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Szabó Máté Dánie| úr részére,

szakmai igazgató

Társaság a SzabadságjogokéÉ

Budapest

Tisztelt Szakmai lgazgató Úr!

2014. február 24-én és március 7-én ke|t |eve|eit köszönettel megkaptam, az azokban fog|a|t
fe|vetésekre az a|ábbiakró| tájékoztatom :

1. A névjegyzékke| kapcso|atos kére|mek on|ine benyújtására szo|gá|ó informatikai rendszer a
kére|meket haladékta|anuI továbbÍLja az azok e|bírá|ására i||etékes he|yi vá|asztási irodához. Ennek
fe|téte|e azonban, hogy a kére|meben a szemé|yi azonosító he|yesen szerepe|jen, hiszen az
informatikai a|ka|mazás a szemé|yi azonosÍtó a|apján tudja beazonosítani a kére|mezőt, és a
kére|mező |akcíme a|apján meghatározni, hogy melyik he|yi vá|asztási iroda rende|kezik
i | |etékességge| az adott kére|em teki ntetében.

Abban az esetben azonban, ha a kére|emben he|yte|en szemé|yi azonosÍtó szerepel, a kére|mező
beazonosÍLása - aZ egyéb szemé|yes adatai a|apján - csak ügyintézői beavatkozássaI történhet
meg, és ezt követően |ehet megkü|deni a kére|em adatait az e|bírá|ó he|yi vá|asztási iroda részére.

Sajnos az is e|őfordu|hat, hogy a kére|emben szerep|ő egyéb szemé|yes adatok a|apján sem |ehet
beazonosítani a kére|mezőt. Ebben az esetben * ha nem tafta|maz értesÍtési címet a kére|em -

egyálta|án nem tudjuk tájékoztatni az érintettet a kére|em e|bírá|ásának akadályáró|.

Ha a kére|em adatai a|apján beazonosÍtható a kérelmező, és í9y a kére|em e|jut az e|bírá|ására
i||etékes he|yi választási irodához, a helyi vá|asztási irodának a kére|em hozzá torténő
beérkezésének napján e| ke|| bírá|nia a kére|met (vagy ha az nem munkanap, akkor a következő
munkanapon).
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A kére|em e|bká|ását követően ke|| a kére|mezőt éftesÍteni az e|bírá|ás eredményérő|. Erre nem
á||apít meg határidőt a Ve., de e|várható, hogy a he|yi vá|asztási iroda ha|adékta|anuI megkÜ|dje a
tájékoztatást az érintett számá ra.

Tájékoztatom, hogy _ a terü|eti vá|asztási irodákon keresztü| - nyomatékosan fe|hÍvtam a he|yi
vá|asztási irodák vezetőit arra, hogy az eddig ke|etkezett hátra|ékot ha|adéktalanu|, március 10-ig
do|gozzák fe|, a továbbiakban pedig a Ve'-ben fog|a|t határidőket maradékta|anu| taftsák be.
A határidőben történő ügyintézés e||enőrzésére a terÜ|eti vá|asztási irodák vezetőit kértem fe|, akik
- egyrészt szúrópróbaszerűen, másrészt az informatikai rendszer je|zései a|apján - a prob|émás
he|yi vá|asztási irodák tevékenységét átVi|ágítják, és e|ősegítik a jogszabá|yi rendeIkezések
betartását'

A kére|mek on|ine benyújtását támogató informatikai a|ka|mazás va|óban nem biztosít átvéte|i
e|ismervényt a kére|em benyújtásakor, Ez azonban nem je|enti azt' hogy a he|yi vá|asztási iroda
figye|men kívÜ|, e|bírá|at|anuI hagyhatna akár egyet|en, onIine benyújtott kére|met ís. Az egyes
kére|mek e|bírá|ása ugyanis az informatikai rendszer keretei között történik, így mindenképpen
kiderÜl, ha egy on|ine beérkezett kére|em elbírá|ására nem/ Vagy csak je|entős késede|emmel
kerÜ| sor.

Á||áspontom szerint egyébként sem |enne indoko|t kÜ|ön tájékoztatást adni a kére|em
beérkezésérő|, hiszen magát a kére|em elbírá|ásáró| szó|ó tájékoztatást is ha|adékta|anuI meg kelI
kÜideni a kére|mező számára.

3. A névjegyzékke| kapcso|atos kére|emben a nem budapesti szü|etésű vá|asztópo|gároknak e|egendő
fe|tÜntetniÜk a te|epÜ|és megnevezését, a kerü|et megadására - mive| ez az adat a személyiadat-
és |akcímnyi|vántartásban nem következetesen szerepe| _ nincs szÜkség' Az on á|ta| je|zett
prob|éma mego|dássa érdekében fe|hvássa| fordu|tam a he|yi vá|asztási irodák vezetőihez annak
érdekében, hogy e szerint az érte|mezés szerint bírá|ják e| a névjegyzékke| kapcso|atos
kéreImeket'
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