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2006. évi . . . törvény
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról

1.§

Képviselői önálló indítvány

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban : Ve.) 111 . §-a helyébe a
következő rendelkezés lép :

„111 . § (1) A választópolgár csak a lakóhelyén szavazhat ."

A Ve. a következő új 1-11/A. §-sal egészül ki :

„111/A. § (1) A választópolgár a szavazólapot a szavazatszámláló bizottság előtt
urnába helyezi .
(2) Ha a választópolgár a szavazólapnak az urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a
szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság
bevonja, helyébe új lapot ad ki, és ezt a tényt a jegyzőkönyvben rögzíti . A bizottság a
rontott szavazólap helyett újat - személyenként - csak egyszer adhat ki ."

2. §

3. §

(1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba .
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Ve . 16. § (2) bekezdés c)
pontjának „vagy a 104. §" szövegrésze, továbbá 104. §-a .
(3) Ha a választópolgár a lakóhelyén túl tartózkodási hellyel is rendelkezik, úgy az
önkormányzati választások napján a közforgalmú tömegközlekedési eszközöket egyszeri
alkalommal ingyenesen veheti igénybe a tartózkodási helye és a lakóhelye, illetve a lakóhelye
és a tartózkodási helye közötti utazás során .
(4) Felhatalmazást kap az igazságügyi és rendészeti miniszter valamint a gazdasági és
közlekedési miniszter, hogy a tartózkodási hellyel is rendelkező választópolgároknak az
önkormányzati választás napján a tartózkodási hely és a lakóhely, illetve a lakóhely és a
tartózkodási hely közötti ingyenes utazásának részletes szabályait rendeletben szabályozzák .



Indokolás

Általános indokolás

A 2006-os választások tapasztalataiból kiindulva megállapítható, hogy a választási eljárási
törvény legutóbbi átfogó módosításakor nem sikerült minden, a választások lebonyolítása
során gyakorlatban felmerülő problémát megoldani . Néhány kritikus kérdésre, többek között a
láncszavazásra és az igazolással történő szavazásra az Országos Választási Bizottság is
kifejezetten felhívta a jogalkotó figyelmét . A javaslat a fenti hiányokat kívánja orvosolni .

Részletes indokolás

1 . §-hoz

A helyi önkormányzás joga a településeken (megyékben) élő választópolgárok közösségét
megillető jogosultság, mely a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló,
demokratikus intézését, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlását jelenti .
Nincs tehát alkotmányos indoka annak, sőt inkább aggályosnak tartható, hogy az a
választópolgár, aki csak ideiglenesen tartózkodik valamely településen, az az ideiglenes
tartózkodási helyén szavazhasson annak a közösségnek a képviselőtestületéről és
polgármesteréről, amelyhez egyébként tartósan semmiképpen sem kötődik .

Éppen ezért a javaslat - annak 3 . §-ában egyébként megkönnyítve a választások napján a
lakóhelyre történő utazást - vissza kíván térni a Ve . 61 . § (2) bekezdése szerinti általános
szabályozáshoz, megerősítve, hogy önkormányzati választás során, a tartózkodási helyen nem,
csak a lakóhelyen lehet szavazni .
A Ve. 61 . § (2) bekezdése ugyanis jelenleg is fő szabályként mondja ki, hogy szavazni
kizárólag személyesen, és - a törvényben említett kivételekkel - csak a választópolgár
lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet .

A Ve. hatályos szabályozása ugyanakkor nem képes megakadályozni a választók olyan
tudatos és szervezett mozgatását, amely a választások eredményének tudatos befolyásolását
célozza. Emiatt sérülhet a jogbiztonság alkotmányos elve . A javaslat ezért a tartózkodási
helyen történő szavazás kiiktatásával - miután az alkotmányosan egyébként sem indokolt - fel
kívánja számolni az alkotmánysértő választási migráció lehetőségét .

A javaslat ezeknek az elveknek és a fent felsorolt jogszabályi rendelkezéseknek való
megfelelés jegyében készült .

2. §-hoz

Az Országos Választási Bizottság elnöke a 2006 . évi országgyűlési választások
lebonyolításáról készült beszámoló parlamenti vitájában az ún . láncszavazással kapcsolatban
is észrevételeket tett . Felhívta az Országgyűlés figyelmét arra, hogy a szavazás módjáról a
hatályban levő megoldástól eltérő, nagyobb biztonságot nyújtó szabályozás jogalkotási
feladat .
A Ve. céljaként elsősorban azt emelte ki, hogy az megfelelően biztosítsa az Alkotmányban
garantált általános és egyenlő választójogot, a közvetlen és titkos szavazás feltételeit, valamint
a választójog demokratikus gyakorlását . Ennek érdekében a Ve . számos garanciális jellegű
szabállyal igyekszik megakadályozni a választási visszaéléseket, illetve alapelvi szinten



rögzíti a választásban résztvevők számára a választás tisztaságának megóvását, a választási
csalás megakadályozását .

A régóta sejtett, de csak 2006-ban bizonyítottá vált választási csalási módszer (láncszavazás)
megakadályozásához azonban a hatályos szabályok nem nyújtanak megfelelő garanciákat,
ezért szükséges a törvény módosítása . E módszer alkalmazásának kizárását szolgálja a javaslat
2. §-a, amely a boríték használatának elhagyásával kívánja rendezni a problémát .

A javaslat azért azt a jogtechnikai megoldást választja, hogy az csak az önkormányzati
választásokra vonatkozó ún . különös részi szabályok között rendezi ezt a kérdést, mert a Ve .
hatályos szabályozása 2009. december 31-én amúgy is hatályát veszti, így addig
mindenképpen egy átfogó felülvizsgálatát kell elvégezni a törvénynek, figyelemmel egyébként
az igazolással szavazás és a boríték használat általános szabályozási igényének problémájára
is .
A javaslat arra tesz indítványt, hogy a szavazó csak az összehajtott szavazólapot - boríték
nélkül - dobja be az urnába. A Ve. - az általános szabályok között - a 72 . § (3) bekezdés
második mondatának utolsó fordulatában arról is rendelkezik, hogy a szavazatszámlálás során
az üres borítékot figyelmen kívül kell hagyni . Tekintettel arra, hogy a javaslat az általánostól
eltérő, speciális szabályként fogalmazza meg az önkormányzati választások megtartása során
a boríték elhagyását, a fent említett jogszabályi rendelkezés az önkormányzati választások
során értelemszerűen nem alkalmazandó .

A 2006-os országgyűlési választások során a láncszavazás kapcsán felmerült problémák
kezelésére - még 2006. március 29 . napján - tartott egyeztetésen, a politikai élet szereplői
között egyébként már szóbeli megállapodás jött létre a boríték használatának kiiktatásáról . A
választások közelsége miatt akkor azonban már törvényi megoldás nem születhetett .
A nyári rendkívüli ülésszak viszont alkalmas arra, hogy az egyeztetésen kinyilvánított
politikai szándékot valóra váltsák a parlamenti pártok . Az önkormányzati választások három
hónap múlva lesznek, ennyi idő alatt a jogalkalmazók akadálytalanul felkészülhetnek az új
rendelkezés alkalmazására .

A javaslat - összefüggésben az 1 . § rendelkezéseivel - a tartózkodási hellyel rendelkezők
esetében meg kívánja könnyíteni a választójog gyakorlását a lakóhelyen történő szavazás
során, ezért a választás napján ingyenes utazási lehetőséget kíván biztosítani a
választópolgárok számára . Ezzel lehetővé válik az alkotmányos jog akadálytalan gyakorlása a
tartózkodási hellyel rendelkezők számára .

Budapest, 2006 . június 30 .

dr. Répássy Róbert
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

3 . §-hoz

dr. Salamon László
Kereszténydemokrata Néppárt

dr. Kontrát Károly
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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994. (I)C 30.) OGY határozat 85 . §-a alapján
törvényjavaslatot nyújtottunk be „a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
módosításáróP' .

A Házszabály 99 . § (1) bekezdése alapján javaslatot teszünk a törvényjavaslat sürgős
tárgyalására.

Indokolás

A nyári rendkívüli ülésszak alkalmas arra, hogy az országgyűlési választásokat megelőzően a
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosítása kapcsán á politikai pártok által már
egybehangzóan kinyilvánított politikai szándékot törvénybe iktassa az Országgyűlés . Az
önkormányzati választásokra három hónap múlva kerül sor, így még elegendő idő áll a
jogalkalmazók rendelkezésére, hogy zavartalanul készüljenek fel az új rendelkezés
alkalmazására .

A Házszabály 92. § (3) bekezdése alapján szükséges legalább 50 képviselő támogató aláírását
mellékelten csatoljuk .

Budapest, 2006 . június 30 .

dr. Répássy Róbert
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

dr. Salamon László
Kereszténydemokrata Néppárt

dr. Kontrát Károly
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