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Választási melléklet

HIRDETMÉNY
Magyarország köztársasági elnöke kitűzte 

az országgyűlési képviselők 2018. évi választását.

A szavazás napja: 2018. április 8., vasárnap.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat 
az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben. A mozgásában korlátozott választópolgár 
mozgóurnát kérhet. A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár 

belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2018. április 6-án 16.00 óráig, 
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 

2018. március 31-én 16.00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu 
oldalon vagy levélben, illetve személyesen 

a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. 
Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista 

helyett nemzetiségi listára szavazhat.
Részletes tájékoztatásért forduljon a helyi választási irodához, 

vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
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Tájékoztató az országgyűlési képviselő-választásról

Az országgyűlési választás egyfordulós. 
A magyarországi lakcímmel rendelkező 
választópolgár személyesen szavazhat. Sza-
vazni egy egyéni választókerületi jelöltre és 
egy országos listára lehet. A szavazók két 
szavazólapon nyilváníthatnak véleményt: 
az egyiken az egyéni képviselőjelöl-
tekre, a másikon az úgynevezett te-
rületi párt, pártszövetség listájára 
szavazhatnak. Az országgyűlési 
választáson nemzetiségiként 
regisztrált választópolgár párt-
lista helyett nemzetiségi listára 
(bolgár, görög, horvát, lengyel, 
német, örmény, roma, román, 
ruszin, szerb, szlovák, szlovén, 
ukrán) szavazhat.

A szavazás napján a lakóhelyétől 
távol tartózkodó választópolgár bel-
földön az általa megjelölt településen 
átjelentkezéssel, külföldön Magyarország 
külképviseletein adhatja le szavazatát.

A választással kapcsolatban további információk mellékletünk 14-15. oldalán...

Magyarország köztársasági elnöke 
2018. április 8-ra tűzte ki az ország-
gyűlési választások időpontját. Az 
országgyűlési képviselők választásáról 
szóló 2011. évi CCIII. törvény alapján 
az újon nan megalakuló parlament-
ben a képviselők száma 199 fő lehet, 
106 országgyűlési képviselőt egyéni 
választókerületben, 93-at országos lis-
tán kell megválasztani. A választások 
tisztaságát a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvényben rögzített 
garanciális elemek biztosítják.
 

KI hOL SZAVAZ?
Budapest II. kerületében két választókerület van. A 3. számú választókerület, illetve a 4. számú választókerület. Ezeket 74 
szavazókörre osztották. A választópolgárok már megkapták a választási értesítőt, amelyen megtalálható annak a szavazókör-
nek a száma és címe, ahol leadhatja szavazatát április 8-án. Az 1–49. közötti szavazókörök valamelyikébe tartozók a 4. számú 
választókerület jelöltjeire szavazhatnak. Akiknek az 50–74. választóköri számot találják értesítőjükön, azok a 3. számú válasz-
tókerület jelöltjeire voksolhatnak.

A szavazókörök címe és telefonszáma a 15. oldalon, illetve letölthető nyomtatványokkal együtt elérhető a www.masodikkerulet.
hu/hirdetotabla/valasztasokszavazasok menüpont alatt.

A kézhez kapott értesítőn az is szerepel, hogy az adott szavazóhelyiség akadálymentesített-e. 
Abban az esetben, ha a szavazópolgár igényli, a Helyi Választási Iroda biztosítja, hogy a lakóhelyéhez legközelebbi akadály-

mentesített szavazókörben adhassa le voksát. 
Az a II. kerületben lakóhellyel rendelkező választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt, a helyi választási irodánál ellen-

őrizheti választójogosultságát, illetve igényelhet új választási értesítőt.

SZAVAZóLAPOK
A Nemzeti Választási Bizottság sorsolás 
alapján döntötte el a pártok vagy pártszö-
vetségek sorrendjét az országos pártlistás 
szavazólapon.

A szavazólap kitöltésének ideje alatt 
csak a szavazópolgár tartózkodhat a sza-
vazófülkében. Az a választópolgár, aki 
nem tud olvasni, illetőleg az, akit testi 
fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz 
a szavazásban, más választópolgár – vagy 
ha más nincs jelen, a szavazatszámláló bi-
zottság két tagjának együttes – segítségét 
igénybe veheti.

A szavazólap cseréjét, amennyiben el-
rontották, csak az urnába dobás előtt és 
csak egyszer lehet kérni.

Szavazni 
2018. április 8., 

vasárnap
6 és 19 óra 

között 
lehet!
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SEGíTSÉGET IGÉNYELhET
Választójoga gyakorlásához segítsé-
get igényelhet az alábbiak szerint. 
A fogyatékossággal élő választó-
polgár a következő segítséget igé-
nyelheti választójogának gyakorlása 
érdekében:
•  Braille-írással készült értesítő meg-

küldése, 
•  könnyített formában megírt tájé-

koztatóanyag megküldése, 
•  akadálymentes szavazóhelyiség 

alkalmazása. 
A választás kitűzése után kérhet 
mozgóurnát. A szavazólap kitöltésé-
ben a fogyatékossággal élő választó-
polgárt segítheti a választott segítő, 
vagy ha ilyen személy nincs jelen, 
akkor a szavazatszámláló bizottság 
két tagja is segítségére lehet.

Tájékoztató az országgyűlési képviselő-választásról

... illetve a www.valasztas.hu oldalon olvashatók.

ÁTJELENTKEZÉS
Átjelentkezés má-
sik szavazókörbe 
az országgyűlési 
választások idején. 
Az átjelentke-

zési kérelmet azok 
nyújthatják be, akik a 

szavazás napján Magyarországon, 
de a magyarországi lakóhelyüktől 
eltérő helyen kívánnak szavazni. 
A kérelmet a választópolgár lakcí-
me szerint illetékes helyi választási 
irodában lehet intézni, legkésőbb a 
szavazást megelőző péntek (2018. 
április 6-án) 16.00 óráig. A helyi 
választási iroda vezetője (vagyis a 
jegyző) közvetlenül felveszi a vá-
lasztópolgárt az érintett szavazókör 
névjegyzékébe, amelyről értesítőt 
küld a választópolgárnak. Fontos, 
hogy átjelentkezéskor is a lakóhely 
szerinti jelöltekre lehet szavazni! 

MOZGóURNA IGÉNYLÉSE
Az a szavazóköri névjegyzékben 
szereplő választópolgár kérheti, aki 
mozgásában egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogvatartása 
miatt gátolt. Aki a mozgóurnát más 
indokkal (pl. munkavégzési kötele-
zettség teljesítése, kényelmi szem-
pontok miatt) kéri, annak kérését 
a HVI, illetve a szavazatszámláló 
bizottság elutasítja.

Mozgóurnát a szavazást megelőző 
második napon 2018. április 6-án 
(pénteken) 16.00 óráig attól a helyi 
választási irodától, a szavazás napján 
2018. április 8-án (vasárnap) 15.00 
óráig pedig attól a szavazatszámláló 
bizottságtól lehet igényelni, ahol a 
választópolgár a névjegyzékében 
szerepel. Fontos, hogy aki mozgó-
urnát kért, a szavazókörben „ha-
gyományos módon” nem szavazhat, 
kizárólag mozgóurnával! 

Mind a külképviseleti, mind a 
mozgóurna és átjelentkezési ké-
relemnek az alábbi adatokat kell 
tartalmaznia: a választópolgár ne-
vét (amennyiben több keresztneve 
van, mindet tüntesse fel), születési 
nevét, anyja nevét (amennyiben 
több keresztneve van, mindet tün-
tesse fel), személyi azonosítóját (a 
lakcímkártya hátoldalán található 
11 számjegyből álló számsor).

Mozgóurna igénylésnél a fenti 
adatokon túl fel kell tüntetni a moz-
góurna-igénylés okát, és azt a címet 
ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha 
az eltér a lakcímétől. Átjelentkezési 
kérelem esetén a fenti adatokon túl 
tartalmaznia kell annak a település-
nek a megnevezését ahol szavazni 
kíván. Külképviseleti névjegyzékbe 
való felvételre irányuló kérelemnél a 
fenti adatokon túl tartalmaznia kell 
annak a külképviseletnek a meg-
jelölését ahol a választópolgár a 
választójogát gyakorolni kívánja 
és értesítési címet ahova a értesítés 
kézbesítését kéri.

SZAVAZÁS
A szavazóhelyiségben az a választó-
polgár szavazhat, aki a névjegyzék-
ben szerepel. A választópolgárnak 
igazolnia kell személyazonosságát 
(érvényes személyazonosító iga-
zolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői 
engedéllyel), valamint a lakcímét 
vagy személyi azonosítóját (pl. lak-
címkártyával). A választópolgár a 
fentiek után megkapja a lebélyeg-
zett szavazólapokat, az átvételt 
a névjegyzék aláírásával igazolja.

Érvényesen szavazni csak a sza-
vazólapon szereplő jelöltre, listára 
lehet. A felsorolt jelöltek, listák 
közül csak egyet lehet választani, 
több választása esetén a szavazat 
érvénytelen lesz. Érvényesen sza-
vazni a jelölt neve melletti, illetve 
a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (X vagy 
+). A szavazólapot a kitöltést követően borítékba kell helyezni, és a borítékot 
a szavazóurnába kell dobni (a szavazólap borítékba tétele belföldi szavazásnál 
– az átjelentkezés kivételével – nem kötelező).
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3. számú választókerület

4. számú
választókerület

1 –  49. szavazókörök

A II. kerülethez két választókerület tartozik
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3. számú választókerület 50 –  74. szavazókörök

A II. kerülethez két választókerület tartozik
2018. április 8.
országgyűlési képviselő-választás

ELLENŐRIZZüK IRATAINKAT!
A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem sza-

vazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles vissza-
utasítani. A szavazásra abban az esetben sincs mód, ha a válasz-
tópolgárt a bizottság tagja vagy tagjai személyesen ismerik, és a 
névjegyzéken is szerepel. Ezért fontos, hogy a választópolgárok a 
szavazás napja előtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és 
időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről. www.valasztas.hu
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BÉNYI HAJNALRA!
SZAVAZZ

KERESD A 1-ES SORSZÁMOT A SZAVAZÓLAPON!

EGYÜTT EGYÜTT – A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA

BÉNYI  
HAJNAL1.

 • Legyünk bátrak új embereket  
 küldeni a Parlamentbe! 

 •  Legyünk bátrak liberálisnak  
 lenni Orbán illiberális  
 Magyarországán! 

 •  Legyünk bátrak arról beszélni,  
 amit tenni kell a hazánkért  
 ahelyett, amit a többség  
 hallani akar! 

 •  Legyünk bátrak küzdeni  
 a korrupció ellen! 

 •  Legyünk bátrak  
 együttműködni!  

 • Bényi Hajnal bátor ember. 

 Bényi Hajnal készen áll  
 nagy dolgokat képviselni: TÉGED. 

BÁTOR KÉPVISELŐT  

A PARLAMENTBE!

3. számú választókerület
A 3. számú választókerülethez tartozó 
II. kerületi polgárok a XII. kerületiekkel 
szavaznak együtt. Minden választópol-
gár postán megkapta az úgynevezett 
értesítőszelvényt, amelyen megtalál-
ható választókerületének és szavazó-
körének pontos címe. Mindazok, akik 
nem találják ezt a szelvényt, és bizony-
talanok abban, hogy hova kell menni-
ük szavazni, hívják a Helyi Választási 
Iroda telefonszámait: 346-5500, 346-
5542, 346-5473, 346-5493, 346-5437, 
346-5428 illetve személyes tájékozta-
tásért keressék fel a irodát (1024 Bu-
dapest, Mechwart liget 1., fszt.).

Választási mellékletünkben a képvi-
selőjelöltek sorrendje megegyezik az 
április 8-i országgyűlési választáson 
az egyéni képviselőjelöltek szavazó-
lapi sorrendjével, amit sorsolással 
döntöttek el.

BUDAPEST

1.  Bényi hajnal 
Együtt - A Korszakváltók Pártja

2.  Gyöngyösi Márton Balázs 
Jobbik Magyarországért Mozgalom

3.  Kovács Gergely 
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

4.  dr. Gulyás Gergely 
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 
és a Kereszténydemokrata Néppárt

5.  Kádár Barnabás Áron 
Momentum Mozgalom

6.  Bauer Tamás 
Demokratikus Koalíció

7.  hajdu Mária 
Lehet Más a Politika

A 3. számú választókerület jelöltjei:
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facebook.com/gyongyosi.jobbik

Gyöngyösi Márton
a győztesek jelöltje

Budapest 3. számú OEVK
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Tisztelt Budai Polgárok!
Budaiként büszke vagyok arra, hogy a II. 
kerület egy részéből és a XII. kerületből álló 
választókerület országgyűlési képviselője-
löltje lehetek a Fidesz-KDNP színeiben.
Láng Zsolt és Pokorni Zoltán polgármester urakkal együttműködve eddig 
is minden erőmmel támogattam a kerületek fejlődését szolgáló kezdemé-
nyezéseket, legyen szó akár egészségügyről, infrastrukturális fejlesztések-
ről vagy a helyi közösségek támogatásáról.
Hosszú út áll mögöttünk. Sokat tettünk 2010 óta, hogy Magyarország újra 
biztonságos, stabil és fejlődő otthonunk legyen. A baloldali kormányok 
által okozott gazdasági visszaesés és kiszolgáltatottság évei után közös 
erővel leküzdöttük a lemaradást.
· 2010 óta 740 ezerrel több ember dolgozik Magyarországon.
· Az átlagos munkabér 2010 óta 50 százalékkal emelkedett.
· Családpolitikánk eredményeként újra növekszik a megszületett gyerme-
kek száma.
· Az energiaárakat 25 százalékkal csökkentettük, ezzel európai összeha-
sonlításban a legalacsonyabbak közé szorítottuk.
· A nyugdíjakat évről évre infláció feletti mértékben emeljük és az idősek 
külön juttatásokban részesülnek.
· Megállítottuk a hazánkat fenyegető illegális bevándorlást, megóvtuk az 
ország biztonságát és elértük, hogy Magyarország újból véleményformáló 
tényező lett az európai politikában is.

Okkal lehetünk büszkék a közösen elért eredményekre!
Az április 8-i választás tétje, hogy ezen az úton haladunk-e tovább.

Tisztelt Választópolgárok!
Láng Zsolt és Pokorni Zoltán polgármester urak felkérésére vállaltam, 
hogy a korábbiaknál is aktívabban, az Önök bizalmát remélve egyéni kép-
viselőként vegyem ki a részem azokból a feladatokból, amelyek a II. és XII. 
kerületben élők érdekében ránk várnak. Az elmúlt években számos, az itt 
lakók mindennapjait gazdagító fejlesztésről döntöttünk és valósítottuk 
meg azokat:
· a Széll Kálmán tér teljes egészében megújult,
· a volt Ipari Minisztérium épületét lebontottuk, a helyén parkot és mély-
garázst alakítunk ki,
· a Millenáris parkját megújítottuk és felújítjuk a Táncszínházat,
· a Szent Ferenc Kórházat modernizáltuk és bővítjük, megkezdtük a Szent 
János Kórház átfogó fejlesztését,
· az Egészséges Budapest Program keretében a kerület új szakrendelőt kap,
· iskoláinkat bővítjük és felújítjuk.
Ugyanakkor sok munka áll még előttünk. A közlekedési hálózat további 
fejlesztése, a megkezdett egészségügyi beruházások folytatása, közterü-
leteink, parkjaink szépítése és a családokat szolgáló további fejlesztések 
is várnak ránk. Szavazatával támogasson bennünket, hogy ezeket is meg-
valósíthassuk.
Április 8-án számítunk Önre!

Tisztelettel:
 Gulyás Gergely
Facebook: gergely.gulyas.585
Fidesz-iroda: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 13/b, telefon: 06 1 212 5030
E-mail: gergely.gulyas@parlament.hu

GULYÁS GERGELY
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJELÖLT
BUDAPEST 3. VÁLASZTÓKERÜLET

NEKÜNK MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ!
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Mit tennék, ha újra országgyűlési képviselő 
lennék? Abból lehet ezt tudni, hogy mit tet-
tem, amikor 1994 és 2002 között SZDSZ-es 
képviselő voltam. Az idősebbek még emlékez-
nek, hogy sokszor szólaltam fel a parlament-
ben, hogy szinte mindig ott voltam a plenáris 
üléseken. Fontosabb ennél, hogy mit kezdemé-
nyeztem, mit támogattam a szavazatommal, 
és mit utasítottam el.

Én kezdeményeztem az összeférhetetlenségi 
törvényt, amely megtiltotta, hogy képviselők 
állami vállalatok igazgatóságában, felügyelő 
bizottságában üljenek.

Én kezdeményeztem, hogy a személyi jövede-
lemadó egy százalékával támogathassák a pol-
gárok az egyházakat, és így azok pénzügyileg 
függetlenné váljanak az államtól. Viszont el-
utasítottam a vatikáni megállapodást, mert ez 
privilegizált helyzetbe hozta a nagy egyházakat.

Megszavaztam a Horn-kormány által kötött 
magyar–szlovák és magyar–román alapszer-
ződés ratifikációját, amelyekkel államközi szer-
ződésben garantáltuk a magyar kisebbségek 
kollektív jogait.

Megszavaztam a Bokros-csomagot, amely 
kivezette az országot a pénzügyi válságból, és 

egy évtizeden át biztosította a gazdasági nö-
vekedést.

Megszavaztam a privatizációs törvényt, amely 
ellenőrzötté és méltányossá tette a privatizá-
ciót, és megszavaztam, hogy a privatizációs 
bevételeket egészében az államadósság csök-
kentésére fordítsuk.

Megszavaztam a nyugdíjreformot: részben a 
magunk nyugdíjára takarékoskodhattunk.

Elértem, hogy a családi pótlék emelésével, és 
ne adókedvezménnyel támogassa a Horn-kor-
mány a gyermekvállalást, mert számomra min-
den gyerek ugyanannyit ér.

Ellenzékben azután más volt a feladat. Azon-
nali kérdésekkel ostromoltam Orbán Viktor 
miniszterelnököt. Napirend előtt védtem meg 
Surányi György jegybankelnököt a Fidesz és a 
MIÉP támadásaival szemben. Nemmel szavaz-
tam a státustörvényre, a kettős állampolgárság 
előfutárára, mert az szembeállítja a kisebbség-
ben élő magyarokat a többségi népességgel és 
– mint látjuk – a magyarországi magyarokkal.

Ha rám szavaz, és megválasztanak, ugyan-
ebben a szellemben dolgozom újra az Ország-
gyűlésben. 

Tisztelt Választópolgár!

Bauer Tamás
közgazdász, egyetemi tanár

a Demokratikus Koalíció or-
szággyűlési képviselőjelöltje 
Budapest 3. választókerüle-
tében (II.-XII. kerület)

Megválasztását a Magyar 
Szocialista Párt, a Párbeszéd, 
a Liberálisok és a Szolidaritás 
is támogatja.
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Sziasztok! Kaptam itt egy féloldalas lehetőséget egy 
jelöltségi bemutatkozóra, amiben röviden, velősen, le-
hetőleg – de nem feltétlenül – rímelve, vagy valamilyen 
más, fi gyelemfelkeltő, de mégis aktuális és lényegretörő 
módon, akár szívbemarkoló lelkülettel, vagy határozott 
szófukarsággal, ugyanakkor lendületesen és komolyan, 
de mindenképpen emberközeli stílusban és az alapvető 
ösztönökre önkéntelenül, de ugyanakkor egyértelmű, 
érett bölcsességgel és spontán kisugárzással hatást gya-
korolva, mindenképpen a Te szájízed szerint, rendkívüli 
módon, ellenállhatatlanul szimpatikus legyek Neked, 
olyannyira, hogy azt kívánd, bárcsak megismerkedhet-
nénk egy csésze, forró, vagy meleg, esetleg langyos, 
vagy a tavaszi időjárás szeszélyeihez mérten, és a Te 
egyéni preferenciádhoz igazítva, hűvösebb, vagy akár 
jeges innivaló mellett, ezért azt mondom: fussunk össze 
egy teára. Megtalálsz a facbookon: Gorilla – MKKP 
II. kerületi jelölt. Lehet amúgy bögre is, vagy pohár, 
vagy korsó, vagy kancsó, vagy kutyatál...

TÖBB JÁTSZÓTERET A FEJEKBE!

JUHÁSZ VERONIKA
Budapest 4. sz. egyéni választókerület

M a g y a r  K é t f a r k ú  K u t y a  P á r t  –  A z  e g y e t l e n  é r t e l m e s  v á l a s z t á s

4. számú választókerület
A 4. számú választókerülethez tartozik 
a II. kerület nagyobbik része. A II. kerü-
letiek Óbuda egy részével alkotnak egy 
választókerületet. Minden választópol-
gár postán megkapta az úgynevezett 
értesítőszelvényt, amelyen megtalál-
ható választókerületének és szavazó-
körének pontos címe. Mindazok, akik 
nem találják ezt a szelvényt, és bizony-
talanok abban, hogy hova kell menni-
ük szavazni, hívják a Helyi Választási 
Iroda telefonszámait: 346-5500, 346-
5542, 346-5473, 346-5493, 346-5437, 
346-5428 illetve személyes tájékozta-
tásért keressék fel a irodát (1024 Bu-
dapest, Mechwart liget 1., fszt.)

Választási mellékletünkben a képvi-
selőjelöltek sorrendje megegyezik az 
április 8-i országgyűlési választáson 
az egyéni képviselőjelöltek szavazó-
lapi sorrendjével, melyet sorsolással 
döntöttek el.

BUDAPEST

1.  Juhász Veronika 
Magyar Kétfarkú Kutya Párt

2.  Ungár Péter 
Lehet Más a Politika

3.  Mihalik Zoltán 
Együtt - A Korszakváltók Pártja

4.  Arató István 
Magyar Munkáspárt

5.  Benedek Márton 
Momentum Mozgalom

6.  Varga Mihály 
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 
és a Kereszténydemokrata Néppárt

7.  Kovács Tamás 
Jobbik Magyarországért Mozgalom

8.  Niedermüller Péter 
Demokratikus Koalíció

A 4. számú választókerület jelöltjei:
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A LEGESÉLYESEBB

ELLENZÉKI JELÖLT

UNGÁR
PÉTER
KÉPVISELŐJE

LÖLT

Budapest
 04.

RÁM!
SZAVAZZON

A második kerületi útviszonyok 
borzalmas állapotának javítása miatt,

a Hármashatárhegy természetvédelmi 
terület megőrzéséért,

iskoláink jobb felszereltsége és 
a tornatermek jobb állapota miatt,

a kerületünkben történő lopások 
megakadályozása érdekében.

Tudta, hogy Ungár Péter 
a következő ügyekben 
szólalt fel az Ön és a kerület érdekében? 
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AZ EGYÜTT ORSZÁGGYŰLÉSI 

KÉPVISELŐJELÖLTJE

MIHALIK ZOLTÁN

A kerületben nőttem fel, jelenleg is itt élek a fe-
leségemmel, ezért pontosan ismerem a meg-
oldandó helyi problémákat. Főállásom mellett 
2010 óta ellenzéki, önkormányzati politikusként is 
dolgozom a közös ügyeink megoldása érdekében.

Számomra a politika közös céljaink tisztességes 
szolgálatáról, a közös problémáink megoldásáról, 
az igazság kiderítéséről szól. Ezért is küzdök a 
fizetős parkolási övezetek indokolatlan bővíté-
se, a kerületi bérlakásállomány értékesítése és a 
Római-part tönkretétele ellen. Kiállok a közutak 
állapotának javítása, a P+R parkolók bővítése, 
az M3-as metró teljes akadálymentesítése és a 
helyi egészségügyi intézményeink és kórházaink 
fejlesztése mellett. Azért, hogy senki ne élhes-
sen vissza az itt élők bizalmával, és ne lophassa 
el büntetlenül közös vagyonunkat. Tisztességes 
közéletért egy szabadabb, európaibb Budapestért 
és Magyarországért dolgozom.

Csakis munkával lehet eredményeket elérni. 
Még nem voltam országgyűlési képviselő, de bí-
zom benne, hogy 2018-tól Önt is képviselhetem 
majd a Parlamentben.
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http://benedekmarton.hu
https://www.facebook.com/benedekmarton.momentum/
benedek.marton@momentum.hu

NAGYAPÁM NYOMDOKÁN

DR. BENEDEK MÁRTON
BUDAPEST 04 KÉPVISELŐJELÖLTJE
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facebook.com/kovacstamasjobbik

Kovács Tamás
Becsülettel a nemzetért!

Budapest 4. számú OEVK

NEKÜNK MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ!

STABILITÁS, BIZTONSÁG

VARGA MIHÁLY
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJELÖLT, BUDAPEST 4. VÁLASZTÓKERÜLET

Tisztelt Budai Polgárok!

Április 8. újra sorsdöntő választás Magyarországon. 
Folytatjuk-e a nyugodt építkezést, vagy bizonytalan, 
kiszámíthatatlan változás jön? Az elmúlt években 
hitet és reményt tudtunk adni az embereknek.
Folytassuk a közös munkát!
Őrizzük meg függetlenségünket, közös eredmé-
nyeinket és biztonságunkat!

Négy évvel ezelőtt bizalmat kaptam Önöktől, hogy 
a II. kerületben élőket az Országgyűlésben képvi-
seljem. Több mint húsz nagyberuházás elindítá-
sához és megvalósulásához járulhattam hozzá; 
a legjelentősebbek ezek közül:  a Millenáris 
kibővítése,  az új egészségügyi szolgálat, az 
ORFI és az Irgalmasrendi Kórház fejlesztése;
 a Gül Baba türbe és környéke megújítása;        
 Klebelsberg Kuno egykori hidegkúti otthoná-
nak felújítsa;  új iskola építése a Völgy utcában;
 a Császár-Komjádi Sportuszoda felújítása;
 a hidegkúti uszoda építésének megkezdése.

Családommal, feleségemmel 
és négy gyermekemmel húsz 
éve élek a II. kerületben. Látom 
a fejlődést, de látom azt is, hol 
kell még változtatnunk.

Kérem, április 8-án 
szavazzon a folytatásra, 
hogy tenni tudjak 
a II. kerületért!

VARGA MIHÁLY

 
VargaMihalyKepviselo       

  
vargamihaly@ desz.hu
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niedermüller  
péter az esélyes  

ellenzéki jelölt

A 2018. évi választások nem egyszerűen kormányváltásról, nem egyszerűen 
helyi ügyekről, hanem rendszerváltásról, Magyarország jövőjéről szólnak. Én, 
és pártom, a Demokratikus Koalíció szabad, nyitott, befogadó Magyarországot 
akar. Ahhoz kérjük a választók felhatalmazását, hogy hozzákezdhessünk egy 
másik, európai Magyarország felépítéséhez, a demokrácia helyreállításához.
 
OlyAn OrszágOt AKArunK, 
• ahol mindenki otthon érezheti magát, ahol a politikának nem a gyűlölet- és 

félelemkeltés, nem mások, a politikai ellenfelek megbélyegzése a célja; 
• amely nem kirekeszt, nem bezárkózik, nem falakat épít, hanem részt vesz az 

Európát, a világot érő kihívások közös megoldásában;
• amelyben nincs helye a korrupciónak, a politikai hazudozásnak, a választó-

polgárok megtévesztésének, félrevezetésének;
• amely tiszteletben tartja az emberi méltóságot, a kulturális sokszínűséget, a 

vélemény, a mindennapi élet szabadságát;
• ahonnan a polgárok nem elvándorolnak, hanem ahova örömmel és bizako-

dással térnek haza;
• amely a tudásra épül, s ezért korszerű, európai szintű, minden polgár számá-

ra elérhető oktatási rendszert hoz létre;
• ahol az egészségügyi rendszer az ország egész területén megbízhatóan mű-

ködik;
• amely mindenki számára biztosítja a tisztes megélhetést idős korában is;
• amely szolidáris a társadalom perifériájára szorult honfitársainkkal, jövőt és 

perspektívát nyújt számukra is;
• amely biztonságot és védelmet nyújt mindenki számára.

Ha Ön is ilyen országot akar, akkor szavazzon rám,  
szavazzon a Demokratikus Koalícióra, és dolgozzunk együtt a virágzó,  
szabad, demokratikus Magyarország megteremtésén.

Szavazni 2018. április 8., vasárnap 6 és 19 óra között lehet!
A választással kapcsolatos további fontos tudnivalók

ORSZÁGOS PÁRTLISTA
1. Sportos és Egészséges Magyarországért Párt, 2. Momentum Mozgalom, 3. Demokratikus Koalíció, 4. Szegény Emberek 

Magyarországért Párt, 5. Közös Nevező 2018, 6. Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt, 7. Összefogás Párt, 
8. Magyar Kétfarkú Kutya Párt, 9. Magyar Szocialista Párt–Párbeszéd Magyarországért Párt, 10. Iránytű Párt, 11. Magyar Igazság 
és Élet Pártja, 12. Magyarországi Cigánypárt, 13. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt, 14. NET Párt, 
15. Jobbik Magyarországért Mozgalom, 16. Magyarországon Élő Dolgozó És Tanuló Emberek Pártja, 17. Magyar Munkáspárt, 
18. Együtt – A Korszakváltók Pártja, 19. Családok Pártja, 20. Lehet Más a Politika, 21. Tenni Akarás Mozgalom, 22. Rend és 
Elszámoltatás Párt, 23. Kell az Összefogás Párt.

A 3. számú OEVK-ban hét, a 4. számú OEVK-ban nyolc egyéni jelölt szerzett az ajánlások alapján jogot az indulásra. Az egyéni 
választókerületekben induló jelöltek nem ábécérendben, hanem a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek a 
szavazólapon. A szavazólapokon csak egy listára, illetve egy egyéni jelöltre lehet érvényesen szavazni. 

A 3. SZÁMú OEVK JELöLTJEI:
1. Bényi Hajnal (Együtt – A Korszakváltók Pártja), 2. Gyöngyösi Márton Balázs (Jobbik Magyarországért Mozgalom), 3., Kovács 
Gergely (Magyar Kétfarkú Kutya Párt), 4. dr. Gulyás Gergely (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt), 
5. Kádár Barnabás Áron (Momentum Mozgalom), 6. Bauer Tamás (Demokratikus Koalíció), 7. Hajdu Mária (Lehet Más a Politika)

A 4. SZÁMú OEVK JELöLTJEI:
1. Juhász Veronika (Magyar Kétfarkú Kutya Párt), 2. Ungár Péter (Lehet Más a Politika), 3. Mihalik Zoltán (Együtt – A Korszakváltók 
Pártja), 4. Arató István (Magyar Munkáspárt), 5. Benedek Márton (Momentum Mozgalom), 6. Varga Mihály (Fidesz-Magyar 
Polgári Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt), 7. Kovács Tamás (Jobbik Magyarországért Mozgalom), 8. Niedermüller Péter 
(Demokratikus Koalíció)
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A II. kerület szavazókörei
A (mozgáskorlátozott) logóval      jelölt szavazókörök akadálymentesítettek. A településszintű lakóhellyel rendelkezők a 11. sz. 
szavazókörben (II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Keleti Károly u. 37.) voksolhatnak.

4. SZÁMú VÁLASZTóKERüLET
OEVK 

04.
Szk.sz.

Szavazóhelyiség megnevezése, címe Tel.száma

001. Újlaki Ált.Isk. Ürömi u. 64. 335-0720

002. Than K. Gimnázium Lajos u. 1-5. 335-2293

003. Than K. Gimnázium Lajos u. 1-5. 335-2293

004. Bolyai U. Óvoda Bolyai u. 15. 326-2059

005. Áldás Utcai Ált. Isk. Áldás u. 1. 212-4258

006. Újlaki Ált.Isk. Ürömi u. 64. 335-0720

007. Kézműves Óvoda Törökvész út 18. 326-5356

008. Áldás Utcai Ált. Isk. Áldás u. 1. 212-4258

009. Áldás Utcai Ált. Isk. Áldás u. 1. 212-4258

010. Kollégium Felvinci út 6/8. 606-7442

011. II.Rákóczi F.Gimn. Keleti K. u. 37. 316-3663

012. Fillér Utcai Ált. Isk. Fillér u. 70/76. 326-6616

013. Bölcsőde Pasaréti út 41. 355-7419

014. Fillér Utcai Ált. Isk. Fillér u. 70/76. 326-6616

015. Fillér Utcai Ált. Isk. Fillér u. 70/76. 326-6616

016. Kézműves Óvoda Törökvész út 18. 326-5356

017. Pitypang U.Ált. Isk. Pitypang u. 17. 325-8827

018. Törökvész Úti Ált. Isk. Törökvész út 67. 325-6580

019. Móricz Zs.Gimn. Törökvész út 48-54. 394-4965

020. Fenyves U. Ált. Isk. Fenyves u. 1. 394-3924

021. Bölcsőde Hűvösvölgyi út 12/b. 376-6016

022. Móricz Zs.Gimn. Törökvész út 48-54. 394-4965

023. Pitypang Utcai Óvoda 325-7830

024. Pitypang Utcai Óvoda 325-7830

025. Pitypang U.Ált. Isk. Pitypang u. 17. 325-8827

026. Törökvész Úti Ált. Isk. Törökvész út 67. 325-6580

027. Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. Pasaréti út 191-193. 394-3887

028. Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. Pasaréti út 191-193. 394-3887

029. Bölcsőde Hűvösvölgyi út 12/b. 376-6016

030. Bölcsőde Hűvösvölgyi út 12/b. 376-6016

031. Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. Pasaréti út 191-193. 394-3887

032. Szabó L. Ált. Isk. és Gimn. Pasaréti út 191-193. 394-3887

033. Völgy Utcai Óvoda Völgy u. 1-3. 200-0547

034. Völgy Utcai Óvoda Völgy u. 1-3. 200-0547

035. Remetekertvárosi Ált. Isk. Máriaremetei út 71. 397-4402

036. Waldorf Ált. Isk. Kossuth. L. u. 15-17. 397-4468

037. Waldorf Ált. Isk. Kossuth. L. u. 15-17. 397-4468

038. Waldorf Ált. Isk. Kossuth. L. u. 15-17. 397-4468

039. Klebelsberg K. Műv.Közp. Templom u.2/10. 392-0863

040. Klebelsberg K. Műv.Közp. Templom u.2/10. 392-0863

041. Klebelsberg K. Műv.Közp. Templom u.2/10. 392-0863

042. Óvoda Máriaremetei út 185. 376-5034

043. Cserkészház Hímes u. 3. 06/30 568 4910

044. Klebelsberg K. Ált. Isk.és Gimn. Szabadság u.23. 397-4569

045. Óvoda Máriaremetei út 185. 376-5034

046. Klebelsberg K. Ált. Isk.és Gimn. Szabadság u.23. 397-4569

047. Óvoda Máriaremetei út 185. 376-5034

048. Remetekertvárosi Ált. Isk. Máriaremetei út 71. 397-4402

049. Közösségi Ház Kútföldi út 1. 06/70 333 8929

3. SZÁMú VÁLASZTóKERüLET
OEVK 

03.
Szk.sz.

Szavazóhelyiség megnevezése, címe Tel.szám

050. Labanc Utcai Óvoda Labanc u. 2. 200-0559
051. Budenz J. Ált. Isk. Gimn. Budenz J. u. 20/22. 394-3177
052. Budenz J. Ált. Isk. Gimn. Budenz J. u. 20/22. 394-3177
053. Budenz J. Ált. Isk. Gimn. Budenz J. u. 20/22. 394-3177
054. Budenz J. Ált. Isk. Gimn. Budenz J. u. 20/22. 394-3177
055. Bölcsőde Pasaréti út 41. 355-7419
056. Érmelléki Úti Óvoda Érmelléki út 12. 212-5525
057. Érmelléki Úti Óvoda Érmelléki út 12. 212-5525
058. Kodály Z. Ének-z.Ált. Isk.Gimn. Marczibányi tér 1. 212-5680
059. Kodály Z. Ének-z.Ált. Isk.Gimn. Marczibányi tér 1. 212-5680
060. Kodály Z. Ének-z.Ált. Isk.Gimn. Marczibányi tér 1. 212-5680
061. II.Rákóczi F.Gimn. Keleti K. u. 37. 316-3663
062. II.Rákóczi F.Gimn. Keleti K. u. 37. 316-3663
063. II.Rákóczi F.Gimn. Keleti K. u. 37. 316-3663
064. Szt. Angéla Ált. Isk. Gimn. Ady E. u. 3. 316-3818
065. Szt. Angéla Ált. Isk. Gimn. Ady E. u. 3. 316-3818
066. Gondozási Központ Bem J. tér 2. 212-5019
067. Csik F. Ált. Isk. és Gimn. Medve u. 5/7. 225-1720
068. Csik F. Ált. Isk. és Gimn. Medve u. 5/7. 225-1720
069. Szt. Angéla Ált. Isk. Gimn. Ady E. u. 3. 316-3818
070. Budai Táncklub Kapás u. 55. 201-7992
071. Csik F. Ált. Isk. és Gimn. Medve u. 5/7. 225-1720
072. Bölcsőde Varsányi I. u. 32. 201-4083
073. Bölcsőde Varsányi I. u. 32. 201-4083
074. Labanc Utcai Óvoda Labanc u. 2. 200-0559
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szörményi út 23–25. Telefon: 224-5920, fax: 356-5846, e-mail: bp03oevb@
hegyvidek.hu. A választási bizottság dokumentumai megtalálhatók a 
www.hegyvidek.hu oldalon.
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üGYELETI NYITVATARTÁS AZ OKMÁNYIRODÁKBAN: 2018. ÁP-
RILIS 6-án (péntek), 7-én (szombat) és 8-án (vasárnap) hosszabb 
nyitvatartással 7–19 óra között működnek a Budapest Főváros Kor-
mányhivatala II. Kerületi Hivatalának okmányirodái (1024 Margit körút 
47–49. és 1029 Bátori László utca 2. (Hüvi Szolgáltatóház). Kiemelten 
kezelik az ideiglenes személyi azonosító igazolvány kiállítását és a 
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a kiadásukat.



16. OLDAL VÁLASZTÁSI MELLÉKLET BUDAI POLGÁR

Április 8-án Magyarországon, így Budapesten is 
parlamenti választás lesz. Ennek a választásnak 
sokkal nagyobb a tétje, mint ahogy az általában 
az úgynevezett politikai (vagy parlamenti) váltó-
gazdaság szabályai szerint lenni szokott. Nem kell 
„kiemelkedő képességű elemző újságírónak” lenni 
ahhoz, hogy e következményeket átlássa valaki.

„Le kell váltani a kormányt” – kérlelik a válasz-
tókat az ellenzéki politikusok, de azon kívül nekik 
sincs fogalmuk, mit tennének ezután. A messze 
földről érkező „tanácsokat” sem képesek azono-
san értelmezni.

A még nagyobb tét – ne szépítsük a dolgot – Ma-
gyarország mint Európa egyik, nem is jelentéktelen 
alkotóelemének kultúrája, életformája, szokás-
jogai, hitélete, illetve az ezt befolyásoló tömeges 
bevándorlás kérdése. 

Ebben a jelenlegi kormány, illetve az ellenzék 
nézetei gyökeresen eltérnek egymástól. 

A nevetségessé vált, de konokul erőltetett „politi-
kai korrektség” hangfogója mögül kommunikáló, a 
multikulturalizmus szolgálatába szegődött ellen-
zék meghatározóan bevándorláspárti. A jelenlegi 
kormány ezzel szemben a nemzetállami értékek, 
életforma, a nálunk is mélyen gyökerező keresz-
ténységre épülő kultúra pártján áll, igyekszik saját 
hazájának kulturális közösségét erősíteni. 

Ez a különbség a jövőre nézve döntő. John Lu-
kacs világhírű magyar származású történész már 
1993-ban vizionálta, hogy végveszélybe kerül az 
Atlanti-térség főszerepe, a polgári kultúra, a vá-
rosias létforma, a magánélet tiszteletben tartása, 
de még a könyv kora is, a tudományos objektivitás 
eszméjével együtt.

Tíz évvel később elismert baloldali nyugat-európai 
közéleti személyiségek mutattak rá a mostanra kitel-
jesedő, mára illegálissá radikalizálódó bevándorlás 
veszélyeire. Kiemelték, hogy ezek a bevándorlók 
„semmi tiszteletet nem mutatnak a törvényeink, a 
vallásunk, a szokásaink, a kultúránk iránt”. Már 
akkor úgy látták, hogy „a helyzet úgy fest, mintha 
nekünk kellene integrálódnunk a saját földünkön”. 
Azóta a helyzet az utóbbi években sokkal rosszabb lett. 
Az illegális bevándorlás szinte kezelhetetlenné vált. 

Az EU által is szorgalmazott „politikai korrekt-
ség”, ami elvileg arra hivatott, hogy minimalizálja 
a különböző etnikai, kulturális közösségek sértege-
tését, csupán szimulálja a gondoskodást. Valójában 
minden jel szerint – kihasználva a védtelenné vált 
nyugat-európai mentalitást, kijátszva a jóhisze-
műséget, az „emberi jogok” doktrínáját – a multi-
kulturalizmussal párosulva a keresztény kultúrájú 
Európa maximális legyengítésére törekszik. Már 
ma ott tartunk, hogy lassan vissza kell tanulnunk 
a kultúránkat.

A mai hatalomra törő magyar ellenzék meghatá-
rozó többsége bagatellizálja a veszélyt, és támogató 
a teljes európai, benne a magyar kultúrát válságba 
vezető törekvéssel, a tömeges bevándorlás pártján 
áll. Szándékosan összekeveri a „menekült”, illetve 
az „illegális bevándorló” fogalmát. Előbbi tiszteli a 
befogadó országot, bebocsátást kér, nem randalíroz, 
nem követelőzik. Identitása illő megtartása mellett 
igyekszik alkalmazkodni. 

Utóbbinak eszében sincs tisztelni a befogadó or-
szágot, erőszakos, rendszeresen veszélyeztet, saját 
kultúráját iparkodik a befogadókra erőltetni és 
elképesztő követelésekkel áll elő. Velük szemben 
toleráns és támogató az előbb említett magyar el-
lenzék a „politikai korrektség” jegyében. (Számos, 

itt nem részletezett kérdésben is veszedelmes a po-
litikai korrektség játszotta szerep, például családok 
felbomlásának indirekt bátorítása, a házasság 
intézményének gyengítése, a szülők és tanárok 
tekintélyének lejáratása a gyűlöletbeszéd értel-
mezései, stb.) 

A jelenlegi magyar kormány az egyetlen lehet-
séges helyes utat iparkodik választani. Igyekszik 
védekezni, megteremteni az erős nemzetállamot, és 
felemelni szavát egy olyan felfogású Európai Unióért, 
amelyik az európai népek alapvető érdekeit képviseli. 
(Az a kormány, amelyik mellesleg együttműködve 
a városvezetéssel – minden hibakereső ellenzéki 
híresztelés ellenére – Budapesten mégiscsak több 
eredményt produkált, mint a mára atomizálódott 
ellenzékiek előtte évtizedeken át.)

A történelemből kiindulva meghatározó, így min-
den egyébnél jelentősebb az a kérdés, amiről lénye-
gileg határozni fognak a választók április 8-án. Sok 
generáció életfeltételeit megszabhatja ez a döntés. 

Még megelőzhető valami sorsfordítóan rossz, amit 
később elkerülhetetlenként magyarázhatnának, ha 
a jelenleg hatalomra törő, önállótlan ellenzék kezébe 
kerülne az ország. Ezt érdemes mérlegelnie azoknak 
is, akik hibát keresnek, vagy találnak a Fideszben.

Tarlós István

Budapest főpolgármesterének gondolatai 
a 2018. április 8-i országgyűlési választások kapcsán


