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Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „A  választások  tisztaságának  és
átláthatóságának  előmozdítása,  valamint  a  szavazatszámláló  bizottsági  tagok  egységes
díjazásának megteremtése érdekében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2019. évi ..... törvény 

A választások tisztaságának és átláthatóságának előmozdítása, valamint a szavazatszámláló
bizottsági tagok egységes díjazásának megteremtése érdekében a választási eljárásról szóló

2013. évi XXXVI. törvény módosításáról

1. §

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 19. § (2) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2)  A választási  bizottság  választott  tagjait,  valamint  a  szavazás  napján  a  szavazatszámláló
bizottság megbízott tagjait tiszteletdíj illeti meg.”

2. §

A Ve. 30. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A választási  bizottság megbízott  tagját  a választási  bizottság elnökénél,  a szavazatszámláló
bizottság  megbízott  tagját  a  helyi  választási  iroda  vezetőjénél  kell  bejelenteni.  A  bejelentés
elektronikus úton is megküldhető.”

3. §

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

A választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény  (Ve.)  jelenleg  indokolatlanul  tesz
különbséget a választási bizottságok választott, és megbízott tagjai között. Míg a választott tagok
e tisztségükre tekintettel  tiszteletdíjat  kapnak, addig a jelölő szervezetek által  delegált  tagok,
akik a választás tisztaságát tudnák garantálni, feladatukat díjazás nélkül kell ellátniuk.

A szabályozás  igazságtalansága  leginkább  a  szavazatszámláló  bizottságok  megbízott  tagjait
érintik:  ők  azok,  akik  a  szavazás  napján  akár  16-18  órán  keresztül  folyamatosan  munkát
végeznek, mégis, az elvégzett munka azonossága ellenére a Ve. a szavazás napjára semmilyen
javadalmazást  nem  biztosít.  Mindez  rendkívül  méltánytalan  helyzetet  teremt,  ami  az  egyes
választásokon delegált szavazatszámlálók csekély számában is megmutatkozik, ez a tendencia
azonban már a választás átláthatóságát és tisztaságát is veszélyezteti.

A Ve. a szavazatszámláló tagok megbízása előtt jelenleg egy szükségtelen bürokratikus akadályt
is emel: a XXI. században, miközben a legtöbb választási kérelmet már elektronikusan tudnak
intézni a választási szervek, addig bizottsági delegáltakat kizárólag papír alapon kell eljuttatni az
érintett települések jegyzőihez külön-külön. Nincs olyan technikai akadálya annak, hogy a jelölő
szervezetek képviselői a megbízásokat elektronikus úton, központilag tudják intézni.

Részletes indokolás

1. § 

A Javaslat  a  szavazatszámláló  bizottság  delegált  tagjai  számára  is  tiszteletdíjat  biztosít  a
szavazás napjára, ezzel megszüntetve az igazságtalan és méltatlan különbségtételt a bizottság
tagjai között.

2. § 

A megbízások teljesítésére a Javaslat a jelenleg is hatályos, papír alapú bejelentés mellett az
elektronikus  módot  is  biztosítja,  ezzel  tehermentesítve  a  jelölő  szervezeteket  és  több  ezer
önkormányzatot.

3. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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