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A bejelentés tartalmi
kivonata
Bejelentő azt kifogásolja,
hogy Magyarországon élő
magyar
állampolgárként,
számos hivatalos beadvány
esetében (pl: MOK, Bíróság)
két tanúval kell igazolnia,
hogy a kitöltött és saját
kezűleg aláírt nyomtatvány
valóban Tőle származik.
Ugyanakkor
a
magyar
országgyűlési
képviselők
megválasztásakor a külhoni
kettős
állampolgárok
minden azonosítás nélkül,
levélben érvényes szavazatot
tudnak leadni. Bejelentő
kérte az – álláspontja szerint
– alaptörvény ellenes jogi
helyzet orvoslását.

Státusz
lezárt

Vizsgálat eredménye
Az ügyben eljárásra jogosult Igazságügyi Minisztérium a közérdekű bejelentésben foglaltakat megvizsgálta.
Megírta, hogy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 323. §
alapján a közokirat olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más
hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon
állított ki. A közokiratot az ellenkező bizonyításáig valódinak kell tekinteni, a bíróság azonban az okirat
kiállítóját hivatalból is felhívhatja nyilatkozattételre az okirat valódisága tekintetében. A teljes bizonyító
erejű a magánokiratra vonatkozó szabályozást a Pp. 325. § (1) bekezdéséből idézte. Az egyszerű
magánokirat szabályai szerint, a magánokirathoz - ha azt nem a 325. § (1) bekezdése szerint állították ki nem fűződik törvényi vélelem, és annak bizonyító erejét a bíróság a bizonyítás általános szabályai szerint a
tárgyalás és a bizonyítás összes adatának figyelembevételével állapítja meg, kivéve, ha jogszabály az adott
magánokirat bizonyító erejét másként szabályozza, vagy az okirati bizonyításhoz meghatározott alakban
kiállított okiratot ír elő. A különböző eljárásokban az adott szervre vonatkozó eljárási szabályok határozzák
meg, hogy milyen okirati formában kell benyújtani az iratokat.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján (a továbbiakban: Vtv.) érvényesen szavazni
csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet. Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti,
illetve lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. A levélben szavazók
névjegyzékébe felvett választópolgár levélben szavazhat. A szavazási levélcsomag tartalmazza: a levélben
szavazás szavazólapját, választópolgár azonosításához szükséges nyilatkozat nyomtatványát (a
továbbiakban: azonosító nyilatkozat), a levélben szavazás szavazólapjának borítékját (a továbbiakban: belső
boríték), a postára adás esetére bérmentesített borítékot (a továbbiakban: külső boríték), és a szavazás
módjáról szóló tájékoztatást. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok szavazatát
tartalmazó szavazási iratok ellenőrzését a Nemzeti Választási Iroda végzi, és legkorábban a szavazást
megelőző hatodik napon kezdheti meg. A választási bizottság tagja, a Vtv. 245. § (2), illetve (3) bekezdése
szerinti megfigyelő, valamint a nemzetközi megfigyelő a szavazási iratok ellenőrzésének teljes folyamatát
figyelemmel kísérheti. A választási iroda megvizsgálja a határidőben beérkezett szavazási iratokat. A
szavazási iratok vizsgálata során a választási iroda a beérkezett szavazási iratot - a szavazólapot tartalmazó
belső boríték felbontása nélkül - ellenőrzi. Az azonosító nyilatkozat tartalmát a választási iroda a levélben
szavazók névjegyzéke alapján ellenőrzi. A Nemzeti Választási Iroda az azonosító nyilatkozat tartalmát
szükség esetén a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány nyilvántartásában közvetlen
adathozzáféréssel, illetve a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban is ellenőrzi.
Érvénytelen a szavazási irat, ha a válaszboríték nincs lezárva; ha a válaszborítékból hiányzik az azonosító
nyilatkozat vagy a belső boríték; ha a válaszborítékban - ugyanazon választáson - több belső boríték van;
ha a belső boríték nincs lezárva; ha a nyilatkozat hiányosan tartalmazza a választópolgár adatait, vagy nem
tartalmazza a választópolgár aláírását; ha a polgár nem szerepel a levélben szavazók névjegyzékében; ha a
választópolgár már leadott szavazási iratot; ha a választópolgárnak az azonosító nyilatkozaton feltüntetett
adatai - a (4) bekezdés szerinti eltérés kivételével - eltérnek a (2) bekezdés szerinti névjegyzékben, illetve
nyilvántartásban szereplő adataitól; végül ha a szavazási irat elkésett.

