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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

Ön mindenképpen jogosult a szavazásra, ha 
magyar állampolgár, május 26-ig betölti a 18. 
életévét, van Magyarországon lakcíme, és nem 
függesztették fel a jogait egy személyét érintő 
bírósági ítélettel. Mindenki kap egy postai érte-
sítést a Nemzeti Választási Irodától arról, hogy 
hol van az a szavazóhelyiség, ahol érvényes 
lakcímkártya és személyi igazolvány felmuta-
tásával szavazhat május 26-án. Ha elveszti az 
értesítést, semmi baj, kérdezze meg a szom-
szédokat, ha esetleg mégis rossz helyre megy 
szavazni, akkor majd ott megmondják, hogy 
melyik szavazókörben gyakorolhatja választó-
jogát.

Ha nem kap postai értesítést, vagy más 
miatt aggódik, hogy tévedésből kihagyták a 
választói névjegyzékből, esetleg nem a lakó-
helyén szeretne szavazni, például mert kül-
földön vagy rokonoknál tartózkodik majd a 
választás napján, akkor mielőbb nézze meg 
a http://www.valasztas.hu/ep2019-gyik és a 
http://www.valasztas.hu/ep2019 internetes 

oldalakon, hogy mit kell tennie még jóval a vá-
lasztások napja előtt. Külföldön például akkor 
szavazhat, ha legkésőbb május 17-ig bead egy 
kérelmet a „külképviseleti névjegyzékbe” való 
felvételre, a lakóhelyétől különböző másik bel-
földi szavazókörbe pedig május 22-ig kérheti 
az átjelentkezést.

Hajléktalanoknak valamelyik önkormány-
zati hivatalnál legalább „településszintű la-
kosként” kell regisztrálniuk ahhoz, hogy sza-
vazati jogukat gyakorolhassák (ehhez itt talál 
további információt: https://utcajogasz.hu/
szakmai-anyagok/lakhatas-es-lakcim/). Ha 
nincs Magyarországon bejegyzett lakcíme, 
akkor szavazhat majd levélben, de csak akkor, 
ha valamelyik nem európai uniós tagország-
ban (pl. Ausztrália) él, és május 2-ig regisztrál 
a választásokra (lásd http://www.valasztas.hu/
ep2019).

További jogi kérdéseihez válaszokat talál-
hat még itt is: https://tasz.hu/cikkek/europai-
parlamenti-valasztasok-1x1

Ki és hol szavazhat az uniós választáson?
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Jelentkezz szavazatszámlálónak!
A legutóbbi országgyűlési választáson a szavazókörök felében nem volt civil ellenőrzés. Ez nem fordulhat 
többet elő, ezért a Számoljuk Együtt a Szavazatokat Mozgalom ismét várja minden választópolgár jelent-
kezését, akik részt szeretnének venni szavazatszámlálóként az Európai Parlament magyar képviselőinek 
május 26-ai választásán és/vagy az ország valamennyi települését érintő őszi önkormányzati választá-
sokon. Magyarország összesen 10 285 szavazókörébe legalább ugyanennyi elkötelezett független civil 

szavazatszámlálót keresnek, akik vállalják  a választások tisztaságának és átláthatóságának felügyeletét. 

Jelentkezni a www.szamoljukegyutt.hu honlapon lehet.

FÓRUM Tótkomlóson 
Márki-Zay Péterrel

Hódmezővásárhely 
független polgármesterével, 
a Mindenki Magyarországa 
Mozgalom elnökével

Tótkomlóson 
a Természet Házában
2019. május 2-án,
17 órától

„Ezt a rendszert csak 
a félelem tartja össze, 
ha holnaptól senki 
nem fél, ez a rendszer 
összedől.” (MZP)

TÓTKOMLÓS
MINDANNYIUNKÉ!
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Magyarokként az Európai Unió állam-
polgárai is vagyunk. Életünk legtöbb, jog 
által szabályozott részletét már ma is az 
EU döntései határozzák meg. Hogy mely 
országokban vállalhatunk munkát vagy 
tanulhatunk bármilyen külön engedély 
igénylése nélkül, hogy milyen minőségi 
előírásoknak kell megfelelniük a bol-
tokban kapható élelmiszereknek vagy 
éppen az Orbán-kormány tervezte új 
atomerőműnek, az mind az EU döntés-
hozó testületeiben dől el. Mint ahogy az 
is, hogy az Európai Unió költségvetésé-
be melyik tagállamnak mennyit kell be-
fizetnie, illetve mennyit kaphat onnan az 

ország. Ez pedig alapvető a mi számunk-
ra, hiszen a magyar gazdasági fejlődés-
nek már 10 éve pont ezek az uniós támo-
gatások adják a legfontosabb motorját, 
hiszen összegük felülmúlja a híres Mar-
shall-segélyt is, amivel a 2. világháború 
után a lerombolt Nyugat-Európa útjait, 
városait és gazdaságait olyan gyorsan 
helyreállították. 

Az Európai Unió pedig egy demok-
ratikus közösség, amelyben az állam-
polgárok szabadon döntik el, ki képvi-
selje őket mindezen döntések során. 
Ezért szavazunk május 26-án is. 

Az Európai Unióban nem csak Orbán Viktor és párttársai véleménye hangoz-
hat el a magyar emberek véleményeként, mert az európai döntéshozó testü-
letekbe közvetlenül, egy külön voksolással, az Európai Parlament tagjainak 
megválasztásával is küldhetünk képviselőket. 

Mire szavazunk az uniós választáson? 

Aktivista grafika és molinókészítés-képzés 
a Közélet Iskolájában

2019. május 25–26. (szombat–vasárnap) 10–18h
Auróra Közösségi Központ (Budapest, Auróra utca 11.)

kozeletiskolaja@gmail.com, www.kozeletiskolaja.hu

Forrás: Számoljuk Együtt Mozgalom, 
www.szamoljukegyutt.hu

EURÓPAI UNIÓS OLDALAK

2019-es jelentésük hazánkról szóló részében 
azt írják: a magyar média tulajdonjogai még to-
vább koncentrálódtak Orbán Viktor miniszterel-
nökkel szövetséges oligarchák kezében. Ennek 
eredményeként a magyar médiakörkép teljesen 
átalakult az elmúlt években.

„A legfontosabb kritikus sajtótermékeknek 
be kellett zárniuk, míg a többiek függetlenségét 
folyamatosan veszélyezteti a kormányhoz közel 
álló oligarchák jelenléte a vezetőségben, a rész-
vényesek között vagy éppen a pénzügyi intéz-
ményekben, melyek finanszírozzák őket” – írták.

A jelentés megemlíti a Közép-Európai Saj-
tó és Média Alapítvány létrejöttét, melyhez 500 
sajtótermék csatlakozott. Az alapítvány straté-
giai jelentőségűvé nyilvánításával pedig a kor-
mány tulajdonképpen megakadályozta, hogy 
a médiaszektor képviselői tiltakozzanak ellene.

Jellemző, hogy a Mahir hirdetési cég épp a 
napokban jelentette be, hogy 40 év után egy-
oldalúan és azonnali hatállyal felmondja a Heti 
Világgazdaság (HVG) című hetilap címlapjairól 
készített plakátok kihelyezéséről szóló szerző-
dését.

Most hozták nyilvánosságra azt az elemzést 
is, amely 18 – mind kormánykézben lévő – me-
gyei napilapot hasonlított össze. A vizsgálatból 
kiderült, hogy ezek a lapok egyforma központi 
tartalmakat közölnek, és mindenhol pontosan 
ugyanaz a kormánypropaganda olvasható. 

A tematika szinte semmit sem változott az 
egy évvel ezelőtti állapothoz képest. Akkor is 
választás előtt álltunk, és most is, akkor is a mig-
rációval riogatták az olvasókat, és most is.

Az ellenzék „természetesen” nem jutott to-
vábbra sem szóhoz. És olyan ügyek is kimarad-
tak a kormánypárti lapokból, mint az, hogy 172 
ember fagyott halálra idén télen. A szerkesztői 
„szabadságot” a megyei oldalakra száműzték, 
ahol a helyi sajtómunkások mindössze arról 
dönthetnek, hogy iskolások múzeumlátogatása 
vagy óvodások kézműves játszóháza legyen az 
aznapi vezető anyag.

Forrás: www.hvg.hu,  www.atlatszo.hu  

Sajtószabadság: szégyenpadon 
Magyarország

A tavalyihoz képest  14 hellyel került lejjebb a rangsorban a magyar saj-
tó szabadság a Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi újságíró-
szervezet felmérése szerint, és a „problémás országok közé sorolták”. 
Ezzel a 87. helyre csúsztunk le a 180 országot rangsoroló listán, lema-
radva például Mongóliától és Albániától is.

AUSZTRIA

FINNORSZÁG

Magyarország a sajtószabadság
180-as világ ranglistáján

1. 
2. 
3. 

11. 
34. 
35. 
40. 
47.
59.
64.
70.
82.
87.

NORVÉGIA
FINNORSZÁG
SVÉDORSZÁG
ÉSZTORSZÁG
SZLOVÉNIA
SZLOVÁKIA
CSEHORSZÁG
ROMÁNIA
LENGYELORSZÁG
HORVÁTORSZÁG
MONGÓLIA
ALBÁNIA
MAGYARORSZÁG 

Forrás: Riporterek Határok Nélkül  
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