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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi 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: 2. § - Kktv. 6/A. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Kktv. 1. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. §

(1) Nem jogosult az 1. § szerinti támogatásra az a jelölt,
a) akinek korábban a 8. § (3) vagy (4) bekezdése szerinti visszafizetési kötelezettsége keletkezett,
és  azt  nem teljesítette,  valamint  annak  a  8.  §  (7)  bekezdése  szerinti  behajtása  sem vezetett
eredményre,
b) aki olyan párt – a 8/C. § (8) bekezdése alapján a visszafizetésre egyetemlegesen köteles –
jelöltje volt,  amely a 8/C. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti visszafizetési kötelezettségét nem
teljesítette,  valamint  annak  a  8/C.  §  (7)  vagy (8)  bekezdése  szerinti  behajtása  sem vezetett
eredményre.

(2) Nem jogosult a 3. § szerinti támogatásra az a párt, amelynek
a)  [amelynek ]korábban a 8/A. § (3) vagy (4) bekezdése szerinti visszafizetési kötelezettsége
keletkezett, és azt nem teljesítette, valamint annak a 8/A. § (7) bekezdése szerinti behajtása sem
vezetett eredményre,
b)  [amelynek ]korábban a 8/C. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti visszafizetési kötelezettsége
keletkezett,  és  azt  nem teljesítette,  valamint  annak  a  8/C.  §  (7)  vagy (8)  bekezdése  szerinti
behajtása sem vezetett eredményre,



c) [amelynek ]vezető tisztségviselője olyan párt – a 8/C. § (8) bekezdése alapján a visszafizetésre
egyetemlegesen köteles – vezető tisztségviselője volt,  amely a 8/C. § (1) vagy (2) bekezdése
szerinti  visszafizetési  kötelezettségét  nem teljesítette,  valamint  annak  a  8/C.  §  (7)  vagy  (8)
bekezdése szerinti behajtása sem vezetett eredményre.

(3) Nem bocsátható a 2/A. § szerinti [a ]támogatás olyan párt rendelkezésére, amely a (2) bekezdés
alapján nem jogosult támogatásra.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Kktv. 8. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A Kktv. 8. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[((2) A ](A kincstár az elszámolás ellenőrzése során az 1. §-ban és a 2. §-ban foglaltak szabályszerű
teljesítését, ezen belül is különösen azt ellenőrzi, hogy)

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Kktv. 8/A. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A Kktv. 8/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[((2) A ](A kincstár az összesített elszámolás ellenőrzése során az 1. §-ban és a 2/A. §-ban foglaltak
szabályszerű teljesítését, ezen belül is különösen azt ellenőrzi, hogy)

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 6. §
Módosítás jellege: kiegészítés

6. §

A Kktv. a következő 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. §

E törvénynek  az  egyes  választásokkal  kapcsolatos  törvények módosításáról  szóló  2018.  évi  …
törvénnyel  megállapított  rendelkezéseit  a  hatálybalépését  követően  kitűzött  választásokon  kell
alkalmazni.”
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Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Ve. 3. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A Ve. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) E törvény alkalmazásában
1.  fogyatékossággal  élő  választópolgár:  az  a  választópolgár,  aki  érzékszervi  –  így különösen
látás-,  hallás-,  mozgásszervi,  értelmi  képességeit  jelentős  mértékben  vagy  egyáltalán  nem
birtokolja, [illetőleg]illetve a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós
hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során,
2. hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az élettárs, az [egyeneságbeli ]egyenes ágbeli
rokon és annak házastársa vagy bejegyzett  élettársa,  az örökbefogadott,  a mostoha-  és nevelt
gyermek,  az örökbefogadó,  a mostoha- és nevelőszülő,  a testvér,  a házastárs  vagy bejegyzett
élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa vagy bejegyzett élettársa,
3. jelölő szervezet:[ az országgyűlési képviselők választásán a választás kitűzésekor a civil
szervezetek  bírósági  nyilvántartásában  jogerősen  szereplő  párt,  továbbá  az  országos
nemzetiségi önkormányzat, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába
felvette;  az  Európai  Parlament  tagjainak  választásán  a  választás  kitűzésekor  a  civil
szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, ha a választási bizottság a
jelölő  szervezetek  nyilvántartásába  felvette;  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és
polgármesterek  választásán  a  választás  kitűzésekor  a  civil  szervezetek  bírósági
nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, valamint egyesület, a szakszervezet kivételével,
ha  a  választási  bizottság  a  jelölő  szervezetek  nyilvántartásába  felvette;  a  nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásában  jogerősen  szereplő  nemzetiségi  szervezet,  ha  a  választási  bizottság  a
jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette,]

a) az országgyűlési képviselők választásán a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, továbbá az országos nemzetiségi önkormányzat;
b)  az  Európai  Parlament  tagjainak választásán a  választás  kitűzésekor  a  civil  szervezetek
bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt;
c) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választás kitűzésekor a
civil  szervezetek bírósági  nyilvántartásában jogerősen szereplő párt,  valamint egyesület,  a
szakszervezet kivételével;
d)  a  nemzetiségi  önkormányzati  képviselők  választásán  a  választás  kitűzésekor  a  civil
szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő nemzetiségi szervezet,

ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette,
4.  képviselő:  [e  törvény  tárgyi  hatálya alá  tartozó  ]a  választáson megválasztott  képviselő,
nemzetiségi szószóló, polgármester,”
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Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Ve. 3. § (1) bekezdés új 12. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

7. §

A Ve. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) E törvény alkalmazásában
12. személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány:  magyar  hatóság által  kiállított,  érvényes
személyazonosító igazolvány, útlevél és vezetői engedély,”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Ve. 3. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

7. §

A Ve. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„[(2) E törvény alkalmazásában a névjegyzékkel kapcsolatos, valamint a jogorvoslati kérelem
a) személyesen  történő  benyújtásán  a  közokiratba  vagy  teljes  bizonyító  erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazással,
b) levélben  történő  benyújtásán  a  kérelem  borítékba  helyezett  példányának  postai
szolgáltató vagy egyéb – meghatalmazással nem rendelkező – személy általi kézbesítésével

történő benyújtását is érteni kell.]”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - Ve. 24. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

11. §

A Ve. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A szavazatszámláló  bizottságot  a  helyi  választási  iroda  vezetője  –  legkésőbb  a  szavazást
megelőző harmadik napon – a póttagok közül a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha
az átjelentkező választópolgárok vagy a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma azt indokolja.
A helyi választási iroda vezetője köteles a szavazatszámláló bizottságot
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a) legalább négy taggal kiegészíteni, ha a szavazóköri névjegyzéken szereplő választópolgárok
száma az 1500 főt meghaladja, valamint
b) a szavazóköri névjegyzékben szereplő minden további ezredik választópolgár után legalább
további két fővel kiegészíteni.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Ve. 28. § (1) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Ve. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. §

(1) A területi választási bizottság további egy-egy tagját
c)  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  választásának  kitűzését  követően  a
megyei listát, fővárosi kompenzációs listát vagy főpolgármester-jelöltet állító jelölő szervezetek,
valamint a független főpolgármester-jelöltek

bízzák meg.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Ve. 28. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Ve. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A helyi választási bizottság további egy-egy tagját a [választókerületben]településen jelöltet,
illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a [választókerületben]településen induló független
jelöltek bízzák meg.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Ve. 28. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Ve. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben a  helyi  választási  iroda a  szavazatszámláló bizottságot  a  24.  §  (3) bekezdése
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szerint  legalább  öt  [fővel]taggal kiegészítette,  haladéktalanul  értesíti  a  (4)  bekezdés  szerint
ugyanazon szavazatszámláló bizottságba tagot megbízó jelölő  [szervezeteket]szervezetet, hogy a
szavazást megelőző második nap 16 óráig

a)  amennyiben a  helyi  választási  iroda a  szavazatszámláló  bizottságot  a  24.  §  (3)  bekezdése
szerint [legfeljebb tíz ]5-9 taggal egészítette ki, további két,
b)  amennyiben a  helyi  választási  iroda a  szavazatszámláló bizottságot  a  24.  §  (3)  bekezdése
szerint [legalább tíz ]10-14 taggal egészítette ki, további négy,
c)  amennyiben a  helyi  választási  iroda a  szavazatszámláló  bizottságot  a  24.  §  (3)  bekezdése
szerint [legalább tizenöt ]15-19 taggal egészítette ki, további hat,
d)  amennyiben a  helyi  választási  iroda a  szavazatszámláló bizottságot  a  24.  §  (3)  bekezdése
szerint legalább [húz]húsz taggal egészítette ki, további nyolc

tagot bízhat meg.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Ve. 28. § (6) és új (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Ve. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben a  helyi  választási  iroda a  szavazatszámláló bizottságot  a  24.  §  (3) bekezdése
szerint  legalább  tíz  [fővel]taggal kiegészítette,  a  szavazatszámláló  bizottság  a  szavazás
lebonyolításával  kapcsolatos  feladatait  ugyanazon  épületen  belül  egyidejűleg  több,  külön
helyiségben is végezheti.

(7)  A szavazatszámláló  bizottság  szavazás  lebonyolításával  kapcsolatos  feladatait  a  miniszter
rendeletében meghatározott feltételek teljesülése esetén ugyanazon épületen belül egyidejűleg több,
külön helyiségben végzi.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Ve. 34. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

A Ve. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) E § rendelkezéseit a póttagokra is [megfelelően ]alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § - Ve. 39. § (3) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

21. §

A Ve. 39. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságnak, illetve az egy szavazókörös településen
a  helyi  választási  bizottságnak  sem  az  elnöke,  sem  az  elnökhelyettese  nincs  jelen  a
szavazóhelyiségben, az elnök hatáskörét a választási bizottság tagjai közül a legidősebb választott
tag[,] mint korelnök gyakorolja.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § - Ve. 40. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

22. §

A Ve. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szavazatszámláló bizottság üléséről – az elnök és az elnökhelyettes megválasztása, valamint
[a]e törvényben foglalt egyéb kivétellel – nem kell külön jegyzőkönyvet készíteni.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § - Ve. 48. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

25. §

A Ve. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A határozatot – ha jelen van, vagy ha telefaxszáma vagy elektronikus levélcíme rendelkezésre
áll  [–haladéktalanul,  ]–  a  meghozatala  napján  haladéktalanul,  ha  ez  nem  lehetséges,  a
meghozatalát követő napon haladéktalanul, rövid úton kell közölni a kérelmezővel, valamint azzal,
akire a határozat jogot vagy kötelezettséget keletkeztet vagy származtat. A határozat rövid úton való
közlése”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § - Ve. 48. § (1) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

25. §

7



A Ve. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A határozatot – ha jelen van, vagy ha telefaxszáma vagy elektronikus levélcíme rendelkezésre
áll –haladéktalanul, rövid úton kell közölni a kérelmezővel, valamint azzal, akire a határozat jogot
vagy kötelezettséget keletkeztet vagy származtat. A határozat rövid úton való közlése

c) elektronikus dokumentum formájában [(email)](e-mail) vagy
történhet. A határozat rövid úton való közlésének módját (módjait) a kérelmező jelöli meg.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. §
Módosítás jellege: módosítás

29. §

A Ve. 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

[„(1) A Nemzeti Választási Iroda elnöke államtitkári illetményre és juttatásokra jogosult.

(2) A Nemzeti Választási Iroda elnökét naptári évenként húsz munkanap szabadság illeti meg.

(3) A Nemzeti  Választási  Iroda  elnöke  személyi  anyagának  kezelését,  valamint  az  elnök
tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 115. §-a szerinti
adatok nyilvántartását, továbbá az elnök foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli
feladatokat az elnökhelyettesek látják el.

(4) A Nemzeti  Választási  Iroda  elnöke  kiadja  a  Nemzeti  Választási  Iroda  Szervezeti  és
Működési Szabályzatát.”]

„58. §

(1) A Nemzeti Választási Iroda elnöke államtitkári illetményre és juttatásokra jogosult.

(2) A Nemzeti Választási Iroda elnökét naptári évenként negyven munkanap szabadság illeti meg.

(3)  A  Nemzeti  Választási  Iroda  elnöke  személyi  anyagának  kezelését,  valamint  az  elnök
tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 115. §-a szerinti adatok
nyilvántartását, továbbá az elnök foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat az
elnökhelyettesek látják el.

(4) A Nemzeti Választási Iroda elnöke kiadja a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési
Szabályzatát.”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § - Ve. 69. § új (5) és új (6) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

30. §

A Ve. 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a helyi választási iroda vezetője, illetve az országgyűlési egyéni választókerületi választási
iroda  vezetője  jogszabályból  fakadó  hivatali  kötelezettségének  nem  tesz  eleget  és  ezzel  a
választások törvényes lebonyolítását veszélyezteti, a területi választási iroda vezetője - a Nemzeti
Választási Iroda elnökének egyetértésével – megállapítja a helyi választási iroda vezetőjének, illetve
az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetőjének összeférhetetlenségét, és más
település,  illetve országgyűlési  egyéni  választókerület  választási  irodáját  bízza  meg a  választási
iroda feladatainak vagy azok egy részének ellátásával.

(6)  Ha a helyi  választási  iroda  illetékességi  területén  található bármely,  a  78.  §  szerint  kijelölt
szavazókörben a szavazás lezárására legkésőbb a szavazás befejezésének időpontját követő harminc
percen belül nem került sor, a Nemzeti Választási Iroda elnöke erről tájékoztatja a kormányhivatalt
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerinti fegyelmi eljárás kezdeményezése
érdekében.”

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (2) bekezdés - Ve. 76. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Ve. 76. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Nemzeti  Választási  Iroda csak államigazgatási  szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú
gazdálkodó szervezet adatfeldolgozót bízhat meg

a) a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásával,
b)  a  központi  névjegyzékkel,  a  szavazóköri  névjegyzékkel,  a  külképviseleti  névjegyzékkel,  a
levélben szavazók névjegyzékével,
c) a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásával,
d) a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásával,
e) a képviselők nyilvántartásával
f)  a  népszavazási  kezdeményezést,  az  európai  polgári  kezdeményezést,  a  nemzetiség
Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezést aláírók ellenőrzési
nyilvántartásával,
g) a választási részvételi adatok, az előzetes és végleges jegyzőkönyvi adatok nyilvántartásával,
valamint
h) az a)-g) pont szerinti nyilvántartásokhoz történő elektronikus hozzáférést biztosító felhasználói
nyilvántartással

kapcsolatos  adatfeldolgozási  feladatok  ellátásával,  kivéve,  ha  e  korlátozás  alól  a  nemzeti
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adatvagyon  körébe  tartozó  állami  nyilvántartások  fokozottabb  védelméről  szóló  törvényben
meghatározottak szerint egyedi felmentést kap.”

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

32. §

A Ve. 79. [§-a ]§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § - Ve. 79. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

32. §

A Ve. 79. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A választás  kitűzésétől  a  szavazás  napjáig  nem lehet  szavazókör  [határát  és  sorszámát ]
sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását  megváltoztatni,  továbbá település
megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének
megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni.”

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - Ve. 84. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

34. §

A Ve. 84. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„[(3) A  központi  névjegyzékben  szereplő,  magyarországi  lakcímmel  nem  rendelkező
választópolgár  kérheti  a  névjegyzékbe  vétele  megerősítését  a  névjegyzékbe  vétel  iránti
kérelem ismételt benyújtásával a szavazást megelőző huszonötödik napig.]”

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § - Ve. 92. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

36. §
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A Ve. 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  A magyarországi  lakcímmel  nem rendelkező  választópolgár  –  ha  a  kérelmet  elektronikus
azonosítás  nélkül  nyújtja  be  –  köteles  megadni,  a  magyarországi  lakcímmel  rendelkező
választópolgár megadhatja a postacímét,  [email]e-mail címét vagy [telefax számát]telefaxszámát,
ahova a 95. § (3) bekezdése szerinti értesítés megküldését kéri.”

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § - Ve. 103. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

40. §

A Ve. 103-104. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához

aa) [személyesen, ]levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb
a szavazást megelőző negyedik [napon vagy]napig,
ab)  személyesen  vagy  elektronikus  azonosítással  elektronikus  úton  a  szavazást  megelőző
[negyedik napon 16 órát követően a szavazás napján 12 óráig,]második napig, vagy
ac)  a  szavazást  megelőző  második  napon  16  órát  követően  elektronikus  azonosítással
elektronikus úton a szavazás napján 12 óráig,

kell benyújtani.”

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § - Ve. 104. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

40. §

A Ve. 103-104. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„104. §

(1) A helyi választási iroda
a) a 103. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti kérelem alapján a mozgóurnát igénylő
választópolgárt felveszi a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékébe,
b)  a  103.  §  (2)  bekezdés  a)  pont  [ab)]ac) alpontja  szerinti  kérelmet  elbírálásra  továbbítja  a
szavazatszámláló bizottsághoz.”

Módosítópont sorszáma: 27.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § - Ve. 104. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

40. §

A Ve. 103-104. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi választási iroda a 103. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerint benyújtott, a
103.  §  (4)  bekezdése  szerinti  kérelem  alapján  a  választópolgárt  [visszateszi]átteszi a  lakcíme
szerinti szavazókör névjegyzékébe, és felveszi a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékébe.”

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. §
Módosítás jellege: elhagyás

[41. §

A Ve. 106. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„106. §

(1) A  szavazást  megelőző  negyedik  napon  16  óráig  bekövetkező  változások  átvezetését
követően a  Nemzeti  Választási  Iroda a  szavazóköri  névjegyzéket  és  a  mozgóurnát  igénylő
választópolgárok jegyzékét lezárja.

(2) A helyi  választási  iroda  a  lezárt  szavazóköri  névjegyzéket  és  a  mozgóurnát  igénylő
választópolgárok  jegyzékét  kinyomtatja.  A helyi  választási  iroda  vezetője  a  kinyomtatott
szavazóköri névjegyzéket és mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét hitelesíti.”]

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § - Ve. 112. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

44. §

A Ve. 112. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 103. § (2) bekezdés  a) pont  ab) alpontja és b) pontja szerinti kérelmet a szavazatszámláló
bizottság bírálja el.”

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § - Ve. 120. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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47. §

A Ve. 120-121. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ajánlóív iránti igénynek tartalmaznia kell a jelöltként indulni szándékozó választópolgár
nevét, személyi azonosítóját, ennek hiányában személyazonosságát igazoló  [okiratának ]hatósági
igazolványának számát lakcímét, továbbá nyilatkozatát arról, hogy”

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § - Ve. 123. § (2) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

48. §

A Ve. 123. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Nem gyűjthető ajánlás:
g) a tulajdonos  előzetes, írásbeli  hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló
magánterületen.”

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § - Ve. 129. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

51. §

A Ve. 129. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„129. §

(1)  A lista  bejelentésének  tartalmaznia  kell  a  listán  állított  valamennyi  jelölt  nevét,  személyi
azonosítóját - ennek hiányában a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát -,
lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy”

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. § - Ve. 137. §
Módosítás jellege: módosítás

53. §

A Ve. 137. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„137. §
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(1) A jelölt kiesik, ha a magyarországi szavazás megkezdése előtt a központi névjegyzékből törlésre
kerül,  a  választhatóság  jogát  elveszíti,  vagy  a  jelöltet  állító  jelölő  szervezetet  törlik  a  jelölő
szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából. Kiesik továbbá a jelölt, ha a szavazást legkorábban
kezdő az amerikai kontinensen létesített külképviseleten [a]történő szavazás megkezdésének a 269.
§ (2) [bekezdés utolsó mondata ]bekezdése szerinti kezdő időpontjáig a jelölésről írásban lemond.
A kiesett jelölt nevét a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, valamint az egyéni
szavazólapokról törölni kell.

(2)  A jelöltnek  az  (1)  bekezdés  szerinti  határidőt  követő  lemondása  joghatás  kiváltására  nem
alkalmas, a jelöltre leadott szavazatok érvényes szavazatnak minősülnek.”

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. § - Ve. 143/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

55. §

A Ve. 143-143/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Szavazóhelyiséghez történő szállításra való nyilvános felhívás közzétételének minősül az olyan
felhívás, nyilvános közlés vagy plakát, amely szavazóhelyiséghez történő szállítás megszervezésére
hív fel, szavazóhelyiséghez történő szállítást elősegítő eszközt népszerűsít, vagy annak használatára
hív fel. Szavazóhelyiséghez történő szállításra való felhívásnak minősül a szavazóhelyiséghez való
szállítás megszervezése, illetve a szavazóhelyiséghez való [szállítást megszervező eszköz ]szállítás
szervezésére szolgáló számítógépes alkalmazás előállítása, közzététele.”

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § - Ve. 144. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

56. §

A Ve. 144. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A kampányidőszakban  a  jelölő  szervezetek  és  a  jelöltek  engedély  és  bejelentés  nélkül
készíthetnek  plakátot.  A  plakáton  [impresszumot]fel kell  [feltüntetni  az  Mttv.  szerinti
adattartalommal, kivéve, ha]tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a  [plakát által népszerűsített
jelölő szervezet vagy a független jelölt neve, illetve a népszerűsített jelölt képmása a plakáton
megjelenik]kiadásért felelős személy nevét.”

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § - Ve. 144. § (6) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

56. §

A Ve. 144. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A választási kampányt szolgáló önálló  [hirdető-berendezés]hirdetőberendezés elhelyezésére,
valamint  az  óriásplakátok  vonatkozásában  a  közterület-használatról  szóló  jogszabályokat  kell
alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 57-60. §
Módosítás jellege: kiegészítés

57. §

A Ve. 147/A-147/B. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„147/A. §

(1) Az országgyűlési képviselők általános választását megelőző kampányidőszakban a közszolgálati
médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban a Nemzeti Választási Bizottság által – valamennyi
országos  lista  jogerős  nyilvántartásba  vételét  követően  –  a  (2)  bekezdésben  foglaltak  szerint
meghatározott időtartamban köteles közzétenni az országos listát állító jelölő szervezetek politikai
reklámjait.

(2)  Az országgyűlési  képviselők  általános  választását  megelőző kampányidőszakban a  pártlistát
állító  jelölő  szervezetek  politikai  reklámjainak  közzétételére  rendelkezésre  álló  időtartam
négyszázhetven  perc,  a  nemzetiségi  listát  állító  jelölő  szervezetek  politikai  reklámjainak
közzétételére rendelkezésre álló időtartam százharminc perc. A jelölő szervezetek rendelkezésére
álló időtartamot az egyes pártlisták, illetve az egyes nemzetiségi listák között egyenlő arányban kell
felosztani.

(3)  A  politikai  reklámot  a  közszolgálati  médiaszolgáltató  a  legnagyobb  éves  átlagos
közönségaránnyal  bíró  lineáris  audiovizuális  és  rádiós  médiaszolgáltatásában,  egyenlő  arányban
megosztva teszi közzé.

(4) A közszolgálati médiaszolgáltató naponta három alkalommal, a 6-8, 12-14 és 18-20 óra között
kezdődő idősávokban, megszakítás nélkül köteles biztosítani a politikai reklámok közzétételét. A
pártlistát  állító  jelölő  szervezetek,  illetve  a  nemzetiségi  listát  állító  jelölő  szervezetek  politikai
reklámjait  egymást  követően  kell  közzétenni.  A politikai  reklámok  megjelenési  sorrendjét  az
esélyegyenlőség biztosítása érdekében naponta változtatni kell.

(5) A közszolgálati médiaszolgáltató a jelölő szervezet által megjelölt napon és idősávban köteles a
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politikai  reklámot  közzétenni.  A jelölő  szervezet  politikai  reklám  közzétételét  egy  idősávban
naponta csak egyszer, legfeljebb harminc másodperces időtartamban kérheti.

(6)  A médiaszolgáltató  abban  az  esetben  köteles  a  politikai  reklámot  közzétenni,  ha  a  jelölő
szervezet  legkésőbb  a  közzétételt  megelőző  harmadik  napon  átadja  az  általa  készített  politikai
reklámot.

147/B. §

A 147/A. §-ban foglalt rendelkezéseket az Európai Parlament tagjainak választásán is alkalmazni
kell  azzal,  hogy a  rendelkezésre  álló  műsoridő  tartama  az  összes  lista  tekintetében  együttesen
háromszáz perc.”

58. §

A Ve. 147/C. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 147/A.  §-ban  foglalt  rendelkezéseket  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek
választásán is alkalmazni kell azzal, hogy)

„b)  a  rendelkezésre  álló  műsoridő  tartama az  összes  lista  tekintetében  együttesen  háromszáz
perc.”

59. §

A Ve. 147/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„147/D. §

A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán a szavazás napját megelőző napon a
közszolgálati médiaszolgáltató lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatásában az országos
listát  állító  jelölő  szervezetek  politikai  reklámjait  egy-egy  alkalommal  köteles  közzétenni.  A
közzétételre a 147/A. § (3) és (6) bekezdését alkalmazni kell.”

60. §

A Ve. 147/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„147/F. §

(1) Az általános választást megelőző kampányidőszakban a 147/A-147/E. § szabályozása alá nem
tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató - a politikai reklám
közlésére  szolgáló  országos  lineáris  médiaszolgáltatásának  vagy  médiaszolgáltatásainak
megjelölésével  -  legkésőbb  a  választást  megelőző  ötvenedik  napon közli  a  Nemzeti  Választási
Bizottsággal,  ha  biztosítani  kívánja  politikai  reklám közzétételének  lehetőségét.  Amennyiben  a
határidőig  nem nyilatkozik,  politikai  reklámot  nem tehet  közzé.  A Nemzeti  Választási  Iroda  a
választások  hivatalos  honlapján  a  nyilatkozatot  tett  médiaszolgáltatót  és  a  médiaszolgáltatások
megnevezését, illetve a közzétételre biztosított időtartamot közzéteszi.
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(2) A politikai reklám közzétételére a 147/A-147/E. § rendelkezéseit - a 147/A. § (3) bekezdése
kivételével  -  kell  megfelelően  alkalmazni  azzal,  hogy  az  országgyűlési  képviselők  általános
választásán,  az Európai Parlament tagjainak választásán és a helyi  önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán

a)  a  politikai  reklámok  közzétételére  szánt,  az  egy  médiaszolgáltatásra  eső  időtartamot  a
médiaszolgáltató  határozza  meg,  de  az  nem  lehet  kevesebb,  mint  a  közszolgálati
médiaszolgáltatóra eső időtartam fele,
b) a médiaszolgáltatónak az (1) bekezdés szerinti bejelentésben az a) pont szerinti időtartamot is
meg kell jelölnie,
c) ha az a) pont szerinti időtartam eltér a közszolgálati médiaszolgáltatóra eső időtartamtól, a
Nemzeti  Választási  Bizottság  az  egyes  jelölő  szervezetek  rendelkezésére  álló  időtartamot
arányosan csökkentett, illetve megnövelt mértékben állapítja meg.

(3)  A választási  kampányidőszakban  politikai  reklámot  a  kizárólag  interneten  elérhető  lineáris
médiaszolgáltatást  nyújtó  médiaszolgáltató  e  §-ban,  míg  a  helyi  és  körzeti  vételkörzetű
médiaszolgáltatást  nyújtó  médiaszolgáltató  a  147.  §-ban  foglalt  szabályokra  figyelemmel  tehet
közzé.”

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § - Ve. 148. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

57. §

A Ve. 148. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A  sajtótermékben  közzétett  politikai  hirdetésnek  azonnal  felismerhetőnek  és  más
médiatartalmaktól  megkülönböztethetőnek kell  lennie.  A politikai  [hirdetést  az Mttv.  46.  § (9)
bekezdése  szerinti  adatokat  tartalmazó  impresszummal  ]hirdetésen  fel  kell  [megjelentetni,
kivéve,  ha  a  politikai  hirdetés  által  népszerűsített  jelölő  szervezet  vagy  a  független  jelölt
neve]tüntetni  megrendelőjének  nevét  és  lakóhelyét,  illetve  [a  népszerűsített  jelölt  képmása a
politikai hirdetésben megjelenik]székhelyét.”

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § - Ve. 149. §
Módosítás jellege: módosítás

58. §

A Ve. 149. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„149. §
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Választási kampányanyag a választópolgár részére közvetlen megkeresés módszerével a 89. §-ban
meghatározottak [figyelembe vételével ]figyelembevételével juttatható el azzal, hogy egyéb adatai
felhasználásához  –  mint  [mobiltelefonszám]telefonszám,  elektronikus  levélcím  –  a  kifejezett
hozzájárulása szükséges.”

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § - Ve. 151. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

59. §

A Ve. 151-152. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„151. §

(1)  A  médiaszolgáltatók  és  a  sajtó,  illetve  a  filmszínházak  választási  kampányban  való
részvételével[,] – az e törvény rendelkezéseinek megsértésével – kapcsolatos kifogást a Nemzeti
Választási Bizottság bírálja el.  Körzeti és helyi, illetve lekérhető médiaszolgáltatással vagy nem
országosan terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogást az országgyűlési képviselők választásán a
médiatartalom-szolgáltató  székhelye  vagy  lakóhelye  szerint  illetékes  országgyűlési  egyéni
választókerületi  választási  bizottság,  az  Európai  Parlament  tagjainak  választásán,  a  helyi
önkormányzati  képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők  választásán  a  médiatartalom-szolgáltató  székhelye  vagy  lakóhelye  szerint  illetékes
területi választási bizottság bírálja el.”

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § - Ve. 151. § (3), új (4) és új (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

59. §

A Ve. 151-152. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A  kifogásban  a  kérelmező  megjelöli[,] vagy  lehetőség  szerint  csatolja  a  törvénysértés
bizonyítékául  szolgáló  műsorszámot  vagy  médiatartalmat.  A  megjelölt  műsorszámot  az  (1)
bekezdés szerint illetékes választási bizottság – amennyiben szükséges és a kérelmező nem csatolta
– hivatalból szerzi be.

(4)  A jogsértő internetes  médiatartalom miatti  kifogást  a  médiatartalom közzétételétől  számított
három napon belül kell benyújtani. Nem utasítható el elkésettség miatt a kifogás, ha a kifogást a
jogsértés  észlelésétől  számított  három  napon  belül  nyújtották  be,  és  a  választási  bizottság
felhívására  a  tartalomszolgáltató  a  médiatartalom  közzétételének  időpontját  nem  tudja  hitelt
érdemlően bizonyítani.
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(5) Nem vizsgálható érdemben a kifogás, ha az abban megjelölt internetes médiatartalom valamely
audiovizuális,  rádiós  médiaszolgáltatásban  vagy  nyomtatott  sajtótermékben  megjelenő
médiatartalom utánközlése, és a kifogást az eredeti médiatartalom közzétételétől számított három
napon túl nyújtották be.”

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § - Ve. 152. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

59. §

A Ve. 151-152. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  A  2.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjának  [megsértése  sajtótermék,  illetve  médiaszolgáltatás
vonatkozásában ]időszaki  kiadvány esetén  akkor  állapítható  meg,  ha  az  legalább  két  egymást
követő lapszám együttes vizsgálata alapján fennállt a [jogsértés]megjelölt bizonyítékok alapján.

[a) napilapok,  internetes  sajtótermék  és  lineáris  médiaszolgáltatás  esetén  az  utolsó
sérelmezett  műsorszám  (lapszám)  megjelenésétől  visszafelé  számított  tizenötnapos
műsorfolyamban,
b) időszaki kiadvány esetén legalább két egymást követő lapszámban

fennállt a megjelölt bizonyítékok alapján.]”

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § - Ve. 154. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

60. §

A Ve. 153-154. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„154. §

(1) A 153. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a jelölt
igazolja  a  kötelező  legkisebb  munkabér  [egy  havi  ]egyhavi  összegének  megfelelő  összegű
adatszolgáltatási díjnak a Nemzeti Választási Iroda számlájára történt befizetését.”

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § - Ve. 156. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

61. §
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A Ve. 156. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szavazólap a jelölt nevét a 120. § (5) bekezdése, illetve a 129. § [(5)](4) bekezdése szerinti
kérelemnek megfelelően tartalmazza.”

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § - Ve. 176. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

66. §

A Ve. 176. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„176. §

(1)  A választópolgár  a  személyazonosság  igazolására  alkalmas,  magyar  hatóság  által  kiállított
hatósági  igazolvánnyal  igazolja  személyazonosságát.  Az  Európai  Unió  más  tagállamának
állampolgára az állampolgársága szerinti tagállam [illetékes ]hatáskörrel rendelkező hatósága által
kiállított útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal igazolja személyazonosságát.”

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

67. §

A Ve. 184[-185]. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § - Ve. 184. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

67. §

A Ve. 184-185. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  Ha  a  102.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  lakcíme  szerinti  szavazókör  névjegyzékéből  más
szavazókör névjegyzékébe áttett választópolgár – a 103. § (2) bekezdés a) pont  [ab)]ac) alpontja
vagy b)  pontja  szerint  –  a  lakcímére  kér  mozgóurnát,  a  szavazatszámláló  bizottság  két  tagja  a
szavazókör területén kívülre, a választópolgár lakcímére viszi ki a mozgóurnát.”

Módosítópont sorszáma: 48.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § - Ve. 185. §
Módosítás jellege: elhagyás

67. §

A Ve. 184-185. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„[185. §

(1) A mozgóurnás  szavazásra  a  175-182.  §  rendelkezéseit  kell  megfelelően  alkalmazni,  a
névjegyzék helyett azonban a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét kell használni.

(2) Szavazófülke helyett a szavazás titkosságát garantáló körülményeket kell a választópolgár
számára biztosítani.

(3) Az  elítélt  és  az  egyéb  jogcímen  fogvatartott  a  büntetés-végrehajtási  intézetben  külön
törvényben meghatározott módon igazolja személyazonosságát.]”

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § - Ve. 200/A. §
Módosítás jellege: elhagyás

68. §

A Ve. 200. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„[200/A. §

Ha a szavazás megismételtetésére a választókerület nem minden szavazókörében kerül sor, és
a  jelölt  vagy  a  lista  az  ismételt  szavazás  kezdetéig  kiesik,  a  választás  eredményének
megállapítása során a kiesett jelöltre, illetve listára az ismétléssel nem érintett szavazókörben
leadott szavazatokat a választás eredményének megállapításakor érvénytelen szavazatnak kell
tekinteni.]”

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

73. §

A Ve. a következő 230/A. [§-a helyébe a következő rendelkezés lép]§-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 51.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 77. § - Ve. 249. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

77. §

A Ve. 249. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„249. §

(1)  [Ha  legkésőbb  ]A szavazóköri  névjegyzékből  a  [szavazást  megelőző  negyedik  napon  a
választópolgár kérelmére]választópolgár nemzetiségi adatát törölni kell, ha

a)  [a  választópolgár  nemzetiséghez  tartozását  a  választási  iroda  törli  ]személyes  vagy
elektronikus  azonosítást  követő  elektronikus  benyújtás  esetén  legkésőbb  a  [központi
névjegyzékből, vagy]szavazást megelőző második napon,
b)  [a választási  iroda úgy módosítja  a választópolgár adatait  a  központi  névjegyzékben,
hogy  nemzetiségi  választópolgárként  történt  névjegyzékbe  vételének  hatálya  az
országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére nem terjed ki,]levélben történő vagy
elektronikus azonosítás nélküli  elektronikus benyújtás esetén legkésőbb a szavazást megelőző
negyedik napon

beérkezett  kérelme alapján  a  [szavazóköri ]választópolgár  nemzetiséghez tartozását  a választási
iroda törli a központi névjegyzékből, vagy a választási iroda úgy módosítja a választópolgár adatait
a  központi  névjegyzékben,  hogy  nemzetiségi  [adatát  törölni  kell]választópolgárként  történt
névjegyzékbe  vételének  hatálya  az  országgyűlési  képviselők  választásának  névjegyzékére  nem
terjed ki.”

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 78. § - Ve. 250. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

78. §

A Ve. 250. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  Az  átjelentkező  választópolgár[  a  (2)  bekezdés  szerinti  határidőben  módosíthatja  vagy
visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. A kérelemnek tartalmaznia kell a 92. § (1) vagy (3)
bekezdésében foglalt adatokat.]

a) a (2) bekezdés szerinti határidőben módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus
azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
b)  a  szavazást  megelőző  második  napig  –  személyes  vagy  elektronikus  azonosítást  követő
elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja

átjelentkezési kérelmét. A kérelemnek tartalmaznia kell a 92. § (1) vagy (3) bekezdésében foglalt
adatokat.”
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Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § - Ve. 253. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

80. §

A Ve. 253. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az országos listát a Nemzeti Választási Bizottság  legkésőbb a bejelentését követő második
napon veszi nyilvántartásba.”

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § - Ve. 254. §
Módosítás jellege: módosítás

81. §

A Ve. 254. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„254. §

(1) A pártlista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni
választókerületi jelöltjei számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba
vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elutasította.

(2)  A Nemzeti  Választási  Bizottság  törli  a  nyilvántartásból  a  pártlistát,  ha  a  jelölő  szervezet
jogerősen  nyilvántartásba  vett,  valamint  a  bejelentett,  de  még  jogerősen  el  nem  bírált  egyéni
választókerületi  jelöltjeinek száma együttesen nem éri  el  [a ]az országgyűlési  választásról szóló
törvényben foglalt minimumot.

(3)  A  Nemzeti  Választási  Bizottság  törli  a  nyilvántartásból  a  jogerősen  nyilvántartásba  vett
pártlistát, ha egyéni választókerületi jelölt kiesése miatt a jelölő szervezet jogerősen nyilvántartásba
vett  egyéni választókerületi jelöltjeinek száma nem éri el  [a ]az országgyűlési választásról szóló
törvényben foglalt minimumot.”

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

87. §

A Ve. [272]275. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
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Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § - Ve. 275. § (1) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

87. §

A Ve. 272. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„275. §

(1) A szavazási levélcsomag tartalmazza
a) a levélben szavazás szavazólapját,
b)  a  választópolgár  azonosításához  szükséges  nyilatkozat  nyomtatványát  (a  továbbiakban:
azonosító nyilatkozat),
c) a levélben szavazás szavazólapjának borítékját (a továbbiakban: belső boríték),
d) a postára adás esetére bérmentesített borítékot (a továbbiakban: külső boríték),
e) a szavazás módjáról szóló tájékoztatást.

[külső  borítékjának  címzése  magyarországi  lakcímmel  nem  rendelkező  választópolgár
esetében a Nemzeti Választási Iroda címét tartalmazza.]”

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § - Ve. 275. § (2) és új (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

87. §

A Ve. 272. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„275. §

(2) A [levélben szavazás szavazólapjának mérete és kialakítása eltérhet ]szavazási levélcsomag
külső borítékjának címzése  a  [szavazóhelyiségben használt szavazólaptól. A levélben szavazás
szavazólapja bélyegzőlenyomat nélkül érvényes]Nemzeti Választási Iroda címét tartalmazza.

(3)  A levélben  szavazás  szavazólapjának  mérete  és  kialakítása  eltérhet  a  szavazóhelyiségben
használt szavazólaptól. A levélben szavazás szavazólapja bélyegzőlenyomat nélkül érvényes.”

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 88. § - Ve. 277. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

88. §
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A Ve. 277. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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]tizenötödik 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”

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 88. § - Ve. 277. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

88. §

A Ve. 277. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Nemzeti Választási Iroda elnöke a (2) bekezdés szerint a szavazási levélcsomag személyes
átvételét  úgy  állapítja  meg,  hogy  arra  a  szavazást  megelőző  [huszadik]tizenötödik naptól
[naponta]munkanapokon legalább 9 és 16 óra között lehetőség legyen. A Nemzeti Választási Iroda
elnöke a 9-16 óráig tartó időszak kezdetét korábbi, végét későbbi időpontban is megállapíthatja,
továbbá  a  személyes  átvétel  lehetőségét  nem  munkanapnak  minősülő  szombatra,  továbbá
vasárnapra, valamint munkaszüneti napra is kiterjesztheti.”

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § - Ve. 278. § (2) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

89. §

A Ve. 278. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az azonosító nyilatkozatra rá kell vezetni a választópolgár
d)  személyi  azonosítóját  vagy  a  [magyar  állampolgárságát  ]személyazonosságát  igazoló
[okiratának ]hatósági igazolványának számát.”

Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § - Ve. 278. § (4) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

89. §

A Ve. 278. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(4) A lezárt belső borítékot és a kitöltött azonosító nyilatkozatot a választópolgár
b)  bármely  más[,  a  Nemzeti  Választási  Iroda,  vagy  bármely  külképviselet  címére
megcímzett] borítékba (az a) és b) pont együtt a továbbiakban: válaszboríték)

zárja.”

Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. § - Ve. 279. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

90. §

A Ve. 279. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„279. §

(1)  A levélben  szavazók  névjegyzékében  szereplő,  magyarországi  lakcímmel  nem  rendelkező
választópolgár a szavazatát tartalmazó, a 278. § (4) bekezdés a) pontja szerinti válaszborítékot”

Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. § - Ve. 279. § b) és c) pont
Módosítás jellege: módosítás

90. §

A Ve. 279. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„279. §

(1)  A levélben  szavazók  névjegyzékében  szereplő,  magyarországi  lakcímmel  nem  rendelkező
választópolgár a szavazatát tartalmazó válaszborítékot

a) a Nemzeti Választási Irodába postai úton juttathatja el úgy, hogy a szavazást megelőző napon
24 óráig megérkezzen,
b)  a  magyarországi  szavazást  megelőző  [huszadik]tizenöt napon  belül  a  Nemzeti  Választási
Iroda elnöke által a szavazási levélcsomagok személyes átvételére megállapított időben, valamint
a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy

ba)  személyesen  vagy  egyéb  –  meghatalmazással  nem  rendelkező  –  személy  általi
kézbesítésével, vagy
bb) a külképviseletnek címzett külső borítékba helyezve postai szolgáltató útján

eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy
c)  a  magyarországi  szavazásra  rendelkezésre  álló  időszakban  személyesen  vagy  egyéb  –
meghatalmazással  nem  rendelkező  –  személy  általi  kézbesítésével  eljuttathatja  bármely
országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába.”
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Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. § - Ve. 279. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

90. §

A Ve. 279. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A levélben  szavazók  névjegyzékében  szereplő,  magyarországi  lakcímmel  nem  rendelkező
választópolgár  a  szavazatát  tartalmazó,  a  278.  §  (4)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  válaszborítékot
személyesen vagy egyéb – meghatalmazással nem rendelkező – személy általi kézbesítésével

a) a magyarországi szavazást megelőző tizenöt napon belül a Nemzeti Választási Iroda elnöke
által  a  szavazási  levélcsomagok  személyes  átvételére  megállapított  időben,  valamint  a
külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy
b) a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban eljuttathatja bármely országgyűlési
egyéni választókerületi választási irodába.”

Módosítópont sorszáma: 65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 91. § - Ve. 280. §
Módosítás jellege: módosítás

91. §

A Ve. 280. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„280. §

(1) A szavazatot tartalmazó, a 278. § (4) bekezdés a) pontja szerinti  válaszboríték bérmentesítés
nélkül feladható.

(2) A postai szolgáltató a legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon belföldön felvett vagy
átvett, a 278. § (4) bekezdés a) pontja szerinti válaszborítékot a szavazást megelőző napon 24 óráig
kézbesíti a választási iroda részére.”

Módosítópont sorszáma: 66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 93. § - Ve. 283. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

93. §

A Ve. 283. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„283. §
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(1)  Az országgyűlési  egyéni  választókerületi  választási  iroda a nála  a 279. §  [(2) bekezdés ]c)
pontja alapján levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat szállítóborítékba zárja.”

Módosítópont sorszáma: 67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 95. § - Ve. 289. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

95. §

A Ve. 289. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A szavazási  iratok  vizsgálata  során  a  választási  iroda  a  beérkezett  szavazási  iratot  –  a
szavazólapot  tartalmazó  belső  boríték  felbontása  nélkül  –  ellenőrzi.  Az  azonosító  nyilatkozat
tartalmát a választási iroda a levélben szavazók névjegyzéke alapján ellenőrzi. A Nemzeti Választási
Iroda  az  azonosító  nyilatkozat  tartalmát  szükség  esetén  a  [magyar  állampolgárságot  ]
személyazonosságot  igazoló  [okirat  ]hatósági  igazolvány  nyilvántartásában  közvetlen
adathozzáféréssel[ vagy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv megkeresése útján], illetve a
polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban is ellenőrzi.”

Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 95. § - Ve. 289. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

95. §

A Ve. 289. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  Ha  a  választópolgár  személyazonossága  kétséget  kizáróan  megállapítható,  nem  vezet  a
válaszboríték érvénytelenségéhez, ha a (3) bekezdés h) pontja szerinti adateltérés oka

e)  a  278.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  adatban  több  utónév  egyikének  elhagyása,  „dr.”
megjelölés elhagyása vagy feltüntetése, az ifjabb, idősebb, özvegy vagy más előtag, illetve ezen
előtagok rövidítésének feltüntetése vagy adat más nyelven történő megadása[,].

[és a választópolgár személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható.]”

Módosítópont sorszáma: 69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 95. § - Ve. 289. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

95. §

A Ve. 289. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(7) A (3) bekezdés  [e)]g) pontjában a választópolgár által már leadott szavazási iratnak csak az
olyan  szavazási  irat  tekinthető,  amelynek  azonosító  nyilatkozata  alapján  a  választópolgár
személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható.”

Módosítópont sorszáma: 70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 97. § - Ve. 291. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

97. §

A Ve. 291. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„291. §

(1) Ha [az azonosító nyilatkozat alapján ]a szavazási irat a [választópolgár személyazonossága
és szavazási jogosultsága kétséget kizáróan megállapítható]289. § szerint nem érvénytelen, a
választási  iroda  a  levélben  szavazók  névjegyzékén  megjelöli,  hogy  a  választópolgár  érvényes
szavazási iratot adott le.”

Módosítópont sorszáma: 71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. § - Ve. 294. §
Módosítás jellege: módosítás

98. §

A Ve. 294. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„294. §

(1)  Az  egyéni  választókerületi  szavazás  eredményéről  kiállított  szavazóköri  jegyzőkönyv  egy
példányát [és ]a helyi választási iroda az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodához,
az  országos  listás  szavazás  eredményéről  kiállított  szavazóköri  jegyzőkönyv  egy  példányát  a
[helyi]területi választási  [iroda  az  országgyűlési  egyéni  választókerületi  választási  ]irodához
továbbítja.

(2) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság az egyéni választókerületi szavazás
eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik
napon  megállapítja  az  egyéni  választókerületi  választás  eredményét.  Az  országgyűlési  egyéni
választókerületi  választási  iroda  az  egyéni  választókerületi  választás  eredményéről  kiállított
jegyzőkönyv egy példányát – [annak ]az egyéni választókerületi választás eredményét megállapító
határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul – a Nemzeti Választási Irodához juttatja el.

(3)  [Az országgyűlési egyéni választókerületi ]A területi  választási bizottság az országos listás
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szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő
hatodik  napon  megállapítja  az  [az  ]országos  listás  választás  [egyéni  választókerületi  ]területi
részeredményét.  [Az országgyűlési  egyéni választókerületi ]A területi  választási  iroda az  [az ]
országos listás választás [egyéni választókerületi ]területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyv
egy példányát [- annak ]– az országos listás választás területi részeredményét megállapító határozat
jogerőre emelkedését követően haladéktalanul [-]– a Nemzeti Választási Irodához juttatja el.”

Módosítópont sorszáma: 72.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 99. § - Ve. 296. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

99. §

A Ve. 296. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Nemzeti Választási Bizottság
a)  az  országos  listás  választás  [egyéni  választókerületi  ]területi  részeredményéről  kiállított,
[szavazóköri ]294. § (3) bekezdése szerinti jegyzőkönyvek,

alapján, legkésőbb a szavazást követő tizenkilencedik napon megállapítja a választás országos listás
eredményét.”

Módosítópont sorszáma: 73.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 99. § - Ve. 296. § (2) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

99. §

A Ve. 296. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Nemzeti Választási Bizottság
c)  a választás  egyéni  választókerületi  eredményéről  kiállított, a  294.  § (2)  bekezdése szerinti
jegyzőkönyvek

alapján, legkésőbb a szavazást követő tizenkilencedik napon megállapítja a választás országos listás
eredményét.”

Módosítópont sorszáma: 74.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. § - Ve. 307/A. §
Módosítás jellege: módosítás

104. §

A Ve. a következő 307/A. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
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„307/A. §

(1) Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki a választás kitűzését
megelőző  harmincadik  napon  és  az  átjelentkezésre  irányuló  kérelme  elbírálásakor  ugyanazon
tartózkodási  hellyel  rendelkezett,  és  tartózkodási  helyének  érvényessége  legalább  a  szavazás
napjáig tart.

(2) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást
megelőző negyedik napon kell megérkeznie a helyi választási irodához.

(3)  Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a 92.  §  (1)  [bekezdés a)  pontjában ]bekezdésében
foglalt adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.

(4)  Az  átjelentkező  választópolgár[  legkésőbb  a  szavazást  megelőző  negyedik  napon
visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.]

a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb
a szavazást megelőző negyedik napon,
b) személyes  vagy elektronikus azonosítást  követő elektronikus  benyújtás  esetén legkésőbb a
szavazást megelőző második napon

visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.”

Módosítópont sorszáma: 75.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 106. § - Ve. 307/D. §
Módosítás jellege: módosítás

106. §

A Ve. 307/D. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„307/D. §

(1)  A jelölő  szervezetet  a  területi  választási  bizottság  vagy  a  Nemzeti  Választási  Bizottság  –
amelynél  a jelölő szervezetet  bejelentették – veszi  nyilvántartásba.  Időközi  választáson a  jelölt,
illetve lista  [nyilvántartásba-vételére ]nyilvántartásba vételére  illetékes választási bizottság veszi
nyilvántartásba a jelölő szervezetet.

(2) A nemzetiségi szervezet bejelentésekor a szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szervezet
megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott
követelményeknek. A jelölő szervezet [nyilvántartásba-vételére ]nyilvántartásba vételére illetékes
választási  bizottság  a  civil  szervezetek  bírósági  nyilvántartásában  a  nemzetiségi  szervezet
alapszabályát ellenőrzi.”

Módosítópont sorszáma: 76.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 109. § - Ve. 307/G. §
Módosítás jellege: módosítás

109. §

A Ve. 307/G. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„307/G. §

(1)  Az  egyéni  listás  és  az  egyéni  választókerületi  jelöltet,  a  [polgármester  jelöltet  ]
polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik
napon kell bejelenteni.

(2)  Az egyéni  listás  és  az  egyéni  választókerületi  jelöltet,  valamint  a  [polgármester jelöltet  ]
polgármesterjelöltet  a  helyi  választási  bizottság,  a  főpolgármester-jelöltet  a  területi  választási
bizottság veszi nyilvántartásba.”

Módosítópont sorszáma: 77.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 110. § - Ve. 307/I. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

110. §

A Ve. 307/I. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kompenzációs listára, a fővárosi kompenzációs listára és a nemzetiségi kompenzációs listára
a 129. § (4) bekezdésének rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 78.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 113. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

113. §

A Ve. 151. [alcíme ]alcím címe helyébe a következő [rendelkezés ]alcím cím lép:

Módosítópont sorszáma: 79.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 117. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

117. §

A Ve. [329]331. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
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Módosítópont sorszáma: 80.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 117. § - Ve. 331. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

117. §

A Ve. 329. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„331. §

(1) Az Európai Parlament tagjainak választásán e törvény I-XII. Fejezetét,  [, ]a 247. § (1) és (3)
bekezdése, a 250. §, a 251. §, a 257. § (3) bekezdése, a 259-263. §, a 269. §, a 270. §, a 271. § (2)
bekezdése, a 272. §, a 273. §, a 284. §, a 285. §, valamint a 298. § rendelkezéseit az e fejezetben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 81.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 120. § - Ve. 335. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

120. §

A Ve. 335. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„335. §

(1)  A Nemzeti  Választási  Iroda  legkésőbb  a  szavazást  megelőző  tizenötödik  napig  értesíti  az
Európai Unió tagállamainak az európai parlamenti választás során ezen adatok fogadására [illetékes
]hatáskörrel  rendelkező  központi  szerveit  azokról  az  állampolgáraikról,  akik  a  szavazóköri
névjegyzékében szerepelnek. Az értesítés a választópolgár következő adatait tartalmazza:”

Módosítópont sorszáma: 82.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 125. §
Módosítás jellege: kiegészítés

125. §

A Ve. 346. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

„l)  a  szavazatszámláló  bizottságnak  a  szavazás  lebonyolításával  kapcsolatos  feladatai
tekintetében  azokat  a  feltételeket,  melyek  teljesülése  esetén  a  szavazatszámláló  bizottság
tevékenységét ugyanazon épületben egyidejűleg több, külön helyiségben végzi.”
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Módosítópont sorszáma: 83.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 125. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

125. §

A Ve. [„Átmeneti rendelkezések” ]171. alcíme a következő 353/A. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 84.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 125. § - Ve. 171. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

125. §

A Ve. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 353/A. §-sal egészül ki:

„[171. Átmeneti rendelkezések]”

Módosítópont sorszáma: 85.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 125. § - Ve. 353/A. §
Módosítás jellege: módosítás

125. §

A Ve. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 353/A. §-sal egészül ki:

„353/A. §

E törvénynek  az  egyes  választásokkal  kapcsolatos  törvények módosításáról  szóló  2018.  évi  …
törvénnyel  megállapított  rendelkezéseit  a  [hatályba  lépését  ]hatálybalépését  követően  kitűzött
választásokon kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 86.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 127. §
Módosítás jellege: kiegészítés

127. §

(1) A Ve.
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
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c) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet,
d) 8. melléklete helyébe a 4. melléklet

lép.

(2) A Ve. az 5. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

Módosítópont sorszáma: 87.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 127. §
Módosítás jellege: módosítás

127. §

A Ve.
b) [80. §-ában az „alapján” ]64. § (2) bekezdésében a „húsz” szövegrész helyébe a [„szerint”]
„negyven”,
c) 80. §-ában az „alapján” szövegrész helyébe a „szerint”,
d) 267/A. §-ában a „tizenötödik napig” szövegrész helyébe a „tizenhatodik napig”

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 88.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 128. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

128. §

Hatályát veszti
b) a Ve. [264. és 268. §-a]66. § (4a) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 89.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 3. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

3. Záró rendelkezések

Módosítópont sorszáma: 90.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 129. §
Módosítás jellege: módosítás

129. §

(1)  Ez  a  törvény  [2018.  szeptember  1-jén  lép  hatályba,  azzal,  hogy  rendelkezéseit  az  ezt
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követően kitűzött választások esetében kell alkalmazni]- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -
2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. melléklet a 2019. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napján
lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 91.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 130. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

130. §

(1) Az 1. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 92.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

„A központi névjegyzék adattartalma

A központi névjegyzék tartalmazza
a) a választópolgár nevét, születési nevét,
b) a választópolgár személyi azonosítóját,
c) a választópolgár magyarországi lakóhelyének és tartózkodási helyének címét,
d) a választópolgár anyja nevét,
e) a választópolgár születési helyét és idejét,
f)  a  magyarországi  lakcímmel  nem  rendelkező  választópolgár  esetében  továbbá  a  [magyar
állampolgárságát ]személyazonosságát  igazoló  [okiratának ]hatósági igazolványának  típusát és
számát, ha nem rendelkezik személyi azonosítóval,
g)  annak  megjelölését,  hogy  a  választópolgár  mely  választáson,  mely  választókerületben
rendelkezik a szavazás jogával, mely választáson választható,
h)  annak  megjelölését,  hogy  melyik  településen  és  egyéni  választókerületben  szerepelt  a
választópolgár a szavazóköri névjegyzékben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
legutóbbi választásának napján,
i) az Európai Unió más tagállamának állampolgáraként az Európai Parlament tagjainak választására
névjegyzékbe vett választópolgár esetében továbbá
ia) állampolgárságát,
ib) ha rendelkezésre áll,  annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölését, amelynek
névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették,
j) a nemzetiségi választópolgárként névjegyzékbe vett választópolgár esetében annak megjelölését,
hogy a választópolgár
ja) mely nemzetiséghez tartozóként szerepel a névjegyzékben,
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jb)  nemzetiségi  választópolgárként  történt  névjegyzékbe  vétele  az  országgyűlési  képviselők
választására is kiterjed-e,
k)  annak  megjelölését,  hogy  a  fogyatékossággal  élő  választópolgár  milyen,  a  88.  §  szerinti
segítséget igényel,
l) a 89. § szerinti nyilatkozat tartalmát,
m)  a  választópolgárnak  a  92.  §  (4)  bekezdése  szerint  bejelentett  postacímét,  email  címét  vagy
telefax számát, ezek hiányában a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba
bejelentett értesítési címét,
n) a választókerület és a szavazókör megjelölését,
o)  a  külföldön  élő,  magyarországi  lakcímmel  nem  rendelkező  választópolgár  központi
névjegyzékbe  vételének,  illetve  a  97.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  cselekmény
központi névjegyzékben történt rögzítésének dátumát,
p)  ha  a  magyarországi  lakcímmel  nem  rendelkező  választópolgár  a  szavazási  levélcsomag
személyes átvételét kérte, az átvételre megjelölt település megjelölését.”

Módosítópont sorszáma: 93.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

„A jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásának adattartalma

A jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartása tartalmazza
a) a jelölő szervezet
aa) nevét és székhelyét,
ab) rövidített nevét,
ac) jelképét,
ad) típusát,
ae) képviselőjének nevét és lakcímét, képviseleti jogának terjedelmét,
af)  nevében  jelölt,  lista  bejelentésére  meghatalmazott  személy  nevét,  lakcímét  és
meghatalmazásának terjedelmét,
b) a jelölt
ba) nevét és lakcímét,
bb)  személyi  azonosítóját,  ennek  hiányában  magyar  hatóság  által  kiállított  útlevelének  vagy
személyazonosító igazolványának számát,
bc)  független  jelölésének tényét  vagy annak megjelölését,  hogy melyik  jelölő  szervezet  egyéni
jelöltje, illetve melyik jelölő szervezet listáján szerepel,
bd)  nyilatkozatát  arról,  ha  több  utóneve  közül  csak  az  egyik  feltüntetését  kéri,  illetve  a  „dr”
megjelölés feltüntetését nem kéri a szavazólapon,
be) nyilatkozatát arról, ha neve nemzetiségi nyelven való feltüntetését kéri a szavazólapon,
bf) foglalkozását a 157. § (2) bekezdése szerinti esetben,
c) a listát állító jelölő szervezetet,
d) a miniszter rendeletében meghatározott egyéb – személyes adatnak nem minősülő – adatokat[.],
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[A nyilvántartás  tartalmazza ]e)  annak  megjelölését,  hogy a  jelölő  szervezetet,  jelöltet,  listát
melyik választásra vették nyilvántartásba, a jelölt melyik választókerületben indul, illetve a listát
melyik választókerületben állították.”

Módosítópont sorszáma: 94.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

„A levélben szavazók névjegyzékének adattartalma

A levélben szavazók névjegyzéke tartalmazza
a) a választás megnevezését,
b) a szavazás napját,
c) a választópolgár
ca) nevét,
cb)  személyi  azonosítóját,  ennek  hiányában  a  [magyar állampolgárságát  ]személyazonosságát
igazoló [okiratának ]hatósági igazolványának típusát és számát,
cc) születési helyét és idejét,
cd) értesítési címét,
d) a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok számát.”

Módosítópont sorszáma: 95.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

„A képviselők nyilvántartásának adattartalma

A képviselők nyilvántartása tartalmazza a képviselő
a) nevét,
b) születési nevét,
c)  személyi  azonosítóját,  illetve  a  személyi  azonosítóval  nem  rendelkező  polgár  [magyar
állampolgárságát ]személyazonosságát  igazoló  [okiratának ]hatósági igazolványának  típusát és
számát,
d) magyarországi lakcímét,
e) anyja nevét,
f) születési helyét,
g) születési idejét[.],
h) mandátuma fajtáját és a választókerület megjelölését,
i) mandátuma keletkezésének és megszűnésének napját, a szavazás napját,
j) mandátuma megszűnésének okát,
k)  független  jelölésének  tényét  vagy  annak  megjelölését,  hogy melyik  jelölő  szervezet  egyéni
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jelöltje volt, illetve melyik jelölő szervezet listáján szerepelt.””

Indokolás

1-5. Kodifikációs pontosítás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

6., 60., 67., 92., 94-95. A Ve. 92. § (5) bekezdésének a törvényjavaslat által megállapított szövege
szerint  a  külhoni  magyar  állampolgárnak  vagy  a  személyi  azonosítóját,  vagy  valamely
igazolványának a számát kell megadnia, ezt a változást vezeti át a módosító javaslat. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

7. Kodifikációs pontosítás. 
8. A Ve.  28.  §  (5)  bekezdésében  foglalt  delegálási  jog  gyakorlásának  érdekében  szükséges  az
SZSZB  kiegészítésére  is  határidőt  szabni.  Az  átjelentkezéssel  szavazók  számára  kijelölt  egyes
szavazókörökben kialakult  sorok miatt  továbbá a  Javaslat  előírja,  hogy a helyi  választási  iroda
vezetője  köteles  a  szavazatszámláló  bizottságot  négy  póttaggal  kiegészíteni,  ha  a  szavazóköri
névjegyzéken szereplő választópolgárok száma az 1500 főt meghaladja, és efelett további két-két
taggal köteles bővíteni a szavazatszámláló bizottságot minden további 1000 választópolgár után. A
bővítésre  vonatkozó  alapvető  szabályok  meghatározásával  a  Javaslat  biztosítja  a  megfelelő
eszközöket  az  átjelentkező  választópolgárok  szavazásának  gördülékennyé  tételéhez,  ezért  a
kialakuló hosszú sorokért a jövőben a helyi választási iroda vezetője felel. 
9-11., 13-18. Kodifikációs pontosítás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

12., 82. A Ve. 24. § (3) bekezdésében foglalt szabályozás kiegészítéseként rendeleti szinten kell
meghozni  azokat  a  szabályokat,  amelyek  biztosítják,  hogy  a  szavazás  az  átjelentkező
választópolgárok számára kijelölt minden szavazókörben gördülékenyen zajlik le. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

19. A  Javaslat  a  Ve.  24.  §  (3)  bekezdésének  megfelelő  módosítására  tekintettel  kötelezi  a
kormányhivatalt  arra,  hogy a  választási  iroda  vezetőjeként  mulasztó  vagy kötelezettséget  szegő
jegyző ellen fegyelmi eljárás elindítását kezdeményezze a polgármesternél. 
20-24. Kodifikációs pontosítás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

25. Mivel  a  kérelmező  azonosítását  lehetővé  tevő  benyújtási  mód  esetén  nem áll  fenn  annak
veszélye,  hogy  más  adataival  visszaélve  nyújtsanak  be  kérelmet,  így  indokolt  a  hatályos
szabályozás szerinti határidő megtartása. 
26-27. Kodifikációs pontosítás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

28. Az átjelentkezés végső határidejének módosításával egyidejűleg nem indokolt a névjegyzékek
lezárása is, az egyéb okból történő változások átvezetése továbbra is indokolt. 
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29-31. Kodifikációs pontosítás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

32. A listán  állított  jelöltek  esetében  is  előfordulhat,  hogy  a  jelölt  nem  rendelkezik  személyi
azonosítóval, ilyen esetben a személyazonosságát igazoló igazolványának számát kell megadnia. 
33. Egyértelművé  kell  tenni,  hogy  a  törvényben  megszabott  határidőn  túl  benyújtott
jognyilatkozatot nem vehetik figyelembe a választási szervek. 
34. Kodifikációs pontosítás. 
35. A rendeltetésszerű joggyakorlás garanciáját  jelenti  az  impresszum feltüntetése a plakátokon.
Tekintettel  a  médiaszolgáltatásokról  és  a  tömegkommunikációról  szóló  törvény  hatályára,  a
módosító javaslat alapján elegendő az impresszum Mttv. szerinti adattartamának megjelölése. 
36. Kodifikációs pontosítás. 
37. A közszolgálati médiaszolgáltatásra és a médiapiacra vonatkozó egyes törvények módosításáról
szóló  2014.  évi  CVII.  törvény  6.  §-a  2015.  július  1-i  hatállyal  úgy  módosította  a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 84. §-át,
hogy a korábbi négy közszolgálati médiaszolgáltató helyett egyetlen közszolgálati médiaszolgáltató
jön létre. A választási eljárásról szóló törvény azonban továbbra is több médiaszolgáltatóra épülő
szabályozást tartalmaz, ami értelmezési nehézségeket okozott a Duna Médiaszolgáltató Zrt. számára
a  2016.  évi  országos  népszavazást  és  a  2018.  évi  országgyűlési  választást  megelőző
kampányidőszakban is. A jogrendszer egységének biztosítása érdekében szükséges tehát a választási
eljárásról  szóló  törvényt  is  módosítani  olyan  módon,  hogy  a  médiaszolgáltatásokról  és  a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény hatályos szövegével fennálló ellentét
megszűnjék. 
38. A rendeltetésszerű  joggyakorlás  garanciáját  jelenti  az  impresszum  feltüntetése  a  politikai
hirdetéseken.  Tekintettel  arra,  hogy  politikai  hirdetés  sajtótermékben  jelentethető  meg,  ezért  a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényben foglalt szabályozás tartalmi
elemienk felsorolása elegendő. 
39. Kodifikációs pontosítás. 
40. Kodifikációs pontosítás. 
41. A  Javaslat  a  fennálló  joggyakorlat  rögzítése  mellett  egyértelműsíti,  hogy  csak  olyan
médiatartalom kifogásolható, amelyet kampányidőszakban tettek közzé. 
42. A Javaslat célja annak egyértelművé tétele, hogy időszaki kiadvány esetén milyen feltételek
mentén állapítható meg jogsértés. 
43-47. Kodifikációs pontosítás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

48. A Ve. hatályos szövege megfelelőbb szabályozást nyújt, ezért a jelen szakasz kiegészítése nem
szükséges. 
49. A Ve. hatályos szövege megfelelőbb szabályozást nyújt, ezért az új 200/A. §-ra nincs szükség. 
50. Kodifikációs pontosítás. 
51. A kérelmező azonosítását lehetővé tevő benyújtási mód esetén nem áll fenn annak veszélye,
hogy más adataival visszaélve nyújtanak be kérelmet, így nem indokolt a határidő módosítása. 
52. A kérelmező azonosítását lehetővé tevő benyújtási mód esetén nem áll fenn annak veszélye,
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hogy más adataival visszaélve nyújtanak be kérelmet, így nem indokolt a határidő módosítása. 
53. A levélszavazásra rendelkezésre álló időszak a 2014-es és a 2018-as országgyűlési választások
során,  illetve  a  2016-os  népszavazáson  is  rendkívül  rövidnek  bizonyult.  Az  ajánlóívek  kiadási
időpontjának  módosításával,  a  jelöltállítás  és  a  listaállítás  határidejének  korábbra  hozatalával,
továbbá  a  nyilvántartásba  vételre  rendelkezésre  álló  idő  szűkítésével  a  szavazólap  korábban
véglegesíthető, így a szavazási levélcsomagok kiküldésének korábbi megkezdése is lehetővé válik.
A  levélcsomagok  közel  egy  héttel  korábbi  kiküldése  a  levélszavazatok  időben  történő
beérkezésének esélyét növeli. 
54-55. Kodifikációs pontosítás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

56. Kodifikációs pontosítás. 
57. Csak olyan választópolgár szavazhat levélben, akinek nincs magyarországi lakcíme. 
58-59. A törvényjavaslat  szerint  módosuló  határidők mellett  sem garantálható,  hogy a  szavazás
napját megelőző huszadik napon átadhatóak a szavazási levélcsomagok, ezért a módosító javaslat
fenntartja a Ve. hatályos szövege szerinti határidőket. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

61. Kodifikációs pontosítás. 
62-64. A törvényjavaslat  szerint  módosuló  határidők mellett  sem garantálható,  hogy a  szavazás
napját megelőző huszadik napon átadhatóak a szavazási levélcsomagok, ezért a módosító javaslat
fenntartja a Ve. hatályos szövege szerinti határidőket. A módosító javaslat szerint eltérő módon kell
kezelni  azt  az  esetet,  ha  a  választópolgár  a  hivatalos  válaszborítékot  (amelynek  megjelenése
egyértelművé teszi, hogy szavazási iratot tartalmaz) használja a szavazata visszaküldésére, valamint
azt az esetet, ha egy normál borítékot használ erre a célra. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

65. A válaszboríték bérmentesítés nélküli feladása, illetve a 3 napon belüli kézbesítése csak abban
az esetben lehetséges, ha a hivatalos választóborítékot használja a választópolgár. 
66. Kodifikációs pontosítás. 
68-69. Kodifikációs pontosítás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

70. A módosítás célja a jelenlegi rendelkezés – pontosítással történő – megtartásával is elérhető. 
71-73. A Javaslat az országos listás választás részeredményeit területi szinten állapítja meg. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

74-81., 83-86. Kodifikációs pontosítás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

87. A  267/A.  §  módosításának  szükségessége  összefügg  a  Ve.  277.  §  (3)  bekezdésének
módosításával, hiszen a levélcsomagok személyes átvételét kérők jegyzékének, a tizenötödik napon
már  rendelkezésre  kell  állnia.  Ezért  indokolt,  hogy  a  jegyzékhez  egy  nappal  korábban
hozzáférhessenek az érintett választási irodák és ki is nyomtathassák azokat. 
88-91., 93. Kodifikációs pontosítás. 
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A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
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