
 
 
 
 

 

 

Az ENEMO Nemzetközi Választási Megfigyelő Missziót küldött a 2022-es magyarországi 

országgyűlési választások megfigyelésére 

 

Budapest, 2022 február 24 – A Választási Megfigyelő Szervezetek Európai Hálózata (ENEMO) a 

Nemzeti Választási Iroda hivatalos akkreditációját követően 7 nemzetközi választási szakértőből és 10 

hosszútávú megfigyelőből álló választási megfigyelő missziót küldött az április 3.-i parlamenti 

választásokra. A választás napján az ENEMO a szavazóhelyiségek megnyitását, a szavazást, a számlálást 

és az összesítés folyamatát is figyelemmel kíséri. Országszerte körülbelül 200 rövidtávú megfigyelő 

kihelyezésére számítunk.  

2001-es megalakulása óta, 39 misszióval a háta mögött, ez az ENEMO első választási megfigyelő missziója 

Magyarországon.  

 

A 2022-es országgyűlési választások megfigyelésével az ENEMO célja, hogy növelje a választások 

átláthatóságát, hitelességét és integritását. Az ENEMO tájékoztatja a nyilvánosságot a választások 

lebonyolítására vonatkozó megállapításairól, az abból levonható következtetésekről, valamint a nemzetközi 

szabványokkal és a vonatkozó hazai jogszabályokkal való összeegyeztethetőségéről. Ennek megfelelően, 

az ENEMO Nemzetközi Választási Megfigyelő Misszója hozzájárul a választási eredmények iránti 

közbizalom növeléséhez.  

A kiküldetés során a misszió a választások valamennyi aspektusát figyelemmel kíséri, beleértve a politikai 

környezetet és a választást megelőző kampányt, a jelöltek regisztrációját, a médiakörnyezetet, a választást 

irányító szervek tevékenységét és döntéseit, a kampányfinanszírozást, a választási viták rendezését, illetve 

minden egyéb, a választásokhoz kötődő kérdést.  

Az átfogó és pontos információk megszerzése érdekében, az ENEMO küldetése során a választásokban 

érintett valamennyi releváns helyi és nemzetközi féllel találkozókat szervez. Ide tartoznak a választást 

irányító szervezetek, a politikai pártok és jelöltjeik, az állami hatóságok, a civil társadalmi szervezetek, a 

média képviselői, külföldi nagykövetségek, és a nemzetközi szervezetek stb.  

Az elvégzett megfigyelések és a lefolytatott értekezletek alapján az ENEMO Nemzetközi Választási 

Megfigyelő Missziója először március közepén közöl egy jelentést, majd a választás napját követően egy 

előzetes megállapításokat tartalmazó beszámolót, két hónappal a választási eredmények hivatalos 

kihirdetése után pedig egy zárójelentést ad ki. A választási folyamat értékelése és a kialakult nemzetközi 

és helyi szabványokkal való összeegyeztethetősége mellett a zárójelentés ajánlásokat is megfogalmaz a 

jogszabályi keretek és gyakorlat javítására.  



 
 
 
 

 

 

Az ENEMO magyarországi országgyűlési választásokra érkező Nemzetközi Választási Megfigyelő 

Missziója a National Endowment for Democracy (NED) anyagi támogatásával valósul meg.  

Az ENEMO egy nemzetközi civil szervezet, amely 17 közép-és kelet-európai, valamint közép-ázsiai ország 

21 nemzeti civil szervezetének hálózatát képviseli, amelyből két ország az Európai Unió tagja. Az ENEMO 

elfogadta a 2005-ös Nemzeti Választási Megfigyelés Elveinek Nyilatkozatát, valamint az Állampolgári 

Szervezetek Pártoktól Független Választási Megfigyelésének Általános Elveit. 

 

További információkról a hivatalos oldalunkon www.enemo.eu vagy kollégánktól tájékozódhat. Ez utóbbi 

esetben kérem keresse Dubravka Tomic, Logisztikai és Pénzügyi munkatársunkat, telefonszám: 

+36202904596 vagy e-mail: Dubravka.tomic@enemo.eu   

http://www.enemo.eu/
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