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T/9263/17. 
 

Az Országgyűlés 
 

Alkotmány- és igazságügyi 
bizottságának 

Kulturális és sajtó 
bizottságának 

 
Önkormányzati bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő     a j á n l á s a 
 

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

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/9263/14. sz. ajánlással.) 

 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, 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/9263/15-16. számú kapcsolódó 
módosító javaslatokat. 
 
A törvényjavaslat elfogadásához az Alkotmány 71. § (3) bekezdésének, valamint 61. § (4) 
bekezdésének rendelkezésére tekintettel a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának 
„igen” szavazata szükséges. 
 
 Az Emberi jogi bizottság az ajánlást a 2004. április 19-i ülésén tárgyalja. 
 
 
 

1.  Dr. Salamon László képviselő – kapcsolódva a T/9263/9. számú módosító 
indítványához (T/9263/14. számú ajánlás 4. pontja) - 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 93. § rendelkezéseit az Európai 
Parlament tagjainak választásán a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell megfelelően 
alkalmazni azzal, hogy az országos közszolgálati műsorszolgáltatóknak a listát állító jelölő 
szervezetek politikai hirdetéseit legalább háromszor kell ingyenesen közölniük." 
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Indokolás: Lásd a T/9263/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
2.   Dr. Salamon László képviselő – kapcsolódva a T/9263/11. számú módosító 

indítványához (T/9263/14. számú ajánlás 8. pontja) - 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/9263/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2004. április 8. 
 

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

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális  

bizottság elnöke 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 

 bizottság elnöke 


	Önkormányzati bizottságának

