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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli kérdés

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől
szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-ára kérdést kívánok benyújtani Navracsics
Tibor miniszternek

„Visszaélési lehetőségek külhoni választópolgárok választási eljárásában?”

címmel, amelyre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

Mindannyiunk érdeke, hogy a jövő évi országgy űlési választáson egyaránt biztosított legyen a
választások tisztasága és a határon túli magyar választópolgárok szavazatának biztonsága .

A választásokkal és a választási eljárással kapcsolatban eddig felmerült problémák egy része,
így a külhoni választópolgárok névjegyzékének kényszer ű titkosítása elkerülhető lett volna ,
ha nem maradtak volna el azok a nemzetközi egyeztetések, amelyekre már az állampolgárság i
törvény módosítása esetében felhívtuk a kormány figyelmét . Így sajnos nincs garancia arra ,
hogy minden külhoni választópolgár élhet majd választójogával, mind ahogy arra se, hogy az
egyes szomszédos országok nem gördítenek bármilyen akadályt a választások zavartala n
lebonyolítása elé.

A választások tisztaságát komoly garanciák beépítésével lehetett volna most is biztosítani .
Ilyen garanciákat módosító javaslat formájában benyújtottunk a választási eljárásról szól ó
törvényhez, de ezek közül egyet sem szavaztak meg. Így továbbra is fennáll számos olyan
probléma, amelyek nem megnyugtató rendezése adott esetben veszélyezteti a választási
eredmény legitimációját .

Továbbra sincs garancia arra, hogy ne történhessen visszaélés a külhoni választópolgá r
névjegyzékbe való felvétele és választójoga kapcsán . A hatályos szabályozás ugyanis nem
zárja ki megnyugtatóan annak lehetőségét, hogy akár a külhoni választópolgár tudta nélkül
civil egy szervezet, vagy párt képvisel ője regisztráljon a névjegyzékbe helyette, illetve adot t
esetben szavazhasson helyette .

A névjegyzékbe vételt a külföldön élő választópolgár a Nemzeti Választási Irodátó l
közvetlenül kérheti levélben, az ügyfélkapun, vagy a Nemzeti Választási Iroda honlapján .



Mint ismeretes, a kérelemben a következőadatoknak kell szerepelni: név, születési név, anyja
neve, születési hely és idő, személyi azonosító (ennek hiányában útlevélszám, vagy
állampolgársági bizonyítvány száma, vagy honosítási okirat száma), kézbesítési és értesítés i
cím.

A kőnnyített honosítási eljárásban közreműködő határon túli civil szervezetek, vagy pártok a
honosítási kérelemek összeállítása során rendelkeztek és rendelkeznek a fenti adatokkal . Az
elmúlt hetekben sorra jelentek meg olyan határon túli tudósítások, hogy a honosítás i
eljárásban közreműködő határon túli civil szervezetek és pártok képvisel ői személyes
adatokkal már kitöltött regisztrációs lapokkal lakásukon keresték fel az érintetteket . Ez is
bizonyítja ez, hogy ezen szervezetek rendelkeznek a regisztrációhoz szükséges minde n
adattal . Mi a garancia arra, hogy akár az érintettek tudta és beleegyezése nélkül tömegéve l
regisztráljanak külhoni magyar választópolgárokat a NVI honlapján? Vizsgálja-e ennek
veszélyét a kormány, vagy a NVI?

A levélben történő szavazás további kérdéseket is felvet . A szomszédos országok
postaszolgálatainak igénybevétele, azok vitatott megbízhatósága, a szavazási levélcsomagok
eljuttatása, illetve a szavazólap bármely magánszemély, vagy szervezet által történ ő
összegyűjtése és továbbítása tekintetében már a KMKF Állandó Bizottságának ülésén is töb b
külhoni magyar szervezet szót emelt . Az ő megítélésűk szerint is fennáll annak veszélye, hogy
bármely szervezet, vagy magánszemély e tekintetben visszaélést követhet el .

A határon túli szervezetek jelzése ellenére a probléma megoldására nem történt semmilye n
előrelépés, sőt a Nemzeti Választási Iroda vezetője később megerősítette, hogy a külhon i
szavazás esetén egy megbízott akár az egész falu helyett bedobhatja a szavazólapot a
postaládába. Elnők asszony szavai nem csak a választások tisztaságával kapcsolato s
aggodalmakra adnak okot, hanem rávilágítanak az eljárási szabályok átgondolatlanságára is.
Miként garantálható ugyanis, hogy a megbízott minden szavazólapot tartalmazó borítékok
célba juttat és nem csak azokat, amelyek vélelmezhetően az ő politikai pártállásával
megegyeznek? Továbbra is elfogadhatatlan, hogy a választójog közvetlenségének és
titkosságának elvét semmibe véve, minden garancia nélkül, egy a választások
lebonyolításában semmilyen legitimációval nem rendelkező megbízotton múlhasson, hogy
minden szavazat célba érjen .

Amennyiben nem sikerül a felmerült kérdésekre megnyugtató válaszokat találni, fennáll a
veszélye annak, hogy a választási eredmények esetleges megkérdőjelezéséért a magyar
közvélemény a külhoni magyar közösségeket teszi felelőssé.

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2013 . október "dW.

Dr. Molnár Zsolt
országgyűlési képviselő
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