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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért diszkriminálja a kormány a külföldön dolgozó 
magyarokat?" 

A kormány nemrég benyújtott egy módosítást a választásokkal kapcsolatos törvényekről, melyben
szavazati jogot adna a nem EU-s országban élő magyar állampolgároknak. A Párbeszéd támogatja
azt az elvet, hogy minél több magyar állampolgár vegyen részt a magyar EP választásokon.

Az előterjesztés egy EU-s tanácsi határozatra hivatkozott,  amit viszont elég szelektíven kezelt a
kormány.

Az EU-s határozat  ugyanis  arról  szól,  hogy az európai  állampolgárok minél  nagyobb arányban
vegyenek részt a választáson. Ezért pl. kifejezetten kiemeli a szavazás alternatív módjait: a levélben
szavazást,  elektronikus  szavazást  és  internetes  szavazást  is.  Az  internetes  szavazásról  viszont
egyáltalán nem esik szó az új előterjesztésben, csak a levélben szavazást kívánja biztosítani, de nem
minden külföldön tartózkodó magyar állampolgárnak.

A Párbeszéd szerint biztosítani kell a levélben szavazást a külföldön dolgozó honfitársainknak is!
Ez nekik is jár, hiszen a választójog akkor és csak akkor egyenlő, ha annak gyakorlása is az, és nem
teszünk különbséget aközött, hogy ki hol él vele. Ha valakinek aránytalan nehézséget okoz, hogy
felkeresse a magyar külképviseletet, gyakorlatilag elzárjuk attól, hogy élhessen a választójogával,
pedig a levélben szavazással könnyen és gyorsan meg tudná ezt tenni.

Ezen  elv  érvényesülése  érdekében  a  Párbeszéd  módosító  javaslatot  tett.  A módosító  indítvány
megszüntette  volna  az  életvitelszerűen  külföldön  tartózkodó,  de  magyarországi  lakcímmel
rendelkező választópolgárok diszkriminációját,  így a  jövőben ők is  leadhatták volna levélben a
szavazatukat.  Sajnos  azonban  a  fideszes  többség  a  bizottsági  vitában  leszavazta  a  módosító
javaslatot. Ennek ellenére a Párbeszéd célja továbbra is az, hogy ne legyen többé kettős mérce, ne



tegyünk különbséget magyar állampolgár és magyar állampolgár között!

Kérdéseim tehát:

Miért diszkriminálja a kormány a külföldön dolgozó magyarokat?

Támogatja-e a kormány a Párbeszéd javaslatát, hogy a külföldön dolgozó honfitársaink is levélben
tudjanak szavazni?
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