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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) valamint az Önkormányzati 
bizottsága megvitatta a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Ve.) módosítására benyújtott, T/9843. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/9843/4-7. számú módosító javaslatokat. 
 
A törvényjavaslat egészének elfogadásához az Alkotmány 71. §-ának (3) bekezdése alapján 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.  
  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. 
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 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.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 1-11. §-a helyébe a következő 
rendelkezéseket javasolja: 
 
 "[1. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 86. 
§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „86. § Az I−X. fejezet, a 99/I. §, a 99/J. § (1) és (2) bekezdésének, a 99/N. § (1)−(3) 
és (5)−(6) bekezdésének, a 99/P. § (1) bekezdésének, a 123/A. §, a 125/A. §, a 126/A. § (1) 
bekezdésének, a 126/B. §, a 127/A. § (3) bekezdésének és a 130. § (5) bekezdésének 
rendelkezéseit az országgyűlési képviselők választásán a jelen fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.” 
 
2. § A Ve. a következő 89/A. §-sal egészül ki: 
 „89/A. § (1) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a 
választás első fordulóját megelőző 20. napig lehet – a 99/I. § (1) bekezdése szerinti 
módon – benyújtani. 
 (2) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek 
tartalmaznia kell, hogy a választópolgár a külképviseleti névjegyzékbe vételt a választás 
melyik fordulójára kéri. 
 (3) A külképviseleti névjegyzék a választókerület és a választási forduló 
megjelölését is tartalmazza. 
 (4) A helyi választási iroda vezetője a külképviseleti névjegyzék adatait a 
választás első fordulóját megelőző 9. napig küldi meg az Országos Választási Irodának.” 
 
3. § A Ve. 90. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(2) Az országgyűlési képviselők választásán a következő választási irodák 
működnek: 
a) helyi választási iroda, 
b) külképviseleti választási iroda, 
c) országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda, 
d) területi választási iroda, 
e) Országos Választási Iroda.” 
 
4. § A Ve. a következő 96/A. §-sal egészül ki: 
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 „96/A. § (1) A választópolgár a külképviseleten a magyarországi lakóhelye 
szerinti választókerületnek megfelelő jelöltekre, listákra szavazhat. 
 (2) Az elektronikus szavazólap a 96. §-ban, valamint a 2. és 3. számú mellékletben 
meghatározott adatokat tartalmazza.” 
 
5. § A Ve. 98. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „98. § (1) A külképviseleti szavazás lezárása után a névjegyzéken szereplők 
számát, a szavazáson megjelentek számát és a visszautasított választópolgárok számát 
választókerületenkénti bontásban tartalmazó, a külképviseleti választási iroda vezetője 
által elektronikusan kiállított jegyzőkönyv adatait, valamint annak mellékleteként a 
szavazás szavazógép által összesített számítógépes adatait a külképviseleti választási 
iroda vezetője – elektronikus úton – haladéktalanul továbbítja az Országos Választási 
Irodához. A szavazás szavazógép által összesített számítógépes adatainak megismerésére 
a külképviseleti választási iroda nem jogosult. 
 
 (2) Az Országos Választási Iroda az (1) bekezdés szerinti adatokat úgy tárolja, 
hogy csak a szavazás magyarországi lezárását követően válhassanak hozzáférhetővé. A 
külképviseleti szavazás választókerületenként összesített eredményét az Országos 
Választási Iroda a tájékoztató adatok közzétételekor nyilvánosságra hozza. A 
külképviseleti szavazás eredményéről nem kell külön adatlapot kiállítani. 
 
 (3) Az Országos Választási Iroda az (1) bekezdés szerinti adatokat 
választókerületenként csoportosítja, és a szavazás magyarországi lezárását követően – 
külképviseletenkénti bontásban – elektronikus úton továbbítja a választás 
eredményének megállapítására illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási 
bizottsághoz, illetőleg területi választási bizottsághoz. 
 
 (4) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, illetőleg a 
területi választási bizottság a (3) bekezdés szerinti adatok alapján a külképviseleti 
szavazás eredményéről jegyzőkönyvet állít ki.” 
 
6. § A Ve. a következő 98/A. §-sal egészül ki: 
 „98/A. § (1) A szavazóköri jegyzőkönyveket az országgyűlési egyéni 
választókerületi, illetőleg a területi választási bizottsághoz kell továbbítani. 
 
 (2) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a 
szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei, valamint a külképviseleti szavazás 
eredményéről általa kiállított jegyzőkönyv alapján összesíti a szavazatokat, és 
megállapítja a választás választókerületi eredményét, amelyet jegyzőkönyvben rögzít. A 
jegyzőkönyvet az Országos Választási Bizottsághoz kell továbbítani. 
 
 (3) A területi választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei, 
valamint a külképviseleti szavazás eredményéről általa kiállított jegyzőkönyv alapján 
összesíti a szavazatokat, s a szavazatösszesítés eredményét jegyzőkönyvben rögzíti. A 
jegyzőkönyvet az Országos Választási Bizottsághoz kell továbbítani. 
 
 (4) Az Országos Választási Bizottság a területi választási bizottságok 
jegyzőkönyvei alapján, azok beérkezését követően megállapítja a százalékos határt és 
azt, hogy mely területi listák juthatnak mandátumhoz; erről haladéktalanul értesíti a 
területi választási bizottságokat, amelyek megállapítják a területi választókerületi 
választás eredményét, amelyet jegyzőkönyvben rögzítenek. 
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 (5) Az Országos Választási Bizottság az egyéni választókerületi és a területi 
választási bizottságok jegyzőkönyvei alapján, azok beérkezését követően összesíti az 
egyéni választókerületi jelöltekre és a területi listákra leadott töredékszavazatokat, és 
megállapítja, hogy ezek alapján az országos listák jelöltjei közül kik jutottak 
mandátumhoz.” 
 
7. § A Ve. 99. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 „(3) A választási bizottságnak a külképviseleti szavazás eredményét megállapító 
döntése [98. § (4) bekezdés] ellen csak a választási eredményt megállapító döntése [98/A. 
§ (2) és (3) bekezdés] elleni kifogással együtt van helye.” 
 
8. § A Ve. 116. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „116. § Az I−VIII. és a X. fejezet, valamint a 89. §, a 99/I. §, a 99/J. § (1) és (2) 
bekezdésének, a 99/N. § (1)−(3) és (5)−(6) bekezdésének, továbbá a 99/P. § (1) 
bekezdésének rendelkezéseit az országos népszavazáson a jelen fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.” 
 
9. § A Ve. 122. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(1) A népszavazást legkésőbb 50 nappal a szavazás napja előtt kell kitűzni.” 
 
10. § A Ve. 123. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „123. § A népszavazáson a névjegyzéket a szavazás napja előtt 39 nappal kell 
közszemlére tenni. A választópolgárokat a névjegyzékbe vételükről legkésőbb a szavazás 
napja előtti 37. napig kell értesítő megküldésével tájékoztatni.” 
 
11. § A Ve. a következő alcímmel és 123/A. §-sal egészül ki: 
 

„A választójogosultság nyilvántartása 
 
 123/A. § (1) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a 
szavazást megelőző 20. napig lehet – a 99/I. § (1) bekezdése szerinti módon – benyújtani. 
 
 (2) A helyi választási iroda vezetője a külképviseleti névjegyzék adatait a 
szavazást megelőző 9. napig megküldi az Országos Választási Irodának, amely azokat 
külképviseletenként összesíti. 
 
 (3) Az Országos Választási Iroda a külképviseleti névjegyzék adatait – a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint a választójoggal nem rendelkező 
nagykorú polgárok nyilvántartásának adatai alapján – azok (2) bekezdés szerinti 
beérkezése és a szavazást megelőző 5. nap között naprakésszé teszi. 
 
 (4) A külképviseleti névjegyzéket az Országos Választási Iroda a szavazást 
megelőző 3. napig elektronikus úton küldi meg a külképviseleti választási iroda részére. 
A külképviseleti választási iroda a külképviseleti névjegyzéket kinyomtatja és hitelesíti. 
A külképviseleti névjegyzéket a külképviseleti választási iroda nem módosíthatja.”] 
 
 
1. § (1) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 16. §-a (2) 
bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a 
következő f) ponttal egészül ki: 



-  5  - 

 
 „e) a levél útján szavazók névjegyzékében szerepelt, vagy 
 f) sem a névjegyzékben, sem a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok 
nyilvántartásában, sem a levél útján szavazók névjegyzékében, illetőleg a külképviseleti 
névjegyzékben nem szerepelt.” 
 
 (2) A Ve. 16. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 
§ a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(7) A (2) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a régi lakcím szerint illetékes helyi 
választási iroda vezetője a választópolgárt törli a levél útján szavazók névjegyzékéből. 
 
 (8) A (2) bekezdés f) pontjában foglalt esetben az új lakcím szerint illetékes helyi 
választási iroda vezetője a választójog fennállását a személyiadat- és lakcímnyilvántartás 
központi hivatalával történő egyeztetés alapján állapítja meg.” 
 
 
2. § A Ve. 69. §-a (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(3) Érvénytelen az a szavazólap, amely 
 a) nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal, 
 b) nem borítékba helyezve található az urnában, 
 c) a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz, továbbá 
 d) ha egy borítékban több (azonos fajtájú) szavazólap található, valamennyi 
érvénytelen.” 
 
3. § A Ve. 89. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a Ve. a következő 
89/A. §-sal egészül ki: 
 
 „89. § (1) A levél útján szavazók névjegyzékébe való felvételt a névjegyzékben 
szereplő választópolgár személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján kérheti a lakcíme szerint illetékes helyi 
választási iroda vezetőjétől
 
 a) a szavazást megelőző 2. napig, ha belföldön kíván levél útján szavazni, 
 b) a szavazást megelőző 13. napig, ha külföldön kíván levél útján szavazni. 
 
 (2) A levél útján szavazók névjegyzékébe való felvétel ajánlott levélben is kérhető 
úgy, hogy az legkésőbb a szavazást megelőző 13. napig megérkezzen a helyi választási 
irodába. 
 
 (3) A levél útján szavazók névjegyzékébe való felvételre irányuló kérelemben a 
választópolgár köteles közölni a családi és utónevét, személyi azonosítóját, magyarországi 
lakcímét, valamint – ha a szavazáshoz szükséges iratok levélben történő kézbesítését kéri – a 
lakcímétől eltérő értesítési címét is. 
 
 (4) A levél útján szavazók névjegyzékébe történő felvétel iránti kérelemben a 
választópolgár megjelölheti, hogy a választás első, második vagy mindkét fordulójára kéri 
felvételét a levél útján szavazók névjegyzékébe. Ha a választópolgár az első fordulót 
megelőzően határidőben benyújtott kérelemben erről nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, 
hogy a választás mindkét fordulójára kéri felvételét a levél útján szavazók névjegyzékébe.” 
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 „89/A. § (1) A kérelem alapján a helyi választási iroda vezetője a választópolgárt 
felveszi a levél útján szavazók névjegyzékébe, egyidejűleg törli a névjegyzékből. 
 
 (2) A levél útján szavazók névjegyzéke a 13. § (2) bekezdése szerinti adatokat 
tartalmazza.
 
 (3) A 15. § (2) bekezdését a levél útján szavazók névjegyzékére is alkalmazni kell.” 
 
 
4. § A Ve. 90. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) Az országgyűlési képviselők választásán az alábbi választási irodák működnek: 
 a) helyi választási iroda, 
 b) külképviseleti választási iroda, 
 c) országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda, 
 d) területi választási iroda, 
 e) Országos Választási Iroda.” 
 
5. § A Ve. 94. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) Az országgyűlési egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 
34. napon, a területi listát és az azon szereplő jelölteket legkésőbb a szavazást megelőző 33. 
napon, az országos listát és az azon szereplő jelölteket legkésőbb a szavazást megelőző 32. 
napon kell bejelenteni.” 
 
6. § A Ve. 95. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) A listák kapcsolását, a kapcsolt listák sorrendjét és a kapcsolt listákon szereplő 
jelöltek mandátumhoz jutási sorrendjét területi lista esetén legkésőbb a szavazást megelőző 
33. napon, országos lista esetén legkésőbb a szavazást megelőző 32. napon kell bejelenteni. A 
listakapcsolásra vonatkozó bejelentést a választási bizottság nyilvánosságra hozza.” 
 
7. § A Ve. a következő alcímmel és 96/A.-96/E. §-sal egészül ki: 
 

„Szavazás levél útján 
 
 96/A. § (1) A szavazólapot, a szavazólap elhelyezésére szolgáló – a 
szavazóhelyiségekben használtakkal azonos típusú – borítékot, a szavazásról szóló nyilatkozat 
megtételére szolgáló nyomtatványt, valamint a helyi választási iroda címére megcímzett 
borítékot a helyi választási iroda 
 
 a) a jelen lévő választópolgár vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja részére a helyi választási irodában adja át a 
szavazást megelőző 20. és 2. nap között, 
 
 b) a választópolgár részére az általa megjelölt magyarországi címre a hivatalos iratok 
kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint, illetőleg külföldi címre a kézbesítést visszaigazoló 
szelvénnyel küldi meg a szavazást megelőző 20. napot követően haladéktalanul. Ha a 
küldemény nem kézbesíthető és a választás napját megelőzően visszaérkezik a helyi választási 
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irodába, a választópolgárt a levél útján szavazók névjegyzékéből törölni kell, és fel kell venni 
a névjegyzékbe. 
 
 (2) A szavazólapot átadása, illetőleg megküldése előtt a helyi választási iroda a 
szavazatszámláló bizottság hivatalos bélyegzőlenyomatával látja el. 
 
 96/B. § (1) A választópolgár a szavazatát a választás napját megelőző 2. napon 16 
óráig bármely helyi választási irodában, illetőleg a választás napját megelőző 5. napig 
bármely külképviseleten leadhatja. 
 
 (2) A helyi választási iroda, illetőleg a külképviseleti választási iroda tagja 
megállapítja a levél útján szavazni kívánó választópolgár személyazonosságát. 
 
 (3) A szavazás céljára legalább egy szavazófülkét kell kialakítani. A választópolgár a 
szavazólapot – kitöltését követően – az e célra szolgáló borítékba zárja, majd kitölti a 
szavazásról szóló nyilatkozatot, és azt saját kezű aláírásával látja el. 
 
 (4) A szavazásról szóló nyilatkozaton fel kell tüntetni a választópolgár családi és 
utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, valamint a választópolgár aláírását, amellyel 
igazolja, hogy a borítékban lévő szavazólap az általa leadott szavazatot tartalmazza. 
 
 (5) A szavazásról szóló nyilatkozatot a választási iroda képviselője hitelesíti. A 
hitelesítés igazolja, hogy a szavazásról szóló nyilatkozatot a választópolgár előtte írta alá, 
illetőleg aláírását előtte a magáénak elismerte. 
 
 (6) A szavazólapot tartalmazó, lezárt borítékot, valamint a szavazásról szóló 
nyilatkozatot a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda címére 
megcímzett borítékba kell helyezni, és azt le kell zárni. 
 
 (7) A szavazási iratokat a választási iroda képviselőjének kell átadni. A választási 
iroda gondoskodik a szavazási iratok biztonságos őrzéséről és továbbításáról. 
 
 96/C. § (1) A választási iroda vezetője a választási irodában leadott szavazási iratokat 
kézbesítő szervezet útján továbbítja ahhoz a helyi választási irodához, ahol a választópolgár a 
levél útján szavazók névjegyzékében szerepel. 
 
 (2) A helyi választási iroda vezetője a szavazási iratok megérkezését a levél útján 
szavazók névjegyzékén feltünteti. A szavazási iratokat – a külső boríték felbontása nélkül – a 
helyi választási iroda vezetője a választópolgár lakóhelye szerinti szavazókör 
szavazatszámláló bizottsága elnökének az egyéb választási iratokkal együtt adja át. 
 
 96/D. § (1) A levél útján leadott szavazat akkor vehető figyelembe, ha a szavazási 
iratok legkésőbb a szavazás lezárásáig megérkeznek a szavazatszámláló bizottsághoz. A helyi 
választási iroda vezetője a helyi választási irodához a szavazás napján megérkező szavazási 
iratokat haladéktalanul eljuttatja a szavazatszámláló bizottsághoz. 
 (2) A határidőn túl visszaérkezett szavazási iratokat le nem adott szavazatként – a 
külső boríték felbontása nélkül – megsemmisítésükig a helyi választási irodában biztonságos 
helyen kell őrizni. 
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 96/E. § (1) Ha a levél útján szavazók névjegyzékén szereplő polgár nem élt a levélben 
szavazás lehetőségével, a választás napján a lakcímének megfelelő szavazóhelyiségben 
leadhatja szavazatát a részére a 96/A. § (1) bekezdése szerint átadott szavazólapon. 
 
 (2) Ha a választópolgár a 96/A. § (1) bekezdése szerinti szavazólapot nem tudja 
bemutatni a szavazatszámláló bizottságnak, a választópolgárt vissza kell utasítani. 
 
 (3) A szavazatszámláló bizottság az (1) bekezdés szerint szavazó választópolgárt törli 
a levél útján szavazók névjegyzékéből, és felveszi a névjegyzékbe.” 
 
8. § A Ve. a következő 97/A. és 97/B. §-sal egészül ki: 
 
  „97/A. § (1) A szavazatszámláló bizottság először a levél útján szavazók beérkezett 
szavazási iratait ellenőrzi a szavazólapot tartalmazó belső boríték felbontása nélkül. 
 
 (2) Érvénytelen a szavazási irat, ha 
 
 a) a polgár nem szerepel a levél útján szavazók névjegyzékében, 
 b) a szavazási iratokat nem a törvényben meghatározottak szerint juttatták el a helyi 
választási irodához vagy a szavazatszámláló bizottsághoz, 
 c) a külső borítékból hiányzik a szavazásról szóló nyilatkozat vagy a szavazólapot 
tartalmazó belső boríték, 
 d) a nyilatkozat nem tartalmazza a választópolgár 96/B. § (4) bekezdése szerinti 
adatait, 
 e) a választópolgárnak a nyilatkozaton feltüntetett adatai eltérnek a levél útján 
szavazók névjegyzékén szereplő adataitól, 
 f) a nyilatkozat nem tartalmazza a választási irodának a 96/B. § (5) bekezdése szerinti 
hitelesítését. 
 
 (3) Ha a szavazási irat a (2) bekezdés szerint érvénytelen, ennek indokát a külső 
borítékon fel kell tüntetni, s a külső boríték tartalmát – a szavazólapot tartalmazó belső 
boríték felnyitása nélkül – vissza kell helyezni a külső borítékba. Ezeket a borítékokat külön 
kell kötegelni, és megsemmisítésükig a választási irodában biztonságos helyen kell őrizni. 
 
 (4) Ha a szavazási irat a (2) bekezdés szerint nem érvénytelen, a szavazólapot 
tartalmazó belső borítékot – annak felnyitása nélkül – az urnába kell helyezni, a szavazásról 
szóló nyilatkozatokat pedig a levél útján szavazók névjegyzékéhez kell csatolni. 
 
 97/B. § A szavazatszámláló bizottság az urna felbontása előtt ellenőrzi az urna 
sértetlenségét, felbontja az urnát, és meggyőződik az ellenőrző lap meglétéről, majd az 
urnában levő szavazólapok számát összehasonlítja a szavazókörben és a levél útján szavazók 
számával.” 
 
9. § A Ve. 116. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „116. § Az I-X. fejezet, valamint a 89. §, a 89/A. §, a 96/A.-96/E. §, a 97/A. § és a 
97/B. § rendelkezéseit az országos népszavazáson a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.” 
 
10. § A Ve. 122. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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 „(1) A népszavazást legkésőbb 50 nappal a szavazás napja előtt kell kitűzni.” 
 
11. § A Ve. 123. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „123. § A népszavazáson a névjegyzéket a szavazás napja előtt 39 nappal kell 
közszemlére tenni. A választópolgárokat a névjegyzékbe vételükről legkésőbb a szavazás 
napja előtti 37. napig kell értesítő megküldésével tájékoztatni.”" 
 

T/9843/7. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9843/7. 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.   Körömi Attila képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a Ve. 89/A. § (1) és (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "2. § A Ve. a következő 89/A. §-sal egészül ki: 
 
 „89/A. § (1) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a 
választás első fordulóját megelőző [20]30. napig lehet – a 99/I. § (1) bekezdése szerinti 
módon – benyújtani. 
 
 (2) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek tartalmaznia 
kell, hogy a választópolgár a külképviseleti névjegyzékbe vételt a választás melyik 
fordulójára kéri. 
 
 (3) A külképviseleti névjegyzék a választókerület és a választási forduló megjelölését 
is tartalmazza. 
 
 (4) A helyi választási iroda vezetője a külképviseleti névjegyzék adatait a választás 
első fordulóját megelőző [9]21. napig küldi meg az Országos Választási Irodának.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9843/4/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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3.  Körömi Attila képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Ve. 123/A. § (1)-(3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "11. § A Ve. a következő alcímmel és 123/A. §-sal egészül ki: 
 

„A választójogosultság nyilvántartása 
 
 123/A. § (1) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a 
szavazást megelőző [20]30. napig lehet – a 99/I. § (1) bekezdése szerinti módon – benyújtani. 
 
 (2) A helyi választási iroda vezetője a külképviseleti névjegyzék adatait a szavazást 
megelőző [9]21. napig megküldi az Országos Választási Irodának, amely azokat 
külképviseletenként összesíti. 
 
 (3) Az Országos Választási Iroda a külképviseleti névjegyzék adatait – a személyiadat- 
és lakcímnyilvántartás, valamint a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok 
nyilvántartásának adatai alapján – azok (2) bekezdés szerinti beérkezése és a szavazást 
megelőző [5]9. nap között naprakésszé teszi. 
 
 (4) A külképviseleti névjegyzéket az Országos Választási Iroda a szavazást megelőző 
3. napig elektronikus úton küldi meg a külképviseleti választási iroda részére. A 
külképviseleti választási iroda a külképviseleti névjegyzéket kinyomtatja és hitelesíti. A 
külképviseleti névjegyzéket a külképviseleti választási iroda nem módosíthatja.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9843/4/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

4.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 13-20. §-a helyébe a következő 
rendelkezéseket javasolja: 
 
 "[13. § A Ve. a következő 125/A. §-sal egészül ki: 
 „125/A. § A külképviseleti választási iroda 
 a) ellenőrzi a szavazóhelyiséget, gondoskodik a szavazás törvényes 
lebonyolításáról, 
 b) indítványozza az Országos Választási Bizottságnak a külképviseleti szavazás 
eredményének megsemmisítését, ha olyan törvénysértést észlel, amely azt érdemben 
befolyásolja.” 
 
14. § A Ve. a következő 126/A−B. §-sal egészül ki: 
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 „126/A. § (1) Az elektronikus szavazólapot az Országos Választási Iroda a 
szavazást megelőző 3. napig elektronikus úton küldi meg a külképviseleti választási 
iroda részére. 
 (2) Az elektronikus szavazólap a 9. számú mellékletben meghatározott adatokat 
tartalmazza. A magyarországi szavazókörökben használt, a 9. számú melléklet szerinti 
szavazólap kinagyított másolatát a választópolgárok tájékoztatása céljából a 
szavazóhelyiségben ki kell függeszteni. 
 
 126/B. § (1) Szavazni személyesen lehet. A külképviseleti választási iroda tagja – 
az útlevél vagy a személyazonosság megállapítására alkalmas, magyar hatóság által 
kiállított hatósági igazolvány alapján – megállapítja a szavazni kívánó polgár 
személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a külképviseleti névjegyzékben. Vissza kell 
utasítani azt, aki személyazonosságát a fenti módon nem tudja igazolni vagy nem 
szerepel a külképviseleti névjegyzéken. 
 
 (2) A választópolgár a szavazás előtt a külképviseleti névjegyzéket aláírja. 
 
 (3) A külképviseleti szavazás a külképviseleten elhelyezett szavazógép 
segítségével, a szavazás titkosságát biztosító módon történik. A szavazógép biztosítja a 
szavazat kizárólagosságát, egyszeriségét, anonimitását, pontosságát, valamint a 
szavazófülkében a szavazó által történő felülbírálhatóságát. A szavazógép használatának 
módja garantálja a szavazás törvényességét és a szavazat leadásának 
kényszermentességét. A külképviseleten történő szavazásra a szavazóhelyiségben nem 
kell urnát felállítani. 
 
 (4) A külképviseleti választási iroda látja el a 61. § (4) bekezdésében, a 67. § (2) 
bekezdésében, a 68. § (2) bekezdésében és a 71. §-ban foglalt feladatokat. A 
külképviseleti szavazás során a VIII. fejezet egyéb rendelkezései közül csak a 61. § (4) 
bekezdését, a 65. § (2) bekezdését, a 67. § (2) bekezdését, a 68. §-t és a 71. §-t kell 
alkalmazni.” 
 
15. § A Ve. a következő 127/A. §-sal egészül ki: 
 „127/A. § (1) A szavazás lezárása után a névjegyzéken szereplők számát, a 
szavazáson megjelentek számát és a visszautasított választópolgárok számát tartalmazó, 
a külképviseleti választási iroda vezetője által elektronikusan kiállított jegyzőkönyv 
adatait, valamint annak mellékleteként a szavazás szavazógép által összesített 
számítógépes adatait a külképviseleti választási iroda vezetője – elektronikus úton – 
haladéktalanul továbbítja az Országos Választási Irodához. A szavazás szavazógép által 
összesített számítógépes adatainak megismerésére a külképviseleti választási iroda nem 
jogosult. 
 
 (2) Az Országos Választási Iroda az (1) bekezdés szerinti adatokat úgy tárolja, 
hogy csak a szavazás magyarországi lezárását követően válhassanak hozzáférhetővé. A 
külképviseleti szavazás összesített eredményét az Országos Választási Iroda a 
tájékoztató adatok közzétételekor nyilvánosságra hozza. A külképviseleti szavazás 
eredményéről nem kell külön adatlapot kiállítani. 
 
 (3) A külképviseleti választási iroda a választási iratokat az Országos Választási 
Irodához szállítja.  
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 (4) 90 nap után a választási iratokat – a jegyzőkönyv kivételével – meg kell 
semmisíteni. A jegyzőkönyv első példányát 90 nap elteltével az illetékes levéltárnak át 
kell adni.” 
 
16. § A Ve. 128. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „128. § (1) A külképviseleti szavazás eredményéről a 127/A. § (1) bekezdése 
szerint érkezett adatok alapján az Országos Választási Bizottság – külképviseletenkénti 
bontásban – jegyzőkönyvet állít ki. 
 (2) A népszavazás eredményét a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei, 
valamint a külképviseleti szavazás eredményéről az (1) bekezdés szerint kiállított 
jegyzőkönyv alapján az Országos Választási Bizottság a szavazást követő három napon 
belül állapítja meg.” 
 
17. § A Ve. 130. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 „(5) A külképviseleti választási iroda tevékenysége elleni panaszról az Országos 
Választási Bizottság dönt. A panaszt a külképviseleti választási iroda vezetőjéhez kell 
benyújtani, aki azt faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul az Országos Választási 
Irodához továbbítja. A panasz közvetlenül az Országos Választási Bizottsághoz is 
benyújtható.” 
 
18. § A Ve. 149. §-a a következő s) és t) ponttal egészül ki: 
 
 [E törvény alkalmazásában] 
 
 „s) szavazógép: a választópolgár elektronikus úton történő szavazását támogató 
elektronikus eszköz, amely informatikailag megfelel az üzembiztonsági, az 
információbiztonsági, a hálózatbiztonsági és egyéb technikai követelmények 
tekintetében mérvadó műszaki előírásoknak és szabványoknak, 
 t) elektronikus szavazólap: a szavazógép által vizuálisan megjelenített kép, 
amelynek adatai megegyeznek a 9. számú melléklet szerinti hivatalos szavazólap 
adataival.” 
 
19. § (1) A Ve. 153. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 [Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy rendeletben állapítsa meg:] 
 „d) a választásokkal összefüggő állami feladatok számítástechnikai, 
szavazatösszesítési rendjének megszervezését és technikai lebonyolítását, a 
külképviseleti szavazás tekintetében a külügyminiszterrel és az informatikai és 
hírközlési miniszterrel egyetértésben,” 
 
(2) A Ve. 153. §-ának (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: 
 [Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy rendeletben állapítsa meg:] 
 „h) a szavazógép használatának technikai szabályait, a külképviseleti választási 
irodának a szavazógépes szavazással összefüggő feladatait.” 
 
20. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát 
veszti a Ve. 35. §-ának (3) bekezdéséből és 36. §-ának (1) bekezdéséből az „az Európai 
Parlament tagjai választásának időtartamára” szövegrész.] 
 
13. § A Ve. 149. §-ának r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [E törvény alkalmazásában] 
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 „r) külképviselet: az országgyűlési képviselők választásán és az országos 
népszavazáson a Magyar Köztársaság diplomáciai és konzuli képviselete, az Európai 
Parlament tagjainak választásán a Magyar Köztársaság diplomáciai képviselete.” 
 
14. § A Ve. 153. §-ának (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: 
 
 „h) a biztonságos, jogosulatlan hozzáférést kizáró kézbesítő szervezettel szemben 
támasztott szakmai követelményeket.” 
 
15. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 (3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Ve. 16. §-a (2) 
bekezdésének c) pontjából az „a 89. § vagy” szövegrész, valamint 35. §-ának (3) 
bekezdéséből és 36. §-ának (1) bekezdéséből az „az Európai Parlament tagjai választásának 
időtartamára” szövegrész." 
 

Indokolás: Lásd a T/9843/7. 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

 
 
 

5.   Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Ve. 126/B. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /14. § A Ve. a következő 126/A−B. §-sal egészül ki:/ 
 
 "126/B. § (1) Szavazni személyesen lehet. A külképviseleti választási iroda tagja – az 
útlevél vagy a személyazonosság megállapítására alkalmas, magyar hatóság által kiállított 
érvényes hatósági igazolvány alapján – megállapítja a szavazni kívánó polgár 
személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a külképviseleti névjegyzékben. Vissza kell 
utasítani azt, aki személyazonosságát a fenti módon nem tudja igazolni, aki nem rendelkezik 
érvényes hatósági igazolvánnyal vagy nem szerepel a külképviseleti névjegyzéken." 
 

Indokolás: Lásd a T/9843/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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6.  Dr. Wiener György képviselő a törvényjavaslat 20. §-át új (2)-(3) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 20. § eredeti szövege az (1) 
bekezdés jelölést kapja): 
 
 "20. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg 
hatályát veszti a Ve. 35. §-ának (3) bekezdéséből és 36. §-ának (1) bekezdéséből az „az 
Európai Parlament tagjai választásának időtartamára” szövegrész. 
 
 (2) A Ve. e törvénnyel megállapított 96/A. § (2) bekezdése, 98. § (1) bekezdése, 
125/A. §, 126/A-B. §-a, 127/A. § (1) bekezdése, 130. § (5) bekezdése, 149. § s) és t) pontja, 
valamint 153. § (1) bekezdésének h) pontja az országgyűlési képviselők általános választása 
kitűzésének napján hatályát veszti. 
 
 (3) Az országgyűlési képviselők általános választása kitűzésének napjától a Ve. 99/O. 
§ (1) bekezdését az országgyűlési képviselők választásán és az országos népszavazáson is 
alkalmazni kell." 
 

Indokolás: Lásd a T/9843/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. május 24. 
 
 
 
 

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

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 

 bizottság elnöke 
 


