
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.

Hallgassuk 
interneten 

a Klubrádiót!

Mindent megtud-

hat erről a klubra-

dio.hu/atallas oldalon, 

illetve a Face bookon „Az 

internetes Klubrádió (iKlubrádió) 

elérését segítő csoport”-ban.
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Hírek, amelyek
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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 

Egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont: 2021. szeptember 13. (hétfő)
Helyszín: Milestone Institute (1077 Bu-
dapest, Wesselényi u. 17.)
Moderátor: Gulyás Márton (Partizán)
A vita élőben és később is megnézhető: 
elovalasztas22.hu/elovitak

A Budapest 3-as választókerületébe tartozó városrészek:

3. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET  
 ` II., Széll Kálmán tér, szept. 18–26., 
8.00–20.00  

 ` XII., Szépkilátás cukrászda, Diana 
út – Mártonhegyi út sarka, szept. 
18–26., 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: Momentum, Jobbik, 
MSZP, Párbeszéd, ÚK

Hajnal Miklós vagyok, a Momentum elnök-
ségi tagja, országos kampányfőnöke. 

Azért csatlakoztam a Momentum kö-
zösségéhez, hogy egy tisztességes, zöld 
és modern Magyarországot teremthes-
sünk meg. A hegyvidéki momentumos kö-
zösséggel a kerületben lomtalanítást ren-
deztünk, járvány idején önkénteskedtünk. 

Segítettem a városmajori komposztáló 
létrehozását, felújítottuk a Tállya utcai ját-
szóteret. A Testnevelési Egyetem építke-
zése ügyében feljelentettem Mészárost 
és Tiborczot kartellgyanúval a Versenyhi-
vatalnál. Helyi programomat a zöld, átlát-
ható és modern kormányzás feladatai köré 
építettem, ezt a hajnalmiklos.hu-n tudják 
elolvasni.

Tiszteljen meg a szavazatával az elővá-
lasztáson!

HAJNAL MIKLÓS  
Választott frakció: Momentum

Jelölőszervezetek: DK, LMP, Liberálisok

66 éves vagyok, 40 éve a gyógyításra 
tet tem fel az életem. 24 éve dolgozom a 
Hegyvidéken, megismertem az itt élőket 
és a betegségeiket, de ismerem a válasz-
tókerületem betegségeit is. Nem másoktól 
várom a dolgok jobbra fordítását, ezért in-
dulok a DK jelöltjeként az előválasztáson. 
Hiszek abban, hogy véget tudunk vetni az 

elmúlt évek eszement politikájának, aho-
gyan a kor mánypártok tönkretették a 
de mokratikus intézményeket, napi gya-
korlattá vált az állami korrupció, ellehetet-
lenítették az önkormányzatokat, tönkretet-
ték az egészségügyet és az oktatást. 

Képviselőként akarok tenni azért, hogy 
a következő koalíciós kormány valódi, 
hatékony gyógymódot találjon a  súlyos 
problémákra.

Dr. KOMÁROMI ZOLTÁN  
Választott frakció: DK

Jelölőszervezetek: ÚVNP, MMM

Végzettségem szerint közgazdász, amúgy 
hatgyermekes zugligeti családanya vagyok, 
aki hivatását a családban és a közösségek 
segítésében találta meg. Több mint harminc 
éve élek itt a kerületben.

Elhivatottan állok neki feladataimnak, 
amelyek megoldása megújítást, változta-
tást jelent. Építettem már közösségi 

össze fogással több mindent és idén kéz-
zel írt kavicsokkal állítottunk emléket a 
Margitszigeten a Covid áldozatainak. 

A választókerület polgárait hitelesen 
tudnám képviselni az országgyűlésben, 
mivel értékrendem közel áll a konzervatív, 
jobboldali szavazókhoz is, de autonómi-
ámmal, a liberális elveimmel és a szociális 
érzékenységemmel az ellenzékiek is part-
nerre lelnek bennem.

VISI PIROSKA  
Választott frakció: ÚVNP/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, 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


