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2013. évi . . . törvény

Büntető Törvénykönyvrő l szóló 2012 . évi C. törvénynek a láncszavaztatá s
megfékezéséhez és a választások tisztaságának fokozottabb védelméhez szüksége s

módosításáró l

1. §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012 . évi C. törvény 350 . §-a a következő szöveggel lép
hatályba:

„350 . (1) Aki a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó választás, népszavazás ,
népi kezdeményezés vagy európai polgári kezdeményezés során

a) a jelölési eljárás szabályait megszegve erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel vagy
anyagi juttatással szerez ajánlást ,
b) népszavazás kezdeményezése, népi kezdeményezés vagy európai polgári kezdeményezé s
indítványozása érdekében erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel vagy anyagi juttatással
szerez aláírást ,
c)jogosultság nélkül szavaz,
d) jogosulatlanul aláír, hamis adatokat tüntet fel ,
e) arra jogosultat a választásban, a népszavazásban, a népi kezdeményezésben vagy az
európai polgári kezdeményezésben akadályoz, vagy erőszakkal, fenyegetéssel ,
megtévesztéssel, illetve anyagi juttatással befolyásolni törekszik ,
f) megsérti a választás vagy a népszavazás titkosságát, különösen ha szavazólapot a
szavazóhelyiségbő l kihoz, vagy a más személy által szavazóhelyiségb ől kihozott szavazólapot
átvesz, továbbá szavazólapot másnak átad ,
g) meghamisítja a választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés vagy az európai polgár i
kezdeményezés eredményét,
h) a jelölési eljárás során az ajánlásáért, illetve a népszavazás kezdeményezése, nép i
kezdeményezés vagy európai polgári kezdeményezés indítványozása során az aláírásáér t
anyagi juttatást fogad el,
i) szavazatát anyagi juttatás nyújtásától teszi függővé, és erre tekintettel anyagi juttatást fogad
el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő .
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként
történő nyilvántartásba vételhez szükséges nyilatkozatában korábbi nemzetiség i
önkormányzati képviselőjelöltségére vonatkozóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz .
(3) Aki az (1) bekezdés a) - h) pontjaiban meghatározott bűncselekmények elkövetésére más t
rábír, arra felhív, vagy bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ez t
könnyítő feltételeket biztosítja, annak szervezésében részt vesz, egy évtől öt évig terjedő
szabadságveszéssel büntetendő .
(4) Aki a (3) bekezdésben meghatározott módon követi el a b űncselekményt, és annak
eredményeként legalább tíz választópolgár szavazata vonatkozásában sérül a választás, vagy a
népszavazás, vagy a népi kezdeményezés vagy az európai polgári kezdeményezés rendje ,
kettő évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő . ”

2.

Ez a törvény 2013 . július 1-jén lép hatályba, és az azt következő napon hatályát veszti .



Indokolás

Általános indokolás

Számos településen felmerült, hogy egyesek láncszavazással befolyásolták a választásokat .

A jelenlegi törvényi szabályozás megfogalmazása nem kellően pontos ahhoz, hogy a
jogsértőkkel szembeni hatékony fellépés biztosított legyen . Az is elmondható, hogy
nyilvánvalóan a közbizalmat és a közhatalom elnyerésének tisztességes útját, mint a
büntetőjog által védett jogi tárgyat kevésbé veszélyeztetik azok az elkövet ők, akik áruba
bocsátják voksukat, mint azok, akik ezt szervezetten „megvásárolják” . Jelenleg ugyanazon
büntetési tétel vonatkozik mind a két elkövetési magatartásra, ami nyilvánvalóan minde n
tisztességes polgár jogérzékét sérti . Ezzel az egész politikai elitre a cinkosság gyanúja vetül .

Ez a javaslat lehetőséget biztosít arra, hogy az eljáró nyomozóhatóság egyértelm űen
beazonosíthassa a láncszavazások különböző szereplő it . A szerepek közül a láncszavazások
szervezőire magasabb büntetési tételt szab, értékelve a társadalomra veszélyesebb
cselekményüket. A javaslat minősített esetként szabályozza azt az esetet, amikor legalább 1 0
választópolgár tekintetében bekövetkezett a választás, vagy a népszavazás, vagy a nép i
kezdeményezés vagy az európai polgári kezdeményezés rendjének sérelme, mint eredmény.
Itt is fokozottabban érvényesülhet mind a generális, mind a speciális prevenció, mert a z
eredmény bekövetkeztéhez magasabb büntetési tétel kapcsolódik .

A három büntetési tétel különbözősége a felderítést könnyíti meg, hiszen az (1) bekezdésbe n
szabályozott alapeset elévülése után ezen elkövet ői kör saját maga vonatkozásában
büntetőjogi következmények nélkül tehet tanúvallomást a társadalomra veszélyeseb b
szervező i körre .

Részletes indokolás

Az I . §-hoz

Az általános indoklásban foglalt jogelvek érvényesülése érdekében a 2013 . július 1-jén
hatályba lépő új Büntető Törvénykönyv módosítása szükséges .

A 2. §-hoz

A törvény hatálybalépését jogtechnikai okokból az új Btk . hatálybalépéséhez szükséges
igazítani .



országgyűlési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján — benyújtom a
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a láncszavaztatás
megfékezéséhez és a választások tisztaságának fokozottabb védelméhez szüksége s
módosításáról szóló törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat indokolását csatolom .

Budapest, 2013 . március

Sneider Tamás
Jobbik

Szabó Gábor
Jobbik

Hegedis Lórántné
Jobbik
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