MAGYARORSZÁG államformája KÖZTÁRSASÁG!
A köztársaság egy államforma: a közös ügyek, a közös tulajdon feletti
közös rendelkezést jelenti. A közös akarat szószólói a képviselők.
Mi az Országgyűlés?
Az Országgyűlés dönt a törvényekről, melyek az egész országban
érvényesek.
Az Országgyűlés a képviselők közössége. A képviselőket mi választjuk
meg.
Az Országgyűlés tagjai csak olyan ügyekkel foglalkoznak, melyek
Magyarország minden lakosára hatással vannak.

SZÁMÍT A VÉLEMÉNYED ÉS A SZAVAZATOD!
A 18 éven felüli állampolgárok többségének
joga van szavazni!

Mi az Önkormányzati Testület?
Az Önkormányzati testület a polgármester és a testületi tagok
közössége. Olyan ügyekkel foglalkoznak, melyek jobbá teszik a helyi
életkörülményeket.
A testületi tagokat és a polgármestert mi választjuk meg.
Jelölt
Azt a személyt, aki az Országgyűlés vagy az Önkormányzati Testület
tagja kíván lenni, jelöltnek nevezzük. Bárki lehet jelölt! Akár Te is!
Az interneten megtalálhatod lakóhelyed szerinti jelölteket és
képviselőket.

SZÁMÍT A SZAVAZATOD!
MENJ ÉS SZAVAZZ!

Kire szavazzunk?
Az interneten megkeresheted azt a jelöltet, aki a nézeteidet képviseli.
Családoddal, barátaiddal is megbeszélheted, hogy számukra ki a
legmegfelelőbb jelölt. Ez segíthet a döntésedben. Ezt a döntést neked
magadnak kell meghoznod, senki más nem dönthet helyetted.

Mi a választás?

Ki szavazhat?

Választáskor elmegyünk a szavazóhelyiségbe és leadjuk a szavazatunkat. A szavazólapon beikszeljük, hogy a jelöltek közül mi kit választunk.
Mindenki más is szavaz, és akit a legtöbben választottunk, az lesz a
kerületünk, a városunk és Magyarország képviselője a parlamentben.
Ezeket az embereket politikusoknak is nevezzük. A politikusok
döntenek Magyarország dolgairól, például a kórházak és iskolák
ügyeiről. A politikus vagy független, vagy valamely
politikai párt tagja. A politikai párt tagjai ugyanazt az
eszmét vallják. Szavazatoddal a neked megfelelő
politikust és politikai pártot is támogathatod!

Minden 18 éven felüli magyar állampolgár szavazhat, aki nincs
gondnokság alatt. A választások előtt értesítőt kapunk. Ebben szerepel,
hogy mikor és hova kell mennünk szavazni. A szavazóhelyiség rendszerint egy-egy iskolában van a
lakóhelyünk közelében.

Mikor szavazunk és mire?
Szavazásra az alábbi esetekben kerül sor:
• Országgyűlési Választás: 2014. április 6-án a Magyar Parlament
tagjait és a kormánypártot választjuk meg.
• Európai Parlamenti Választás: 2014. május 25-én az Európa
Parlament magyar tagjaira szavazunk;
• Önkormányzati Választások: 2014 októberében kerül sor a helyi
polgármesterek és a képviselőtestület tagjainak megválasztására;
• Népszavazás: nem adott személyre vagy politikai pártra szavazunk,
hanem egy kérdésről, egy törvényről döntünk.
Az Országgyűlési Választáson két szavazatot adhatunk le.
Választókerületünk egy egyéni jelöltjére és egy pártra.
A választókerületi jelölteknek 500 ember ajánlását kell összegyűjteniük,
hogy indulhassanak a választásokon. Az ajánlásokat egy ajánlóíven
gyűjtik össze és a választási irodának adják le. Ezután a jelölt felkerül a
választási listára, amit a szavazáskor megkapunk.
Országos listát pártok (pártlista), valamint országos
nemzetiségi önkormányzatok (nemzetiségi lista)
állíthatnak. Ezek közül is választhatunk egyet.

Hogyan szavazzunk?
A szavazóhelységben megmutatjuk a választási értesítőnket, és a
személyi igazolványunkat. Ezután kikeresik a nevünket a választási
jegyzékben, amit alá kell írnunk a megfelelő helyen. Átadják nekünk a
szavazólapot. Az országgyűlési választáson két szavazólapot kapunk.
Az egyiken személyek szerepelnek, a másikon pártok. A személyek
neve mellett is szerepel, hogy milyen párthoz tartoznak. A szavazólapon a párt neve és címere is szerepel. A két szavazólapot bevisszük
magunkkal a zárt szavazófülkébe. A szavazófülkében az egyik lapon
tollal X jelet teszünk az általunk kiválasztott
személy neve mellé, a másik lapon a párt
neve mellé. Ha végeztünk, összehajtjuk a
szavazólapot és bedobjuk a szavazóládába.
Ne felejtsd el, a szavazatod titkos!
Senki nem mondhatja meg, hogy kire szavazz!
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UwHVZHpPz8M

A választás után
Amikor a szavazóhelyiségek bezárnak, minden szavazatot összeszámolnak.
A szavazatszámlálás állását a televízióban követhetjük. Az nyer, aki a
legtöbb szavazatot kapja.
A Választás után se felejtsük el, ki lett a képviselőnk! Az Országgyűlés
megválasztott tagja akkor is képviseli érdekeinket, ha nem rá szavaztunk.

