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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  Az  országgyűlési  képviselők  választásán  azok  a  névjegyzékben  szereplő  választópolgárok
gyakorolhatják  választójogukat akik  magyarországi  lakhellyel  rendelkeznek,  valamint  akiknek
Magyarországon bejelentett lakcímük tíz éven belül szűnt meg.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1) Az országgyűlési képviselők száma [kétszázhuszonkettő]kétszázhúsz.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. alcím, 7. §
Módosítás jellege: elhagyás

[4. A külhoni választókerület

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



7. §

(1)  A  magyarországi  lakóhellyel  nem  rendelkező  választópolgárok  egy  külhoni
választókerületet alkotnak.

(2) A külhoni választókerületben két országgyűlési képviselő választható.]

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. §
Módosítás jellege: elhagyás

[9. §

(1) A külhoni választókerületben magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgár
független jelöltként indulhat.

(2)  A  külhoni  választókerületben  a  jelöléshez  legalább  kétszázötven,  a  külhoni
választókerülethez tartozó választópolgár ajánlása szükséges.]

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

[(1)] Egy  személy  csak  egy  egyéni  választókerületben  [vagy  a  külhoni  választókerületben  ]
fogadhat el jelölést.

[(2) A külhoni választókerület jelöltje országos listán nem fogadhat el jelölést.]

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2)  A magyarországi  lakóhellyel  nem rendelkező választópolgár a külhoni  választókerület
jelöltjeire azok sorrendjének meghatározásával ad le szavazatot.]

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. §
Módosítás jellege: elhagyás

[14. §
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(1)  A külhoni  választókerületben  a  mandátum  megszerzéséhez  az  érvényes  szavazólapok
száma egyharmada egész részénél eggyel több szavazat szükséges.

(2)  Az  a  jelölt  szerzi  meg  a  mandátumot,  akire  első  helyen  legalább  a  mandátum
megszerzéséhez szükséges számban adtak le szavazatot.

(3)  Ha  egy  jelölt  a  mandátum megszerzéséhez  szükséges  szavazatszámnál  több szavazatot
szerez,  a  mandátum  megszerzéséhez  nem  szükséges,  első  helyen  szerzett  szavazatait  a
továbbiakban  –  az  összes  rá  adott  szavazaton  belül  képviselt  arányban –  a  szavazólapon
sorrendben  következőként  megjelölt  jelöltekre  első  helyen  leadott  szavazatként  kell
számításba venni.

(4)  Ha  egyik  jelölt  szavazatszáma  sem  éri  el  a  mandátum  megszerzéséhez  szükséges
szavazatszámot,  a  legkevesebb  szavazatot  szerzett  jelölt  első  helyen  szerzett  szavazatait  a
továbbiakban  a  sorrendben  következőként  megjelölt  jelöltekre  első  helyen  leadott
szavazatként kell számításba venni.

(5) Ha a külhoni választókerületben nincs olyan jelölt, aki az (1)-(4) bekezdés – szükség esetén
ismételt  –  alkalmazásával  a  mandátum megszerzéséhez szükséges  szavazatszámot elérte,  a
mandátum betöltetlen marad.]

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. §
Módosítás jellege: elhagyás

[17. §

(1) Ha a külhoni választókerületben megválasztott képviselő megbízatása megszűnik, helyére
a külhoni  választókerületben  indult,  az  eredmény szerint  soron következő,  a  16.  §  (1)-(4)
bekezdésben foglaltak szükség esetén ismételt  alkalmazásával a mandátum megszerzéséhez
szükséges  szavazatszámot  elért  jelölt  lép,  feltéve,  hogy  a  mandátum  kiadásakor
magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik.

(2) Ha a külhoni választókerületben nincs az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő jelölt, a
mandátum betöltetlen marad.]

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

19. §

E törvény alkalmazásában

3



1. lakóhely: a választópolgár központi névjegyzékben szereplő magyarországi lakóhelye, illetve
sem magyarországi,  sem külföldi  bejelentett  lakóhellyel  nem rendelkező  személy  esetében  a
központi névjegyzékben szereplő magyarországi tartózkodási helye, továbbá a tíz évnél rövidebb
idő óta külföldön tartózkodó Magyarországon bejelentett lakcímmel nem rendelkező esetében az
utolsó magyarországi lakóhely.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. §
Módosítás jellege: módosítás

[(22) A Ve. 257. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az átjelentkezéssel szavazó, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a
külhoni választókerület szavazólapján szavaz. A szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékon a
külhoni választókerület megjelölés szerepel. A választópolgár a szavazólapokat a borítékba
helyezi, és a borítékot lezárja.”

(23) A Ve. 116. alcíme a következő 257/A. §-sal egészül ki:

„257/A. §

(1)  A külhoni választókerületi  szavazáson érvényesen szavazni  a jelölt  neve melletti  körbe
tollal írt, egytől emelkedő, a jelöltek sorrendjét meghatározó természetes számokkal lehet.

(2) A szavazat érvényességét nem érinti, ha a választópolgár
a) nem jelöli meg egy jelöltnek a sorrendben elfoglalt helyét,
b) több jelölt neve melletti körbe is azonos számot írt be,
c) az emelkedő sorrendből egyes számokat kihagy, vagy
d) a szavazatot egy jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal adja le.

(3) A (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti esetben a jelöltek sorrendjét a választópolgár által írt
számok emelkedő sorrendjében elfoglalt helye szerint, ezen belül az azonos számmal érintett
jelöltek  sorrendjét  a  jelölt  nevének  az  ábécé  sorrendben  elfoglalt  helye  szerint  kell
meghatározni.

(4) A (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben úgy kell tekinteni, hogy a választópolgár a jelöltre
első helyen adott le szavazatot.”]

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. §
Módosítás jellege: módosítás

[(39) A Ve. 293. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1)  A  külhoni  választókerületben  leadott  szavazatokat  a  Nemzeti  Választási  Bizottság
felügyelete  mellett  a  Nemzeti  Választási  Iroda  számlálja  meg.  A  számlálást  nem  lehet
megkezdeni a szavazás napján 19 órát megelőzően.”

(40) A Ve. 293. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  A  külhoni  választókerületben  leadott  érvényes  szavazatok  megszámlálása  során
informatikai eszközök alkalmazhatóak.”

(41) A Ve. 293. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) A külhoni választókerületben a szavazatok számlálását mindaddig folytatni kell, amíg
van  olyan  jelölt,  aki  a  több  szavazatot  kapott  jelöltek  kiesése  esetén  a  mandátum
megszerzéséhez szükséges szavazatszámot eléri.”]

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (21) bekezdés - Ve 256. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„256. §

(1)  Külön  szavazólap  szolgál  az  egyéni  választókerületi,  az  országos  listás  [és  a  külhoni
választókerületi ]szavazásra.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (29) bekezdés - Ve 266. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

„266. §

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

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (29) bekezdés - Ve 266. § (6) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: elhagyás

„(6) A levélben szavazók névjegyzékéből törölni kell
[b) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt, ha legkésőbb a szavazás
napját megelőző harmincadik napon magyarországi lakcímet létesít.]”
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Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (30) bekezdés - Ve 271. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: elhagyás

„(1) A külképviseleten szavazó, a külképviseleti névjegyzék szerint
[b)  magyarországi  lakcímmel  nem  rendelkező  választópolgár  a  külhoni  választókerület
szavazólapján]

szavaz.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (31) bekezdés - Ve 271. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(1a) A szavazólapok elhelyezésére szolgáló borítékon az országgyűlési  egyéni választókerület[,
illetve a külhoni választókerület] megjelölése szerepel.”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (32) bekezdés - Ve 275. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

„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  a  külhoni
választókerület szavazólapját,

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.]”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (42) bekezdés - Ve 293/A. §
Módosítás jellege: módosítás

„293/A. §

A  szavazatszámlálásra  és  a  jegyzőkönyvek  elkészítésére  vonatkozó  szabályokat  az  egyéni
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választókerületi[, a külhoni választókerületi] és az országos listás választás tekintetében külön-
külön kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (43) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(43) A Ve. 295. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„295. §

A külhoni választókerület eredményét a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg.”]

Indokolás 

A törvényjavaslat helyesen teszi arányossá a választási rendszert: az Országgyűlésben kialakuló
mandátum-arányok tükrözzék a választók politikai preferenciáit. Ugyanakkor a törvényjavaslat
fenntartja  azt  a  helyzetet,  hogy  a  parlamenti  mandátumok  pártok  eloszlását  nemcsak  a
magyarországi  választók,  vagyis  a  magyar  törvények  hatálya  alatt  élők,  hanem  a
Magyarországon kívül élők is befolyásolják a magyarországi választáson leadott szavazatokkal.
Ez  ellentétes  a  népszuverenitás  elvével:  azzal,  hogy  azok  döntsenek  a  törvényhozás
összetételéről, akik a törvényhozás által hozott törvények hatálya alatt élnek.

A  Demokratikus  Koalíció  a  választási  törvényjavaslatról  szóló  nyolcpárti  megállapodást
záradékkal írta alá. Azt megelőzően, de azóta is következetesen képviseljük azt az álláspontot,
miszerint azok, akik nem élnek életvitelszerűen Magyarországon ne dönthessenek rólunk, mert
nem viselik döntésük következményeit. Azé a jog, akié a kötelesség.

A  magyarországi  országgyűlési  választásokon  2011-ig  csak  azok  vehettek  részt,  akik
életvitelszerűen Magyarországon élnek, és itt bejelentett lakóhelyük van. Az állampolgárságról
szóló  törvény  2010-es  módosítása  a  magyar  állampolgárok  körét  kiterjesztette  a
kedvezményesen  honosítottakra,  köztük  a  szomszéd  országokban  élő  magyar  kisebbségek
tagjaira. A 2012-ben hatályba lépett, és ma is hatályban levő Alaptörvény szerint a választójogi
törvény  továbbra  is  kötheti  magyarországi  lakóhelyhez  a  választójog  gyakorlását.  A
törvényjavaslat nem él ezzel a lehetőséggel, a módosító javaslat viszont ennek a lehetőségnek a
megvalósítására irányul.  A módosító javaslat  a Magyarországról munkavállalás,  tanulmányok
vagy  bármely  más  célból  elköltöző  állampolgárok  számára  a  magyarországi  lakóhely
megszűnését  követően  tíz  évig  még  fenntartja  a  választójogot,  feltételezve,  hogy  a
magyarországi  élethez  való  kötődés,  az  arról  való  tájékozódás  néhány évig  még fennmarad,
hosszabb idő elteltével azonban elhalványul, s már nem helyénvaló a részvétel a választásokon.
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