Tisztelt Képviselő Asszony!
Tisztelt Képviselő Úr!
Bizonyára Ön is értesült a Political Capital Institute 2008. november 11-én nyilvánosságra
hozott kezdeményezéséről, melynek célja azt elérni, hogy a legkésőbb 2010-ben esedékes
általános országgyűlési választásokat alkotmányos szempontból megkérdőjelezhetetlen
keretek között bonyolítsák le. Ahogy minden politikai erőnek, az Ön pártjának is érdeke, hogy
választási sikerét ne kísérje jogbizonytalanság, annak legitimitása ne képezhesse vita tárgyát.
Ezt a célt szolgálja, hogy felhívtuk a figyelmet a választókerületek aránytalanságából fakadó
alkotmánysértő állapotra, és ugyanez vezérel minket most is, amikor egy újabb, a
választójogot veszélyeztető mulasztásos alkotmánysértésre figyelmeztetünk.
A Magyar Köztársaság alkotmányos intézményei számos hibával működtek az elmúlt több
mint másfél évtizedben. A hibák jelentős része azonban kijavítható anélkül is, hogy szükség
lenne gyökeres átalakításokra, és ez mindenképpen az alkotmányos berendezkedésünk
érdeme. A választási rendszer egyike ezeknek az intézményeknek, de az egyik legfontosabb
is, hiszen végső soron arról van szó, hogy a választók alkotmányosnak látják-e a kapcsolatot
leadott voksuk, valamint az Országgyűlés összetétele között.
Kérem, engedje meg, hogy egy olyan problémára hívjuk fel a figyelmét, amelynek
megoldásával Ön is sokat tehet az alkotmányos intézményrendszerbe vetett bizalom
erősítéséért, valamint azért, hogy az Ön által végzett munkát minél inkább elismerhessék a
választók.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényt átfogó jelleggel módosító 2005. évi
LXXXI. törvény 63. § (3) bekezdése 2009. december 31-én hatályon kívül helyezi a
külföldön történő szavazásra vonatkozó rendelkezéseket, minek következtében a
külképviseleti szavazás egész intézménye veszélybe kerül. Az Alkotmánybíróság 54/2008.
(IV. 24.) határozatában 2008. december 31-ig adott időt az Országgyűlésnek, hogy alkossa
meg az új szabályozást, de félő, hogy a parlament újabb mulasztásos alkotmánysértő állapotot
idéz elő. Azzal a kéréssel fordulunk tehát Önhöz, hogy tegyen meg mindent a helyzet
mielőbbi rendezése érdekében.
Megítélésünk szerint nincs lehetőség a szabályozás hatályának meghosszabbítására, mivel az
Alkotmánybíróság kimondta, hogy biztosítani kell azoknak a választóknak is a szavazás jogát,
akik nem tartózkodnak Magyarországon a választás napján, illetve nem tartózkodnak
külföldön a külképviseleti szavazás napján. Ez a megkötés elkerülhetetlenné teszi egy a
jelenleginél korszerűbb szabályozás megalkotását, ami számtalan részletkérdést felvet,
megoldása hosszadalmas szakmai és politikai egyeztetést igényel. Annak érdekében, hogy a
választópolgárok egy 2004 óta meglévő jogukat ne veszíthessék el, a külképviseleti szavazás
újraszabályozásának folyamatát haladéktalanul meg kell megkezdeni.
Fontos azt is látnunk, hogy bár viszonylag kevesen éltek eddig szavazati jogukkal külföldön,
nem mennyiségi, hanem minőségi és bizalmi kérdésről van szó. Kérem, tekintse a
külképviseleti szavazást olyan megoldandó problémának, amelynek szimbolikus
következménye jóval nagyobb tényleges hatásánál. Az Országgyűlésnek minél előbb
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rendeznie kell ezt a kérdést, hogy a választók lássák, van miért bízniuk alkotmányos
berendezkedésünkben.
A Political Capital Institute független, de nem értéksemleges közéleti elemző és tanácsadó
intézetként a parlamentáris demokrácia intézményeinek és kultúrájának erősítésében érdekelt.
Meggyőződésünk, hogy azok a problémák, amelyekre ebben a levélben is felhívjuk a
figyelmet, kellő politikai előrelátással megoldhatóak, és minden parlamenti pártnak és
országgyűlési képviselőnek érdekében is áll a minél körültekintőbb megoldás.
Bízva abban, hogy megelőzhető egy újabb mulasztásos alkotmánysértő állapot hosszadalmas
fenntartása, üdvözlettel,

Budapest, 2008. november 26.
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