
Tisztelt Választási Szakértő Kollégánk, Tagunk, Partnerünk! 
 
 
2014 ismét a választások éve lesz Magyarországon: tavasszal általános országgyűlési választásra és az 
Európai Parlament magyarországi tagjainak megválasztására kerül sor, ősszel pedig az önkormányzati 
választásokra. 2010 óta többszázezer fiatal magyar állampolgár érte vagy éri el a választójogi korhatárt, és 
járulhat először az urnákhoz, hogy a szavazatát leadja. Az Európai Választási Szakértők Egyesülete – bár 
tevékenysége elsősorban nemzetközi jellegű, hiszen immár 24 ország legfőbb választási szervét tömöríti – 
fontosnak tartja, hogy a maga eszközeivel és szigorúan pártsemleges módon tudatosítsa a fiatalokban, hogy 
a jövő rajtuk is, a fiatal generáció közéleti aktivitásán is múlik.  
 
Ezért 2014. február 5-én egy kifejezetten a 16-24 év közötti korosztályt megcélzó szpot- és 
prezentáció-pályázatot hirdettünk „Te Választasz!” címmel a 2014. évi országgyűlési és európai 
parlamenti választásokra való felkészülés jegyében.  
 
A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet arra, miért fontos, hogy a fiatalok részt vegyenek a választáson, 
és szigorúan pártsemleges módon buzdítsa az elsőválasztó korosztályt a szavazásra. Az Egyesület 2014. 
március 13-ig várja a pályaműveket, melyek lehetnek 20-60 másodperces szpotok vagy maximum 10 
elemből álló prezentációk. A pályaműveknek elő kell segítenie a választások fontosságának megértését, 
mintaként kell szolgálnia a fiatalok számára, ösztönzőleg kell hatnia a választási részvétel tekintetében, 
pártsemlegesnek és aktuálpolitikai elemektől mentesnek kell lennie.  
 
A választási- és médiaszakértőkből álló zsűri döntése, valamint a közönségtől a pályázat facebook-oldalán 
beérkezett szavazatok alapján az egyesület értékes tárgynyereményeket oszt ki.  
 
A pályázat plakátját mellékelten küldjük, kérjük, legyen segítségünkre abban, hogy a pályázat híre 
minél több fiatalhoz eljusson. A versenyszabályzat és további információk a 
www.facebook.com/Tevalasztasz oldalon találhatóak. 
 
A választásokra való felkészülés jegyében került sor másik programunkra, a Mathias Corvinus 
Collegiummal partnerségben megvalósított, négy elemből álló szemináriumsorozatra. A szeminárium-
sorozat célja az volt, hogy – tényként kezelve az új választási rendszer és joganyag meglétét – segítse az új 
rendszer megismerését, teret nyitva a különböző értelmezések megvitatásának, az esetleges diszkrepanciák 
felszínre segítésének. A szemináriumokról bővebb tájékoztatást itt talál. 
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