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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § - Ve. 266. §
Módosítás jellege: módosítás

„266. §

A Nemzeti  Választási  Iroda  felveszi  a  levélben szavazók névjegyzékébe azt  a  [magyarországi
lakcímmel nem rendelkező ]választópolgárt, aki a legkésőbb a szavazást megelőző huszonötödik
napon benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. A Nemzeti Választási Iroda
feltünteti a központi névjegyzéken a választópolgárnak a levélben szavazók névjegyzékébe vételét.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 88. § - Ve. 277. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

„(2) Az a [magyarországi lakcímmel nem rendelkező ]választópolgár, aki a 92. § (2) bekezdés b)
pontja  szerint  a  szavazást  megelőző  huszonötödik  napig  a  szavazási  levélcsomag  személyes
átvételét  kérte,  a  szavazást  megelőző  huszadik  naptól,  a  Nemzeti  Választási  Iroda  elnöke  által
megállapított  időben,  valamint  a  szavazás  napján  a  szavazás  ideje  alatt  veheti  át  a  szavazási
levélcsomagot a választási irodában az általa megjelölt”

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. 



Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. § - Ve. 279. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

„279. §

A levélben  szavazók  névjegyzékében  szereplő[,  magyarországi  lakcímmel  nem  rendelkező]
választópolgár a szavazatát tartalmazó válaszborítékot”

Indokolás 

A módosítás arra irányul,  hogy ne csak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, hanem
valamennyi választópolgár élhessen azzal a joggal, hogy levélben szavaz. Nincs alapja annak,
hogy  a
lakcím alapján tegyünk megkülönböztetést a választópolgárok helyett, így álláspontom szerint
biztosítani  kell  ezt  a  távszavazási  lehetőséget  minden  magyarországi  lakcímmel  rendelkező
választópolgár számára is.
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