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Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet!

Ta med ditt röstkort och din id-handling när du ska rösta. 

Valmyndigheten ger information om val

Undrar du hur val i Sverige går till?  
Informationsblad finns att beställa på följande språk:

Af-SoomaaliKurmancîРУССКИЙ
Bosanski/ 
Hrvatski/Srpski

Meänkieliภาษาไทย
Polski

DavvisámigiellaRomani
DeutschShqip
EnglishSuomi
EspañolSvenskaיידיש
FrançaisTürkçe
JulevsámegiellaÅarjelsaemie

Det finns även information på lättläst svenska, 
teckenspråk, punktskrift och CD (daisy). 

020-825 825   www.val.se

Plats för information - max 800 tecken

Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom, 
funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal. 
Material för budröstning finns att hämta på alla ställen 
där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud. 
Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får 
budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information.
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där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud. 
Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får 
budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information.

Innehåller ditt

RÖSTKORT
till valet till Europaparlamentet 
den 26 maj 2019

Választás
Vasárnap 2019 május 26.-án  
lesz az európai parlamenti választás.

Ki szavazhat?
Szavazati joga van, ha svéd állampolgár és lakossági nyilvántartásba van vagy 
volt véve Svédországban. Akkor is van szavazati joga, hogy ha az európai unió 
valamelyik tagországában állampolgár, Svédországban lakossági nyilvántartásba 
van véve és jelentkezett a szavazati névjegyzékre. Legkésőbb a választás napján 
a 18. életévet be kellett hogy töltse. 

Akinek szavazati joga van az kap egy választási értesítőt
Akinek szavazati joga van az postai úton körülbelül három héttel a választás 
előtt kapja meg a választási értesítőt. A választási értesítő tájékoztat a választási 
helyiség nevéről, címéről és a nyitvatartásáról. A választási értesítő tartalmaz 
további információt a korai szavazásról. Ha hiányolja a választási értesítőt, 
rendelhet újat az önkormányzatnál (kommun) vagy a választási hivatalnál 
(Valmyndigheten).

Szavazócédulák
Szavazócédulák megtalálhatóak az összes szavazóhelyiségben és a pártoknál. 

Pártra szavazni
Ön elsősorban egy pártra szavaz. A párt neve fel van tüntetve a 
szavazócédulán. Amennyiben nem találja a pártja szavazócéduláját, akkor 
válasszon egy üres szavazócédulát és írja olvashatóan rá a párt nevét. 

Személyre szavazni
Amennyiben a pártnak egy megnevezett jelöltjére kíván szavazni, akkor 
úgy adhat annak a jelöltnek egy személyes szavazatot, hogy a személy neve 
előtti kockába ír egy X-et. Csak egy jelöltre szavazhat. Olyan módon is lehet 
személyre szavazni, hogy egy üres szavazócédulára ráírja a párt és a jelölt nevét.

Választás

Szavazás május 26.-án a választás napján az Ön választási helyiségében 
Csak abban a választási helyiségben szavazhat, amely fel van tüntetve a 
szavazási értesítőjén. A választási helyiség csak a választás napján van nyitva. 
Amikor leadja a szavazatát, akkor kihúzzák a nevét a választói névjegyzékről és 
bedobják a szavazatát a választási urnába.

Szavazzon korábban saját vagy más önkormányzatnál 
Ön szavazhat korábban bármelyik szavazóhelyiségben az egész országban. 
A korai szavazás körülbelül három héttel a választási nap előtt kezdődik és 
egészen a választás napjáig tart. A választási hivatal honlapján www.val.se 
vagy az önkormányzatnál találhat információt arról, hogy hol lehet korábban 
szavazni.

A választási értesítőjét magával kell vinnie, amikor korábban szavaz.
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VALMYNDIGHETEN

www.val.se

Szavazás külföldről 
Amennyiben külföldön tartózkodik, akkor levélben is leadhatja szavazatát 
vagy szavazhat egy svéd nagykövetségnél vagy svéd konzulátusnál. A 
levélben szavazáshoz külön anyagra van szükség, amely a választási hivataltól, 
önkormányzatoktól, nagykövetségtől vagy konzulátustól rendelhető meg. 

Segítség a szavazáshoz

Szavazás megbízotton keresztül
Ha Ön beteg, fogyatékkal élő, vagy idős és nem tud a választóhelyiségbe 
illetve szavazóhelyiségbe eljutni, akkor megbízotton keresztül is szavazhat. 
Szavazhat megbízotton keresztül akkor is, ha fegyintézetben vagy őrizetben 
van. Megbízotton keresztüli szavazáshoz külön anyagra van szükség, amely az 
önkormányzattól vagy a választási hivataltól rendelhető meg. 

Következő személy lehet megbízott:

• házastárs vagy élettárs

• házastárs vagy élettárs gyermeke, unokája, szülei, vagy testvérei

• azon személyek akik szakmailag egészségügyi ellátást nyújtanak vagy
személyi ügyeiben segítenek

• fegyintézetben alkalmazottak

A megbízott személynek legalább 18 évesnek kell lennie és tudnia kell igazolni 
magát.

Mobil szavazatátvevő  
Ha Ön nem ismer senkit aki megbízottja lehetne, akkor az Ön helyi 
önkormányzata ki tud küldeni egy szavazatátvevőt aki átveszi a szavazatát 
a maga otthonában. Vegye fel a kapcsolatot az önkormányzatával további 
információért.

Igazolnia kell önmagát
Igazolnia kell önmagát ahhoz, hogy szavazhasson. Ha Önt személyesen nem 
ismeri a szavazatot átvevő tisztviselő, akkor fel kell mutatni egy személyi-
igazolványt, mint pl. jogosítványt vagy útlevélt. Ha Önnek nincs semmilyen 
személyi igazolványa, akkor más személy is igazolhatja az Ön személyét, de 
akkor az igazoló személynek fel kell mutatnia személyi igazolványt.

A 2019-es EU-választás naptára

Április 11 Legkorábbi dátum a levélben küldött külföldi szavazat feladásához.

Április 26 A szavazati jogát meghatározzák az Adóhivatalnál vezetett 
lakossági nyilvántartásban szereplő adatok alapján. 

Május 2 A legkorábbi dátum külföldön svéd nagykövetségnél vagy 
konzulátusnál szavazni.

Május 8 A korai szavazás első napja.

Május 26 Választási nap.




