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Ha elolvastad, add tovább!

Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 12.

A 4. kerület Dunához közel 
eső nagyobb része és 
a 13. kerület Meder utca 
vonalán kívüli 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 az interneten 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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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 

A Budapest 11-es választókerületébe tartozó városrészek:

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat erről a klub-
radio.hu/atallas oldalon, illetve a 
Face bookon „Az internetes Klubrá-
dió (iKlubrádió) elérését segítő cso-
port”-ban.

11. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET  
 ` IV., BKK végállomás (István út – 
József Attila utca kereszteződése), 
Szent István tér, szept. 18–26., 
8.00–19.00

 ` XIII., Gyöngyösi utca 2., szept. 18–21., 
8.00–19.00

 ` IV., Izzó lakótelep, Erdősor út 6., 
szept. 22., 8.00–19.00 

 ` IV., Berda József utca 48., szept. 
23–26., 8.00–19.00

 ` IV., Káposztásmegyer, óratorony, 
Óceán-árok utca 3–5., szept. 18–21., 
8.00–19.00

 ` IV., Káposztásmegyer 2., Spar, 
Megyeri út 236., szept. 22–26., 
8.00–19.00

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



2 3

Jelölőszervezetek: DK, Jobbik, 
Momentum, MSZP, Párbeszéd, LMP, 
Liberálisok, MMM

1961-ben születtem Komlón. Nős vagyok, 
két lánygyermekem és egy fiúgyerme-
kem van. 

1979-ben a Zipernovszky Károly Gép-
ipari Szakközépiskolában villamosipari 
technikusi, a bányaipari technikumban 
vájár, robbantómester és aknász képesí-
tést szereztem. 2005-ben a Szent István 
Egyetemen közgazdász-, 2008-ban a Bu-
dapesti Corvinus Egyetemen okleveles 
közgazdászdiplomát szereztem. 2009-től 
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
doktorandusz hallgatója vagyok.

1979 és 1989 között a Mecseki Ércbá-
nyászati Vállalat osztályvezetője voltam.  
1989 és ─1992 között saját tulajdonú vál-
lalatnál ügyvezető igazgatóként dolgoz-
tam. 1992-től 3 éven keresztül a Baloldali 
Ifjúsági Társulás alelnöke, 1992 és 1998 
között az Ezredforduló Alapítvány kura-
tóriumának tagja voltam.

1993-tól 1995-ig a Magyar Gyermek- 
és Ifjúsági Tanács soros elnöke voltam. 

1994 és 2002 között a Pest Megyei 
Közgyűlésben az ifjúsági és sportbizott-
ság tagjaként dolgoztam, és az MSZP 
parlamenti frakcióvezető-helyettese, va-
lamint frakciószakértője voltam. 

1996 és 1999 között a Nemzeti Gyer-
mek- és Ifjúsági Közalapítvány kuratóriu-
mának, illetve 1999-ben a Kis-Duna men-
ti helyi szervezet elnöke voltam.

2000-ben a Pest megyei ügyvezető 
elnökség tagja voltam. 2002-től az Inter-
parlamentáris Unió Magyar─Kínai Baráti 
Tagozatának tagja vagyok.

2002 és 2006 között Taksony nagy-
község polgármestere voltam. 

2002-től 2011-ig az MSZP országgyű-
lési képviselője és frakcióvezető-helyet-
tese voltam. 

2007 és 2008 között a Közép-Magyar-
országi Regionális Fejlesztési Tanács el-
nöke voltam.

2008-tól 2 éven át a Nemzeti Fejlesz-
tési és Gazdasági Minisztérium államtit-
káraként dolgoztam. 2011 és 2015 között 
a Demokratikus Koalíció pártigazgatói 
feladatait láttam el, illetve 2014-től 2018-
ig a Demokratikus Koalíció független 
országgyűlési képviselőinek csoportját 
vezettem. 

2014 és 2018 között az Országgyűlés 
Gazdasági Bizottságának a tagja voltam. 

2015-ben választottak a Demokrati-
kus Koalíció alelnökének. 

2018 áprilisában Budapest 11. válasz-
tókerületének egyéni képviselőjévé vá-
lasztottak Újpest-Angyalföld körzetben. 
A Demokratikus Koalíció országgyűlési 
képviselőjeként az Országgyűlés Költ-
ségvetési Bizottságának elnöke lettem.

Közreműködtem az Országos Terület-
fejlesztési Koncepció és az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv kidolgozásában és 
megvalósításában, benne kiemelten a 
leghátrányosabb helyzetben lévő térsé-
gek fejlesztési programjának kialakításá-
ban és az otthon ápolás lehetőségeinek 
újraszabályozásában. 

Hosszútávfutóként félmaratoni ver-
senyek rendszeres résztvevője vagyok, 
csapatban 2016-ban hetedszer indultunk 
a Balatont megkerülő futóversenyen. 

A Demokratikus Koalíció sport mun-
kacsoportjának a tagja vagyok.

Közös győzelem, közös Magyarország!VARJÚ LÁSZLÓ  
Választott frakció: DK

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, amelyben már csak a három 
legjobb eredményt elérő miniszterelnök-jelölt 
mérkőzik egymással, október 4. és 10. között.

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

Kire lehet szavazni?
Minden választó egy miniszterelnök-jelölt-
re és a lakóhelye szerinti választókörzet 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 eszközön vagy hozzá kapcsolva. 
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


