
Ki választhat?
Minden német állampolgár és az egyes EU-tagországok 
állampolgárai jogosultak a szavazásra. 

Önkormányzati és európai választások esetén 
•	 18 éves és idősebb
•	 Német vagy EU-állampolgár 
•	 Nincs megvonva a választási joga

Önkormányzati tanácsok, megyei tanácsok, főpolgármes-
ter, regionális szövetségi gyűlési, és regionális szövetségi 
igazgató választása esetén

•	 A választás ideje előtt legalább 3 hónappal a 
megválasztandó testület választási területén kell 
laknia

Kit választanak meg?

Megyei tanács
Például napirenden van a Meiersdell élményjátszótér fe-
jlesztése, vagy az utcák, utak, és terek fenntartása és he-
lyreállítása. A megyei tanács minden olyan ügyben javas-
latokat tesz a városi tanácsnak, amelyben a városi tanács 
illetékes. Amennyiben nem kizárólag a városi tanács, 
vagy a polgármester illetékes, ő maga is hozhat dönté-
seket. A megyei tanács választja meg továbbá a megyei 
polgármestert. Minden képviselő társadalmi munkában 
végzi a tevékenységét.

Városi tanács
A városi tanácsok rendszeres üléseken határozzák meg, 
hogy kell-e például új elkerülőutat, vagy kerékpárutat 
építeni, hozzáférhetővé kell-e tenni új lakóterületeket, 
vagy kell-e új óvodákat építeni. A városi tanács tagjai 
társadalmi munkában végzik a tevékenységüket.

A tartományi főváros főpolgármestere
Saarbrücken városának törvényes képviselete mellett a 
feladataihoz tartozik a teljes városi közigazgatás vezetése, 
valamint a városi tanács rendelkezéseinek előkészítése és 
végrehajtása. A város továbbfejlesztése érdekében ötle-
teket és impulzusokat kell hogy adjon.

Regionális gyűlés
A regionális gyűlés átfogó feladatokat végez mindenek 
előtt a környezetvédelem, az oktatás, a kultúra, a társa-
dalom, az ifjúságvédelem, az egészség, a határokon 
átívelő együttműködés, a turizmus és a munkapiaci po-
litika területén. Ez egy olyan szövetség, amelynek tagjai 
Saarbrücken tartományi főváros, valamint a környező 
városok és települések: Großrosseln, Völklingen, Püttlin-
gen, Riegelsberg, Heusweiler, Quierschied, Friedrichsthal, 
Sulzbach és Kleinblittersdorf. Minden jelölt társadalmi 
munkában végzi a tevékenységét.

2019. május 26. Malstatt választ!
Regionális szövetségi igazgató
Olyan ötleteket és impulzusokat ad, mint például 
bölcsődék és óvodák építése, munkahelyek teremtése, 
vagy támogatás az idősek ápolásának területén. 
Ezen kívül ő a felettese a szövetségi alkalmazottaknak és 
vezeti a regionális szövetség igazgatását.

Az Európai Parlament
Itt körülbelül annak a jogáról van szó, hogy eldönthetem-
e hol élek, tanulok és dolgozom Európában, továbbá a 
magánszféra védelméről a digitalizálódás korszakában, a 
politikai intézkedésekről, a fiatalok munkanélküliségének 
csökkentéséről, vagy a klímaváltozás leküzdéséről van 
szó.
Az Európai Parlament székhelye Strasbourgban van, de 
Brüsszelben és Luxemburgban is vannak intézményei az 
Európai Parlamentnek. Az Európai Parlament az Európai 
Tanáccsal együtt törvényhozó testületekként működnek 
és megválasztják a Bizottság elnökét.

Miért menjek el egyáltalán szavazni?
A választás a legegyszerűbb módja annak, hogy állam-
polgárként részt vegyen egy demokráciában. Ezek a legti-
pikusabb és legfontosabb részvételi lehetőségek. Elvileg 
az ország minden állampolgára jogosult a szavazásra. 
Egy demokráciában szabad választani. Ez nem magától 
értetődő. A választások által kerül rendszeresen újra szé-
tosztásra a politikai hatalom. A választások által mi is be-
leszólhatunk ebbe. Összeszedtünk 10 jó okot arra, hogy 
miért érdemes elmenni választani:
1. Mert jogom és kiváltságom van rá!
A nép elküldheti a képviselőjét. Az alaptörvény 20. cikke-
lye garantálja a demokráciát és ennek alapja, hogy min-
den választásra jogosult aktívan részt vehet a demokrácia 
alakításában. Más országokban ez nem ennyire magától 
értetődő.
2. Mert minden szavazat számít!
A választások gyakran nagyon szorosak. Ezért minden 
egyes szavazat számít abban, hogy az általam támogatott 
párt hatalomra jusson. Az én szavazatom fontos!
3. Mert ha nem választok, akkor mások döntenek he-
lyettem!
A le nem adott szavazatok elvesznek. Ha tehát nem me-
gyek el szavazni, akkor mások döntik el, hogy ki képvisel-
jen engem.
4. Mert a választás megvéd engem a szélsőségektől!
Aki nem megy el választani az megkönnyíti, hogy a 
szélsőséges irányzatok nagyobb befolyást kapjanak a po-
litikában. A magas részvételi arány és az én szavazatom is 
megakadályozhatja a kellemetlen meglepetéseket.
5. Mert az sem működik, ha valaki tiltakozásul nem 
megy el szavazni!
Nem működik, hogy úgy akarok jobb belátásra bírni egy 
pártot, hogy nem megyek el szavazni. A szavazatom 
egyszerűen kárba vész. Ha azonban elmegyek választani, 



akkor az egyik helyett  támogathatom a másik pártot. A 
nem választás egyik pártnak sem ártalmas.
6. Mert a választás egyben felelősségvállalás is!
A politi ka számos olyan témáról dönt ma, amely a 
jövőben befolyásolni fogja az emberek életét. A nem 
választók lemondanak arról, hogy felelősséget vállaljanak 
a jövőért és hogy aktí van részt vegyenek annak alakításá-
ban.
7. Mert aktí van befolyásolni tudom a politi kát!
A szavazatommal befolyásolhatom a politi kát. Amely 
nagy hatással van a hétköznapok fontos kérdéseire. 
8. Mert az érvénytelen szavazólapok is számítanak!
Inkább adjon le érvénytelen szavazólapot, mind hogy ne 
menjen el választani - mivel az érvénytelen szavazólap is 
választási részvételnek számít. A sok érvénytelen szavazat 

szimbolikus jelentésű: A politi kai érdeklődés megvan, de 
a pártok nem alkalmasak a választók számára.
9. Mert a szavazás állampolgári kötelesség!
Senkit nem kényszerítenek arra, hogy elmenjen szavazni. 
A szabadsága azonban megvan hozzá és ezzel élnie kel-
lene! Egy demokrácia csak akkor maradhat fenn hosszú 
távon, ha abban részt vesznek az állampolgárai.
10. Mert a választásommal eldöntöm, hogy kit választa-
nak meg!
Egy olyan emberről van szó, aki képviseli az életem helys-
zínét és a kezében futnak össze a politi kai szálak.


