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Előterjesztői indokolás

egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi ... törvényhez

Általános indokolás

A Javaslat a 2018. évi országgyűlési képviselők választása. a 2019. évi helyi őnkormányzati
képviselők és polgármesterek választása gyakorlati tapasztalatai és az Alkotmánybíróság
22/2020. (VIII. 4.) AB határozata nyomán módosít egyes választási tárgyú törvényeket.

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar
Közlöny kiadásáról. valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

Részletes indokolás

1. § 

A törvényi szabályozás szövegét pusztán nyelvtani, szó szerinti értelmezéssel jelenleg úgy is
lehetne magyarázni, hogy annak alapján egy jelölt több megyében is indulhat párhuzamosan. Ez
azonban többes megválasztása esetén azt eredményezné, hogy akár érdekellentétben álló
választópolgárokat is képviselhetne egyszerre. illetve úgy lenne két helyen képviselő, hogy a
földrajzi távolságból adódóan nyilvánvalóan nem tudná feladatait mindkét helyen megfelelően
ellátni. A Javaslat célja. hogy az eddigi helyes. a rendszertani értelmezést is figyelembe vevő
jelentés (csak egy megyében lehet képviselőjelölt valaki), immár nyelvtani értelmezéssel is
egyértelműen kitűnjön a jogszabály szövegéből.

2.§

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének. közgyűlésének határozathozatali
kötelezettsége a lemondással kapcsolatban megszűnt, így szükséges rendelkezni a megüresedett
képviselői helyre vonatkozóan a választási bizottság tájékoztatásáról.

3.§

A Javaslat a részben a parlamenti pártok részéről érkezett jelzésekre is figyelemmel a -
kampányfinanszírozási intézményrendszerével kapcsolatos visszaélések visszaszorítása
érdekében - módosítja az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvényt
(a továbbiakban: Vjt.), melynek értelmében pártlistát az a párt állíthat, amely az eddigi kilenc
helyett legalább tizennégy megyében és a fővárosban, a korábbi 27 helyett, 71 egyéni jelöltet
állított. Így a Javaslat biztosítja, hogy csak valós társadalmi támogatottságú pártok állíthassanak
pártlistát, ezáltal fellép azon jelölő szervezetekkel szemben, melyek indulásának csupán az a
célja, hogy a választási szabályokkal visszaélve a választási támogatások megszerzése érdekében



Ha a szavazást nem az egész választókerületben ismétlik meg, hanem csak a szavazókörök egy
részében, és valamely jelölt vagy lista időközben kiesik, akkor az eredeti szavazás napján a
kiesett jelöltre/listára - az ismétléssel nem érintett szavazókörökben - leadott szavazatok sorsa
eddig rendezetlen volt. A Javaslat előírja, hogy e szavazatokat a szavazatösszesítés során a
választási bizottság érvénytelennek minősíti, így az összesítő jegyzőkönyvön az érvénytelen
szavazatok számát kell e szavazatokkal megnövelni (attól függetlenül, hogy a szavazóköri
jegyzőkönyvekben még a kiesett jelöltre/listára leadott érvényes szavazatként szerepelnek).

7., 46. § 

A Javaslat egy §-ba foglalva, konkrétan meghatározza a választásokat követően
megsemmisítendő választási iratok körét.

8.§

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a helyi választási bizottságok abban az
esetben is szavazatot számlálnak, ha a település nem egy szavazókörös, de tartanak települési
nemzetiségi önkormányzati választást. Emellett a területi választási bizottság is végez
szavazatszámlálást azon települések nemzetiségi szavazólapjai tekintetében, ahol nem tartottak
települési nemzetiségi önkormányzati választást. Így indokolt a rendelkezés felülvizsgálata, és a
munkavégzés alóli mentesítés kiterjesztése valamennyi választási bizottságra, amely szavazatot
számlál.

9.§

A közszolgálati illetményalap változatlansága, valamint az egyéb összehasonlítható területeken
bekövetkezett illetményemelések következtében a Nemzeti Választási Bizottság tagjai részére
megállapított tiszteletdíj értéke jelentősen erodálódott. Ezért a Javaslat - a tiszteletdíjak teljes
összegének az ülésen való részvételhez kötésével párhuzamosan - megemeli a tiszteletdíjak
összegét.

A Nemzeti Választási Bizottság határozatképességének elősegítése érdekében indokolt a
tiszteletdíj teljes összegét részvételi feltételhez kötni. A Javaslat garanciális szabályként rögzíti
hogy ha a bizottsági tag távollétét - a Nemzeti Választási Bizottság ügyrendjében meghatározott
esetekben - igazolja, akkor az igazolt távollétnek minősül, és a tiszteletdíj nem kerül
csökkentésre.

10-11. § 

A gyakorlatban egyes esetekben problémát okoz a választási eljárás folyamán megalakítandó
bizottságok megválasztása. Különösen a helyi önkormányzati választásokban érintett bizottságok
megválasztását indokolt naptári időszakhoz kötni, amely megelőzi a kitűzést, és nem a
képviselő-testületek ülésezésén kívüli nyári időszakra esik.

12., 15., 33. § 

A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok (beleértve az elnököket, elnökhelyetteseket
is) jelentős része nem minden választáson tud részt venni a munkában, a helyi választási irodák



19.§

A választási bizottságoknál szigorú összeférhetetlenségi szabályok érvényesülnek a választott
tagokra, így például nem lehet tag az, aki a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet
tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója. Nem szabályozza a törvény azonban
azokat az eseteket. amikor alacsonyabb szintű választókerületben induló ügyekben a másodfokú
bizottság választott tagjának hozzátartozója érintett. A választási bizottság tagja
összeférhetetlenségének kimondása ebben az esetben indokolatlanul súlyos következmény lenne,
ezért az eseti összeférhetetlenség intézményének bevezetésével az adott ügyben szükséges
korlátozni a választott tag eljárását.

20.§

A választási irodákat a titkársági feladatok ellátásában kizárólag az iroda mellett működő
választási bizottság elnöke irányíthatja, ezért indokolt e kivételt jelölni a Nemzeti Választási
Iroda elnökének szakmai irányítási jogkörei között.

21., 40., 41-43., 60. § 

A korábbi választások értékelése során jogos kritikaként merültek fel a szavazóhelyiségi előtti
sorban állások. Ennek elkerülése érdekében a Javaslat a kijelölt szavazókörök kialakítására
vonatkozó szabályozást rugalmasabbá teszi oly módon, hogy az átjelentkezésre irányuló kérelem
megérkezésének határidejének módosításával hosszabb felkészülési idő biztosít. A választási
iroda vezetőjének a rendelkezésre álló idő és kibővített lehetőségek biztosítják a
fennakadásmentes szavazás megszervezését. Például a Javaslat lehetővé teszi, hogy a megyei
jogú városokban és a fővárosi kerületekben a jegyző a hajléktalanok szavazására kijelölttől
eltérő szavazókört biztosítson az átjelentkezéssel szavazásra. Itt a helyi lakosok számára
vonatkozóan nincs alsó korlát.

Ha a választópolgárok száma több mint 1500, akkor lehetséges, ha pedig több mint 2000, akkor
kötelező a szavazást az alábbi két megoldás egyike szerint lebonyolítani:

1. a szavazatszámláló bizottság a szavazást egy helyiségben, de több asztalnál bonyolítja le (ez a
jelenlegi bevett megoldás),

2. a választópolgárokat ugyanazon épületen belül több (akár 10-20) külön helyiségben kell
szavaztatni. A Javaslat pontosan meghatározza, hogy milyen módon, milyen szervezeti és
működési keretek között történhet meg az átjelentkezést lebonyolító szavazatszámláló bizottság
több részre osztása, pontosan hogyan oszlik meg a hatáskör az egyes albizottságok és a teljes
szavazatszámláló bizottság között.

Garanciális jellegű szabály, hogy a helyi választási iroda vezetője a szavazatszámláló
bizottságokat a szükséges számban kiegészítheti a választott bizottsági tagokból.

22. § 

A központi útiokmány-nyilvántartásban bekövetkező változások jelenleg - jogszabályi
felhatalmazás hiányában - nem kerülnek átvezetésre a központi névjegyzékben, ezért a



is a listán maradnak és onnan egy listás mandátum megüresedésekor mandátumot szerezhetnek.
A törvény a szavazás előtti lemondás határidejét meghatározza, de nem rendelkezik kifejezetten
arról, hogy a választáson mandátumot nem szerző listás jelölt jelöltségéről lemondhatna. Ennek
alapján viszont a listán szereplő, de mandátumot ténylegesen már szerezni nem akaró jelölt
számára - az egyéb törvényi feltételek fennállása mellett - ki kell adni a mandátumot, és azt csak
akkor kaphatja másik jelölt a listáról, ha a mandátumot szerző képviselő lemond. A Javaslat
ezért lehetővé tesz a listás jelölt lemondását a választást követően.

30.§ 

A Javaslat rendelkezik a közterületen folytatott kampánytevékenységről, és egyértelműsíti, hogy
az ilyen, a választópolgárokkal való személyes kommunikációra irányuló, a gyalogosforgalom
számára nyitva álló közterületen folytatott kampánytevékenység esetén a közterület-használatról
szóló jogszabályokat nem kell alkalmazni. A módosítás értelmében ilyen
kampánytevékenységnek minősül különösen a választópolgárokkal való kapcsolatfelvétel, a
közügyekről folytatott személyes beszélgetés, a szórólaposztás és az aláírásgyűjtés, mely alatt
értendő az ajánlások gyűjtése is.

31. § 

A Javaslat pontosítja a Ve. a média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslati
szabályait.

32.§ 

Jogvitára adhat alapot a Ve. hatályos szabályozása, amellyel kapcsolatban a joggyakorlat a
törvény értelmezése során arra az álláspontra helyezkedett, hogy ha az egész ország egy listás
választókerületet képez, akkor a listás jelölt nem, csak a listát állító jelölő szervezet élhet a
választópolgári névjegyzéki adatok kiadása iránti kérelem jogával. A Javaslat ezt egyértelműsíti
szétválasztva az egyéni jelöltek, illetve a listát állító jelölő szerveztek adatkérési jogosultságát.

34.§ 

A Javaslat egyértelműsíti, hogy a szavazást megelőző 14. nap után már nincs új szavazólap
legyártására irányuló kötelezettség, továbbá a Javaslat lehetővé teszi, hogy a kiesett jelöltet vagy
listát már a szavazás napját megelőzően áthúzással törölje a helyi választási iroda a
szavazólapról.

35-36. § 

Amennyiben a jogorvoslati kérelem határozathozatali kötelezettséggel jár, de nmcs valódi
relevanciája, mert már lezárult választási eljárással szemben, jogerőre emelkedett döntéssel
szemben nyújtották be, indokolt a háromnapos elbírálási határidő lényeges növelése a választási
bizottságok üléseinekjobb ütemezhetősége érdekében.

37.§ 

Az ügyek egyesítésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalat azt indokolja, hogy a választási



megújítására nem folyamatos jelleggel, hanem akár 1-2 napos csúszással került sor. Az adott
választókerülethez kötődés akkor is fennáll, ha a választás kitűzését megelőző 30 napon meglévő
tartózkodási hely helyett ugyan egy másik, de ugyanazon választókerületen belül lévő
tartózkodási helyet létesít a választópolgár.

A Javaslat szerint ezért az átjelentkezéshez az őnkormányzati választáson az szükséges, hogy a
választópolgárnak mind a választás kitűzését megelőző 30. napon, mind az átjelentkezési
kérelem elbírálásakor legyen tartózkodási helye a választókerületben, de nem szükséges annak
folytonossága vagy egyezősége.

49.§

A Ve. hatályos 307/I. § (3) bekezdése szerint a kompenzációs listán állított jelölt bejelentésére
alkalmazni kell többek között a 120. § (3) bekezdés szerinti adatokat és nyilatkozatokat. A 120.
§ (3) bekezdés c) pontja ugyanakkor ..az országgyűlési képviselők választása
kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló törvény szerinti párttámogatás visszafizetésére"
vonatkozó nyilatkozat megtételére utal, amelynek az önkormányzati választás során nincs
relevanciája.

A Javaslat a Ve. 307/1. § (3) bekezdést akként módosítja, hogy a 120. § (3) bekezdés
vonatkozásában kizárólag az a) és b) pontok szerinti nyilatkozatok megtételét követelje meg a
jogszabály.

50-51., 61., 75. § 

Kodifikációs pontosítás.

52.§

A kompenzációs listás eredményt az egyéni választókerületi eredmények alapján kell
megállapítani. Ebben a szakaszban a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt
megállapító döntését már nem indokolt felülvizsgálni, arra - mivel közvetlenül az egyéni
választókerületi eredmény megállapítását érinti - az egyéni választókerületi eredményt
megállapító döntéssel szembeni jogorvoslat keretében van lehetőség. Kezelhetetlen helyzetet
teremt, ha az egyéni választókerületi eredmény jogerőre emelkedését követően a kompenzációs
listás töredékszavazatokat megváltoztatják a jogorvoslat keretében, és e számok eltérnek az
egyéni jelöltek már jogerősen megállapított szavazataitól.

A kompenzációs listás eredményt megállapító határozat elleni fellebbezést ezért a Javaslat
szerint csak az egyéni választókerületi eredmények összesítésére és a választási eredmény
megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet benyújtani, az egyéni
választókerületi választás eredményét már nem lehet vitatni.

53.§

Az önkormányzati képviselő lemondására formálisan csak a választás eredményének jogerőre
emelkedését követő időponttal van lehetőség, amelyet a hatályos szabályok szerint a képviselő
testülethez nyújthat be. A Ve. nem rendezi, hogyan mondhat le a megválasztott képviselő, amíg



adminisztratív hibák esélye, és a Ve.-ben foglalt határidő betartása is ellehetetlenülhet.

A Javaslat ezért lehetővé teszi. hogy a helyi választási bizottságok jegyzőkönyvi döntéssel kérje
a szavazatszámlálás elvégzéséhez saját póttagja(i), választott szavazatszámláló bizottsági tagok,
valamint a helyi választási iroda tagjainak segítségét. Hasonló segítség igénybevételét teszi
lehetővé a Javaslat a területi választási bizottságok számára is.

62.§ 

A Javaslat értelmében a Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak
választásán - az országgyűlési képviselők választásához hasonlóan - legkésőbb a szavazást
követő tizenkilencedik napon állapítja meg a választás eredményt.

63.§ 

Az európai parlamenti képviselő mandátuma az Európai Parlament első ülésnapjával kezdődik.
ha a testület a képviselő mandátumának érvényességét megállapította. Ettől kezdve tud
mandátumáról lemondani az Európai Parlament előtt. A Ve. nem rendezi. hogy a választást
követően az Európai Parlament megalakulásáig, hogyan lehet lemondania a megválasztott
képviselőnek. A Javaslat a Ve. 297/A. §-a szerinti az országgyűlési képviselők választása
vonatkozásában alkalmazott szabályozást veszi alapul az önkormányzati képviselőknek az
érintett időszakban történő lemondása vonatkozásában.

64.§ 

Mivel a választási eljárás különböző, egymásra épülő eljárási cselekményekből áll. egyértelműen
rögzíteni szükséges. hogy egy folyamatban lévő választási eljárást milyen szabályrendszer
alapján kell lefolytatni. Erre figyelemmel a Javaslat úgy rendelkezik, hogy a Ve. Javaslat által
módosított rendelkezései csak a módosítás hatályba lépését követően indult választási
eljárásokban alkalmazandók.

65.§ 

A Javaslat a központi névjegyzék tartalmát kiegészíti a Magyarországon élő nem magyar és nem
uniós állampolgárok jogállásával, ami a helyi önkormányzati választásokon való
választójogosultság megállapíthatóságához szükséges. Emellett kodifikációs pontosításokat
tartalmaz.

66.§ 

1. A választási bizottság megbízott tagjának összeférhetetlensége részben a választási iroda
rendelkezésére álló állami nyilvántartások ellenőrzésével, részben pedig az összeférhetetlenség
vonatkozásában tett nyilatkozaton keresztül vizsgálható, de ez utóbbinak valódiságát a választási
irodák rendelkezésére álló állami nyilvántartások alapján nem lehet ellenőrizni, így e
nyilatkozatnak a megbízással egy időben történő benyújtása nem indokolható terhet helyez a
megbízásra jogosult jelöltekre vagy jelölő szervezetekre. A választási bizottságokba megbízott
tagok azonban a Ve. 37. §-ában foglaltak szerint kötelesek esküt vagy fogadalmat tenni, amelyre a
választási irodában, a polgármester (megyei közgyűlés elnöke, az Országgyűlés elnöke) előtt kerül



Az Alkotmánybíróság 22/2020. (VIII. 4.) AB határozata alapján a Javaslat jelentősen átalakítja
az ajánlásokhoz és ajánlóívekhez kapcsolódó bírságok rendszerét. A bírság maximalizálása
mellett szigorodnak a végrehajthatóság feltételei, továbbá fizetési könnyítés kerül a
szabályozásba. A Javaslat továbbá enyhébben szankcionálja az üres ívekkel kapcsolatos
szabálytalanságokat.

76.§ 

Felhatalmazó rendelkezés pontosítása.

77.§ 

A hatályos szabályozás szerint a Nemzeti Választási Bizottság 30 napon belül bírálja el az
ügyeket. de adott esetben az effektív elbírálási idő mindössze 10-15 nap a párhuzamosan futó
ügyek miatt. Ugyanakkor a kialakult joggyakorlat alapján a Nemzeti Választási Bizottságnak
valamennyi lehetséges elutasítási okot meg kell vizsgálnia. A Javaslat ezért 30-ról 60 napra
növeli a Nemzeti Választási Bizottság számára nyitva álló határidőt.

78.§ 

Hatályba léptető rendelkezés.

79.§ 

Sarkalatossági záradék.


