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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 

Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló 10/2014. (II.  24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – az  Egyes választásokkal
kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/714. számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes
vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő. 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 6. §
Módosítás jellege: kiegészítés

6. §

A Kktv. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § - Ve. 139. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

„(2) A 141. § (2) bekezdése szerinti regisztrációs kampány időszaka a választás kitűzésének napjától
a szavazás napját megelőző 49. napig tart.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 55. §
Módosítás jellege: kiegészítés

55. §

A Ve. 141. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„141. §



(1) Kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden
egyéb  kampányidőszakban  folytatott  tevékenység  a  választói  akarat  befolyásolása  vagy  ennek
megkísérlése céljából.

(2)  Az  országos  nemzetiségi  önkormányzat  a  nemzetiségi  választópolgárként  történő
nyilvántartásba  vétel  népszerűsítése  céljából  az  (1)  bekezdés  szerinti  kampánytevékenységet
folytathat (a továbbiakban: regisztrációs kampány).”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § - Ve. 255. §
Módosítás jellege: módosítás

82. §

A Ve. 255. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Nemzeti Választási Iroda
a) a választás kitűzését követő három munkanapon belül és az ajánlóív átadásával egyidejűleg,
b) a jelölő szervezet kérésére a szavazást megelőző harmincnyolcadik és tizenharmadik napon[, a
89.  §  (1)  bekezdése  szerint  az  adatai  kiadását  megtiltó  választópolgárok  adatainak
kivételével]

ingyenesen  átadja  a  jelölő  szervezetként  jogerősen  nyilvántartásba  vett  országos  nemzetiségi
önkormányzat  számára  a  központi  névjegyzékben  az  országgyűlési  képviselők  választására  is
kiterjedő hatállyal a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás adatait kizárólag a regisztrációs kampány és az
ajánlások gyűjtése,  a (3) bekezdés b) pontja szerinti  adatszolgáltatás adatait  kizárólag közvetlen
politikai kampány céljára lehet felhasználni. Az adatszolgáltatás adatainak kezelésére a 155. §-ban
és a 218. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 6. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

6. melléklet a 2018. évi ..... törvényhez

A Kktv. 1. melléklete a következő g) ponttal egészül ki:
(Az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi
önkormányzatok támogatása összegét a következő eljárás szerint kell kiosztani:)
g) Az országos nemzetiségi önkormányzat a 4. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás terhére
a választási  eljárásról szóló törvény szerinti  regisztrációs  kampány céljára előlegre jogosult.  Az
előleg összege az előző általános országgyűlési választásokon 4. § (1) bekezdése alapján folyósított,
az  országos  nemzetiségi  önkormányzatra  jutó  támogatás  másodlagos  összegével  egyenlő.  Az
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előleget  a  választás  kitűzését  követő  három  munkanapon  belül  kell  az  országos  nemzetiségi
önkormányzat számlájára átutalni.

Indokolás

1.,  5. Az elmúlt  általános  választások igazolták,  hogy az országos nemzetiségi  önkormányzatok
elsődleges kampánytevékenysége a választópolgárok névjegyzékbe történő regisztrációját jelentette.
A jelölő szervezetek jelezték, hogy a regisztrációs kampányhoz szükséges központi költségvetési
támogatást rendelni, amelyet előlegként folyósítani lehet a már rendelkezésre álló adatok alapján. A
támogatás folyósítása többletkiadással, illetve forrás bővítésével nem jár. A regisztrációs kampány a
Ve.-ben rögzítésre kerül. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

2-3. Az országos nemzetiségi  önkormányzatok,  mint  jelölő szervezetek  célja,  hogy a választási
rendszerből adódóan minél több, a nemzetiségi közösséghez tartozó választópolgár regisztráljon a
központi névjegyzékbe. A regisztrációs kampányidőszak bevezetése ezt a kezdeményezést segíti. A
kampányidőszak kiterjesztése többletkiadással, ill. bővítésével nem jár. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

4. Az országos nemzetiségi önkormányzatok, mint jelölő szervezetek jelennek meg az általános
választásokon.  A  választási  rendszerből  adódóan  fontos,  hogy  az  országos  nemzetiségi
önkormányzat a lehető leghamarabb megkapja a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok
adatait.  A teljeskörű  központi  névjegyzék  birtokában  lehet  csak  közvetlen  politikai  kampányt
folytatni. 
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