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Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 13.

Biatorbágy, Budajenő, 
Budakeszi, Budaörs, 
Herceghalom, Nagykovácsi, 
Páty, Perbál, Piliscsaba, 
Pilisjászfalu, Pilisszentiván, 
Remeteszőlős, Solymár, 
Telki, Tinnye, Tök, 
Zsámbék 

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. 

BUDAKESZI BUDAKESZI 
Közösségi tér az Angyal Közösségi tér az Angyal 
patika előtt, Főtér tér 1., patika előtt, Főtér tér 1., 
szept. 18–26., 8.00–18.00szept. 18–26., 8.00–18.00

ZSÁMBÉK ZSÁMBÉK 
Piac, Zichy Miklós tér 1., Piac, Zichy Miklós tér 1., 
szept. 24., 8.00–18.00szept. 24., 8.00–18.00

TELKITELKI
Príma bolt, Napsugár út 2., Príma bolt, Napsugár út 2., 
szept. 19., 8.00–18.00 szept. 19., 8.00–18.00 

PILISCSABA PILISCSABA 
Polgármesteri hivatal, Ki-Polgármesteri hivatal, Ki-
nizsi utca 1., szept. 20–21., nizsi utca 1., szept. 20–21., 
8.00–18.00 8.00–18.00 

PILISSZENTIVÁN PILISSZENTIVÁN 
Templom, Szabadság út Templom, Szabadság út 
89., szept. 22., 8.00–18.0089., szept. 22., 8.00–18.00

SOLYMÁR SOLYMÁR 
Spar és vonatállomás, Ter-Spar és vonatállomás, Ter-
styánszky Ödön utca 102., styánszky Ödön utca 102., 
szept. 23, 25., 8.00–18.00szept. 23, 25., 8.00–18.00

NAGYKOVÁCSI NAGYKOVÁCSI 
CBA előtt, Kossuth CBA előtt, Kossuth 
Lajos utca 56., szept. 26., Lajos utca 56., szept. 26., 
8.00–18.008.00–18.00

BUDAÖRSBUDAÖRS
   Patkó utcai piac, Patkó utca 1. Patkó utcai piac, Patkó utca 1. 
szept. 18., 25., 8.00–18.00szept. 18., 25., 8.00–18.00

   CBA vagy Príma,  CBA vagy Príma,  
Szabadság út 52. Szabadság út 52. 
szept. 22., 8.00–18.00szept. 22., 8.00–18.00

   Posta, Szabadság út 74. Posta, Szabadság út 74. 
szept. 23., 8.00–18.00szept. 23., 8.00–18.00

   Buszvégállomás Buszvégállomás 
szept. 24., 8.00–18.00szept. 24., 8.00–18.00

   Lakótelep, Ifjúság utca 26. Lakótelep, Ifjúság utca 26. 
szept. 26., 8.00–18.00szept. 26., 8.00–18.00

HERCEGHALOM HERCEGHALOM 
Abacus Hotel mellett, Abacus Hotel mellett, 
Gesztenyés út 3., szept. Gesztenyés út 3., szept. 
18., 8.00–18.0018., 8.00–18.00

PÁTY PÁTY 
Polgármesteri hivatal, Polgármesteri hivatal, 
Kossuth utca 83., szept. Kossuth utca 83., szept. 
19., 8.00–18.0019., 8.00–18.00

BIATORBÁGYBIATORBÁGY
   Vasútállomás, szept. 20., Vasútállomás, szept. 20., 
8.00–18.00 8.00–18.00 

   Faluház, Baross Gábor Faluház, Baross Gábor 
utca 1., szept. 21., utca 1., szept. 21., 
8.00–18.008.00–18.00

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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ELŐ- 

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

PEST 2-ES 

választó kerület

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!
A 2022-es választás a kistelepüléseken fog eldőlni. A Fi-
desz-kormány tudatosan szigetelte el az itt élőket a valós 
információktól. Ha valóban változást akarunk, akkor min-
den héten el kell vinni a legapróbb faluba is azokat a hí-
reket, amiket el akarnak titkolni előlük. Itt tud csatlakozni 
hozzánk: nyomtassteis.hu/jelentkezes

Szavazósátrak a 
választókerületben

A Pest megye 2-es választókerületébe tartozó települések:
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Jelölőszervezetek: DK, Liberálisok

Politikus, pedagógus, két gyermek 
édesanyja vagyok. Budapesten szület-
tem, de több mint 20 éve Budakeszin élek. 
Tanári diplomám megszerzése után szo-
ciológiát tanultam az ELTE-n.

Kezdetben a Fővárosi Moziüzemi 
Vállalatnál, a MOKÉP-nél és a Műszaki 
Könyvkiadónál dolgoztam, majd férjem-
mel informatikai vállalkozást indítottunk.

Aktívan 2015-ben kezdtem el poli-
tizálni: környezetvédelemmel és helyi 
korrupciógyanús beruházásokkal, majd 
lakhatással, a devizahitel-károsultak 

lakásvesztésével és a női esélyegyenlő-
séggel foglalkoztam.

2019-ben az ellenzék közös polgár-
mester-jelöltje voltam Budakeszin. Prog-
ramom középpontjában az átlátható, 
demokratikus működés, a környezetvé-
delem, a közlekedésfejlesztés és az ön-
kormányzati vagyon célszerű felhaszná-
lása állt.

Rendszeresen önkénteskedem, több 
alapítványban vagyok kuratóriumi tag. Je-
lenleg egy közoktatási projekt kidolgozá-
sában működöm közre.

Jelölőszervezetek: Momentum, MSZP, 
Párbeszéd, Jobbik, MMM

Zöldpolitikus és független országy-
gyűlési képviselő vagyok. 2000-ben vé-
geztem közgazdászként a Budapesti 
Corvinus Egyetem jogelődjén, ahol 2011-
ben doktori címet is szereztem szocioló-
giából. Dolgoztam a versenyszektorban a 
fiatalok dohányzás-prevenciós program-
jának szervezőjeként, 2002-ben néhány 
hónapig a Menedék Migránsokat Segítő 
Egyesület emberjogi szervezet program-
vezetője voltam, majd az MTA Támogatott 

Kutatóhelyek Irodájánál dolgoztam fiatal 
kutatóként. Később a Központi Statisztikai 
Hivatal munkatársa voltam. Másfél évtize-
de élek családommal a választókerület-
ben, azon belül is Budakeszin. Politizálni 
is itt kezdtem, több mint tíz évvel ezelőtt. 
2012 óta vagyok országgyűlési képvise-
lő, 2013–18 között a Lehet Más a Politika 
társelnöke, a 2018-as választásokon pedig 
miniszterelnök-jelöltje voltam. Jelenleg 
független parlamenti képviselőként dol-
gozom és a Momentum támogatásával 
indulok az ellenzéki előválasztáson.

Szívügyem a térség.

Nem kérünk a  
mesterséges ellenségképekből!

HEGYESI BEÁTA 
Választott frakció: DK

DR. SZÉL BERNADETT 
Választott frakció: Momentum

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

Jelentkezzen szavazatszámlálónak!
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 sza-
vazatszámlálói. Itt lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 


