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NYOMTASS TE IS!

Milyen az ideális képviselő?
Elérhető,

www.nyomtassteis.hu

fel tudod keresni, ha kérdésed van, kezdeményezel valamit állampolgárként
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Vegyél részt!

Ügyeket képvisel,
keresi és feltárja a helyi problémákat, amelyek megoldásához
képes hozzájárulni

YI
HELSZTÁS
A
VÁL 019
2

Önkormányzati választási kisokos

Minden választóját egyenlő mértékben képviseli,
nem tesz különbséget a választói között politikai nézet, kor, nem,
társadalmi helyzet szerint

A demokrácia akkor működik, ha működtetjük. Most, az október 13-án sorra kerülő önkormányzati választáson megint beleszólhatunk abba, hogy
kik vezessék a településünket. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, például arról, hogy mi számít választási csalásnak, mit tehetünk ilyenkor, milyen az „ideális” képviselő és milyen az „ideális” választópolgár.

Van csapata
Értékalapú
a munkája, odafigyel az emberekre

Mire szavazunk az önkormányzati
választásokon?

Ismeri a körzetét,
érdeklik a körzetében lakók és problémáik

Az önkormányzati választásokon a helyi lakosok minden magyarországi településen és a fővárosi kerületekben
megválasztják a polgármestert, illetve

Átláthatóan végzi munkáját
és számon kérhető

Kiemelt terjesztési partnerünk
a Mindenki Magyarországa Mozgalom

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

4

Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu
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LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt
településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket.
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a www.nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

a helyi önkormányzat képviselő-testületének tagjait. Ezenkívül megválasztjuk
a megyei önkormányzat tagjait, kivéve
a megyeszékhelyeken, megyei jogú városokban és Budapesten.

Hogyan kérhetek mozgóurnát?
Ha betegség vagy tartós mozgáskorlátozott állapot miatt nehézséget jelent
eljutnod a szavazóhelyiségbe, akkor is
érvényesítheted választói jogodat. A kérelem benyújtható online, postai úton
vagy személyesen a helyi Választási Irodán, a választást megelőző 2. napon 16
óráig.

Mi számít jogsértő kampánynak?
Bármely kampánytevékenység jogsértő, ha:
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Valótlan tényeket állítanak egy jelöltről, pártról.
Valós tények elferdítésével próbálják
megtéveszteni a szavazókat.
A jelölt, párt vagy bárki más ajándékot
ad vagy ígér a szavazat, a szavazás ellenszolgáltatásaként.
A kormány kampányol a jelölteknek,
pártoknak. (Akkor is jogsértő, ha a
kormány tagjai a jelöltek, illetve a kormányzó erők saját pártjuknak kampányolnak.)
Állami vagy önkormányzati infrastruktúrát, közhivatali erőforrásokat – pl.
irodát, nyomtatót, munkaidőt, más
célra való állami nyilvántartásokat –
használnak fel a kampányolásra.
Valamely sajtótermék nincsen tekintettel a jelöltek közötti egyenlőség
elvére, és bizonyos jelölte(ke)t aránytalanul sokszor szerepeltet.

Milyen választási csalások
fordulhatnak elő?
Valaki befolyásolni próbálja a választás
eredményét. Ilyen lehet, ha egy párt, jelölt vagy saját érdekében busszal vagy
kisbusszal szállítja a szavazókat szavazni, vagy ha a választókerületben működő
szavazatszámláló bizottság tagja közvetlenül beszámol bármelyik pártnak
arról, hogyan alakul a részvétel a választáson (szavazókörben telefonál, konkrét
személyes adatokat ad ki).
Valaki pénzzel vagy más 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 a szavazóhelyiségből. Ezért
számít csalásnak, ha valaki a szavazólapot kiviszi a szavazóhelyiségből vagy kitöltött szavazólappal lép be oda.
Valakinek kényszerből vagy ellenszolgáltatásért cserébe kell lefényképeznie a szavazólapot és azt valakinek meg
kell mutatnia.
Valaki ellehetetleníti, hogy más leadhassa a szavazatát vagy azt, hogy kifogást nyújtson be valamilyen választási
problémával szemben.
Alapvetően minden problémás lehet,
ami akadályozza azt, hogy bárki szabad
döntése alapján, akaratának megfelelően vegyen vagy ne vegyen részt a szavazáson, illetve jelezze a felmerülő problémákat.

Mit tegyek, ha jogsértőnek
tartok egy kampányelemet, vagy
választási csalást észlelek?
A TASZ szakértői választásokkal, politi
kai részvétellel kapcsolatos jogi kérdésekben forródróton érhetők el a jogaikat gyakorolni kívánó polgárok, az
újságírók, jelöltek, jelölő szervezetek
számára. A forródrót augusztus 24-től
ezen a számon minden nap reggel 8 és
este 8 között érhető el: +36 30 757 2055.

További hasznos információkat találsz itt:
http://valasztasz.tasz.hu/onkormanyzati-valasztasok/valasztasi-1x1/
http://valasztasz.tasz.hu/onkormanyzati-valasztasok
www.beleszolok.hu

Milyen az ideális állampolgár?
Mindezek után az a kérdés, hogy az állampolgárok hogyan járulhatnak hozzá ahhoz,
hogy a képviselők jól végezzék a munkájukat. A munka és a magánélet terhei
mellett fárasztónak tűnhet még a közéleti
dolgokkal is foglalkozni. Enélkül azonban
nem tudjuk felelősen formálni saját életünket sem. Tökéletes állampolgárnak
lenni szinte lehetetlen, de törekedhetünk
rá. Hogyan? Ös�szeszedtünk pár javaslatot:
Élj a választójogoddal, menj el szavazni
Sorsunk alakításának fontos része, hogy
foglalkozunk a minket körülvevő társadalommal, és részt veszünk a közélet formálásában. Ennek egyik eszköze, hogy elmegyünk szavazni.
Gyűjts információkat, mielőtt döntesz
Ahhoz, hogy jó döntést hozhass arról, hogy
ki képviselje az érdekeidet, érdemes informálódni, minél többet megtudni a jelöltek
céljairól, terveiről, tudásáról, rátermettségéről. Ezt segítik a következő lehetőségek:
• Olvasd el a jelöltek bemutatkozó anyagait, programjaikat.
• Nézz utána, hogy eddig milyen munkát
végeztek, milyen eredményeket értek el.
• Menj el azokra az eseményekre, ahol kérdéseket lehet nekik feltenni. Kérdezz!
Segíts, hogy mások is jó döntést
hozzanak
• Szervezz beszélgetéseket a településeden.
• Civil közösséged tagjaival közösen állíts
össze kérdéseket a jelölteknek. Ezeket
küldd el nekik nyilvánosan, és a válaszokat
is hozd nyilvánosságra.

• Szervezz jelöltmeghallgató fórumot helyi
közösségeddel.
• Szervezz számadó fórumot, ahol a jelöltek
konkrét vállalásokra lesznek felszólítva.
• Terjeszd a szomszédságodban, lakóhelyeden a választással kapcsolatos információkat.
• Tégy azért, hogy a hiteles hírek, információk minél több emberhez eljussanak.
Kövesd nyomon a megválasztott
képviselők munkáját
• Olvasd el a képviselők beszámolóit, a testületi ülések dokumentumait.
• Figyeld a képviselők munkáját, döntéseit
és hogy betartják-e az ígéreteiket.
• Keresd fel a képviselők fogadóóráit.
• Élj javaslatokkal, ha szükséges.
Ne csak a választások évében légy aktív!
Kérdezz és tégy javaslatokat,
amikor lehetőség van rá!
• Vegyél részt a nyilvános testületi vagy bizottsági üléseken.
• Vegyél részt a közmeghallgatásokon.
• Tegyél közérdekű bejelentéseket. Hívd fel
a figyelmet a problémákra, tegyél javaslatokat.
Légy aktív a döntéshozatalban
Ha lehetőséged van rá (vagy a közösséged
kiharcolja a lehetőséget), vegyél részt a helyi döntéshozatalban, bizottságok munkájában, helyi részönkormányzati munkában
vagy közéleti szerepet vállaló civil közösségek munkájában!
Forrás: a Civil Kollégium Alapítvány által
létrehozott www.beleszolok.hu
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