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Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület

Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Felelős szerkesztő: L. László János

Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis 

web: www.nyomtassteis.hu

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt településekre 

szeretné eljuttatni a valódi híreket.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!  

Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

Az előválasztás egy önkéntes szervező-
dés a 2019-es budapesti önkormányzati 
választás ellenzéki főpolgármester-je-
löltjei között. A részt vevő főpolgármes-
ter-jelöltek vállalják, hogy nem indulnak 
egymás ellen ősszel, és közülük az elő-
választás szabályai szerint választják ki 
a Fidesz–KDNP jelöltje, Tarlós István ki-
hívóját. Az előválasztást két fordulóban 
bonyolítják le. 

Az első fordulóban, amelyet 2018. 
december 27. és 2019. január 23. között 
tartottak meg, két jelölt indult: Horváth 
Csaba (Magyar Szocialista Párt) és Ka-
rácsony Gergely (Párbeszéd Magyaror-
szágért). Az előválasztás első fordulóját 

Karácsony Gergely nyerte, aki a 34 133 
érvényes szavazatból 27 598-at (80,9%) 
kapott.

A második fordulóra most június-
ban kerül sor. Sokáig úgy tűnt, hogy 
ezen csak két jelölt, Karácsony Gergely 
(MSZP–Párbeszéd) és Puzsér Róbert kri-
tikus, publicista indul, akit a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom és a Lehet Más 
a Politika (LMP) támogatott. 

Az európai uniós választások után, 
amely átrendezte az erőviszonyokat a 
pártok között, újabb jelöltek jelentették 
be, hogy elindulnak a megmérettetésen, 
Puzsér Róbert viszont kiszállt a küzde-
lemből. 

Döntsön Budapest!
Mit kell tudni az 
előválasztásról?  
A budapesti előválasztás tétje a közös ellenzéki főpolgármester-jelölt 
megtalálása az őszi önkormányzati választásra. Olyané, aki esélyes kihívója 
lehet Tarlós Istvánnak, mert a Fidesz–KDNP jelöltje ismét ő lesz.  Budapes-
ten stabil ellenzéki többség van, így jó esély van arra, hogy a demokraták 
visszaszerezzék a fővárost a Fidesztől. Az előválasztást a Civil Választási Bi-
zottság rendezi, a technikai lebonyolítást az aHang közösség szervezi. Se-
gítsen ön is, hogy megtaláljuk a legjobb ellenzéki jelöltet!
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Hogyan segíthet?
A Budapest főbb csomópontjain elhelye-
zett sátras szavazás időszakában (június 
20–26 között) pártatlan, állandó civil fel-
ügyeletre lesz szükség. Aki segíteni akar 

ebben, az töltse ki az aHang kérdőívét az 
alábbi linken: https://terjed.ahang.hu/
surveys/ev-onkentes

Legyen tájékozott!
Amennyiben az előválasztással kapcsolatos 
információkat szeretné elsők között megkap-
ni, regisztráljon az aHang honlapján. A regiszt-
ráltakat arról is meg fogják kérdezni, hogy mi-

lyen témákat látnának szívesen a jelölti viták 
során. Ezért érdemes barátainkkal, ismerőse-
inkkel is megosztani az előregisztráció hírét!
További információk: ahang.hu/elovalasztas

A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap. Köré mozgalom 
szerveződött, amely kistelepülésekre is szeretné eljuttatni a valódi híreket. 

A Nyomtass te is! „szamizdat” újság mindössze egy félbehajtott A4-es lap, amelyre a 
még megmaradt független média híreiből állítunk össze hétről hétre válogatást.

A lapot bárki letöltheti a világhálóról a www.nyomtassteis.hu weboldalon, 
sokszorosíthatja és terjesztheti.

AZ EGÉSZ ORSZÁGBÓL VÁRJUK AZ AKTIVISTÁKAT, AKIK SEGÍTENEK  
A TERJESZTÉSBEN, ÉS VÁRJUK A TÁMOGATÓKAT!

Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
Támogass minket, hogy minél többet tudjunk nyomtatni!

Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, 
Magnetbank 16200223-10026139-00000000 

Az előválasztás médiapartnere a Nyomtass te is! mozgalom

– nyomtassteis! –
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A főpolgármester-jelöltek ajánlásainak leadása: 
2019. június 17-én 16.00 óráig.

Az internetes szavazásra június 20-án, 
reggel 8.00 óráig lehet jelentkezni.

Személyesen 2019. június 20–26. között Budapest közterületein, sátrakban 
lehet szavazni, ami nem igényel semmilyen előzetes jelentkezést

Szavazósátrak nyitva tartása:

2019. június 20–22., csütörtök–szombat 10.00–19.00-ig
2019. június 23., vasárnap 10.00–16.00

2019. június 24–25., hétfő–kedd  10.00–19.00
2019. június 26., szerda 10.00–12.00

Fontos dátumok 

Pillanatnyilag – Karácsony Gergelyen  
kívül – Kálmán Olga (Demokratikus Koa-
líció), Kerpel-Fronius Gábor (Momentum) 
és Schmuck Andor, a Tisztelet Társasá-
gának elnöke gyűjtik az elinduláshoz 
szükséges aláírásokat. A verseny nyitott, 
2019. június 17-én 16.00 óráig kell leadni 
minimum kétezer budapesti választó-

polgár érvényes ajánló aláírását. 
(Aki jelöltként indulna az előválasz-

táson, az az evalszervezes@ahang.hu 
e-mail-címen jelezze szándékát. A je-
löltállítással kapcsolatos információk az 
alábbi linken érhetők el: https://terjed.
ahang.hu/campaigns/jelolteknek

A Civil Választási Bizottság (CVB) célja, hogy 
ősszel Budapesten a lehető legszélesebb 
körű ellenzéki együttműködés szálljon 
szembe a Fidesz jelöltjével, Tarlós Istvánnal. 

A CVB elnöke a tagok felkérése alapján 
dr. Magyar György ügyvéd.

A bizottságba a jelölteket támogató 
szervezetek, illetve ezek hiányában ma-
guk a jelöltek is küldhetnek majd megbí-
zottakat. 

A választás technikai feltételeit az 
aHang közösség biztosítja.

Civil Választási Bizottság 

A budapesti előválasztás szervezője a Civil Választási Bizottság. Ezt a tes-
tületet civil közösségek és ellenzéki pártok képviselői hozták létre, hogy az 
előválasztás második fordulója során civil kontroll mellett választhassuk ki a 
változást akaró többség főpolgármester-jelöltjét.

A Civil Választási Bizottság (CVB) tagjai: 

• aHang Platform
• Civilek a demokráciáért
• Mindenki Magyarországa Mozgalom
• Nyomtass te is! mozgalom
• Oktogon Közösség
• Számoljuk Együtt Mozgalom
• Kálmán Olga kampánystábja

• Karácsony Gergely kampánystábja
• Kerpel-Fronius Gábor kampánystábja
• Szolidaritás Mozgalom
• DK
• Jobbik
• LMP
• Momentum
• MSZP
• Párbeszéd

Szavazni személyesen vagy online 

lehet. 

Minden szavazási típusnál köte-

lező feltétel az adatkezelési hozzá-

járulás elfogadása és a személyes 

adatok hiteles igazolása. (Személye-

sen fényképes igazolvány bemuta-

tása vagy Ügyfélkapuról letölthető 

PDF-adatlap tanúsított beküldése 

a http://elovalaszto.hu oldalon ke-

resztül)

Személyesen szavazni 2019. jú-

nius 20–26. között Budapest köz-

területein, sátrakban lehet, ez nem 

igényel semmilyen előzetes jelent-

kezést.

Online az előzetes jelentkezést 

követően a szavazás hetében. Az 

online szavazáshoz az ügyfélkapun 

keresztül és személyesen is lehet re-

gisztrálni. 

(Ennek részleteit a http://elova-

laszto.hu oldalon lehet megtalálni.) 

Mennyi időt vesz igénybe a szavazás?
Személyes szavazás esetén néhány 

percet, előzetes jelentkezést követő 

online szavazás esetén 1 percet.

Személyes szavazásra kijelölt sátrak

1. Széll Kálmán (Moszkva) tér

2. Móricz Zsigmond körtér

3. Blaha Lujza tér

4. Nyugati tér

5. Őrs vezér tere

6. Boráros tér

7. Csepel, Garay tér

8. XV. ker., Fő tér

9. XIII. ker., Lehel tér

10. Nagyvárad tér

11. Újpest, Városközpont

12. Óvuda, Flórián tér

13. XVII. kerület, Rákoskeresztúri központ

14. Határ út, XIX. ker

15. XVIII. ker., Havanna ltp

16. KÖKI - Kőbánya-Kispest metróállomás

A szavazósátrak nyitva tartása: 

június 20-26. között minden nap 10:00–

20:00 óráig 

Hogyan szavazunk?

–
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– nyomtassteis! –

– nyomtassteis! –


