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Tisztelt EInök Asszony!

Koszönöm az arnerikai kontinensen a szavazás időpontjánó| szó|ó téves tá.!ékoztatássaI kapcso|atban
ín't leve|ernre kÜldött vá|aszát. A téves tájékoztatást kapott választópo|gárok isméte|t és helyes
tájékoztatása valóban szükséges |épés voit '  Az eIrrrú|t napokban újabb, heIyi vá|asztási  i rodáktó|
szárrnazó téves tájékoztatásokra hívták fe| á||ampo|gárok a figyeInnÜnket, arni arra enged
következtetní, hogy továbbra is |éteznek tévedések. o|yan választópo|gár is forc|ult hozzánk, aki pár
nappaI később kapott he|yesbítő Ievelet, de olyan ís, aki nem. Ez felveti annak szükségességét, hogy
az új választási e|járásban 1.e|entkező, az éríntettek á|taI eset|eg észre sem vett híbák kikÜszöböIésére,
i||etve a tájékoztatási  hibák mege|őzésére a Nemzeti  Választási  Iroda e|járást do|gozzon ki"

EzrjttaI nern a szavazás időpontja, hanem a helyszíne tekintetéberr kü|dtek téves adatokat egyes
irodák: kgzvetlenü| az érintett vá|asztópo|gároktól a TASZ arró| értesü|t, hogy több, a 201u1-es
országgyű|ési vá|asztásokon szavazatát Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesü|t Kirá|yságában Ieadni
kívánó választópoigár ís hibás értesítést kapott a szavazás he|yszínérő|' Az érintett ál|arnpo|gárokat
kÜ|képvise|et i  néVjegyzékbe va|ó fe|véte|i  kére|mükre reagá|va az i||etékes he|yi választási  i roda *
törvényi kötelezettségének eleget téve1 - értesítette a kü|képviseleti névjegyzékbe tortént
felvéte|ükrőI. Azonban tobb, lV|agyarország |ondoni nagykövetségén szavazni kívánó, a kü|képviseleti
név.legyzékbe fe|vett po|gárrrak kÜldött értesítés ,,35 Eaton Place, London 5W].X 8BY"-t je|öli meg a
szavazás helyszínének, ho|ott a londoni szavazás he|yszíne ,,River Room and Paint Ga||ery, Mi!|bank
Tower, 21-24 Mi|Ibank 5W1F 4QP, London,,'2 Egyes esetekben a hibát ú.!abb értesítésben korrigá|ták,
míg o|yan esetrő| is beszánno|tak nekÜnk, amelyben a hibás tájékoztatást nem követte he|yesbítés. Ez
ut ibbi Fáty Helyi  Vá|asztásí |rodábó| érkezett.

'Avá|asztás ie| járásró|szó|ó  
2013. éviXXXV|.  t ö rvény (a továbbiakban: Ve.)116. s  (2)bekezdés és 259.5, Ld' irttp://vaIasztas.hu/hu/down|oad/596/Kuvi-l ista.x|s. A hiba vé|hetően a!'ra vezethető v!ssza, hogy a

hibásan megadott círn va|óban Magyarország Nagykövetségének Iondoni círne, és a Ievé|szavazatokat is ezen a
he|yszínen lehet |eadni |Ve. 279. $ (2) bekezdés b) pont]' Ugyanakkor a Ve. 269. 5 (a) bekezdése szerint a
,,kü|képvise|eti névjegyzékbe fe|vett választópo|gár a küIképvise|eten, vagy ha a kü|képvise|et épü|ete .nem
a|ka|mas a szavazás |ebonyo|ítására, a kÜ|képvise|et álta| biztosított egyéb he|yiségben szavazhat',, Minden
bizonnya| ennek megfe|e|ően a |ondoni nagyköVetség esetében is kü|ső he|yszínt je|ö|tek meg a kü|képviseleti
szavazás Iebonyoiítására. A hibás értesítők azonban nem ezt a va|ós heiyszínt jelö|ték meg"



A kü|képvise|eti szavazás kü|önfé|e he|yszíneirő| természetesen másho| is e|érhető informácló.3
Ugyanakkor semmi nern indoko|ja, hogy a vá|asztópolgár egy, a vá|asztások megszervezéséért feIe|ős
á||arni szervtől kapott hivataIos tájékoztatás pontosságát megkérdőjeIezze és felülvizsgálja. A
fé|revezető tájékoztatás egyik Iehetséges eredménye tehát dZ, hogy a fé|retájékoztatott
vá|asztópo|gár szándéka e|lenére részt sem tud venni a vá|asztásokon. A vá|asztójogát fe|e|ősen
gyakor|ó á|lampo|gár is joggaI fe|tételezi, hogy más ügyeinek intézése me||ett a kü|képvise|eti
szavazás helyszínén akár röviddeI szavazás befejezése előtt is megjelenthet. A vá|asztási eljárásróI
szó|ó törvény úgy rendelkezik, hogy aki a vá|asztások hivata|os befejezéséig beá|| a szavazóhe|yiség
előtti sorba, annak joga van gyakorolni választójogát.4 Aki tehát bármi miatt úgy dönt Vagy arra
kényszerü|, hogy viszony|ag későn je|enjék meg a szavazás he|yszínén, az a félretájékoztatás
következtében - még ha a tévesen megje|ölt helyszínen tájékoztatják is a valós he|yszínrő| - már nem
tud idejében a szavazás va|ós he|yszínére érni, és nem tud élni választójogáva|.

Ugyanakkor azok, akik még idejében értesü|nek a szavazás va|ós helyszínérő| az értesítőjükben
megje|ö|t helyszínen, a téves tájékoztatás következtében esetleg fölös|eges további kö|tségeket és
időbefektetést kényte|enek vál|aIni, hogy a szavazás tény|eges helyszínére jussanak az értesítőjükben
megje|ö|t helyszínről' MiveI az Egyesü|t Kirá|yságban London az egyetIen kü|képviseIeti választási
he|yszín, a vá|asztásokon részt venni kívánó magyar á|lampolgárok nagy része már e|eve je|entős időt
és anyagi erőforrásokat ke|| fordítson a szavazás helyszínére történő utazásra, hogy választójogát
gyakoro|hassa. Ezeket a ráfordításokat tetézi a fé|retá.iékoztatás következtében fe||épő eset|eges
további ídő- és anyagi náfordítás.

tsszességében tehát a he|yi vá|asztási irodák fé|revezető tájékoztatási gyakor|ata szé|sőséges
esetekben rnegakadályozhatja a kü|képvise|eten szavazni kívánókat választójoguk gyakorlásában, s
ezzel a|apjogsére|emhez vezethet, másrészt még szerencsés esetben is kánt okozhat nekik, ha é|ni
kívánnak választójoguk gyakor|ásáva| _ a |evé|ben szavazáshoz képest már amúgy is diszkriminatív
terhek mellett.

A választási szervek 201.4-ben e|őször a|kalmazzák az új választási e|.járási törvényt. A sajtó és
kij|önfé|e jogvédő szervezetek pedig - a vá|asztópolgárok kérdései, beszámolói, segélykérése nyomán
- már eddig is számos esetben figyeImeztettek vá|asztási csalások |ehetőségére, kÜlönféle
visszaé|ések, a vá|asztójogot sértő jogkor|átozások kü|önböző módjaira, amelyekre az új vá|asztási
e|jánási szabályozás ad |ehetőséget. Mindez |ega|ábbis azt je|zi, hogy a magyar vá|asztipo|gároknak,
i||etve egy részÜknek sorozatos kéte|yei merülnek fe| az e|következő vá|asztások tisztaságát va|amint
a vá|asztások megszervezéséért fe|e|ős intézmények szakmaiságát il|etően' Ezeket a kéte|yeket
erősítik, s ezzel egy időben a vá|asztók bizaImát gyengítik a vá|asztások rnegszervezéséért fe|e|ős
intézrnények - minden bizonnyaI gondatlanságbó| fakadó - hibái.

Úgy vé|em, az új vá|asztási eljárási szabá|yok a|kaimazása során a vá|asztások megszervezéséért
fe|elős szervezeteknek - s így elsősorban a Nemzeti Vá|asztási lrodának - éppen ezért azát|agosná| is
nagyobb hangsú|yt ke||ene fektetnie a vá|asztási eljárás szabályszerű, hibát|an |ebonyo|ítására. A
vá|asztók bizalmának, az új vá|asztási e|járás tisztaságába Vetett hitének elnyeréséhez nem e|egendő
a fe|e|ős intézmények puszta jóhiszemíÍsége: ehhez a jóhiszeműségen tú| a vá|asztások
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me8szervezéséért és lebonyo|ításáért fele|ős intézmények ténylegesen rnegbízható működése is
nélkü|özhetetIen.

A vá|asztási irodák - köztük a he|yi vá|asztás! irodák _ szakmai tevékenységének irányítása a Nernzeti
Vá|asztási  Iroda eInökének feladata.5 E fe|adat e||átása érdekében a vá|asztási  e|járásró| szó|ó t ö rvény
fe|ruházza tnt azzal a jogkörrel, hogy a he|yi választási irodák részére a választási eljárási törvényben
meghatározott fe|adatok e||átásávaI kapcso|atban - ideértve a vá|asztási e|járási törvényben előír.t
tájé koztatásí fe Iadatokat - közvet|en íi I utasítást adjo n.6

Mindezek alapján kérern, hogy

(1) utasítsa a he|yívá|asztásl  i rodákat a fé|revezető tájékoztatásnak potenciá| isan á|dozatul esett
osszes vá|asztópo|gár haIadékta|an tájékoztatására a szavazás va|ódi he|yszínénő| a
külképviseIeti névjegyzékbe va|ó felvételükre írányuló kéreIemben rnegjelö|t összes
elérhetőség[lkön.

(2) a Ítlemzeti Vá|asztási lroda nyújtson az eddigieknél hatékonyabb tájékoztatást és képzést a
szavazók tájékoztatásáért fe|e|ős helyi vá|asztási irodáknak, és további hatékony szakrnai
e||enőrzéssel biztosítsa, hogy a fentihez hasorr|ó és az elmú|t hetekben ie!zett esetekre ne
kerÜlhessen t öbbet son.

(3) (a)tájékoztassa a nyi|vánosságot és bennünket is arró|, hogy milyen módszereket, e|járásokat
do|gozott iIletve doigoz ki a Nemzeti Vá|asztási Iroda saját maga és a he|yi vá|asztási irodák
részére, ame|yek segítségéveI rnegetőzhefők a je|en |eve|ünkben, va|amint a 2CIL4. február 3-
án N<e|t, hasonló fé|retájékoztatást ismertető |eve|ünk je|zett hibák. (b) Kérem továbbá, hogy
azon n,linőségbiztosítási megoIdásoknó| és eljárásokró| is adjon tájékoztatást, arne|yek
lehetővé teszik, hogy egy tájékoztatási hiba bekövetkezése esetén az i||etékes intézmény
akkor is észrevegye és még időberr korrigá|ja a hibát, ha az érintett vá|asztópo|gárok nem
fognak gyanút és nem je|zik rnaguktó| a hibát"

Budapest, 201lt. február 1.Ü.

Üdvozlette|,

1-' \ *\-,L^
Dr. Szabó Máté Dánie|

szakrnai igazgató

" Ve. 71. s (1) bekezdés.
" Ve. 7].. 5 (2) bekezdés.


