Kvótanépszavazás: az EMNT segít a levélszavazatok
begyűjtésében
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Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezete segít a magyar állampolgársággal
rendelkező erdélyieknek az október 2-án esedékes magyarországi népszavazást
megelőző regisztrációban, valamint a levélszavazatok begyűjtésében – mondták a
szervezet képviselői szerda délelőtti sajtótájékoztatójukon.

Az eseményen Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke, valamint Tiboldi László és Hupka Félix,
a szervezet alelnökei adtak tájékoztatást a szavazás részleteiről, valamint elmondták: az EMNT
népszerűsítő kampányba is kezd annak érdekében, hogy mindenki számára világossá váljon a
szavazás módszertana.
„Tőkés László, az EMNT elnöke már augusztusban kiadott közleményében rávilágított a
kvótanépszavazás politikai vetületeire, kifejtve az EMNT álláspontját is, így a voksolásig hátralévő
három hétben leginkább arra szeretnénk koncentrálni, hogy a szavazás mikéntjéről tájékoztassuk
az erdélyieket, s tudatosítsuk: számíthatnak segítségünkre úgy a regisztráció, mint a szavazatok
begyűjtése során” – mondta Sándor Krisztina. „A 2014-es magyarországi parlamenti választásokhoz
hasonlóan, idén is szeretnénk megkönnyíteni az erdélyi magyar állampolgárok dolgát, s felvállaljuk,
hogy eljuttatjuk szavazatukat a külképviseletekhez, így nem kell postázniuk a szavazatokat
tartalmazó borítékokat, sem elutazniuk a kolozsvári vagy csíkszeredai konzulátusig” – jelentette ki
az EMNT ügyvezető elnöke. Sándor Krisztina hozzátette: az Erdély-szerte működő
Demokrácia-központok munkatársaihoz bárki bizalommal fordulhat segítségért, az irodahálózat

elérhetőségeit pedig megtalálhatják az EMNT honlapján (www.emnt.org). A sajtótájékoztatón
elhangzott: a Demokrácia-központok alkalmazottai és az önkéntesek igyekeznek eljutni minden
településre, ahol kapcsolatembereket keresnek, akik segítenek helyben a szavazatok
begyűjtésében. Emellett a szavazatát tartalmazó lezárt borítékot pedig bárki beviheti a hozzá
legközelebb lévő Demokrácia-központba. „Ez alkalommal is az Erdélyi Magyar Néppárt helyi
önkormányzati képviselőivel partnerségben dolgozunk, s az a célunk, hogy legkésőbb szeptember
30-ig begyűjtsük a levélszavazatokat. Ahogy az EMNT-sek, úgy a néppárti tanácsosok és helyi
tisztségviselők is készek segítséget nyújtani” – mondta Sándor Krisztina.
Hupka Félix felhívta a figyelmet arra, hogy kiemelten fontos a magyarországi okmányokban
(lakcímkártya, útlevél, honosítási okirat) szereplő adatok pontos feltüntetése a szavazólaphoz
mellékelt űrlapon, hiszen a két évvel ezelőtti parlamenti választások alkalmával számos hibás
űrlapot küldtek be az erdélyiek, s ezért szavazatukat is érvénytelenítették. Hupka elmondta: a
közép-erdélyi régióban – más erdélyi területekhez hasonlóan – szintén körutakat szerveznek,
melyek során a választók segítségére lesznek a regisztrációban és a szavazatok begyűjtésében.
„Az előttünk álló népszavazás közös nemzeti ügy, s ahogy 2014-ben – amikor az EMNT munkatársai
és önkéntesei több mint 100 ezer regisztrációban segítettek és 70 ezer szavazatot gyűjtöttek be –
úgy idén is fontosnak tartjuk, hogy mindent megtegyünk a voksolás sikeréért” – mondta Tiboldi
László. Az EMNT alelnöke hozzátette: mivel a magyarországi terminológia eltér a Romániában
ismerttől, ezért fontos felhívni a közvélemény figyelmét arra, hogy a Hupka által is említett
nyilatkozat aláírásakor a teljes nevet fel kell tüntetni, s nem elégséges a dokumentum szignózása.
Tiboldi azt is elmondta, hogy a szavazólapon csak egy jel lehet (vagy az „Igen” vagy a „Nem”
rubrikában – kereszttel jelölve), a lapot pedig a Magyar Választási Irodától kézhez kapott kisméretű
borítékba kell elhelyezni, azt pedig az azonosító nyilatkozatot tartalmazó nagyobb borítékba kell
betennie a választóknak. Az EMNT tisztségviselői ugyanakkor arra kérték a szavazókat, hogy ne a
román posta – gyakran megbízhatatlan – szolgáltatásait igénybe véve juttassák el a konzulátusok
valamelyikére szavazatukat, hanem éljenek az EMNT által kínált lehetőséggel, s szavazatukat
általuk juttassák el az illetékes szervekhez.
A sajtótájékoztató végén Sándor Krisztina elmondta: hamarosan kommunikációs kampányt
indítanak a szavazás részleteinek ismertetése érdekében, újságírói kérdésre válaszolva pedig
kijelentette, az EMNT a begyűjtés során nem befolyásolja a szavazók döntését, a szervezet
álláspontja már rég közismert, így főként technikai segítséget nyújtanak a népszavazás erdélyi
lebonyolításában. Az ügyvezető elnök hangsúlyozta: amennyiben bárkinek kérdése van a
regisztrációval vagy a szavazás bármely más részletével kapcsolatban, az bátran fordulhat az
EMNT-irodák munkatársaihoz.
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