
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/19219.

Benyújtás dátuma: 2017-12-21 14:24

Parlex azonosító: TOIPYLWM0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása
Benyújtó: Dr. Hadházy Ákos (LMP), Dr. Szél Bernadett (LMP), Ikotity István (LMP)
Törvényjavaslat címe: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek a levélben 
történő szavazás kiterjesztéséhez szükséges módosításáról 

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvénynek a levélben történő szavazás kiterjesztéséhez szükséges módosításáról” címmel a
mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani.



2017. évi ..... törvény 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek a levélben történő szavazás
kiterjesztéséhez szükséges módosításáról

1. §

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 266. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

„266. §

(1)  A Nemzeti  Választási  Iroda  kérelmére  felveszi  a  levélben  szavazók  névjegyzékébe  azt  a
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt, aki szerepel a központi névjegyzékben.

(2)  A  helyi  választási  iroda  kérelmére  felveszi  a  levélben  szavazók  névjegyzékébe  azt  a
magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárt, aki életvitelszerűen külföldön tartózkodik. Az
életvitelszerű külföldön tartózkodást a választópolgár a külföldi lakcímének igazolásával vagy a
külföldön,  illetve nemzetközi  szervezet  szociális  biztonsági  rendszerében létrejött  biztosításának
fennállásával igazolja. Az igazolásra szolgáló okirathoz hiteles magyar nyelvű fordítást nem kell
csatolni, ha az okiratot az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban
vagy Svájcban állították ki.

(3)  A levélben  szavazók  névjegyzékébe  való  felvételre  irányuló  kérelmet  a  választás  kitűzését
követően  úgy  kell  előterjeszteni,  hogy  az  legkésőbb  a  szavazást  megelőző  harmincadik  napig
megérkezzen.

(4)  Az  (1)-(2)  bekezdésben  meghatározott  kérelemben  a  kérelmező  megjelölheti  azt  a  külföldi
címet, amelyre a választási iroda vezetőjének döntéséről szóló értesítés és a szavazási levélcsomag
kézbesítését kéri.

(5)  A  választási  iroda  a  levélben  szavazók  névjegyzékébe  való  felvételről  szóló  döntéssel
egyidejűleg  feltünteti  a  központi  névjegyzéken  a  választópolgárnak  a  levélben  szavazók
névjegyzékébe  vételét,  valamint  –  ha  abban  szerepel  –  a  választópolgárt  törli  a  szavazóköri
névjegyzékből és a külképviseleti névjegyzékből.

(6) A levélben szavazók névjegyzékéből törölni kell
a) a választópolgárt, ha

aa) a központi névjegyzékből törölték,
ab) azt legkésőbb a magyarországi szavazást megelőző harmincadik napon kéri,

b) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt, ha legkésőbb a szavazás napját
megelőző harmincadik napon magyarországi lakcímet létesít.

(7) A (6) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti  esetben a magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgárt  a  levélben  szavazók névjegyzékéből  való  törléssel  egyidejűleg  a  magyarországi
lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe fel kell venni.
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(8) A (6) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti kérelemmel egyidejűleg – ha annak egyéb feltételei
fennállnak  –  a  választópolgár  átjelentkezés  iránti,  illetve  a  külképviseleti  névjegyzékbe  való
felvételre irányuló kérelmet is előterjeszthet.

(9)  A  szavazást  megelőző  harmincadik  napot  követő  lakcímváltozást  a  levélben  szavazók
névjegyzékén nem kell átvezetni.

(10)  A levélben  szavazók  névjegyzékében  szereplő,  magyarországi  lakcímmel  nem rendelkező
választópolgárt  a  szavazóköri  névjegyzékbe  nem  lehet  felvenni,  ha  a  szavazást  megelőző
harmincadik napot követően létesít magyarországi lakcímet.”

2. §

A Ve. 271. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A külképviseleten szavazó, a külképviseleti névjegyzék szerint
a)  magyarországi  lakcímmel  rendelkező  választópolgár  a  magyarországi  lakcíme  szerinti
országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és az országos listás szavazólapon,
b)  magyarországi  lakcímmel  nem rendelkező  választópolgár  az  országos  listás  szavazólapon
szavaz.”

3. §

A Ve. 275. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„275. §

(1) A szavazási levélcsomag tartalmazza
a) a levélben szavazók névjegyzéke szerint

aa)  magyarországi  lakcímmel  rendelkező választópolgár  esetében a  magyarországi  lakcím
szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapját és az országos listás szavazólapot,
ab)  magyarországi  lakcímmel  nem rendelkező  választópolgár  esetében  az  országos  listás
szavazólapot,

b)  a  választópolgár  azonosításához  szükséges  nyilatkozat  nyomtatványát  (a  továbbiakban:
azonosító nyilatkozat),
c) a szavazólap(ok) borítékját (a továbbiakban: belső boríték),
d) a szavazás módjáról szóló tájékoztatást.

(2)  A  szavazási  levélcsomag  válaszborítékjának  címzése  a  Nemzeti  Választási  Iroda  címét
tartalmazza.

(3) A szavazási levélcsomag szavazólapja bélyegzőlenyomat nélkül érvényes.”

4. §

A Ve. 288. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgár szavazatát tartalmazó szavazási
iratok ellenőrzését a Nemzeti Választási Iroda végzi.”

5. §

A Ve. 291. §-a a következő (2a)-(2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés szerinti csomagon fel kell tüntetni az abban elhelyezett borítékok számát. A
Nemzeti Választási Iroda a csomagban elhelyezett borítékok számát külön jegyzőkönyvben rögzíti,
amelynek  egy  példányát  szintén  a  csomagba  helyezi,  és  azt  lezárja.  A csomagot  a  Nemzeti
Választási Iroda elnöke aláírásával és bélyegzőlenyomattal hitelesíti.

(2b) A Nemzeti Választási Iroda az országgyűlési egyéni választókerülethez tartozó, a (2) bekezdés
szerinti  csomagot  az országgyűlési  egyéni  választókerületi  választási  iroda vezetőjének vagy az
általa megbízott tagjának adja át.”

6. §

Hatályát veszti a Ve. 267. §-a.

7. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

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

Az LMP a választójog egyenlősége szempontjából kiemelkedően fontos problémának tartja a
levében történő szavazás megengedettsége tekintetében a külföldről szavazó választópolgárok
különböző csoportjai között fennálló önkényes megkülönböztetést. Nincs ugyanis sem elvi, sem
gyakorlati alapja annak a különbségtételnek, hogy a Magyarországon élő, de a szavazás napján
külföldön tartózkodó,  tehát a külföldön élő választópolgárokkal a személyes jelenlét  melletti
szavazásban teljesen azonos módon akadályozott választók csak jóval nagyobb terheket vállalva
szavazhassanak. A külképviseleti szavazás nem azonos értékű alternatívája a levélben történő
szavazásnak, sokak számára nem vagy csak aránytalan terhek vállalása mellett érhető el, hiszen a
hazai külképviseletek olykor nagyobb magyar kolóniákkal rendelkező metropoliszoktól is csak
több ezer kilométeres úttal érhetőek el. Mindezekre tekintettel az LMP arra tesz javaslatot, hogy
a törvényalkotó még a 2018-as általános választás előtt nyissa meg a szavazás napján külföldön
tartózkodó minden választópolgár számára a levélben történő szavazás lehetőségét. 

Részletes indokolás

1-6. § 

A javaslat a levélben szavazók névjegyzékébe vétel feltételeként a külföldi lakóhely mellett az
életvitelszerű  külföldön  tartózkodást  vezeti  be,  valamint  ennek  megfelelően  korrigálja  a
kapcsolódó  eljárási  szabályokat  is,  biztosítva,  hogy  a  külföldön  leadott  listás  szavazatok  a
jelenlegi gyakorlattal azonos módon az NVB által, az egyéni választókerületi szavazatok pedig
az egyéni választókerületi választási bizottság által megszámlálhatóak legyenek.

7. § 

Hatálybaléptető rendelkezés.
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