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Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 10.

A 14 . kerület Dózsa György úton 
kívül eső 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 8-as választókerületébe tartozó városrészek:

ELŐ
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különszám, 
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választó - 

kerület

Jelentkezzen 
szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az elő-
választási szavazatokat az ország 24 vá-
rosában. Ide keresnek önkénteseket. De 
a 2022-es választáson is sok múlik azon, 
hogy valamennyi szavazókörben ott lesz-
nek-e az ellenzék szavazatszámlálói. Itt 
lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 

Egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont: 2021. szeptember 13. (hét-
fő), 19:00 Helyszín: Milestone Institute 
(1077 Budapest, Wesselényi u. 17.) Mo
derátor: Gulyás Márton (Partizán) A vita 
élőben és később is megnézhető: elo-
valasztas22.hu/elovitak

8. SZ. VÁLASZTÓKERÜLET
 ` XIV., Gombánál, Örs vezér tere, 
szept. 18–26., 8.00–20.00

 ` XIV., Bosnyák téri piac főbejárat, Csömöri út 1., 
szept. 18–19., szept. 24–26., 8.00–20.00

 ` XIV., Ungvár u. – Miskolci u. sarok, Ungvár utca 50., 
szept. 23–26., 8.00–20.00

 ` XIV., Zuglói vasútállomás bejárathoz közeli zebrá-
nál, Thököly út 103., szept. 23–26., 8.00–20.00

 ` XIV., Hungária krt. – Egressy út sarok, Egressy út 
18., szept. 18–22., 8.00–20.00

 ` XIV., Nagy Lajos király útja 100., 
szept. 18–22., 8.00–20.00

 ` XIV., Tescóval szembeni szolgáltatóépületnél, 
Fogarasi út 15., szept. 23–26., 8.00–20.00

 ` XIV., Erzsébet királyné útja – Nagy Lajos király útja 
sarok, Spar előtt, Nagy Lajos király útja 191., 
szept. 18–22., 8.00–20.00

 ` XIV., Stefánia út – Thököly út, Thököly étteremnél, 
Thököly út 80., szept. 23–26., 8.00–20.00

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

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!

Mindent megtudhat erről a klubradio.
hu/atallas oldalon, illetve a Face bookon 

„Az internetes Klubrádió (iKlubrádió) 
elérését segítő csoport”-ban.
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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 Erősíteni kell a közéletben a részvételt 
és az állampolgári aktivitást!

Minél több helyi álom, 
helyi terv valósuljon meg!

HADHÁZY ÁKOS
Választott frakció: Momentum

TÓTH CSABA
Választott frakció: MSZP

Jelölőszervezetek: 
Momentum, MMM, Civil Zugló Egyesület

1974-ben születtem Debrecenben. A bu-
dapesti Állatorvos tudományi Egyetemen 
szereztem diplomát. 2009-től tulajdo-
nosként vezetem a szekszárdi Központi 
Állatkórházat.

2006-tól önkormányzati képviselő 
voltam Szekszárdon. 2004-ben beléptem 
a Fideszbe, de 2013-ban a trafikmutyi le-
leplezése után a korrupció elleni tiltako-
zásul elhagytam előbb a frakciót, majd a 
pártot is. 2014-től az LMP országgyűlési 
képviselő- és polgármesterjelöltje is vol-
tam, 2016-tól országgyűlési képviselője. 
2018-ban a párt hivatalos álláspontjával 
szemben az ellenzék együttműködését 

szorgalmaztam, a választások után kilép-
tem a pártból. Független képviselőként 
elsősorban a korrupció feltárásával foglal-
kozom, rendszeresen mutatok be ügye-
ket, ezek elérhetők a korrupcioinfo.hu 
oldalon. A korrupció feltárása mellett po-
litikai tevékenységem másik fontos terü-
lete a kormánypropaganda elleni fellé-
pés. Ennek jegyében 2018 végén az egyik 
kezdeményezője voltam, hogy a tüntető 
tömeg az MTVA épületéhez vonuljon.

Politikusként meggyőződésem, hogy 
erősíteni kell a közéletben a részvételt és 
az állampolgári aktivitást, mert enélkül 
nem lehet visszafordítani az országot a 
jelenlegi zsákutcából. Meggyőződésem, 
hogy ehhez alapvető változásokra, új po-
litikai kultúrára van szükség.

Jelölőszervezetek: 
MSZP, Párbeszéd, DK, Jobbik

Tóth Csaba vagyok, 61 éves, nős, egy 
gyermek édesapja. 1983-ban végeztem 
gépészmérnökként a Nehézipari Műszaki 
Egyetemen, 1986-ban műszaki kereske-
delmi szakmérnöki másoddiplomát sze-
reztem. Ezt követően költöztem Zuglóba, 
itt alapítottam első cégeimet, hosszú 
évekig itt éltem, dolgoztam a kerületben.

Sok minden, ami fontos az életem-
ben, ide köt. Most az a célom, hogy or-
szággyűlési képviselőként tovább se-
gítsem Zugló érezhető fejlődését annak 
érdekében, hogy minél több helyi álom, 
helyi terv valósuljon meg.

Politikai pályafutásom 2000 körül 
kezdődött az MSZP soproni szervezeté-
ben. 2007 óta az MSZP zuglói szerveze-
tének elnöke, az MSZP Budapesti Területi 
Szövetségének alelnöke, az országos el-
nökség tagja vagyok. A 2010-es választá-
son indultam először képviselőjelöltként, 
még abban az évben listáról bekerültem 
az Országgyűlésbe. A 2014-es választá-
son a kormányváltó Összefogás közös 
jelöltjeként szereztem egyéniben man-
dátumot. 2018-ban a baloldal második 
legjobb eredményével győztem, és újra 
Zugló egyéni országgyűlési képviselője 
lettem. Az MSZP parlamenti frakcióveze-
tő-helyettese, az Országgyűlés Gazdasá-
gi Bizottságának alelnöke vagyok.


