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Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „A választási  eljárásról  szóló  2013.  évi
XXXVI.  törvény módosításáról  a  szavazólapon szereplő névazonos jelöltek problémájának
megoldása érdekében” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2018. évi ..... törvény 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról a szavazólapon szereplő
névazonos jelöltek problémájának megoldása érdekében

1. §

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 157. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

„(1) Ha az egyéni szavazólapon két vagy több azonos nevű választópolgár szerepelne jelöltként, e
jelölteket kérésük szerint vagy a születési évük – nevük után, zárójelben való – feltüntetésével, vagy
-  amennyiben  az  a  nevüktől  eltér  -  közszereplésben  viselt  nevük  feltüntetésével  kell
megkülönböztetni.  Ha két,  azonos nevű, ugyanazon jelölő szervezet által  állított  vagy független
jelölt azonos évben született, e jelölteket

a) a lakcímük szerinti település, ha az is azonos,
b) foglalkozásuk

nevük után, zárójelben való feltüntetésével kell megkülönböztetni a szavazólapon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közszereplésben viselt név feltüntetésének kérése esetén, illetve az (1)
bekezdés b) pontja szerinti esetben a választási iroda felhívására az érintett jelöltek legkésőbb a
felhívástól számított harmadik napon nyilatkoznak a szavazólapon feltüntetendő közszereplésben
használt nevükről vagy foglalkozásukról.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Számos  választáson  felmerült  az  az  anomália,  amikor  a  választáson  elinduló
képviselőjelölteket névazonosság esetén csak a születési dátum különböztetett meg egymástól.
A választópolgártól nem várható el, hogy a jelölt közéleti tevékenységéhez nem közvetlenül
hozzátartozó adatokkal – ilyen a születési dátum is – tisztában legyen, s ez alapján meg tudja
egymástól különböztetni a képviselőjelölteket. A választói tájékozódás elősegítése és ezáltal a
választás  legitimitásának  erősítése  érdekében  indokolt  lehetővé  tenni  egyéb  –  a
képviselőjelöltek  közötti  különbségtételt  egyszerűsítő  –  ismertetők  szavazólapon  történő
feltüntetését. Ilyennek tekinthető a képviselőjelölt közéletben ismert nevének a feltüntetése is.

Részletes indokolás

1. § 

A mindenki által ismert, közszereplésben használt nevek, illetve úgynevezett "ragadványnevek"
szavazólapon történő használatát lehetővé tevő rendelkezés.

2. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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