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Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/2941. szám)

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. november 6. 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.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/2941/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Ve. 142. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A Ve. 142. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„142. §

Nem minősül választási kampánynak a választási szervek tevékenysége, az állampolgárok – mint
magánszemélyek – közötti személyes kommunikáció, függetlenül annak tartalmától és formájától,
továbbá az Alkotmánybíróság,  a  bíróságok[,  a helyi  önkormányzatok és más állami szervek]
jogszabályban meghatározott feladatuk során végzett tevékenysége.”

T/2941/3/1. sz. 

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

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/2941/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § - Ve. 333/A. §
Módosítás jellege: módosítás

26. §

A Ve. a következő 158/A. alcímmel egészül ki:
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„158/A. A levélben szavazók névjegyzéke

333/A. §

(1) A polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban nem szereplő választópolgár
csak abban az esetben vehető fel a levélben szavazók névjegyzékébe, ha legkésőbb a szavazást
megelőző  huszonötödik  napon  benyújtott  kérelme  alapján  a  lakcíme  szerepel  a  központi
névjegyzékben.

(2) A magyarországi lakcímmel rendelkező, de életvitelszerűn külföldön tartózkodó választópolgár
csak abban az esetben vehető fel a levélben szavazók névjegyzékébe, ha legkésőbb a szavazást
megelőző  huszonötödik  napon  benyújtott  kérelmében  igazolja,  hogy  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 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 (2) bekezdésben meghatározott kérelemben a kérelmező megjelölheti azt a külföldi címet,
amelyre  a  levélben szavazók névjegyzékébe  való  felvételéről  hozott  döntés,  illetve  a  szavazási
levélcsomag kézbesítését kéri.

(4) Az Európa Parlament tagjainak választása vonatkozásában a levélben szavazók névjegyzékébe
való  felvételről  szóló  döntéssel  egyidejűleg  fel  kell  tüntetni  a  központi  névjegyzéken  a
választópolgárnak a levélben szavazók névjegyzékébe vételét,  valamint – ha abban szerepel – a
választópolgárt törölni szükséges a szavazóköri névjegyzékből és a külképviseleti névjegyzékből.”

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