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TiszteltEInökAsszony!
je|entkező
Az a|ábbiakban
egy,a szavazókörinévjegyzékekke|
kapcso|atos
kérelmezési
e|járásban
hiányosságra
hívomfe|a figyelmét,
éskezdeményezem
a hiányosság
orvoslását.
Közvet|enÜl
az érintett
vá|asztópo|gároktól
a Társasága Szabadságjogokért
arról értesü|t,
hogytöbb,
a 2014-esországgyűlésivá|asztásokon
kÜ|fö|dönszavaznikívánóvá|asztópo|gár
nemkopottértesítést
kü|képviseIeti
névjegyzékbe
való fe|véteIi
kérelmének
eIbírá|ásáró|
az i||etékes
he|yivá|asztási
irodátó| a kére|eminternetes,ügyfélkapusbejelentkezést
nem igény|őfe|Ü|etentörténő
benyújtásátó|
számított
több héte|te|tével
sem.'Azinternetenbenyújtott,
szavazókörinévjegyzékkeI
kapcso|atos
kérelmek
bizonyára
némiátfutásiidőve|jutnak
e|a kére|em
e|bírá|ásában
i||etékes
helyi
vá|asztásiirodákhoz.Ez azonbannem indokoIhatja
a kére|embenyújtásátó|
számított,egyes
esetekben
kéthetetis megha|adó
e|bírá|ási
időt,hiszena kÜ|képvise|eti
névjegyzékbe
va|ófelvéte|i
kéreImet
más,szavazókörinévjegyzékekkeI
kapcsoIatos
kéreImekhez
hason|óan
az i||etékes
választási
irodánaka kérelem
beérkezése
napján,
vagyha az nemmunkanap,
az aztkövető első munkanapon
e|
kelI bírá|nia.'
Az érintettvá|asztópo|gárok
azonbaneddig nem értesü|tek
kéreImükbármifé|e
jel|emzőene-maiIesértesítési
eIbírálásáró|.
Mivel a kü|fö|dön é|ő érintettek
e|érhetőséget
is
megadnak,
azaza kére|mük
ügyében
hozottdöntésrő|azonna|értesíthetők,
értesítésük
hiányaazt
je|zi,hogy az a|ábbikét lehetőség
va|ame|yike
va|ósu|tmeg: (a) va|amilyen
informatikai
hiba,
szemé|yes
mu|asztás
vagyvisszaé|és
következtében
a kére|mek
e|semjutottakaz il|etékes
választási
irodákhoz,
s ezérteIbírá|ásukra
nem is kerü|het
sor;Vagy(b)a szóbanforgó kérelmek
eljutottak
az
i||etékes
helyivá|asztási
irodákhoz,
azonbanez utóbbiaktú||épték
a törvényben
megszabott
eIbírálási
határidőt,s ezzeIjogsértést
követteke|.
MiveIaz ügyfé|kapus
azonosítást
nemigény|ő
internetes
kéreImezési
rendszer
semmiféle,
a kére|em
beérkezését
hivatalosan
igazo|óbizony|atot
nem á||ítki, a kéreImező
nem tudjahite|térdem|ően
bizonyítani
mégazt sem, hogykérelmét
benyújtotta.
Ez je|entősvisszaé|ési
|ehetőséget
teremt az
interneten,
ügyfé|kapus
azonosítás
né|k[i|
benyújtott
bármifé|e
kére|em
figyelmenkívÜlhagyására,
- tekintve,hogy nem tudja bizonyítani
- nem tud hatékony
híszena kére|mező
a jogsértést
'Avá|asztásie|járásró|szó|ó
2013.éviXXXV|.
törvény(atovábbiakban:
Ve.)116's (2)és259.5rende|kezik
ezenesetekben
az i||etékes
he|yivá|asztási
irodákértesítési
köte|ezettségérő|,
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jogorvos|atta|
é|ni,iIletvejogorvoslatotkezdeményezni,
amennyiben kéreImétfigyelmen kívÜ|
hagyják' A kére|embeérkezésérő|
szó|ó visszaigazo|áshiánya ugyanakkor a kéreImezési
eljárás
minden résztvevőjének
te|jes jóhiszeműségeme|lett is - akár informatikaihiba, akár emberi
muIasztás következtében- a választójog gyakor|ásánakmeghiúsu|ásához,
de mindenképpen
kö|tségesebbé
vá|ásáhozis vezethet.Amennyibenugyanisa vá|asztópo|gár
eset|egesenhiába nyújt
be újabbkéreImeketis az interneten- ahogy arra egy minket megkeresettérintettesetébenmár van
is példa-, az interneteskére|mezés
hiábavalóságanyomán a vá|asztópo|gár
kényte|en
tértivevényes
postaikÜ|deményként
benyújtaniegy
újabbkére|met'
Ha pediga postaikü|demény
nem érkezikbe a
kéreImezési
határidő |ejárta e|őtt az i||etékesvá|asztásiirodához, az a vá|asztójoggyakor|ásának
meghiúsu|ását
eredményezi.
Mi több, az Ügyfé|kapus
azonosítástnem igény|ő internetes felÜ|eten benyújtottkére|mek
e|bírá|ásában
a vá|asztásiirodákon a gyakor|atbannem kérhetőszámon az e|bírá|ásihatáridő
betartásasem. A kérelembeérkezésérő|
szó|ő- a |evé|ben
benyújtottkére|mekeseténa tértivevény
funkciójátbetö|tő - visszaigazo|ás
hiányábannyomonkövethetetIen,mikorérkezettbe az internetes
kérelemaz i||etékes
vá|asztásiirodába. Ezértaz érintettkéreImezőkjogorvosIatotsem tudnak
kezdeményezni
az eIbírá|ásihatáridő túl|épésérő|
szó|ó bizonyíték
hiányában.Ez szinténakár a
vá|asztójoggyakor|ásának
meghiúsu|ásához
- a
is vezethet.Amennyibenugyanisa vá|asztópo|gár

Iegtöbb szavazóköri névjegyzékkeI
kapcsoIatoskéreIemesetébena szavazásidőpontjához igen közeIi
- kéreImezési
határidő közeledtéveIadja |e kére|mét,
már nincs ideje a figyelmen kívül hagyott
kére|emhe|yettegy újabbbeadni,és eset|egesennincs |ehetősége
méga szavazásidőpontjae|őtt
jogorvosIatért
azonnaIi
az ilIetékesvá|asztásibizottsághozfordulni kéreImeidejébentörténő
eIbírá|ásának
érdekében.

A vá|asztópo|gároknak
természetesen
Van |ehetőségük
a szavazóköri névjegyzékekke|
kapcso|atos
kéreImekbeérkezésérő|
visszaigazo|ást
nyújtó tértivevényes
postai kü|deményként
benyújtania
kére|müket.3
Ez azonbannem |ehetindok arra, hogy a vá|asztópo|gárok
járó
más, kisebbkö|tségge|
kéreImezési
e|járástválasztvane tudjanak hatékonyjogorvoslatta|élni a kéreImÜkeIbírá|ásávaI
jogsértések
kapcsoIatosmuIasztások,
esetén.
Összességében
tehát az ügyfélkapusbejeIentkezést
nem igény|őinterneteskéreImezési
rendszerben
a kére|embeérkezésérő|
szó|ő visszaigazo|áshiánya egyfe|ő|megakadá|yozhatja
a kü|képvise|eten
szavaznikívánókatvagy bárme|ymás, szavazóköri névjegyzékke|
kapcso|atoskéreImetbenyújtó- p|.
átje|entkező, mozgóurnát igény|ő
po|gárokat vá|asztójoguk gyakor|ásában, s ezzeI

a|apjogsérelemhez
vezethet.Másfe|ő|a visszaigazo|ás
hiánya még szerencsésesetben is további
kö|tségeket
róhat az érintettvá|asztópo|gárokra,
ha vá|asztójoguk
gyakor|ása
érdekében
kényte|enek
az elbírálat|an
interneteskéreImezés
után postai úton is benyújtanikérelmüket'Harmadrészta

visszaigazo|ás
hiányavisszaé|ési
|ehetőséget
terem,s ezá|taIveszé|yezteti
a vá|asztások
tisztaságát.a

A választási informatikai rendszer kia|akításaés biztonságos működtetése, i||etve a vá|asztások
ügyfé|kapus
be|épést
nélkü|özőinterneteskéreImezést
biztosítóhivataloshonIapjánaküzeme|tetése
a NemzetiVá|asztásilrodafe|adata.5
TudomásuIvesszük,hogyaz internetenbenyújtott
kéreImek
egy
részét
nem a NemzetiVá|asztási|roda,hanem a he|yivá|asztásiirodákva|ame|yike
érkezteti.
A helyi
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vá|asztásiirodák szakmaitevékenységének
irányításaazonban szinténa Nemzeti Vá|asztásilroda
E feladate||átásaérdekében
e|nökénekfe|adata'6
a vá|asztásie|járásró|szó|ó törvényfe|ruházzaÖnt
azza|a jogkörre|, hogy a helyivá|asztásiirodák részére
a vá|asztásie|járásitörvényben meghatározott
- ideértvea választásieljárásitörvénybenmegje|ö|tkére|mezési
fe|adatoke||átásávaI
kapcsolatban
- közvetlenü|utasítást
kapcsoIatos
fe|adatokat
e|járásokkaI
adjon.7
Mindezeka|apjánkezdeményezzük,
hogy a NemzetiVá|asztásiIrodaaz alábbiakszerintkorrigá|jaaz
internetes kéreImezési
e|járást.Az ügyfé|kapusbejeIentkezést
nélkü|öző internetes kéreIembenyújtáseseténa kéreIemi||etékes
vá|asztásiirodához történő beérkezését
iktató informatikai
rendszer (vagy szemé|yesen
iktató munkatárs)kü|djön a kére|mezőá|tal megadott elektronikus
értesítésicímre visszaigazo|ásta kére|em beérkezésérő|,
amely megje|ö|i (1) a kére|em
pontosdátumát ésidejét,(2) a kére|met
beérkezésének
választásiirodát,(3) va|aminta
érkeztetett
vá |asztásii rodához beérkezettkéreImek i ktatásáért fe |e|ősköztisztvise|őnevét.
Az informatikairendszer mie|őbbi korrekciójakü|önösen fontos, hiszen nem csupán a köze|gő
országgyűlésivá|asztások tisztáságát és az á||ampoIgárokvá|asztójogánakaz országgyű|ési
vá|asztásokon történő gyakor|ását biztosítja,hanem ugyanúgy né|kÜlözhetetIena választások
joggyakor|ásának
tisztaságánakmegóvása és az á||ampolgárok
véde|meérdekébena hamarosan
megrendezésre
kerÜ|őeurópai par|amenti
képvise|ők
választásasorán is.

Budapest,2oI4.tebruár24.
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