a szavazóhelyiségből. Ugyanilyen
jogsértő, ha valakit arra vesznek rá,
hogy telefonnal fotózza le a kitöltött szavazólapját, és ez alapján fizetnek neki a megfelelő szavazatért
cserébe.
• Valaki a szavazólapot kiviszi a szavazóhelyiségből vagy kitöltött szavazólappal lép be oda.
• Valaki ellehetetleníti, hogy más leadhassa a szavazatát, vagy azt, hogy
kifogást nyújtson be valamilyen választási problémával szemben.

Mit tehetek, ha
visszaélésekkel
találkozom?

Ezeken kívül még számos módja lehet
annak, hogy valaki vagy valakik megsértsék a választás rendjét és szabályait. Alapvetően minden problémás
lehet, ami akadályozza azt, hogy bárki
szabad döntése alapján, akaratának
megfelelően vegyen vagy ne vegyen
részt a szavazáson, vagy jelezhesse a
felmerülő problémákat.

Emellett fontos, hogy informálódj és
oszd meg tudásodat, kérdéseidet, aggályaidat a szomszédjaiddal, figyeljétek együtt a választások tisztaságát, és
hívjátok fel a figyelmet arra, hogy minden állampolgárnak fontos felelőssége,
hogy részt vegyen a választásokon. Fejezzétek ki szavazatotokkal, hogy milyen Európát szeretnétek!

A TASZ szakértői választásokkal, politikai részvétellel kapcsolatos jogi kérdésekben forródróton érhetők el a jogaikat gyakorolni kívánó polgárok, az
újságírók, a jelöltek, illetve a jelölő szervezetek számára. A forródrót az alábbi
telefonszámon, minden nap (hétvégén
is) reggel nyolc és este nyolc között érhető el: +36 30 757 2055

Készült a Társaság a Szabadságjogokért szakmai támogatásával.
Részletesebb információkat itt találhattok:
• valasztasz.tasz.hu/europai-parlamenti-valasztasok/
Megjelent a Részvétel Hetén 2019.május 13-19.
• www.reszvetel.hu

RÉSZVÉTEL HETE
Európa Helyben!

Mire, kire és
hogyan szavazhatok
az európai
választásokon?
2019. május 26.

Mi az Európai
Parlament?
Az Európai Parlement és mellette
az Európai Unió Bizottsága, illetve
az Európai Tanács az Európai Unió
döntéshozatali, jogalkotói szervezetei. Az Európai Parlament képviselőit
közvetlenül választjuk az uniós tagállamokban abból a célból, hogy képviseljék az emberek érdekeit az uniós
jogalkotás során és hogy biztosítsák
a többi uniós intézmény demokratikus működését. Olyan kérdésekben
dönthetnek, amelyek többek között
a közös környezetvédelmet, fogyasztóvédelmet, energiaügyeket vagy a
mezőgazdasági politikát formálják.
Európai Parlamenti választásokat öt
évente tartanak, a mostani választások 2019. május 23. és 26. között zajlanak a különböző tagállamokban. Magyarországon a választás napja május
26. vasárnap.
• www.europarl.europa.eu/portal/hu

Kik indulhatnak
az EP választáson?
Az európai parlamenti választáson
csak pártok indulhatnak, az általuk
állított listákkal. A bekerülő képviselőik utána csatlakozhatnak valamelyik európai pártcsalád frakciójához,
hogy közösen formálják a jogalkotást
és a célok kijelölését az Európai Parlamentben. A választás egyfordulós.

Magyarország az EP javaslata alapján
a 2019-es választásokon is 21 képviselőt küldhet majd az Európai Parlamentbe. Az a párt állíthat listát,
amely a választást megelőző ajánlási
időszakban legalább 20 000 választópolgár aláírását össze tudja gyűjteni.
A voksoláskor az egész ország egyetlen választókerületet alkot. Mandátumot csak az a lista szerezhet, amely
megkapta az érvényes szavazatok legalább 5%-át.

állampolgára, aki saját országában
választójoggal rendelkezik (ha előzetesen kérte felvételét a választói
névjegyzékbe: ilyenkor az állampolgársága szerinti országban viszont
nem adhat le szavazatot)
• minden nagykorú magyar állampolgár,aki az Európai Unió területén
kívül él, vagyis sem Magyarországon, sem más EU-tagállamban nem
rendelkezik lakcímmel. Ehhez előzetes regisztráció szükséges.

Van-e jogom szavazni?

Azok a nagykorú magyar állampolgárok, akik másik EU országban élnek
és nem rendelkeznek magyarországi
lakcímmel, a lakóhelyükön szavazhatnak az adott ország pártjainak listáira
a helyi szabályok szerint.

Jól működő demokrácia csak úgy lehetséges Magyarországon, ha mindannyian időről időre részt veszünk
közös ügyeink alakításában. Egy igazi demokráciában azonban erre nem
csak négy- vagy éppen ötévente egyszer van lehetőségünk, hanem minden
egyes nap. Sokfélék vagyunk, ezért
részvételünk is sokféle lehet. Mindannyian másképp, de tehetünk azért,
hogy egy jobb országban és egy jobb
Európai Unióban éljünk. Egy biztos:
nélkülünk nem megy.
Magyarországon a választáson részt
vehet
• minden nagykorú, magyarországi
lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár (ha nincs korlátozva választói jogában bírósági döntés szerint)
• minden magyarországi lakóhellyel
rendelkező Európai Uniós tagállam

Hol szavazhatok?
A szavazás helyét a választói névjegyzék jelöli ki. Lakóhelyeden erről értesítést kapsz, vagy a helyi választási
irodán ellenőrizheted, hogy benne
vagy-e a névjegyzékben. Ha a szavazás napján más településen vagy,
kérheted átjelentkezésedet annak a
településnek a névjegyzékébe, hogy
ott adhasd le a szavazatodat. Ha külföldön vagy, akkor is szavazhatsz.
Amennyiben van magyarországi lakcímed, kérned kell a felvételedet a
külképviseleti névjegyzékbe. Ekkor
személyesen adhatod le a szavazatodat az általad választott magyar

nagykövetségen, külképviseleti irodában. Ha külföldön élsz és nincsen
magyarországi lakcímed, akkor a regisztrációd után a Nemzeti Választási
Iroda szavazási levélcsomagot küld
neked, amelynek segítségével levélben szavazhatsz.

Fontos nekem a választások tisztasága.
Mire figyeljek?
A választási kampány időszakában és a
választás napján különböző eszközökkel próbálhatják befolyásolni a választások eredményét, és csorbítani annak
tisztaságát. Tipikus jogsértések:
• Ha egy párt, jelölt vagy az ő érdekükben valaki busszal vagy kisbusszal szállítja a szavazókat. Ilyen
lehet az is, ha a választókerületben
működő szavazatszámláló bizottsági tag közvetlenül beszámol bármelyik pártnak arról, kik vettek részt a
választáson.
• Valaki pénzzel vagy más anyagi
juttatással, fenyegetéssel vagy erőszakkal próbál egy választópolgárt
rávenni arra, hogy menjen vagy
ne menjen szavazni, esetleg arra,
hogy kire szavazzon. Ebbe a körbe
tartozik a láncszavazás szervezése
is. Láncszavazás akkor történik,
ha valaki egy előre kitöltött szavazólapot ad egy szavazónak, hogy ő
azt az urnába helyezze, és helyette
az üres szavazólapot pedig kivigye

