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Alulírott, a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet (1136 Budapest, Tátra utca 15/B.)
a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
Panasztv.) 1. § (3) bekezdése alapján az alábbi

közérdekű bejelentést

teszi.

Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára kitűzte az országgyűlési képviselők
általános választását, melyet a kormány által kezdeményezett országos népszavazással közös
eljárásban bonyolítanak le. Mindeközben hazánk, Európa és a világ súlyos járványhelyzettel
néz szembe. A koronavírus okozta járványhelyzet és az azzal összefüggésben hozott,
országonként eltérő járványvédelmi intézkedések, vagy azok hiánya kihathat az országgyűlési
választásokkal és országos népszavazással kapcsolatos joggyakorlásra. A joggyakorlás alatt az
aktív választójog gyakorlását illetve a népszavazáson való részvételt, illetve a szavazatszámláló
bizottságban való részvételt értjük.

A választópolgároknak lehetőségük van arra, hogy a kijelölt külképviseletek egyikén adják le
szavazatukat, amennyiben erre vonatkozó kérelmüket pozitívan bírálták el. A külképviseleti
szavazás körülményei azonban csak részben a magyar jogszabályok által meghatározottak.
Ahogy arra a Nemzeti Választási Iroda felhívta a figyelmet, az egyes országok eltérő
járványügyi szabályai kihathatnak a külképviseletek látogathatóságára, az ott-tartózkodás
szabályaira. Mindenképpen elkerülendőnek tartjuk, hogy egyes választópolgárok joggyakorlása
azért nehezüljön el nagyban, vagy azért hiúsuljon meg, mert az adott állam szabályozása
túlzottan restriktív.

A külképviseleti szavazás kapcsán természetesen szükséges tiszteletben tartani a fogadó állam
szuverenitását és minden érintettnek alávetnie magát az adott állam joghatóságának.
Ugyanakkor ez nem zárja ki, hogy a magyar diplomácia lépéseket tegyen a külképviseleti



szavazás fogadó állam általi megkönnyítése, így különösen egyes korlátozások indokolt
mértékű és a joggyakorlást elősegítő, időleges és célhoz kötött enyhítése érdekében. A cél
ezesetben az, hogy a külképviseleti szavazás során a magyarországi szavazóhelyiségekben
zajló feltételek mellett, vagy legalább ahhoz közelítő módon történjen a szavazás, továbbá,
hogy a lehető legkevesebb korlátozó intézkedés mellett lehessen megközelíteni a szavazásra
kijelölt külképviseleteket.
Kérjük, hogy a bejelentésben foglaltakat a Panasztv. szerinti eljárásban és határidőben
megvizsgálni, illetve megválaszolni szíveskedjék. Intézkedését előre is köszönjük.

Budapest, 2022. február 2.
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