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T/9263/14. 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 

Kulturális és sajtó 
bizottságának 

Önkormányzati bizottságának 

 
 
 

a j á n l á s a 
 

az egyes törvények választásokkal összefüggő módosításáról szóló T/9263. 
számú törvényjavaslat 

 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, az Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), a Kulturális és sajtó bizottsága 
(továbbiakban: Kulturális bizottság) valamint az Önkormányzati bizottsága megvitatta az 
egyes törvények választásokkal összefüggő módosításáról szóló, T/9263. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/9263/6-13. számú módosító 
javaslatokat. 
 
A törvényjavaslat elfogadásához az Alkotmány 71. § (3) bekezdésének, valamint 61. § (4) 
bekezdésének rendelkezésére tekintettel a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának 
„igen” szavazata szükséges. 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] 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.  
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  Ahol az ajánlás a bizottságok 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. 

 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. 
 
 

1.  Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény (a 
továbbiakban: Övjt.) 1. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. 
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(2) A választópolgár [a választás jogát a lakóhelye szerinti településen] lakóhelyén 
vagy – ha lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző napig tartózkodási 
helyet is létesített – bejelentett tartózkodási helyén [gyakorolhatja] választhat." 
 

Indokolás: Lásd a T/9263/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

2.  Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 3. §-ának - a választási eljárásról 
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 62. § (4)-(5) bekezdését érintően – az 
elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "[3. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 62. 
§-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:  
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 „(4) A szavazatszámláló bizottság és a választópolgárok részére a 
szavazóhelyiségben és a szavazófülkében – megfelelő módon rögzítve – tollat kell 
elhelyezni. A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazóhelyiségben csak a hivatalosan 
elhelyezett tollat használhatják.  
 
 (5) A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazás időtartama alatt – a hivatalos 
választási iratok és a (4) bekezdés szerinti toll kivételével – nem használhatnak 
adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9263/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

3.  Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 4. és 5. §-ának – a Ve. 78. § (2) 
bekezdését és a 79. § (3)-(6) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja (a javaslat 
elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[4. § A Ve. 78. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
 „(2) A hiányosan benyújtott kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. A 
kifogásnak tartalmaznia kell 
 
 a) a törvénysértés bizonyítékainak megjelölését,  
 b) a kifogás benyújtójának postai értesítési címét,  
 c) a kifogás benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, ennek 
hiányában kézbesítési megbízottjának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.”  
 
 
5. § A Ve. 79. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:  
 
 „(3) A választási bizottság és a bíróság határozatát rövid úton kell közölni a 
kifogás benyújtójával, valamint – ha jelen van vagy ha telefaxszáma vagy elektronikus 
levélcíme rendelkezésre áll – azzal, akire a határozat jogot vagy kötelezettséget 
keletkeztet vagy származtat. A határozat rövid úton történő közlése 
 
 a) a jelenlévők részére a határozat átadásával,  
 b) távközlési eszköz útján (telefaxon), vagy 
 c) elektronikus dokumentum formájában, illetőleg 
 d) a kézbesítési megbízott részére az a)-c) pontban meghatározott módon 
történik.  
 
(4) A határozat (3) bekezdés szerinti közlésének időpontját, tényét és módját az iratra fel 
kell jegyezni.  
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(5) A (3) bekezdés szerint közölt, írásba foglalt határozatot postai úton is kézbesíteni 
kell.”  
 
(6) A határidő számításánál a határozat meghozatalának időpontját kell figyelembe 
venni.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9263/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

4.  Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 6. §-ának - a Ve. 99/A. §-át 
érintően – az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[6. § A Ve. 99/A. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „99/A. § Az I-X. fejezet, valamint a 89. § és a 93. § rendelkezéseit az Európai 
Parlament tagjainak választásán a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell megfelelően 
alkalmazni.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9263/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában a Ve. 99/A. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /6. § A Ve. 99/A. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "99/A. § Az I-X. fejezet, valamint a 89. § és a 92-93. §-ok rendelkezéseit az Európai 
Parlament tagjainak választásán a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell megfelelően 
alkalmazni azzal, hogy a jelölő szervezetek költségvetési támogatásban nem részesülnek, és a 
jelölő szervezetek a választásra az országgyűlési képviselőválasztáson felhasználható 
legmagasabb összeget fordíthatják." 
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Indokolás: Lásd a T/9263/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

6.   Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 9. §-ának - a rádiózásról és 
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 11. § (1) bekezdését érintően – az elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen 
változik): 
 
 "[9. § A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 11. §-ának (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) Politikai hirdetést a választási eljárásról szóló törvény szabályai szerint lehet 
műsorszolgáltatásban közzétenni. A választási, népszavazási kampányidőszakon kívül 
politikai hirdetés nem közölhető.”]" 
 

T/9263/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9263/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

7.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 10. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "10. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, azzal az eltéréssel, hogy a 6. 
§ rendelkezéseit csak a törvény hatálybalépését követően felhasznált pénzeszközökre lehet 
alkalmazni. 
 
 [(2) E törvény 6. §-ának rendelkezéseit a hatálybalépését követően kitűzött 
választásokon kell alkalmazni.] 
 
 [(3)] (2) E törvény 1. §-ának, 7. §-ának és 9. §-ának rendelkezéseit a Magyar 
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést kihirdető 
törvény hatálybalépését követően kitűzött választásokon kell alkalmazni. 
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 [(4)] (3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: 
 
 a) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 44. §-ának (2) bekezdése, 
 
 b) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi 
LXIV. törvény 2. és 3. §-a." 
 

Indokolás: Lásd a T/9263/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

8.  Dr. Salamon László képviselő a törvényjavaslat 10. §-ának a következő szerkezeti 
és tartalmi módosítását javasolja: 
 
 "10. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 [(2) E törvény 6. §-ának rendelkezéseit a hatálybalépését követően kitűzött 
választásokon kell alkalmazni.] 
 
 [(3)] (2) E törvény 1. §-ának[,] és 7. §-ának [és 9. §-ának] rendelkezéseit a Magyar 
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést kihirdető 
törvény hatálybalépését követően kitűzött választásokon kell alkalmazni. 
 
 [(4)] (3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: 
 
 [a) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 44. §-ának (2) bekezdése, 
 
 b)] a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi 
LXIV. törvény 2. és 3. §-a." 
 

Indokolás: Lásd a T/9263/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
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 Budapest, 2004. április 5. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális  

bizottság elnöke 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 

 
 


