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Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. július 10. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

Az előterjesztő a bizottság ülésén a képviselői módosító javaslatok egyikét sem támogatta.

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: elhagyás

[6. §

A választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Ve.)  2.  §  (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A választás kitűzése és a választás eredményének jogerőre emelkedése közötti időszakban
az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  törvény
rendelkezéseit  a választási  szervek azzal  az eltéréssel alkalmazzák,  hogy a közérdekű és a
közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti  igénynek haladéktalanul,  de legfeljebb 5
munkanapon belül tesznek eleget.”]

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/4.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

A Ve. 18. §-a a következő (3) [és (4) ]bekezdéssel egészül ki:

„[(3) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti összeférhetetlenségi ok nem vonatkozik
a) az  országgyűlési  egyéni  választókerületi  választási  bizottság  tagjára,  ha  az  egy
szavazókörrel  rendelkező  településen  működő  helyi  választási  bizottság  kivételével  az
országgyűlési  egyéni  választókerület  területén  fekvő településen működő helyi  választási
bizottság tagjává választják, valamint
b) az egy szavazókörrel rendelkező településen működő helyi választási bizottság kivételével
az országgyűlési egyéni választókerület területén fekvő településen működő helyi választási
bizottság tagjára, ha az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjává
választják.]”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

T/714/18/4. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § - Ve. 37. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

19. §

A Ve. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„37. §
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(1) A választási bizottság tagja és póttagja a megválasztását vagy bejelentését követő  [öt]három
napon  belül,  a  szavazatszámláló  bizottság  tagja  és  póttagja  legkésőbb  a  szavazást  megelőző
második napon esküt vagy fogadalmat tesz.”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/714/17/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § - Ve. 49. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

26. §

A Ve. 49. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A választási bizottság a határozatát – a személyes adatok kivételével – a választások hivatalos
honlapján a határozat meghozatala napján nyilvánosságra hozza. Nem minősül személyes adatnak a
jelölt, a jelölő szervezet, a médiaszolgáltató és a sajtótermék neve.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/714/16/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § - Ve. 51. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

27. §

A Ve. 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Választási Bizottság a választással kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezése
érdekében a választási  szervek számára iránymutatást  adhat ki.  Iránymutatás kiadását  választási
szerv, illetve a Nemzeti Választási Bizottság tagja kezdeményezheti.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § - Ve. 69. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

30. §

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

„[(2) Az (1) bekezdés f) pontjában foglalt tilalmat nem kell alkalmazni a helyi választási iroda
azon  tagjára,  aki  kizárólag  jegyzőkönyvvezetői  feladatokat  lát  el  olyan  szavazókör
szavazatszámláló bizottsága mellett, amely nem tartozik abba a választókerületbe, amelyben a
hozzátartozója jelöltként indul.]”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/714/15/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (1) bekezdés - Ve. 76. § (2) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

31. §

(1) A Ve. 76. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Nemzeti  Választási  Iroda  a  honlapján  folyamatosan,  legalább  napi  frissítéssel  közzéteszi  a
névjegyzékekkel, a szavazással és a választás eredményével összefüggő közérdekű adatokat, így
különösen]

„d) a választás  szavazóköri eredményét  – szavazókörönként,  illetve további adatfeldolgozásra
alkalmas  formátumban,  országos  összesítésben  –  és  a  választás  eredményét  megállapító
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jegyzőkönyvek [tartalmát]oldalhű másolatát.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (2) bekezdés - Ve. 76. § (3) bekezdés záró szövegrész
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

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

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/714/14/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § - Ve. 85. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

35. §

6



A Ve. 85. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a) a központi névjegyzékbe való felvételét, ha abban nem szerepel,
b) a központi névjegyzékben pontatlanul szereplő adatainak kijavítását.”

T/714/14/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § - Ve. 106. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

41. §

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

„(2)  A  helyi  választási  iroda  a  lezárt  szavazóköri  névjegyzéket  és  a  mozgóurnát  igénylő
választópolgárok jegyzékét  legkésőbb a szavazást megelőző második napon  kinyomtatja. A helyi
választási  iroda  vezetője  a  kinyomtatott  szavazóköri  névjegyzéket  és  mozgóurnát  igénylő
választópolgárok jegyzékét hitelesíti.”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/714/13/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § - Ve. 120. § (3) bekezdés b) pont
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Módosítás jellege: módosítás

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  számát
lakcímét, továbbá nyilatkozatát arról, hogy

b) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása
esetén [arról lemond]az összeférhetetlenséget megszünteti.”

T/714/13/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
11., 19. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § - Ve. 120. § (3) bekezdés új c) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

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  számát
lakcímét, továbbá nyilatkozatát arról, hogy

c)  az  országgyűlési  képviselők  választása  kampányköltségeinek  átláthatóvá  tételéről  szóló
törvény szerinti párttámogatás visszafizetésére a tartozás párttól való behajthatatlansága esetére
kötelezettséget vállal.”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/714/12/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § - Ve. 123. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

48. §

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

„(2) Nem gyűjthető ajánlás:
a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve
munkavégzésre  irányuló  más  jogviszonyból  fakadó  munkavégzési  kötelezettsége  teljesítése
közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő
személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében[, valamint].
[g) a  tulajdonos  hozzájárulásának  hiányában  közforgalom  számára  nyitva  álló
magánterületen.]”

T/714/12/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § - Ve. 123. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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48. §

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

„(2) Nem gyűjthető ajánlás:
a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve
munkavégzésre  irányuló  más  jogviszonyból  fakadó  munkavégzési  kötelezettsége  teljesítése
közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő
személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében[, valamint].
[g) a  tulajdonos  hozzájárulásának  hiányában  közforgalom  számára  nyitva  álló
magánterületen.]”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

T/714/18/10. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: T/714/5/1.
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, illetve a használó hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló
magánterületen.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § - Ve. 124. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

49. §

A Ve. 124. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó
jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a
jelölt  bejelentésére  rendelkezésre  álló  határidőben.  E  kötelezettség  elmulasztása  esetén  a  jelölt
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság
összege minden be nem nyújtott ajánlóív után [tízezer]ezer forint.”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § - Ve. 127. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

50. §

A Ve. 126-127. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ajánlások tételes ellenőrzését [nem]el kell [tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy ]
végezni  megjelölve  az  [érvényes]érvénytelen ajánlások  [száma  eléri  a  jelöltséghez  szükséges
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számot]okát.”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § - Ve. 129. § (1) bekezdés
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, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy

b) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása
esetén arról lemond[.],
c)  az  országgyűlési  képviselők  választása  kampányköltségeinek  átláthatóvá  tételéről  szóló
törvény szerinti párttámogatás visszafizetésére a tartozás párttól való behajthatatlansága esetére
kötelezettséget vállal.”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

T/714/18/13. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
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- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/714/13/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § - Ve. 129. § (1) bekezdés b) pont
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, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy

b) nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása
esetén [arról lemond]az összeférhetetlenséget megszünteti.”

T/714/13/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
11., 19. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. §
Módosítás jellege: elhagyás

[54. §

A Ve. 139. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„139. §

(1) A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a
szavazás befejezéséig tart.
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(2) Az e fejezetben a jelöltek, jelölő szervezetek részére biztosított jogok nem korlátozzák a
nem  állami  vagy  önkormányzati  jogalany  más  jogszabályban  biztosított,  a  tulajdonjog
védelméhez fűződő jogosultságainak érvényesítését.”]

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/714/11/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § - Ve. 139. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

54. §

A Ve. 139. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az e fejezetben a jelöltek,  jelölő szervezetek részére biztosított  jogok  [nem korlátozzák ]
gyakorlása a nem állami vagy önkormányzati jogalany más jogszabályban biztosított, a tulajdonjog
védelméhez fűződő  [jogosultságainak érvényesítését]jogosultságait  a  választási  eljárásban való
részvétel jogának érvényesülése érdekében, azzal arányosan korlátozhatja.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/714/10/1.
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
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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 előállítása] is.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/714/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § - Ve. 144. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

56. §

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

„144. §

(1)  E § alkalmazásában plakát  a  választási  falragasz,  felirat,  szórólap,  [vetített  kép,  ]embléma
mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/714/20/1.
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 kell feltüntetni az Mttv. szerinti adattartalommal[,
kivéve, ha a plakát által népszerűsített jelölő szervezet vagy a független jelölt neve, illetve a
népszerűsített jelölt képmása a plakáton megjelenik].”

T/714/20/1-2. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
24., 25. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 25.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/714/20/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § - Ve. 144. § (4) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: elhagyás

56. §

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

„(4) Plakátot elhelyezni
[b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának]

előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.”

T/714/20/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
24., 25. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 26.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/714/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § - Ve. 144. § (4) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

56. §

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

„(4) Plakátot elhelyezni
a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő,
b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának

előzetes, írásbeli hozzájárulásával, vagy a plakátot hordozó, mechanikai sérülés nélkül eltávolítható
felület kihelyezésével lehet.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 27.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. §
Módosítás jellege: módosítás

57. §

(1) A Ve. 146. §-a a következő c)-e) ponttal egészül ki:
(E fejezet alkalmazásában)

„c) szabadtéri reklámhordozó: reklám közzététele céljából építményen kívül elhelyezett eszköz,
ide nem értve a választási kampány idejére a helyi önkormányzat, a jelölő szervezet vagy a jelölt
által a plakátok elhelyezésére kihelyezett, ideiglenes eszközöket,
d) köztulajdonban álló jogi személy: a magyar állam, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat
jogi  személyiséggel  rendelkező  társulása,  többcélú  kistérségi  társulás,  fejlesztési  tanács,
nemzetiségi  önkormányzat,  nemzetiségi  önkormányzat  jogi  személyiségű  társulása,
közalapítvány, költségvetési szerv és köztulajdonban álló gazdasági társaság,
e) köztulajdonban álló jogi személy: a magyar állam, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat
jogi  személyiséggel  rendelkező  társulása,  többcélú  kistérségi  társulás,  fejlesztési  tanács,
nemzetiségi  önkormányzat,  nemzetiségi  önkormányzat  jogi  személyiségű  társulása,
közalapítvány, költségvetési szerv és köztulajdonban álló gazdasági társaság.”

(2) A Ve 147. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  Politikai  reklámot  kizárólag  a  jelölt  és  a  jelölő  szervezet  rendelhet  meg,  illetve  annak
ellenértékét kizárólag a jelölt vagy a jelölő szervezet fizetheti meg.”

(3) A Ve. 147. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A politikai reklám közzétételéért a médiaszolgáltató legfeljebb a társadalmi célú közlemények
listaárának, ennek hiányában a reklámok listaára egyharmadának megfelelő ellenértéket kérhet.”

(4) A Ve. 147. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a)  A  közszolgálati  médiaszolgáltató  a  legnagyobb  éves  átlagos  közönségaránnyal  bíró
médiaszolgáltatásában,  az  országos  analóg  médiaszolgáltatásban,  a  jelentős  befolyásoló  erővel
rendelkező lineáris audiovizuális médiaszolgáltató legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal bíró
médiaszolgáltatásában, valamint az olyan hálózatba kapcsolódott analóg médiaszolgáltatásokban,
amelyek  vételkörzeteiben  összesen  Magyarország  lakosságának  legalább  ötven  százaléka  él,  az
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általános  választást  megelőző  kampányidőszakban  –  az  egymással  hálózatba  kapcsolódott
médiaszolgáltatásokban  együttesen  –  a  médiaszolgáltató  legalább  300  perc  politikai  reklám
közzétételének a lehetőségét biztosítja.”

(5) A Ve. 147/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„147/A. §

(1) A 147. § rendelkezéseit – a (3)-(3a) bekezdés kivételével – a politikai hirdetésre megfelelően
alkalmazni kell.

(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 kell  megjelentetni,  kivéve,  ha a politikai
hirdetés által népszerűsített jelölő szervezet vagy a független jelölt neve, illetve a népszerűsített
jelölt képmása a politikai hirdetésben megjelenik.

(3) Az általános választást megelőző kampányidőszakban köztulajdonban álló jogi személy által
kiadott sajtótermékben a kiadó a politikai hirdetés közzétételének a lehetőségét biztosítja.”

(6) A Ve. 147/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„147/B. §

(1) Szabadtéri reklámhordozón plakát elhelyezésére a reklám közzétevője vagy a vele közvetlen
szerződéses  kapcsolatban álló  médiahirdetésifelület-értékesítő és a jelölt  vagy a jelölő szervezet
között  kötött  olyan  szerződés  alapján  kerülhet  sor,  amely  alapján  a  plakát  elhelyezésének
ellenértékét a jelölt vagy a jelölő szervezet fizeti meg.

(2)  Az  általános  választást  megelőző  kampányidőszakban  a  reklám  közzétevője,  illetve  a
médiahirdetésifelület-értékesítő  a  rendelkezésre  álló  szabadtéri  reklámhordozók  legalább
egynegyedén a plakát elhelyezésének a lehetőségét biztosítja.”

(7) A Ve. 147/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„147/C. §

A Nemzeti  Választási  Bizottság  –  a  szakmai  önszabályozó  szervezetekkel  együttműködve  –
kidolgozza és határozatával jóváhagyja az általános szerződési feltételek olyan mintáját, amelynek
való megfelelés esetén ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a politikai reklám, valamint a
politikai hirdetés közzététele, illetve a szabadtéri reklámhordozón való plakátelhelyezés során a 2. §
(1) bekezdés c) és e) pontjait megtartották.”

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

„147/D. §
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(1) A választás kitűzését követő öt munkanapon belül a médiaszolgáltató, a sajtótermék kiadója,
illetve a reklám közzétevője vagy a médiahirdetésifelület-értékesítő az Állami Számvevőszékhez
eljuttatja a 147-147/B. § szerinti szolgáltatásainak árjegyzékét, illetve a 147/B. § szerinti esetben az
érintett  szabadtéri  reklámhordozók hely szerinti  megjelölését,  amelyet  az Állami Számvevőszék
nyilvántartásba vesz, és a honlapján közzétesz.

(2)  Ha  a  médiaszolgáltató,  a  sajtótermék  kiadója,  illetve  a  reklám  közzétevője  vagy  a
médiahirdetésifelület-értékesítő a 147. § (3a) bekezdésében, 147/A. § (3) bekezdésében vagy 147/B.
§ (2) bekezdésében meghatározott esetekben az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz
eleget, a Nemzeti Választási Bizottság – hivatalból vagy kifogás alapján – állapítja meg az általa
nyújtandó  szolgáltatás  fajlagos  mennyiségét,  ellenértékét  és  az  érintett  szabadtéri
reklámhordozókat.

(3) Politikai reklámot, illetve politikai hirdetést kizárólag olyan médiatartalom-szolgáltató közölhet,
illetve plakát szabadtéri reklámhordozón való elhelyezését kizárólag olyan reklámközzétevő vagy
médiahirdetésifelület-értékesítő  biztosíthatja,  amelynek  (1)  bekezdés  szerinti  adatait  az  Állami
Számvevőszék nyilvántartásba vette.

(4)  Politikai  reklám,  illetve  politikai  hirdetés  csak  a  nyilvántartásba  vett  árjegyzékben
meghatározott  ellenérték  fejében  közölhető,  illetve  plakát  szabadtéri  reklámhordozón  csak  a
nyilvántartásba vett árjegyzékben meghatározott ellenérték fejében helyezhető el.

(5)  A politikai  reklámot  vagy  politikai  hirdetést  közzétevő  médiatartalom-szolgáltató,  illetve  a
szabadtéri reklámhordozón plakát elhelyezését biztosító reklámközzétevő és médiahirdetésifelület-
értékesítő a szavazás napját követő tizenöt napon belül az Állami Számvevőszéket tájékoztatja a
közzétett  politikai  reklámokról  és  politikai  hirdetésekről,  valamint  a  szabadtéri  reklámhordozón
közzétett plakátokról.

(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás az Állami Számvevőszék által meghatározott formátumban
tartalmazza a közzétett politikai reklámot és politikai hirdetést, illetve a szabadtéri reklámhordozón
elhelyezett  plakát képét a megrendelő,  a közzététel  helye,  időpontja,  szükség esetén időtartama,
valamint az ellenérték megjelölésével. A tájékoztatás összefoglaló adatait az Állami Számvevőszék
a honlapján közzéteszi.”

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

„148. §

Az általános választást megelőző kampányidőszakban a köztulajdonban álló jogi személy reklámot,
társadalmi célú hirdetést vagy közérdekű közleményt nem tehet közzé.”

[57. §

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

(1) Az  Mttv.  203.  §  60.  pontjában  meghatározott  sajtótermékekben  politikai  hirdetés  a
választási kampányidőszakban az e §-ban foglaltak szerint tehető közzé.

(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  kell  megjelentetni,  kivéve,  ha  a
politikai hirdetés által népszerűsített  jelölő szervezet  vagy a független jelölt  neve,  illetve a
népszerűsített jelölt képmása a politikai hirdetésben megjelenik.

(3) Amennyiben sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, a választás kitűzését követő 5
munkanapon  belül  az  Állami  Számvevőszékhez  eljuttatja  hirdetési  szolgáltatásainak
árjegyzékét, amelyet az nyilvántartásba vesz, és honlapján közzétesz. A sajtótermék ugyanezt
az árjegyzékét a honlapján közzéteszi.

(4) Politikai hirdetést kizárólag olyan sajtótermék közölhet, amelynek hirdetési árjegyzékét az
Állami  Számvevőszék  nyilvántartásba  vette.  Politikai  hirdetés  csak  a  nyilvántartásba  vett
árjegyzék  által  meghatározott  ellenérték  fejében  közölhető.  Magyarországon  letelepedett
kiadók  sajtótermékei  közül  csak  az  közölhet  politikai  hirdetést,  amely  az  Mttv.  szerinti
hatósági nyilvántartásban szerepel.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott sajtótermék a szavazás napját követő 15 napon belül az
Állami  Számvevőszéket  tájékoztatja  a  közzétett  politikai  hirdetésekről.  A  tájékoztatás
tartalmazza,  hogy  az  egyes  jelöltek  és  jelölő  szervezetek  politikai  hirdetéseit  kinek  a
megrendelésére,  milyen ellenérték fejében,  mely  időpontban és  milyen terjedelemben tette
közzé. Az Állami Számvevőszék e tájékoztatásokat a honlapján közzéteszi.”]

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

T/714/18/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

T/714/18/1. sz. 
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Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 28.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Ve. 72. alcíme a következő 149/A. §-sal egészül ki:

„149/A. §

Az  általános  választást  megelőző  kampányidőszakban  a  146.  §  d)  pontjában  meghatározott
szervezet  a  közvetlen  megkeresés  módszerével  nem  folytathat  olyan  tevékenységet,  amely
közvetlenül vagy közvetetten a választói akarat befolyásolására alkalmas.”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

T/714/18/15. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

T/714/18/15. sz. 
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Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 29.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § - Ve. 151. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

59. §

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

„[(2) A nyomtatott sajtótermék oldalhű elektronikus változatában elkövetett jogsértés esetén a
kifogás  benyújtására  nyitva  álló  határidő  a  nyomtatott  sajtótermék  megjelenésének
időpontját követő harmadik nap.]”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 30.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § - Ve. 152. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

59. §

22



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

„[(4) A 2.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjának  megsértése  sajtótermék,  illetve  médiaszolgáltatás
vonatkozásában akkor állapítható meg, ha a jogsértés

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.]”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 31.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/714/7/1.
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  közpénz felhasználásával kiadott  sajtótermék,
illetve  közpénz felhasználásával készített vagy jelentős befolyásoló erővel bíró  médiaszolgáltatás
vonatkozásában akkor állapítható meg, ha a jogsértés

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

fennállt a megjelölt bizonyítékok alapján.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 32.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
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Módosítópont: T/714/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § - Ve. 152. § (4) bekezdés b) pont
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 akkor állapítható meg, ha a jogsértés

b) időszaki kiadvány esetén [legalább két egymást követő ]az adott lapszámban
fennállt a megjelölt bizonyítékok alapján.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 33.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: T/714/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § - Ve. 184. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

67. §

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

„(3)  Az  esetleges  rontott  szavazólapok  kicserélése  érdekében  a  mozgóurnás  szavazáshoz  a
választópolgárok számánál [legfeljebb tízzel]választópolgáronként eggyel több szavazólapot visz ki
a szavazatszámláló bizottság két tagja.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 34.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § - Ve. 200/A. §
Módosítás jellege: elhagyás

68. §

A Ve. 200. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„[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.]”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 35.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § - Ve. 209. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

71. §

A Ve. 209. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„[(3) Nyomtatott sajtótermék esetén a jogszabálysértés elkövetésének időpontja a sajtótermék
megjelenésének napja. Ebben az esetben a (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók.]”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 36.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
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Módosítópont: T/714/18/20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. §
Módosítás jellege: elhagyás

[72. §

A Ve. 221. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„221. §

(1) A választási  bizottság  elsőfokú határozata  ellen  az ügyben érintett  természetes  és  jogi
személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.

(2) Nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkönyvbe foglalt döntés, a másodfokon eljáró választási
bizottság által hozott határozat, valamint a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen.”]

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 37.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 78. § - Ve. 250. §
Módosítás jellege: módosítás

78. §

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

„250. §

(1)  Az  átjelentkezésre  irányuló  kérelmet[  az  a  lakcíme  szerinti  szavazóköri  névjegyzékben
szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a
magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik.]

a) az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján
Magyarország területén,  de a  magyarországi  lakcíme szerinti  szavazókörtől  eltérő szavazókör
területén,
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b)  az  a  magyarországi  lakcímmel  nem  rendelkező,  a  központi  névjegyzékben  szereplő
választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország területén tartózkodik.

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

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást
megelőző negyedik napon a helyi választási irodához,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást
megelőző harmincadik napon a Nemzeti Választási Irodához kell megérkeznie.

(3)  Az  átjelentkezésre  irányuló  kérelemnek  a  92.  §  (1)  [vagy  (3)  bekezdésében]bekezdés  a)
pontjában foglalt  adatokon  túl  tartalmaznia  kell  annak  a  településnek  a  megjelölését,  ahol  a
választópolgár szavazni kíván.

(4) A [helyi ]választási iroda [a ]az átjelentkezésre irányuló kérelem alapján a választópolgárt [törli
a  lakcíme  szerinti  szavazókör  névjegyzékéből,  egyidejűleg  ]felveszi  a  (3)  bekezdés  szerint
megjelölt  település  78.  §  szerint  kijelölt  szavazókörének  névjegyzékébe,  egy  szavazókörös
településen a szavazókör névjegyzékébe, illetve az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben ezzel
egyidejűleg törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből.

(5)  [Az  átjelentkező  választópolgár]A választási  iroda a  [(2)  bekezdés  szerinti  határidőben
módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. A kérelemnek tartalmaznia kell ](4)
bekezdésben  meghatározott  döntéssel  egyidejűleg  feltünteti  a  központi  névjegyzéken  a
választópolgár átjelentkezését, illetve szükség esetén őt törli  a  [92. § (1) vagy (3) bekezdésében
foglalt adatokat]levélben szavazók névjegyzékéből, illetve a külképviseleti névjegyzékből.

[(6) Ha a (2) bekezdésben foglalt határidőn belül
a) a  választópolgár  olyan  címre  kér  mozgóurnát,  amely  nem  abban  a  szavazókörben
található, amelynek névjegyzékében szerepel, illetve
b) az  átjelentkező  választópolgár  olyan  címre  kér  mozgóurnát,  amely  nem  azon  a
településen található, amelynek névjegyzékében szerepel,

a kérelmét egyben átjelentkezésre, illetve az átjelentkezés módosítására irányuló kérelemnek
is kell tekinteni. Ebben az esetben – attól függően, hogy a kérelmet hova nyújtották be – a
választópolgár lakcíme szerint  illetékes  helyi  választási  iroda vagy a mozgóurna kivitelére
illetékes szavazatszámláló bizottság illetékességi területén működő helyi választási iroda dönt
az átjelentkezés és a mozgóurna iránti kérelemről is.]

(7)  A magyarországi  lakcímmel  rendelkező,  átjelentkező  választópolgár  a  szavazást  megelőző
negyedik napon módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

(8) A magyarországi lakcímmel nem rendelkező, átjelentkező választópolgár legkésőbb a szavazást
megelőző harmincadik napon módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

(9) A (7) bekezdésben meghatározott, visszavonásra irányuló kérelem alapján a választási iroda a
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választópolgárt  a  (4)  bekezdésben  meghatározott  szavazóköri  névjegyzékből  törli,  illetve  –  ha
magyarországi  lakcímmel  rendelkezik  –  a  magyarországi  lakcíme  szerinti  szavazóköri
névjegyzékbe felveszi.

(10)  A  (7)-(8)  bekezdésben  meghatározott  kérelem  előterjesztésével  egyidejűleg  –  ha  annak
határideje még nem telt le, illetve annak egyéb feltételei fennállnak – a választópolgár a levélben
szavazók névjegyzékébe, illetve a külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet is
előterjeszthet.

(11) A (6)-(7) bekezdés szerinti kérelem a 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatokat, illetve
szükség esetén a (3) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(12) Ha az (1) bekezdésben foglalt  határidőn belül az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazókörben található vagy nem
azon a településen található, amelynek névjegyzékében szerepel, a kérelmét egyben átjelentkezésre,
illetve az átjelentkezés módosítására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. Ebben az esetben – attól
függően,  hogy a kérelmet  hova nyújtották be – a választópolgár  lakcíme szerint  illetékes helyi
választási  iroda  vagy  a  mozgóurna  kivitelére  illetékes  szavazatszámláló  bizottság  illetékességi
területén működő helyi választási iroda dönt az átjelentkezés és a mozgóurna iránti kérelemről is.”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

T/714/18/21. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 38.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 79. § - Ve. 252. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

79. §
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A Ve. 252. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„252. §

(1)  Az  egyéni  választókerületi  jelöltet  legkésőbb  a  szavazást  megelőző
[harminchetedik]harminchatodik napon kell bejelenteni.”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 39.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § - Ve. 253. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

80. §

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

„253. §

(1) Az országos listát legkésőbb a szavazást megelőző [harminchatodik]harmincötödik napon kell
bejelenteni.”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 40.
Benyújtó: Bősz Anett (független)
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Módosítópont: T/714/19/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § - Ve. 266. §
Módosítás jellege: módosítás

85. §

A Ve. 266. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„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.”

T/714/19/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
40., 47., 50. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 41.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. § - Ve. 266. §
Módosítás jellege: módosítás

„266. §

(1)  A Nemzeti  Választási  Iroda  kérelmére  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.]

(2)  A  helyi  választási  iroda  kérelmére  felveszi  a  levélben  szavazók  névjegyzékébe  azt  a
magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárt, aki életvitelszerűen külföldön tartózkodik. Az
életvitelszerű külföldön tartózkodást a választópolgár a külföldi lakcímének igazolásával vagy a
külföldön,  illetve nemzetközi  szervezet  szociális  biztonsági  rendszerében létrejött  biztosításának
fennállásával  igazolja.  Az  igazolásra  szolgáló  okirat  hiteles  magyar  nyelvű  fordítást  nem  kell
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csatolni, ha az okiratot az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,
Svájcban vagy a Nemzeti Választási Bizottság határozatában megjelölt államban állították ki.

(3)  A levélben  szavazók  névjegyzékébe  való  felvételre  irányuló  kérelmet  a  választás  kitűzését
követően  úgy  kell  előterjeszteni,  hogy  az  legkésőbb  a  szavazást  megelőző  harmincadik  napig
megérkezzen.

(4)  Az  (1)-(2)  bekezdésben  meghatározott  kérelemben  a  kérelmező  megjelölheti  azt  a  külföldi
címet, amelyre a választási iroda vezetőjének döntéséről szóló értesítés és a szavazási levélcsomag
kézbesítését kéri.

(5)  A  választási  iroda  a  levélben  szavazók  névjegyzékébe  való  felvételről  szóló  döntéssel
egyidejűleg  feltünteti  a  központi  névjegyzéken  a  választópolgárnak  a  levélben  szavazók
névjegyzékébe  vételét,  valamint  –  ha  abban  szerepel  –  a  választópolgárt  törli  a  szavazóköri
névjegyzékből és a külképviseleti névjegyzékből.

(6) A levélben szavazók névjegyzékéből törölni kell
a) a választópolgárt, ha

aa) a központi névjegyzékből törölték,
ab) azt legkésőbb a magyarországi szavazást megelőző harmincadik napon kéri,

b) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt, ha legkésőbb a szavazás napját
megelőző harmincadik napon magyarországi lakcímet létesít.

(7) A (6) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti  esetben a magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgárt  a  levélben  szavazók névjegyzékéből  való  törléssel  egyidejűleg  a  magyarországi
lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe fel kell venni.

(8) A (6) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti kérelemmel egyidejűleg – ha annak egyéb feltételei
fennállnak  –  a  választópolgár  átjelentkezés  iránti,  illetve  a  külképviseleti  névjegyzékbe  való
felvételre irányuló kérelmet is előterjeszthet.

(9)  A  szavazást  megelőző  harmincadik  napot  követő  lakcímváltozást  a  levélben  szavazók
névjegyzékén nem kell átvezetni.

(10)  A levélben  szavazók  névjegyzékében  szereplő,  magyarországi  lakcímmel  nem rendelkező
választópolgárt  a  szavazóköri  névjegyzékbe  nem  lehet  felvenni,  ha  a  szavazást  megelőző
harmincadik napot követően létesít magyarországi lakcímet.”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 
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T/714/18/24. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 42.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § - Ve. 275. § (1) bekezdés
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  ]postára adás esetére szóló borítékot  (a
továbbiakban: [belső boríték)]válaszboríték),
d) a [postára adás esetére bérmentesített borítékot ]szavazólap(ok) borítékját (a továbbiakban:
[külső]belső boríték),
e) a szavazás módjáról szóló tájékoztatást.

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

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 43.
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Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § - Ve. 275. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

87. §

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

„275. §

(1) A szavazási levélcsomag tartalmazza
a) a levélben [szavazás szavazólapját,]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,”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek 
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 44.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § - Ve. 275. § (1) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: elhagyás

87. §

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

„275. §
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(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.]”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 45.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § - Ve. 275. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

87. §

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

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

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 46.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 88. § - Ve. 277. §
Módosítás jellege: módosítás

88. §

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

„277. §

(1)  A  Nemzeti  Választási  Iroda  a  levélben  szavazók  névjegyzékében  szereplő  választópolgár
számára  [– annak kivételével, aki]a külföldi lakcímére vagy külföldi értesítési címére, illetve a
[szavazási  levélcsomag személyes  átvételét  kérte  –  a  Nemzeti  Választási  Iroda  ]266.  §  (4)
bekezdése  szerint  megjelölt  külföldi  címre  a  levélben  szavazás  szavazólapjának  elkészültét
követően  haladéktalanul[  megküldi  a  szavazási  levélcsomagot.  Ha  a  választópolgár  ],  de
legkésőbb  a  [kettős  állampolgárságot  tiltó  országban  lévő  szavazólap-átvételi  címet  adott
meg,  ]szavazás  napját  megelőző  tizenötödik  napon  megküldi  a  szavazási  levélcsomagot[  a
külképviselet közreműködésével kézbesíti a Nemzeti Választási Iroda].

(2)  [Az]Ha 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]kettős állampolgárságot tiltó országban lévő szavazólap-átvételi címet
adott  meg, 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]külképviselet  közreműködésével
kézbesíti.

[a) országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen,
b) a miniszter által rendeletben kijelölt egyéb településen, vagy
c) a miniszter által rendeletben kijelölt külképviseleten.]

[(3) A Nemzeti  Választási  Iroda  elnöke  a  (2)  bekezdés  szerint  a  szavazási  levélcsomag
személyes  átvételét  úgy  állapítja  meg,  hogy  arra  a  szavazást  megelőző  huszadik  naptól
naponta legalább 9 és 16 óra között lehetőség legyen.]”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

35



A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 47.
Benyújtó: Bősz Anett (független)
Módosítópont: T/714/19/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 88. § - Ve. 277. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

88. §

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  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”

T/714/19/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
40., 47., 50. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 48.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § - Ve. 278. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

89. §

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

„(4) A lezárt belső borítékot és a kitöltött azonosító nyilatkozatot a választópolgár válaszborítékba
zárja.

[a) a külső borítékba, vagy
b) bármely más, a Nemzeti Választási Iroda, vagy bármely külképviselet címére megcímzett
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borítékba (az a) és b) pont együtt a továbbiakban: válaszboríték)
zárja.]”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 49.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. § - Ve. 279. §
Módosítás jellege: módosítás

90. §

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

„279. §

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

a) a Nemzeti Választási  [Irodába]Irodának postai úton  [juttathatja el úgy, hogy a szavazást
megelőző napon 24 óráig megérkezzen,]megküldi, vagy
b) a  magyarországi  szavazást  megelőző  [huszadik]nyolc napon belül  [a Nemzeti  Választási
Iroda  elnöke  által  a  szavazási  levélcsomagok  személyes  átvételére  megállapított
időben]munkaidőben, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt  [eljuttathatja bármely ]a
külképviseleti  választási  [irodába,  vagy]irodában  adja  le.  A  külképviseletre  levél  útján  is
eljuttatható a válaszboríték.
[c) a  magyarországi  szavazásra  rendelkezésre  álló  időszakban  eljuttathatja  bármely
országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába.]”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 50.
Benyújtó: Bősz Anett (független)
Módosítópont: T/714/19/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. § - Ve. 279. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

90. §

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

„279. §

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

T/714/19/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
40., 47., 50. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 51.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 91–93. §
Módosítás jellege: elhagyás

[91. §

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

„280. §

(1) A szavazatot tartalmazó válaszboríték bérmentesítés nélkül feladható.

(2) A postai szolgáltató a legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon belföldön felvett
vagy átvett válaszborítékot a szavazást megelőző napon 24 óráig kézbesíti a választási iroda
részére.”

38



92. §

A Ve. 281. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„281. §

(1) A külképviseleten a külképviseleti választási iroda, az országgyűlési egyéni választókerületi
székhely  településen  az  országgyűlési  egyéni  választókerületi  választási  iroda  biztosítja  a
szavazatot tartalmazó válaszboríték leadásának lehetőségét.

(2) A válaszborítékot  az  iroda  folyamatos  felügyelete  alatt  álló  urnába  lehet  bedobni.  A
külképviseleten  az  urnát  biztonságos  helyen  kell  tárolni.  A külképviseletre  levél  útján  is
eljuttatható a válaszboríték.

(3) Az országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen az országos listát állító jelölő
szervezetek  által  megbízott  megfigyelők  jelen  lehetnek  az  urna  felügyelete  során.  A
megfigyelőkre az 5. §-t kell alkalmazni.”

93. §

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

„283. §

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

(2) Az  országgyűlési  egyéni  választókerületi  választási  iroda  a  szavazást  követő  napon  a
Nemzeti Választási Irodához szállítja az (1) bekezdés szerinti szállítóborítékokat, valamint a
helyi választási irodáktól átvett szállítóborítékokat.”]

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 52.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/33.
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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  igazoló
okirat  nyilvántartásában  közvetlen  adathozzáféréssel  vagy  az  állampolgársági  ügyekben
eljáró  szerv  megkeresése  útján,  illetve  a  ]polgárok  személyi  és  lakcím  adatait  tartalmazó
nyilvántartásban is ellenőrzi.”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 53.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 95. § - Ve. 289. § (3) bekezdés új i) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

95. §

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

„(3) Érvénytelen a szavazási irat, ha
i) azt nem külföldön adták postára és nem külképviseleten adták le,”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 54.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 95. § - Ve. 289. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

95. §

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

„[(4) Nem eredményezi a szavazási irat érvénytelenségét, ha
a) a szavazási irat nem a Nemzeti Választási Iroda által megküldött külső borítékban van,
b) a válaszboríték kis mértékben sérült, de sem abba betenni, sem abból kivenni iratot nem
lehet,  valamint  az  azonosító  nyilatkozaton,  illetve  a  szavazólapon  szereplő  kitöltött
adattartalom a válaszboríték felbontása nélkül nem megállapítható.]”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 55.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 95. § - Ve. 289. § (7) és (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

95. §

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

„(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
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személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható.

[(8) Ha  a  választópolgár  személyazonossága  az  azonosító  nyilatkozat  alapján  kétséget
kizáróan megállapítható, a választási iroda a központi névjegyzéken ennek tényét feltünteti.]”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 56.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 96. §
Módosítás jellege: elhagyás

[96. §

A Ve. 290. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„290. §

(1) Ha  a  szavazási  irat  a  289.  §  (3)  bekezdése  szerint  érvénytelen,  ennek  okát  a
válaszborítékon fel kell tüntetni.

(2) Az érvénytelen szavazási iratot tartalmazó válaszborítékokat külön kell csomagolni.”]

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 57.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
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(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 97. § - Ve. 291. §
Módosítás jellege: módosítás

97. §

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

„291. §

(1)  Ha  az  azonosító  nyilatkozat  alapján  a  választópolgár  személyazonossága  és  szavazási
jogosultsága  kétséget  kizáróan  megállapítható,  a  választási  iroda  a  levélben  szavazók
[névjegyzékén]névjegyzékében megjelöli, hogy a választópolgár szavazási iratot adott le.

(2)  A választási  iroda az érvényes  szavazási  iratokban lévő belső borítékokat  – azok felnyitása
nélkül – [a megszámlálásukig ]választókerületenként külön [tárolja]csomagolja.

(3)  [Az érvényes szavazási iratokban lévő azonosító nyilatkozatokat ]A (2) bekezdés szerinti
csomagon fel kell tüntetni az abban elhelyezett borítékok számát. A Nemzeti Választási Iroda a
csomagban  elhelyezett  borítékok  számát  külön  [kell  csomagolni.]jegyzőkönyvben  rögzíti,
amelynek  egy  példányát  szintén  a  csomagba  helyezi,  és  azt  lezárja.  A csomagot  a  Nemzeti
Választási Iroda elnöke az aláírásával és bélyegzőlenyomattal hitelesíti.

(4) A Nemzeti Választási Iroda az országgyűlési egyéni választókerülethez tartozó, a (2) bekezdés
szerinti  csomagot  az országgyűlési  egyéni  választókerületi  választási  iroda vezetőjének vagy az
általa megbízott tagjának adja át.

(5) Az érvényes szavazási iratokban lévő azonosító nyilatkozatokat külön kell csomagolni.”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 58.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 98. § - Ve. 294. § (2) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

98. §

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

„(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 jogerőre emelkedését követően haladéktalanul – a Nemzeti
Választási Irodához juttatja el.”

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 59.
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Módosítópont: T/714/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. § - Ve. 297. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

100. §

A Ve. 297. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Nemzeti Választási Bizottságnak a választás országos listás eredményét megállapító döntése
elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság
határozatának  meghozatalát  követő  harmadik  napon  megérkezzen  a  Nemzeti  Választási
Bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelemről a Kúria legkésőbb a felterjesztést követő napon
dönt.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 60.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
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(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 127. §
Módosítás jellege: módosítás

127. §

A Ve.
a) 53. § (2) bekezdésében a „kiadott” szövegrész helyébe a „megalkotott” szöveg,
b)  [80]78.  §-ában  az  [„alapján”  ]„azt  a  szavazókört”  szövegrész  helyébe  „azt  a
[„szerint”]szavazókört, megyei jogú városban és fővárosi kerületben több szavazókört” szöveg,
c) 80. §-ában az „alapján” szövegrész helyébe a „szerint” szöveg,
d) 257. § (2) bekezdésében az „átjelentkezéssel szavazó választópolgár” szövegrész helyébe az
„átjelentkezéssel szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár” szöveg,
e) 259. § (1) bekezdésében és 262. § (1) bekezdésében a „szavazóköri” szövegrész helyébe a
„központi” szöveg,
f) 286. §-ában az „az egyéni” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
g) 288. § (1) bekezdésében a „magyarországi lakcímmel nem rendelkező” szövegrész helyébe a
„levélben szavazók névjegyzékében szereplő” szöveg,
h) 292. § (1) bekezdésében az „a külképviseleteken leadott szavazatok,” szövegrész helyébe az „a
külképviseleten vagy levél útján leadott” szöveg,
i) 292. § (3) bekezdésében az „és a 287. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „ , valamint a
287. § (1) bekezdése és 291. § (2b) bekezdése” szöveg,
j) 292. § (4) bekezdésében az „a 287. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 287. § (1)
bekezdése és 291. § (2b) bekezdése” szöveg

[szöveg ]lép.

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

T/714/18/39. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került. 

T/714/18/39. sz. 
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Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 61.
Benyújtó: Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó 
(MSZP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Módosítópont: T/714/18/40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 128. §
Módosítás jellege: módosítás

128. §

Hatályát veszti
a)  a  Ve.  33.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjában,  valamint  (3)  bekezdés  b)  pontjában  a  „végleges”
szövegrész,
b) a Ve. [264. és 268.]122. § (2) bekezdésében a „ , [§-a.]valamint az anyja nevét” szövegrész,
c) a Ve. 122. § (3) bekezdése,
d) a Ve. 147/E-147/F. §-a,
e) a Ve. 247. § (1) bekezdése,
f) a Ve. 257. § (1b) bekezdése,
g) a Ve. 264. §-a,
h) a Ve. 267-268. §-a,
i) a Ve. 280-281. §-a,
j) a Ve. 287. § (1) bekezdésében az „országgyűlési egyéni” szövegrész,
k) a Ve. 3. melléklet i) pontja.

T/714/18/1-40. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 20., 27., 28., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 
43., 44., 45., 46., 48., 49., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 60., 61. 

T/714/18/40. sz. 
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Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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