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Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „A nemzetiségi  névjegyzékben  szereplő
választópolgárok  szavazatának  titkosságával  összefüggő  törvénymódosításokról”  címmel  a
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2017. évi ..... törvény 

A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazatának titkosságával
összefüggő törvénymódosításokról

1. §

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban Vjt.) 12.
§ (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) nemzetiségének listájára, vagy egy pártlistára szavazhat.”

2. §

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 256. § a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  A  nemzetiségi  listás  szavazásra  szolgáló  szavazólapon  szerepel  azon  nemzetiségi
önkormányzat  által  állított  lista,  amelyhez  a  választópolgár  tartozik,  illetve  az  összes  országos
pártlista.”

3. §

E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

E törvény 1. § és 2. §-a az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és a 2. cikk (1) és (2) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.
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Általános indokolás

Azoknak a választópolgároknak, akik valamelyik nemzetiségi önkormányzat által állított listára
kívánnak  szavazni  az  országgyűlési  képviselők  választásán,  előzetesen  kérvényezniük  kell  a
nemzetiségi  választópolgárként  történő  névjegyzékbe  vételüket.  Ennek  következményeként  a
szavazáskor  olyan  listás  szavazólapon  voksolnak,  amelyen  csak  a  nemzetiségükhöz  tartozó
nemzetiségi önkormányzat listája szerepel.

Ez az eljárás súlyosan megsérti az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott titkos
szavazáshoz  való  jogukat,  hiszen  mivel  a  szavazólapon  nem  szerepel  csak  egy  választási
lehetőség, egyértelműen beazonosítható, hogy a megjelent nemzetiségi választó milyen listára
szavazott.

Sérül  továbbá  a  szintén  az  Alaptörvény  2.  cikk  (1)  bekezdésében  megfogalmazott  egyenlő
választójog és a szabad akaratnyilvánítás elve is, hiszen a nemzetiségi választópolgárként történő
névjegyzékbe  vételi  kérelmet  a  választást  megelőző  15  napig  kell  eljuttatni  a  választási
szervekhez. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nemzetiségi választópolgároknak legkésőbb 15
nappal  a  választások  előtt  meg  kell  hozniuk  a  döntést  arra  vonatkozóan,  hogyan  kívánnak
szavazni, ellentétben a többi választóval, akik a szavazólap tényleges kitöltéséig dönthetnek. A
nemzetiségi  szavazók  azonban  a  szavazófülkében  már  nem  nyilváníthatják  ki  szabadon  az
akaratukat – a listás szavazásra vonatkozóan –, mert köti őket a nemzetiségi névjegyzékbe vételi
kérelmük.

A javaslat  értelmében minden listás szavazólapon szerepelhetnének az országos pártlisták.  A
nemzetiségi választópolgárként névjegyzékbe vett szavazók továbbra is csak nemzetiségi listára
vagy csak országos pártlistára szavazhatnának, azonban ezt a döntést, mint mindenki más, ők is a
szavazófülkében hozhatnák meg. Szintén érvényesülne a szavazás titkossága, hiszen így nem
egyértelmű más személy számára, hogy a szavazólapot hogyan töltötték ki.

Részletes indokolás

1. § 

A javaslat  értelmében  a  nemzetiségi  választópolgárként  névjegyzékbe  vett  szavazó  nemcsak
nemzetiségi  lista  hiányában,  de  saját  döntése  szerint  voksolhat  pártlistára  is  –  de  ebben  az
esetben lemond a nemzetiségi listára leadható szavazatáról.

2. § 

A  javaslat  értelmében  a  nemzetiségi  listás  szavazásra  szolgáló  szavazólapon  nemcsak  a
nemzetiségi önkormányzat listája szerepel, hanem az összes országos pártlista, ezzel biztosítva a
szavazat titkosságának, a szavazat egyenlőségének és a szabad akaratnyilvánításnak az elvét.

2



3. § 

Hatályba léptető rendelkezés.

4. § 

Sarkalatossági záradék.
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