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Tisztelt EInök Asszony !

Az a|ábbiakban egy, a szavazókör i névjegyzékekke| kapcso|atos kérelmezési e|járásban je|entkező
hiányosságra hívom fe| a figyelmét, és kezdeményezem a hiányosság orvoslását.

Közvet|enÜl az érintett vá|asztópo|gároktól a Társaság a Szabadságjogokért arról értesü|t, hogy több,
a 2014-es országgyűlésivá|asztásokon kÜ|fö|dön szavazni kívánó vá|asztópo|gár nem kopott értesítést
kü|képviseIeti névjegyzékbe való fe|véteIi kérelmének eIbírá|ásáró| az i||etékes he|yi vá|asztási
irodátó| a kére|em internetes, ügyfélkapus bejelentkezést nem igény|ő fe|Ü|eten történő
benyújtásátó| számított több hét e|te|tével sem.'Az interneten benyújtott, szavazóköri névjegyzékkeI
kapcso|atos kérelmek bizonyára némi átfutási időve|jutnak e| a kére|em e|bírá|ásában i||etékes helyi
vá|asztási irodákhoz. Ez azonban nem indokoIhatja a kére|em benyújtásátó| számított, egyes
esetekben két hetet is megha|adó e|bírá|ási időt, hiszen a kÜ|képvise|eti névjegyzékbe va|ó felvéte|i
kéreImet más, szavazókör i névjegyzékekkeI kapcsoIatos kéreImekhez hason|óan az i||etékes választási
irodának a kérelem beérkezése napján, vagy ha az nem munkanap, az azt követő első munkanapon e|
kelI bírá|nia. ' Az érintett vá|asztópo|gárok azonban eddig nem értesü|tek kéreImük bármifé|e
eIbírálásáró|. Mivel a kü|fö|dön é|ő érintettek jel|emzően e-maiIes értesítési e|érhetőséget is
megadnak, azaz a kére|mük ügyében hozott döntésrő| azonna| értesíthetők, értesítésük hiánya azt
je|zi, hogy az a|ábbi két lehetőség va|ame|yike va|ósu|t meg: (a) va|amilyen informatikai hiba,
szemé|yes mu|asztás vagy visszaé|és következtében a kére|mek e| sem jutottak az i l|etékes választási
irodákhoz, s ezért eIbírá|ásukra nem is kerü|het sor; Vagy (b) a szóban forgó kérelmek eljutottak az
i||etékes helyi vá|asztási irodákhoz, azonban ez utóbbiak tú||épték a törvényben megszabott eIbírálási
határidőt, s ezzeI jogsértést követtek e|.

MiveI az ügyfé|kapus azonosítást nem igény|ő internetes kéreImezési rendszer semmiféle, a kére|em
beérkezését hivatalosan igazo|ó bizony|atot nem á||ít ki, a kéreImező nem tudja hite|t érdem|ően
bizonyítani még azt sem, hogy kérelmét benyújtotta. Ez je|entős visszaé|ési |ehetőséget teremt az
interneten, ügyfé|kapus azonosítás né|k[i| benyújtott bármifé|e kére|em figyelmen kívÜl hagyására,
híszen a kére|mező - tekintve, hogy nem tudja bizonyítani a jogsértést - nem tud hatékony
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jogorvos|atta| é|ni,  i I letve jogorvoslatot kezdeményezni, amennyiben kéreImét f igyelmen kívÜ|
hagyják' A kére|em beérkezésérő| szó|ó visszaigazo|ás hiánya ugyanakkor a kéreImezési eljárás
minden résztvevőjének te|jes jóhiszeműsége me|lett is - akár informatikai hiba, akár emberi
muIasztás következtében - a választójog gyakor|ásának meghiúsu|ásához, de mindenképpen
kö|tségesebbé vá|ásához is vezethet. Amennyiben ugyanis a vá|asztópo|gár eset|egesen hiába nyújt
be újabb kéreImeket is az interneten - ahogy arra egy minket megkeresett érintett esetében már van
is példa -, az internetes kére|mezés hiábavalósága nyomán a vá|asztópo|gár kényte|en tért ivevényes
postai kÜ|deményként benyújtaniegy újabb kére|met'  Ha pedig a postai kü|demény nem érkezik be a
kéreImezési határidő |ejárta e|őtt az i||etékes vá|asztási irodához, az a vá|asztójog gyakor|ásának
meghiúsu|ását eredményezi.

Mi t öbb, az Ügyfé|kapus azonosítást nem igény|ő internetes felÜ|eten benyújtott kére|mek
e|bírá|ásában a vá|asztási  i rodákon a gyakor|atban nem kérhető számon az e|bírá|ási  határ idő
betartása sem. A kérelem beérkezésérő| szó|ő - a |evé|ben benyújtott kére|mek esetén a tértivevény
funkcióját bet ö|tő - v isszaigazo|ás hiányában nyomon követhetetIen, mikor érkezett be az internetes
kérelem az i||etékes vá|asztási  i rodába. Ezért az érintett kéreImezők jogorvosIatot sem tudnak
kezdeményezni az eIbírá|ási  határ idő túl|épésérő| szó|ó bizonyíték hiányában. Ez szintén akár a
vá|asztójog gyakor|ásának meghiúsu|ásához is vezethet. Amennyiben ugyanis a vá|asztópo|gár - a
Iegtöbb szavazóköri névjegyzékkeI kapcsoIatos kéreIem esetében a szavazás időpontjához igen közeIi
- kéreImezési határidő közeledtéveI adja |e kére|mét, már nincs ideje a figyelmen kívül hagyott
kére|em he|yett egy újabb beadni, és eset|egesen nincs |ehetősége még a szavazás időpontja e|őtt
azonnaIi jogorvosIatért az i l Ietékes vá|asztási  bizottsághoz fordulni kéreIme idejében t örténő
eIbírá|ásának érdekében.

A vá|asztópo|gároknak természetesen Van |ehetőségük a szavazókör i  névjegyzékekke| kapcso|atos
kéreImek beérkezésérő| visszaigazo|ást nyújtó tért ivevényes postai kü|deményként benyújtania
kére|müket.3 Ez azonban nem |ehet indok arra, hogy a vá|asztópo|gárok más, kisebb kö|tségge| járó
kéreImezési e|járást választva ne tudjanak hatékony jogorvoslatta| élni a kéreImÜk eIbírá|ásávaI
kapcsoIatos muIasztások, jogsértések esetén.

Összességében tehát az ügyfélkapus bejeIentkezést nem igény|ő internetes kéreImezési rendszerben
a kére|em beérkezésérő| szó|ő visszaigazo|ás hiánya egyfe|ő| megakadá|yozhatja a kü|képvise|eten
szavazni kívánókat vagy bárme|y más, szavazóköri névjegyzékke| kapcso|atos kéreImet benyújtó - p|.
átje|entkező, mozgóurnát igény|ő po|gárokat vá|asztójoguk gyakor|ásában, s ezzeI
a|apjogsérelemhez vezethet. Másfe|ő| a visszaigazo|ás hiánya még szerencsés esetben is további
kö|tségeket róhat az érintett vá|asztópo|gárokra, ha vá|asztójoguk gyakor|ása érdekében kényte|enek
az elbírálat|an internetes kéreImezés után postai úton is benyújtani kérelmüket '  Harmadrészt a
visszaigazo|ás hiánya visszaé|ési |ehetőséget terem, s ezá|taI veszé|yeztet i  a vá|asztások t isztaságát.a

A választási informatikai rendszer kia|akítása és biztonságos működtetése, i||etve a vá|asztások
ügyfé|kapus be|épést nélkü|öző internetes kéreImezést biztosító hivatalos honIapjának üzeme|tetése
a Nemzeti  Vá|asztási  l roda fe|adata.5 TudomásuI vesszük, hogy az interneten benyújtott kéreImek egy
részét nem a Nemzeti  Vá|asztási  |roda, hanem a he|yi vá|asztási  i rodák va|ame|yike érkeztet i .  A helyi
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vá|asztási  i rodák szakmai tevékenységének irányítása azonban szintén a Nemzeti  Vá|asztási  l roda

e|nökének fe|adata'6 E feladat e||átása érdekében a vá|asztási  e|járásró| szó|ó t ö rvény fe|ruházza Önt

azza| a jogkörre|, hogy a helyi vá|asztási irodák részére a vá|asztási e|járási törvényben meghatározott

fe|adatok e||átásávaI kapcsolatban - ideértve a választási  el járási  t ö rvényben megje|ö|t kére|mezési

e|járásokkaI kapcsoIatos fe|adatokat - k özvet lenü| utasítást adjon.7

Mindezek a|apján kezdeményezzük, hogy a Nemzeti  Vá|asztási  Iroda az alábbiak szer int korr igá|ja az
internetes kéreImezési e|járást. Az ügyfé|kapus bejeIentkezést nélkü|öző internetes kéreIem-

benyújtás esetén a kéreIem i||etékes vá|asztási  i rodához t örténő beérkezését iktató informatikai

rendszer (vagy szemé|yesen iktató munkatárs) kü|dj ön a kére|mező á|tal  megadott elektronikus

értesítési címre visszaigazo|ást a kére|em beérkezésérő|, amely megje|ö| i  (1) a kére|em

beérkezésének pontos dátumát és idejét, (2) a kére|met érkeztetett választási  i rodát, (3) va|amint a

vá |asztási i rodá hoz beé rkezett kére I me k i ktatásáé rt fe |e|ős köztisztvise|ő nevét.

Az informatikai rendszer mie|őbbi korrekciója kü|önösen fontos, hiszen nem csupán a köze|gő

országgyűlési vá|asztások t isztáságát és az á||ampoIgárok vá|asztójogának az országgyű|ési

vá|asztásokon történő gyakor|ását biztosítja, hanem ugyanúgy né|kÜlözhetetIen a választások

t isztaságának megóvása és az á||ampolgárok joggyakor|ásának véde|me érdekében a hamarosan

megrendezésre kerÜ|ő európai par|amenti képvise|ők választása során is.

Buda pest, 2oI4. tebruár 24.

ÜdvözIette|,

4-*=^--\--\
Dr. Szabó Máté Dánie|

szakmai igazgató
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