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

Baj
Szárliget
Tata
Tatabánya
Vértesszőlős

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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Egyéni képviselőjelöltek vitája

Időpont: 2021. 09. 23. (csütörtök), 17:00
Moderátor: Gulyás Márton (Partizán)
A vita élőben és később is megnézhe-
tő: elovalasztas22.hu/elovitak

Szavazósátrak a választó kerületben

Komárom megye 1-es választókerületébe tartozó települések:

ELŐ

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

KOMÁROM 1ES 

választó - 

kerület

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 lehet csatlakozni hozzánk: 
nyomtassteis.hu/jelentkezes

TATABÁNYA
 ` Fő tér, szept. 18-26., 10.00-18.00
 ` Kodály tér, szept. 18-26., 10.00-18.00

SZÁRLIGET
Szent István tér 1., 
szept. 25., 9.00-12.00

VÉRTESSZŐLŐS
Múzeum utca 43., szept. 24., 
14.00-17.00

BAJ
Petőfi Sándor utca 69., 
szept. 18., 9.00-12.00

TATA
Országgyűlés tér, 
szept. 18-26., 10.00-18.00

Jelentkezzen szavazat-
számlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az 
előválasztási szavazatokat az ország 24 
városában. Ide keresnek önkénteseket. 
De a 2022-es választáson is sok múlik 
azon, hogy valamennyi szavazókörben ott 
lesznek-e az ellenzék szavazatszámlálói. 
Itt lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 
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Jelölőszervezetek: 
MSZP, Párbeszéd, LMP, Momentum, ÚK

Dr. Gurmai Zita vagyok, Budapesten 
születtem 1965-ben. Közgazdászként 
diplomáztam a Marx Károly Közgazda-
ságtudományi Egyetemen 1998-ban. 
A  doktori fokozatot három év múlva 
szereztem meg a Budapesti Közgazda-
ságtudományi Egyetemen. Édesapám 
korai halála miatt már 14 évesen munkát 
vállaltam, hogy segítsem a nehéz anya-
gi helyzetbe került családomat. Szociális 
érzékenységem miatt az egyetemen a 
Diákjóléti Bizottság elnöke voltam.

A diploma megszerzése után folya-
matosan nemzetközi cégeknél dolgoz-
tam, aztán saját vállalkozást indítottam a 

környezetvédelem, a rendezvényszerve-
zés és a tanácsadás területén. 1993-ban 
az MSZP tagja lettem, kilenc év múlva 
pedig országgyűlési képviselő a párt 
színeiben. Tizenkilenc évvel ezelőtt indí-
tottam el a Nők a változásért elnevezésű 
mozgalmat, majd évekig az Európai Par-
lament képviselőjeként tevékenykedtem 
Brüsszelben. Idővel az Európai Bizottság 
Esélyegyenlőségi szakértője lettem, itt-
hon pedig három éve ismét országgyűlé-
si képviselő vagyok és a külügyi bizottság 
tagjaként dolgozom. Emellett az MSZP 
Nőtagozatának, valamint az Európai Szo-
cialista Párt Nőszervezetének elnöke 
vagyok. Franciául szakmai felsőfokon, 
spanyolul szakmai középfokon, angolul 
pedig társalgási szinten beszélek. 

jelölőszervezetek: DK, Jobbik, Liberálisok

Dr. Konczer Erik vagyok, 44 éves közgaz-
dász és jogász, a Komárom-Esztergom 
megyei közgyűlés ellenzéki frakciójának 
vezetője. Születésemtől Komáromban 
éltem, de nemrég elköltöztem felesé-
gemmel és kislányommal a közeli Vér-
tesszőlősre, ahol velünk lakik menhelyről 
elhozott kutyánk is. Jelenleg multinacio-
nális vállalatoknál dolgozom projektme-
nedzserként.

A győri Széchenyi István Főiskolán 
(ma már Széchenyi Egyetem) szereztem 
diplomát pénzügy szakirányos közgaz-
dászként, majd az Eötvös Lóránd Tu-
dományegyetemen diplomáztam cum 
laude minősítéssel jogászként. Jelenleg 

a Széchenyi Egyetemen a vezetés-szer-
vezés MsC képzés befejezéseként írom a 
diplomamunkámat.

A politika már fiatal koromban kez-
dett érdekelni, így kerültem be 2006-ban 
a komáromi városi képviselő-testületbe, 
valamint a Komárom-Esztergom megyei 
közgyűlésbe. A DK-hoz már a megalaku-
lásakor csatlakoztam, majd 2014-től újra a 
Komárom-Esztergom megyei közgyűlés 
tagja lettem. 2019-től pedig az összellen-
zéki frakció vezetője vagyok. Két éve az 
Európai Unió Régiók Bizottságának ma-
gyar póttagja lettem, így én képviselem a 
Demokratikus Koalíciót a Természeti Erő-
források Bizottságában. Készen állok arra, 
hogy minden tudásomat otthonunk és 
szűkebb hazánk fejlődésére használjam!

Harcolni fogok az igazságért, 
az összefogásért

Készen állok a közös munkára!

DR. GURMAI ZITA 
Választott frakció: MSZP

DR. KONCZER ERIK 
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


