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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Szabó Timea (Párbeszéd)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY
határozat 40. § (1) bekezdés
Törvényjavaslat címe: Egyes választási tárgyú törvények módosításáról
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Igazságügyi bizottság

Módosító javaslat 1
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. §
Módosítás jellege: elhagyás
[35. §
A Ve. 186. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem sérti a szavazás titkosságát, ha a választópolgár a szavazólapról magáncélra
képfelvételt készít.”]
Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás
41. §
[(1) A Ve. 250. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon
kell megérkeznie a helyi választási irodához.”]

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § k) pont
Módosítás jellege: elhagyás
65. §
Hatályát veszti a Ve.
[k) 289. § (3) bekezdés b) pontjában „vagy a belső boríték” szövegrész,]

Indokolás
A kormány által benyújtott törvényjavaslat számos olyan módosítást tartalmaz a választási
eljárással kapcsolatban, amely a korábbiakhoz képest is nagyobb lehetőséget ad a csalásra vagy
indokolatlanul nehezíti a választói jog gyakorlását. A módosító javaslatunk elhagyná ezeket a
rendelkezéseket, így a levélszavazások továbbra sem lennének érvényesek, ha a belső boríték
nincs lezárva. Ennek azért látjuk szükségét, mert már eddig is számos visszaélés történt a
határon túli levélszavazatok kapcsán, jelen módosítás pedig legalizálná a borítékok felnyitásának
eddig törvénytelen gyakorlatát. Szintén a szavazás titkosságával kapcsolatos, hogy a javaslat a
jövőben megengedné a képfelvétel készítését a szavazólapokra vonatkozóan. Álláspontunk
szerint ez csak hozzájárulna a már most is létező szavazatvásárlásokhoz azzal, hogy a jövőben
már legálisan is bemutatható lenne a fénykép a „vásárlónak” a megfelelően leadott szavazatról.
A fentiek mellett aránytalanul nehezíteni a szavazati jog gyakorlását az a módosítás, amely
szerint átjelentkezni a jövőben nem lenne lehetséges a választási előtti napokban, hiszen a
javaslat minimum 9 nappal korábbra teszi az átjelentkezésre vonatkozó ügyintézési határidőt.
Ezt szintén elhagyni javasoljuk, hiszen a korábbi szabályozás megfelelőnek bizonyult.
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