖK-JELÖLTI VITÁK 
A TELEVÍZIÓKBAN

Amit a szavazásról tudni kell

Jelölőszervezetek: Momentum, MMM

A Budavári Önkormányzat alpolgármestere, 
a Momentum egyik alapítója vagyok. Dol-
goztam Brüsszelben állami szervezetnél, 
Indiában civilszervezetnél, itthon magyar 
középvállalatnál és multinál is. Az ELTE-n 
végeztem Nemzetközi Tanulmányok sza-
kon, majd a Corvinuson hallgattam polito-
lógiát és nemzetközi tanulmányokat, vala-
mint  Párizsban biztonságpolitikát.
 Alpolgármesterként az anti-korrupciós te-
vékenységemről hallhattak. Az elmúlt két 
évben olyan korrupciós ügyeket tártam fel, 
mint a budavári parkolási mutyi; felgön-
gyölítettem az előző városvezetés Széche-
nyi Bankhoz köthető hűtlen kezelési ügyét, 

ami során 500 millió forint közpénz vált 
köddé, és megtettem a feljelentést is ez 
ügyben: a bank korábbi vezetői közül töb-
beket  őrizetbe vettek. De a legemlékeze-
tesebb ügy talán amikor a 2019-es önkor-
mányzati választásokat követően videóra 
vettem, ahogyan a korábbi polgármester 
utasítására kirámolják a hivatalt az éj leple 
alatt. 

Ez a rendszer a velejéig korrupt és ja-
víthatatlan. 2022-ben közösen fogjuk levál-
tani és nemet mondani a lopásra. Mert aki 
a közösből vesz el, az a legnagyobb bűnt 
követi el. Elég volt abból, hogy a politika 
egyének meggazdagodását jelenti, miköz-
ben egy teljes nemzet gyarapodását kelle-
ne, hogy szolgálja. 

Közösen váltsuk le ezt  
a korrupt rendszert!

GELENCSÉR FERENC  
Választott frakció: Momentum


