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Tisztelt Tanárok, kedves Diákok! 

ELSİ VÁLASZTÓK A PARLAMENTBEN 

 

   Az Európai Választási Szakértık Egyesülete (ACEEEO) a választás elıtt álló korosztály 

számára hirdeti meg az "Elsı választók a Parlamentben" címmel szervezett pártsemleges, 

közszolgálati jellegő programot. Programunk különösen aktuális a 2010 tavaszán esedékes 

országgyőlési választások miatt. A leendı választók tájékozódási lehetıséget kapnak választások 

fontosságáról, a magyar választási rendszerrıl és a törvényhozás folyamatáról.   

A diákok megismerhetik a törvényalkotás folyamatát az ún. „A törvény útja” séta keretén 

belül a kormányzati törvény-elıkészítésrtıl kezdve a bizottsági tárgyalási szakaszon át a plenáris 

tárgyalási- és szavazási szakaszig, a Parlament épületén   belül a megfelelı helyszíneken. Az elmúlt 

évtizedben a program több ezer elsı választót vezetett be a demokráciába, és gyızte meg ıket a 

választásokon való részvétel fontosságáról. Az egész programot igyekszünk minél kevésbé 

akadémikussá, minél inkább interaktívvá, élményszerővé tenni a diákok számára.  Számítunk a 

tanár kollégák aktív közremőködésére úgy a porgam elıkészítésében, mint annak értékelésében. 

Az elıadást Dr. Tóth Zoltán választási szakértı tartja. 

A program idıpontja: 2009. április 10-tıl minden pénteki napokon, két csoportban,  

       10.00 és 11.00 órakor. 

Létszám: kísérı tanárokkal (szülıkkel) együtt, egy csoportban maximum 50 fı . 

Tartalma: Köszöntı  

                  Elıadás a választásokrók (kb 40 perc) 

                  Kérdések - válaszok (kb. 15 perc)   

                  A törvény útja (kb. 60 perc)  

Találkozás: pontosan 9.45, illetve 10.45 órakor a Parlament I. kapunál  

(Budapest V. Kossuth tér 1-3., a Lánc-hídhoz legközelebb esı kapunál) 
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Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy: 

− a Parlamentbe való beléptetéshez személyazonosító igazolvány, és lakcímkártya szükséges,  

− a résztvevık névsorát az elsovalasztok@aceeeo.org e-mail címre kell megküldeni legkésıbb 

egy héttel a megjelölt idıpont elıtt. 

− Az Oktatási Minisztérium és a Magyar Történelemtanárok Egylete honlapján megtalálja 

felhívó levelünket és a jelentkezési lapot.  

Néhány a korábban résztvevı diákok értékeléseibıl: 

„A Parlamenti látogatás és az ott tartott elıadás nagyon jó és hasznos volt. Minden 18-19 éves 
diáknak kéne egy ilyen bemutatót tartani, szerintem többen mennének el szavazni. Én biztos, 
hogy elmegyek.”  

„Sok hasznos információval lettünk gazdagabbak, amit szerintem többen közülünk nem tudtak 
eddig. És ha már pár embernek segít a döntésben akkor már az is jó. Az egészben az volt a 
legjobb, hogy a két rendkívül barátságos elıadónk nagyon közvetlenül bánt mindenkivel.” 

„Célravezetınek tartom, hogy a beszélgetés során a szervezık elvárták az interaktívságot, és az 
ehhez szükséges hangulatot meg is tudták teremteni.” 

„…nem egy szokványos parlamenti kiránduláson vettünk részt, nem a megszokott útvonalon, 
nem az unalmas, elmondtam-már-százszor-ugyanezt-a-szöveget kellett ismét átélnünk, hanem 
valami korszerőbbet, egy olyan újítást, ami mindegyikınk figyelmét felkeltette. Sok kérdıjellel 
ellátott dolog került megmagyarázásra az elıadások alatt.” 
 

Találkozzunk a Parlamentben! 

 

Dr. Tóth Zoltán 

         fıtitkár 

 

 


