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Európai Parlamenti választások 2019

Választójogot Mindenkinek!



Európai Parlamenti Választások 2019-ben

2019. májusban európai parlamenti választások lesznek.

Ez nagyon fontos minden Európában élő embernek. 

Ekkor választjuk meg azokat, 

akik az Európai Parlamentben fognak minket képviselni.

Ezeket az embereket 

európai parlamenti képviselőknek nevezzük.



Mi az Európai Parlament?

Az Európai Parlament alkotja 

az európai uniós jogszabályokat. 

Ezek a jogszabályok kötelezők a tagországok számára.

Magyarország is tagja az Európai Uniónak.

Az Európai Parlament ezekről a témákról dönt: 

a közös európai gazdasági piacról•

egyenlő jogokról•

a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról•

tanulásról és képzésről•

munkavállalásról•

kultúráról•

az egészség védelméről•

a vásárlók jogainak védelméről•

kutatásokról•

környezetvédelemről•

a rendőrségről és az emberek védelméről•

az euróról, ami a közös európai pénz. •

Az Európai Parlament azt is eldönti,

hogy az Európai Unió mennyi pénzt költhet el.

Ha egy európai jogszabály meghatároz valamit,

és Magyarország jogszabálya mást mond,

akkor az európai jogszabályt kell betartani.



Minden országnak vannak képviselői 

az Európai Parlamentben.

Azt a személyt, 

aki az országot az Európai Parlamentben képviseli, 

európai parlamenti képviselőnek hívjuk. 

2019-ben 705 európai parlamenti képviselő 

lesz az Európai Parlamentben. 



Mi a választás?

A választás azt jelenti, 

hogy az emberek szavaznak arról, 

hogy ki képviselje őket.

A választásokon eldönthetjük,

hogy szerintünk ki tudja a legjobban 

képviselni az érdekeinket.

Eldönthetjük, hogy kinek az ötleteivel értünk egyet.

Eldönthetjük, hogy melyik jelölt és párt 

szimpatikus nekünk.



Mi az európai parlamenti választás?

Európai parlamenti választások 5 évente vannak.

2019-ben, május végén lesz a választás.

A magyarországi szavazás időpontját később jelölik ki.  

Ezen a napon megválasztjuk 

az európai parlamenti képviselőket.

Nézz utána, hogy ki képviseli legjobban 

a fogyatékossággal élő emberek érdekeit!

A téged képviselő európai parlamenti képviselőkhöz 

eljuttathatod véleményedet a téged érintő kérdésekben!



Ki szavazhat?

Sok fogyatékossággal élő ember van Európában. 

Sokan közülük részt fognak venni 

az európai parlamenti választásokon.

Magyarországon is sok fogyatékossággal élő ember él.

Magyarországon 18 éven felüli magyar állampolgárok

szavazhatnak.

Magyarországon sok fogyatékossággal élő ember

gondnokság alatt áll.

Magyarországon azok a gondnokság alatt álló emberek

nem szavazhatnak,

akiket a bíróság kizár a szavazásból. 

A bíróság nem egyértelmű szempontok alapján 

dönt a kizárásról. 

A bíróság sok fogyatékossággal élő személyt kizár

a szavazásból.

Ők nem szavazhatnak.

Az ÉFOÉSZ szerint ez igazságtalan.

Fontos, hogy aki akar, az szavazhasson!

Fontos, hogy mindenkinek legyen beleszólása 

a közösség ügyeibe!



Az ÉFOÉSZ azért küzd, 

hogy minden fogyatékossággal élő embernek 

legyen választójoga.

Hogy senkit ne zárjanak ki a szavazásból.

Szerintünk mindenkinek joga van beleszólni 

a közösség ügyeibe.

Az értelmi fogyatékossággal élő embereknek is joguk van

beleszólni a közösség ügyeibe.

Ahhoz, hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek is

bele tudjanak szólni a közösség ügyeibe,

rendelkezniük kell a választójoggal.

Ahhoz, hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek

gyakorolni tudják a választójogukat,

segíteni kell őket a szavazás során. 

Ez a segítség lehet:

könnyen érthető tájékoztatás a szavazás menetéről,•

vagy egy személyi segítő, •

aki segít a szavazat leadásában. 

A választójog elvétele helyett 

ezt a segítséget kell biztosítani

az értelmi fogyatékossággal élő emberek számára.



Hogyan kell szavazni?

A választópolgárok a választás előtt 

egy választási értesítőt kapnak.

A választási értesítőn rajta van,

hogy hol lesz a szavazóhelyiség.

A szavazóhelyiség az, ahol szavaznod kell. 

A választás napján el kell menned a szavazóhelyiségbe.

Vidd magaddal a személyi igazolványodat,

lakcímkártyádat és a választási értesítőt!

Egy személy kipipálja a neved egy listán, 

amit alá is kell írnod.

Ez jelzi, hogy megjelentél és szavaztál.

Ez a személy ad neked egy másik listát, 

azoknak a pártoknak a nevéről, akikre szavazhatsz.

Ezek közül a pártok közül kell választanod.

Az általad választott párt neve melletti körbe

tegyél egy x-et!

Ne felejtsd el, hogy csak egy pártra szavazhatsz! 

A szavazatod akkor érvényes, 

ha csak egy pártra szavaztál.

Ha több x-et teszel, 

akkor érvénytelen lesz a szavazatod.



Ha segítségre van szükséged a szavazásban,

kérd meg azt a személyt, akitől a listát átvetted.

Ha elrontottál valamit kérhetsz új szavazólapot.

Ne felejtsd el, hogy a szavazatod titkos!

Senki nem fogja tudni, hogy kire szavaztál.

Senki nem mondhatja meg, hogy kire szavazz!

Előfordul,

hogy valaki nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe.  

Például mert beteg.

Ezek a személyek kérhetnek mozgóurnás szavazást. 

Ez azt jelenti, hogy ők szavazhatnak otthon

vagy a kórházban. 

Odaviszik nekik az urnát. 

Ebbe az urnába kell beledobniuk a szavazatot.

Kérdezd meg a segítődet, 

hogy mit kell tenned, 

ha mozgóurnás szavazást szeretnél kérni.



Mi történik az európai parlamenti választások után?

Miután a szavazóhelyiség bezár, 

minden szavazatot megszámolnak.

Az a párt küldi a legtöbb képviselőt 

az Európai Parlamentbe, 

aki a legtöbb szavazatot kapta.

Azok a pártok, akik nagyon kevés szavazatot kaptak, 

nem küldhetnek egy képviselőt sem 

az Európai Parlamentbe.

A televízióból és az újságokból megtudhatod, 

hogy kik nyertek a választáson.

A választások után se feledkezz meg 

az európai parlamenti képviselőidről!

Az európai parlamenti képviselő 

akkor is tud neked segíteni, 

ha nem az ő pártjára szavaztál.



Arra kérjük a képviselőjelölteket, 

hogy tartsák tiszteletben a következő kéréseinket!

A fogyatékossággal élő embereknek is legyen1.

választójoga,

hogy ők is beleszólhassanak az ország 

és Európa ügyeibe!

A fogyatékossággal élő emberek ne álljanak2.

gondnokság alatt!

A gondnokság helyett 

a támogatott döntéshozatalt vegyék igénybe!

A támogatott döntéshozatal azt jelenti,

hogy a fogyatékossággal élő ember 

hozza meg a döntést,

de kérhet segítséget.

Kikérheti a támogató személy véleményét.

A fogyatékossággal élő embereknek is legyen3.

lehetősége tanulni!

Másokkal együtt és másokkal egyenlő esélyekkel.

Egyenlő módon kell velünk bánni!4.

A munkához jutásban is

egyenlő esélyeket kell, hogy kapjunk! 

Európának harcolnia kell 5.

a fogyatékossággal élő emberek szegénysége ellen!



Akadálymentes hozzáférést kell számunkra biztosítani6.

a közlekedéshez•

a nyilvános helyekhez•

és az információkhoz!•

Lehetőséget kell biztosítani, 7.

hogy mi is önállóan tudjunk élni!

Ott, ahol szeretnénk és azzal, akivel szeretnénk.

Ugyanúgy, mint bárki más.

Akkor is, ha ehhez támogatásra van szükségünk.

Lehetővé kell tenni, 8.

hogy elmondhassuk, amit gondolunk 

és azt mások figyelembe is vegyék! 

Ne feledd, hogy amikor szavazol, 

az egyik legfontosabb állampolgári jogoddal élsz!

Ha lehetőséged van rá, menj el szavazni,

hogy a te érdekeidet képviselő politikusok 

kerüljenek be az Európai Parlamentbe!



Írta: Dr. Báthory Noémi Czakó Tibor és Sallai Ilona

Lektorálta: Kovács Melinda

Az európai választásokról szóló kiadványt 

az ÉFOÉSZ az Inclusion Europe korábbi kiadványának

felhasználásával készítette. 



Ha további információt szeretnél kapni,

vedd  fel a kapcsolatot ezekkel a szervezetekkel:

ÉFOÉSZ

Cím: 1093 Budapest, Lónyay utca 17. I. emelet 1.

E-mail: efoesz@efoesz.hu

Honlap: www.efoesz.hu

Központi Választási Információs Szolgálat

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 3.

E-mail: visz@nvi.hu

Honlap: http://www.valasztas.hu/kozponti-visz
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