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A magyarországi országgyűlési választásokkal kapcsolatos tudnivalókat és a voksolást megelőző
regisztráció fontos részleteit ismertette Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar
megyei elnöke és Nagy József Barna, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács partiumi régióelnöke
Nagyváradon.

Az EMNT és a Néppárt már a kezdetektől – a magyar kormány partnereként – segít az erdélyi
magyaroknak a honosítási folyamatban, s ennek megfelelően kiveszi részét a választásokat
megelőző regisztrációs kampányból is – hangzott el a csütörtöki nagyváradi sajtótájékoztatón.
„Minden magyar állampolgár, aki szeretne szavazni, ám eddig még nem regisztrált a választói
névjegyzékbe, mindenképpen tegye meg, hogy szavazatával részt vehessen a jövő tavasszal
megszervezésre kerülő anyaországi parlamenti választáson” – mondta Csomortányi István, majd
hozzátette: akinek a legutóbbi regisztrációja óta változott bármilyen adata (névváltoztatás
házasságkötés esetén, lakcímváltozás stb.) újra kell regisztráljon. Fontos tudnivaló továbbá, hogy
helytelenül megadott lakcím esetén a levélszavazat nem érkezik meg a kérvényezőhöz. Nagyon sok
panasz érkezett arra is, hogy a román posta a vissza küldött borítékokat nem kézbesítette A
Néppárt Bihar megyei elnöke közölte: biztosabb bemenni az EMNT Demokráciaközpontokba, vagy a
Néppárt irodáiba és helyszínen segítséget kérni az irodák munkatársaitól a regisztrációs adatlap
helyes kitöltésében, akik eljutatják azokat a konzulátusra. A Bihar megyei Néppárt és az EMNT
Nagyváradon minden hétköznap 9-től 17 óráig készségesen segít a regisztrációban a Kálvin utca 1.
szám alatt. Az érmihályfalvi EMNT Demokráciaközpontban is jelentkezhetnek az érmellékiek,
ugyanakkor településenként felkereshetőek a Néppárt helyi képviselői, tanácsosai, önkénteseit és
elnökei, akik tájékoztatják az érdeklődőket a regisztrációs teendőkkel kapcsolatban.

Nagy József Barna, az EMNT partiumi régióelnöke a regisztráció technikai részleteit ismertette.
„Amennyiben úgy döntenének a szavazni kívánó magyar állampolgárok, hogy a Néppárt irodáiban,
illetve az EMNT Demokráciaközpontokban kérnek segítséget a regisztráláshoz, fontos nem
elfelejteniük, hogy ehhez szükség van a magyarországi lakcím kártyája, vagy a honosítási okiratra.”
– mondta Nagy József Barna. Fontos észben tartani továbbá: az a polgár, aki letette az
állampolgársági esküt, még nem regisztrált automatikusan. „Mindenkinek regisztrálni kell, mert az
eskü letétele nem jelent automatikus regisztrációt” – mondta az EMNT régióelnöke.
Csomortányi a sajtótájékoztató végén elmondta: „Az EMNT és a Néppárt arra kér minden magyar
állampolgárt, hogy éljen szavazati jogával. Mindemellett a Néppárt arra bíztat mindenkit, hogy a
jelenlegi kormányt támogassa szavazatával az eddig munka további folytatásában.”
A Magyar Szocialista Párt képviseletében, november 13-án Tóth Bertalan parlamenti frakció vezető
nyilatkozatában magyar és magyar közé éket verő szándékkal különbéget tett határon túl és
anyaországi szavazók között. Ez nem az első eset: a Jobbik Magyarországért Mozgalom hasonló
módon kampányolt tavalyi kvótareferendum kapcsán. A határon túli magyarok szavazati jogát
megkérdőjelező és azt megtámadó magyarországi politikai szándékok kapcsán Csomortányi
elmondta: „A magyarországi választási törvény semmilyen formában nem tesz különbséget az
állampolgárok között, csupán annak függvényében, hogy egy magyar állampolgárnak van-e
Magyarországon állandó lakcíme vagy nincs. Épp ezért teljes mértékben elutasítjuk azt a
hozzáállást, mely megkérdőjelezi szavazati jogunkat, és arra kérünk mindenkit, hogy tartsa be a
magyar választási törvényt.”
Csomortányi István a Jobbik Magyarországért Mozgalom kezdeményezésére elindított bérunió
aláírásgyűjtés kapcsán elmondta: „A Néppárt Bihar megyei szervezete ezúton üdvözli az országos
elnökség azon döntését, hogy a Néppárt semmilyen formában nem támogatja a Jobbik
Magyarországért Mozgalom európai bérunióra vonatkozó aláírásgyűjtési akcióját.”
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