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OGY határozata

A Magyarországról elvándoroltak külföldön történ ő szavazási eljárásána k
megkönnyítéséről

Az Országgyűlés — felismerve azt, hogy a magyarországi lakcímmel rendelkező, de az
országgyűlési választás napján külföldön tartózkodó magyar választópolgáro k
választójogának gyakorlása jelentős nehézségekbe ütközik, amely probléma megoldás a
jogalkotással érhető el — a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozza ki a választójogi törvény olya n
módosítását, amely a magyarországi lakcímmel rendelkező , de az országgyűlési választás
napján külföldön tartózkodó magyar választópolgárok számára a választójoguk gyakorlásá t
megkönnyítené .

2. Az 1 . pontban foglaltak elérése érdekében szükséges olyan módosítást el ő terjeszteni, amel y
alapján a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok postai úton i s
gyakorolhassák szavazati jogukat a magyarországi lakcímmel nem rendelkez ő magyar
állampolgárokra vonatkozó eljáráshoz hasonlóan .

3. Ez a határozat a közzétételt követő napon lép hatályba .



Indokolás

Az elmúlt években a kivándorlás mértéke rendkívüli mértéket öltött magára . Rengetege n
vannak, akik jövőkép, egzisztenciális biztonság, munkalehet őség és megélhetés hiányában
arra kényszerülnek, hogy külföldön vállaljanak munkát, és így sok esetben lakhatást ,
tartózkodást is. Közülük vannak, akik nem rendelkeznek már ebbő l kifolyólag magyarországi
lakcímmel, de olyanok is – a Külügyminisztérium 2014-es közlése szerint 350 ezren –, aki k
itthoni lakcímmel rendelkezve élnek életvitelszer űen külföldön .

Az említett két csoport választójogának gyakorlása vonatkozásában különböz ő szabályok
vonatkoznak. Ezek szerint jelenleg azok szavazhatnak levélben, akiknek nincsen
magyarországi lakcímük; akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel, csak a
külképviseleteken és konzulátusokon adhatják le személyesen szavazataikat. Noha egymáshoz
való viszonyukra tekintettel a jelenlegi választójog gyakorlásának szabályozása nem min ősül
alkotmányellenesnek, utóbbiakra vonatkozóan azonban mégis számos esetben óriás i
nehézségeket okoznak a hatályos választási rendelkezések .

Az elmúlt választások tapasztalatai és visszajelzései tanúsítják a választói jog gyakorlása
előtti akadályokat . Ahhoz, hogy az magyarországi lakcímmel rendelkez ő , szavazás napján
külföldön tartózkodó választópolgár le tudja adni szavazatát, komoly anyagi, id őbeli és
technikai megterheléseket kell vállalnia, amelyek – a tapasztalat szerint – visszataszítjá k
szavazástól .

Vannak olyan országok, amelyekben a választójogot csak úgy tudják gyakorolni, ha a
szavazat leadásának helye (nagykövetség, konzulátus) és a választópolgár tartózkodási hely e
közötti több száz kilométeres utat megteszik . Ez kétségtelenül olyan nehézségeket emel a
választópolgár számára, amelyek következtében távol marad a szavazástól .

Ezt igazolják a legutóbbi választás részvételi adatai is, miszerint a Nagy-Britanniába n
dolgozó, jelentős létszámú magyar választópolgárok összességének mindössze 1,8 %- a
regisztrálta magát a választásokra .

Ugyanakkor a magyarországi lakcímmel nem rendelkez ők esetében ez a helyzet a levélben
való szavazás lehetősége által nem áll fenn.

A jelen javaslat ennek a felvázolt, hatályos választási rendszernek a felülvizsgálatá t
kezdeményezi, megcélozva a levélben való szavazás lehet őségének kiterjesztését a belföld i
lakcímmel rendelkez ők számára is, elhárítva az említett súlyos problémákat .

A levélben történő szavazás nem idegen a választójog rendszerétől Európában azok
tekintetében sem, akik bár az országban laknak, de másik országban tartózkodnak a szavazá s
napján. Így számos országban, például az Egyesült Királyságban, Észtországban ,
Lengyelországban, Franciaországban, Németországban, Svédországban és Szlovákiában i s
van lehetőség levélben szavazni azoknak, akik a választás napján éppen nem tartózkodna k
hazájukban .



A fentiek lehetővé teszik a választópolgárnak, hogy minden különösebb nehézség nélkül, de a
törvényi garanciák megtartása mellett adhassa le szavazatát, vagyis élhessen az egyik
legalapvetőbb állampolgári jogával .

A jelen határozati javaslat éppen ezt a célt szolgálja, természetesen határozott figyelemmel a
lehetséges és felmerül ő jogi kiskapuk kiszűrésének kötelezettségére .

A nemzetközi példák, minták és azok garanciális működése alapján egy hasonló rendszer
megteremtése a magyar választópolgárok tekintetében is miel őbb indokolt, szem el őtt tartva
azt, hogy mindez hozzájárulna a választási hajlandóság és aktivitás növekedéséhez.

Mindezek emellett rendkívüli jelentőséggel bír az a tény, hogy a Kárpát-medence és a vilá g
magyarságának legfelsőbb tanácskozási fóruma, a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) XIII .
ülésén elfogadott zárónyilatkozat 5 . bekezdésében úgy fogalmaz: „[a tagszervezetek] kérik
olyan lépések megtételét, amelyek egyszerűbbé teszik a választójog gyakorlását a
magyarországi lakcímmel rendelkező , de életvitelszerűen külföldön élő szavazópolgárok
számára is .” A MÁÉRT ezen zárónyilatkozatát a külhoni magyar szervezetek, a
magyarországi parlamenti pártok, valamint a Kormány képvisel ői egyhangú szavazássa l
fogadták el .

A zárónyilatkozat körül kialakult nemzetpolitikai konszenzus egyenesen mutat tehát abba az
irányba, hogy jelen határozati javaslatot a Magyar Országgyűlés is elfogadhassa . A MÁÉRT
2015-ös ülésének zárónyilatkozatába – megerősítésképpen – szintén belekerült a fenti
határozat .

Ezzel az időszerű lépéssel valóban megkönnyítenénk a jelentős létszámú, külföldre
kivándorolt honfitársaink szavazását, akik számára egyáltalán nem közömbösek haza i
politikai ügyeink, hiszen jelentős részük haza kíván térni . Ily módon pedig valós lehetőség
nyílhat számukra, hogy hatással legyenek a politika irányára .



országgyű lési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdés e
alapján — benyújtom A Magyarországról elvándoroltak külföldön történő szavazási
eljárásának megkönnyítéséről szóló határozati javaslatot .

A javaslat indokolását csatolom .

Budapest, 2016 . március 31 .

Farkas f exgely
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