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A 2. kerület északi része
A 3. kerület déli és keleti 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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VÁLASZTÁSI 

különszám, 

BUDAPEST 4. 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 16. (csütör-
tök), 20:00. Helyszín: Milestone Insti-
tute (1077 Budapest, Wesselényi u. 17.)
Moderátor: Gulyás Márton (Partizán).  
A vita élőben és később is megnézhető: 
elovalasztas22.hu/elovitak

Budapest 4-es választókerületébe tartozó városrészek:

4. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET  
 ` II., Széll Kálmán tér, szept. 18., 25., 8.00–14.00 
és szept. 19., 26., 10.00–14.00 és szept. 20–24., 
8.00–19.00 II., HÜVI-nél, Hidegkúti út 1., szept. 18., 
8.00–16.00 és szept. 19., 10.00–16.00 és szept. 
20–21., 12.00–20.00 és szept. 22., 10.00–20.00

 ` II., Rózsadomb Center előtt, Törökvész út 87–91., 
szept. 23–24., 14.00–20.00 és szept. 25–26., 
9.00–15.00

 ` III., Csobánka tér,  szept. 18–19., 9.00–15.00 és 
szept. 20., 10.00–18.00 

 ` III., Kolosy tér, szept. 21–22., 14.00–18.00 
 ` III., Vörösvári út, szept. 23–24., 10.00–18.00 
 ` III., Flórián tér, szept. 25., 9.00–15.00 és szept. 26., 
10.00–15.00

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, Jobbik, MMM, Libe-
rálisok

Kálmán Olga vagyok, a DK elnökségi tag-
ja, budapesti, hidegkúti lakos, európai ma-
gyar. Persze hosszan folytathatnám még a 
sort, hisz’ az ember életét számtalan dolog 
határozza meg. Ebben a sorban számomra 
a legfontosabb a család, hogy hol, hogyan 
tudunk gyermekeinknek és magunknak ki-
számítható, biztonságos, boldog, európai 
minőségű életet teremteni.

25 év televíziózás után a politikát, a DK 
közösségét választottam. Hasonlóan fontos 
döntés volt, amikor évekkel ezelőtt csalá-
dommal a II. kerületbe költöztünk. És aho-
gyan egy ember mindent megtesz azért, 

hogy a saját háza gondozott, élhető legyen, 
hiszem, hogy nekünk, II. és III. kerületieknek 
is meg kell tennünk mindent azért, hogy Bu-
dapestnek ezek a csodás kerületei nyugodt, 
biztonságos, élhető otthonok legyenek.

Sokan úgy gondolják, a politika a ki-
váltságosok játszótere. Hát nem! A politika 
mi magunk vagyunk. Ha szeretnénk ebben 
az országban változást elérni, legyen az az 
egészségügy, az oktatás, úgy összességé-
ben az életünk minősége, akkor nem külső 
szemlélőként kell a politikára tekintenünk. 
Mi irányítjuk a közös dolgainkat! Ezért dol-
goztam televíziós újságíróként, és most már 
politikusként is ezért küzdök.

Én két dolgot tudok ígérni: egyenes be-
szédet és egyenes gerincet!

KÁLMÁN OLGA  
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, 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: Párbeszéd, MSZP, LMP, 
Momentum, MMM

Tordai Bence vagyok, közgazdász, szocioló-
gus, nagycsaládos, 4 gyermek édesapja. Az 
LMP egyik szervezője és alapító tagja vol-
tam, majd 2013-tól  társaimmal együtt kilép-
tem az LMP-ből, és az újonnan létrehozott  
Párbeszéd Magyarországért alapítója, köz-
politikai ügyekért felelős elnökségi tagja; 
2018 óta országgyűlési képviselője, a Pár-
beszéd frakcióvezető-helyettese vagyok.

Dolgoztam társadalomstatisztikusként 
a KSH-ban, 2007-től a BKF adjunktusaként 
oktatok szociológiai, gazdasági, módszerta-
ni és politikai tárgyakat. 

Több mint egy évtizede küzdök azért, 

hogy az orbáni zsákutca helyett egy sza-
badabb, igazságosabb és zöldebb Magyar-
országon élhessünk. 

II. kerületi lakosként jól ismerem Buda 
sajátos helyzetét, problémáit, amelyekre va-
lódi megoldásokat hozó, az életminőséget 
középpontba állító zöldpolitikára van szük-
ség. A közvélemény-kutatások világosan 
mutatják: ebben a választókörzetben ne-
kem van a legnagyobb esélyem arra, hogy 
legyőzzem Orbán helyi emberét. Együttmű-
ködve a többi ellenzéki csapattal és a II., III. 
kerületi lakosokkal, ezt meg is fogom tenni. 
Közösen sikerülni fog legyőzni a Fideszt!

Nincs mese – egyre többen ismerik fel, 
hogy a legjobb megoldás: több zöld, keve-
sebb narancs.

TORDAI BENCE  
Választott frakció: Párbeszéd


