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

A 11. kerület déli része és a 
22. kerület teljes területe

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.
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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 

Az egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont: 2021. szeptember 16. (csütör-
tök), 16:00. Helyszín: Milestone Institu-
te (1077 Budapest, Wesselényi u. 17.)
Moderátor: Gulyás Márton (Partizán)  
A vita élőben és később is megnézhető: 
elovalasztas22.hu/elovitak

A Budapest 18-as választókerületébe tartozó városrészek:

18. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET  
 ` XXII., Budafoki Posta előtti közterü-
let, Városház tér 19., szept. 18–26., 
8.00–18.00

 ` XI., Albertfalvai Piac előtti közterü-
let, Fehérvári út 213., szept. 18–26., 
8.00–18.00

 ` XI., Bikás park, szept. 20–25., 
8.00–18.00

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: DK, Liberálisok

1961-ben születtem Budapesten.  1994 
és 2010 között, majd 2018-tól ismét, az 
MSZP országgyűlési képviselője voltam, 
2002-től 2010-ig Budapest XI. kerületé-
nek polgármestere, 2016 júniusától 2018 
áprilisáig az MSZP elnöke.

Az 1990-es magyarországi önkor-
mányzati választásokat követően a XI. 
kerület alpolgármesterévé választottak, 
1992-ben pedig a Fővárosi Közgyűlés 
tagja lettem. 1994-től 2010-ig folyama-
tosan országgyűlési képviselő voltam, a 
budapesti 16. választókerületben szer-
zett mandátummal. 2002-ben a XI. kerü-
let polgármesterévé választottak, majd 
2006-ban újraválasztottak a tisztségre. 
A Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetsége (TÖOSZ) elnöki tisztségét is 
viseltem.

Két ciklusban voltam az Európa Ta-
nács Parlamenti Közgyűlésének helyet-
tes tagja. (1995─99, majd 2002─2003-ban.)

2016-ban megválasztottak az MSZP 
elnökének.

A 2018-as országgyűlési választá-
son a budapesti 18. választókerületben 
(amely Budafok-Tétényt, valamint Újbu-
da egy részét foglalja magában) egyéni 
képviselői mandátumot szereztem. A 
párt országosan elért gyenge eredmé-
nye miatt lemondtam pártelnöki tisztsé-
gemről.

A 2021-es magyarországi ellenzéki 
előválasztáson ismét ebben a válasz-
tókerületben indulok a mandátumért, a 
Demokratikus Koalíció támogatásával.

MOLNÁR GYULA  
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

Jelölőszervezetek: Momentum, Jobbik, 
MMM, ÚVNP

Közgazdász és szociológus vagyok, a Mo-
mentum Mozgalom oktatáspolitikusa, bu-
dafok-tétényi önkormányzati képviselője. 
Hiszek abban, hogy politizálni csak elvek 
mentén, az embereket szolgálva érdemes. 
Azért léptem politikai pályára, mert elke-
serített a magyar közélet és az oktatási 
rendszer állapota, és tudtam, ha egy fejlett 
és szabad országban szeretnék élni, mi-
előbbi változásra van szükség.

A valódi változáshoz pedig új, hiteles 
emberek kellenek.

Momentumos társaimmal a parla-
mentben is határozottan kiállunk majd a 

korrupció felszámolása, a közpénzek át-
látható és felelős felhasználása mellett!                                                                           
Oktatáspolitikusként minden tudásommal 
szeretném segíteni egy modern, gyermek-
központú oktatási rendszer létrehozását.

Dél-Budát is meg kell újítanunk: itt az 
ideje az emberléptékű, zöld városterve-
zésnek! Minőségi közösségi közlekedés, 
megfelelő kerékpárút-hálózat, elegendő 
parkoló kell

A Fidesz-kormány mindent megtett, 
hogy meggyengítse a helyi önkormány-
zatokat. Vissza kell adni azokat a jogi és 
pénzügyi eszközöket, amelyekkel az ön-
kormányzatok hatékonyan tudják a helyi 
közösségek érdekeit védelmezni.

TÓTH ENDRE 
Választott frakció: Momentum


