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T/16775/á .szám

Az Országgyűlés

Alkotmány- és igazságügyi

	

Emberi jogi, kisebbségi és
bizottságának

	

vallásügyi bizottságának

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló T/16775.
számú törvényjavaslat

részletes

vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, valamint Emberi jogi,
kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban : Emberi jogi bizottság) megvitatta a

választási eljárásról szóló 1997 . évi C. törvény módosításáról szóló, T/16775 . számon
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T11677513-4 . számú módosító
javaslatokat .

A Kormány benyújtó levelében jelezte, hogy a törvényjavaslat
1-60. §-ainak elfogadásához az Alkotmány 71 . § (3) bekezdése értelmében,
61. §-ának elfogadásához az Alkotmány 44/C. §-a értelmében,
63. §-ának elfogadásához az Alkotmány 28/B. § (2) bekezdése, illetve 71. § (3) bekezdése
értelmében ajelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának,, igen " szavazata szükséges .

ajánlása

Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ 1 zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a hízottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást .
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1. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 2 . §-ának - a választási eljárásról szóló

1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 6. § (2) bekezdését érintően - elhagyását javasolja
(a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik) :

„2 . § [A Ve. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A választás számítógépes adatait azonos feltételekkel, díjfizetés ellenében
bárki igényelheti."]"

Indokolás : Lásd a T/16775/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz- egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 63 . § (3) bekezdésének a
következő módosítását javasolja:

„(3) 2009. december 31-én hatályát veszti

a) e törvény 3 . §-a, 16. §-a, 20 . §-a, 23 . §-a, 27 . §-a, 30 . §-a, 31 . §-a és 33 . §-a, 34 . §-
a,[ 41.] 51 . §-a, [57.] 58. §-a, valamint

b) a Ve. e törvénnyel megállapított 7/A . §-a; 16. §-a (2) bekezdésének d) pontja,
továbbá (6) bekezdése; 20/A-20/D. §-a és a hozzá tartozó alcímek ; 20/E . §-ának (2)
bekezdése, továbbá a hozzá tartozó alcím „ , illetőleg a külképviseleti névjegyzék"
szövegrésze, (3) bekezdéséből az, , illetőleg a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel vagy
annak elutasítása miatti kifogást" szövegrész, (4) bekezdéséből az ,,, illetőleg a külképviseleti
névjegyzéket" szövegrész, (6) bekezdéséből az „ , illetőleg a külképviseleti névjegyzék"
szövegrész; 35 . §-a (2) bekezdéséből a „ , továbbá a külképviseleteken" szövegrész, (3)

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is .

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ . 94 . § (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges .

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal .

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni.

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .
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bekezdésének második mondata ; 36. §-a (1) bekezdéséből az „ , a külképviseleti választási
iroda tagjait az Országos Választási Iroda vezetője" szövegrész ; 37. §-a (1) bekezdésének
második mondata; 71/A-71/C . §-a és a hozzá tartozó alcímek; 73/A. §-a és a hozzá tartozó
alcím; 77. §-ának [(2)] L7) bekezdése ; 87 . §-ának (4) bekezdése; 89/B . §-a; 90. §-a (2)
bekezdésének b) pontja; 90/A. §-a (4) bekezdése d) pontjából az „a külképviseleti választási
iroda tevékenységével kapcsolatos kifogásról, továbbá" szövegrész; 96/A-96/B . §-a és a
hozzá tartozó alcímek ; 97/A. §-a; 99/K. §-a (2) bekezdésének b) pontja, (5) bekezdésének [d)]
e) pontja és [e)] D pontjából az „a külképviseleti választási iroda tevékenységével kapcsolatos
kifogásról, továbbá" szövegrész ; 99/0. §-ának (1) bekezdése, (2) bekezdéséből az „és a
külképviseleti szavazás eredményéről kiállított jegyzőkönyv" szövegrész, (4) bekezdéséből az
„a külképviseleti szavazás eredményének megállapítására," szövegrész ; 100. §-ából az „- a
külképviseleti névjegyzékkel és a külképviseleti szavazással kapcsolatos rendelkezések
kivételével -" szövegrész; 124 . §-a (2) bekezdésének b) pontja ; 124/A. §-a (3) bekezdésének
[d)] ee pontja és [e)] D pontjából az „a külképviseleti választási iroda tevékenységével
kapcsolatos kifogásról, továbbá" szövegrész ; 125. §-ának (3) bekezdése ; 132. §-ából az „- a
külképviseleti névjegyzékkel és a külképviseleti szavazással kapcsolatos rendelkezések
kivételével -" szövegrész; valamint 149. §-ának r) pontja."

Indokolás : Lásd a T/1677514 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támozatja
- az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2005 . június 27.

Dr. Vastagh Pál s.k.,

	

Szászfalvi László s.k.,
az Alkotmányügyi

	

az Emberi jogi
bizottság elnöke

	

bizottság elnöke
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