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Az Országgyűlés 

 
 

Alkotmányügyi, igazságügyi 
és ügyrendi bizottságának 

Emberi jogi, kisebbségi, 
civil- és vallásügyi bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

egyes törvények módosításáról a nemek közötti tényleges  
esélyegyenlőség megteremtése érdekében szóló 

T/3066. számú törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
Tisztelt Országgyűlés! 

 

 
Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (a továbbiakban: 

Alkotmányügyi bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, valamint az Emberi jogi, 
kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság) megvitatta 
az egyes törvények módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség megteremtése 
érdekében szóló T/3066. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/3066/3-10. számú módosító javaslatokat. 
 
 

 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. 

 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. 
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 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 és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat címének a 

következő módosítását javasolja: 
 

"2007. évi ... törvény egyes törvények módosításáról a nemek közötti tényleges 
esélyegyenlőség, a nyugdíjasok és a fiatalok hatékonyabb érdekérvényesítésének megteremtése 
és az alkotmányos értékek eredményesebb biztosítása érdekében” 
 

T/3066/3/1-2. sz. 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 

1., 2. 

 
Indokolás: Lásd a T/3066/3/1. sz. 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 és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 
preambulumának a következő módosítását javasolja: 
 

"Az Országgyűlés a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség, a nyugdíjasok és a 
fiatalok hatékonyabb érdekérvényesítésének megteremtése és az alkotmányos értékek 
eredményesebb biztosítása érdekében a következő törvényt alkotja:" 
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T/3066/3/1-2. sz. 

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

 
Indokolás: Lásd a T/3066/3/2. sz. 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 

 
 
 

3. Kuncze Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a választási eljárásról szóló 
1997. évi C. törvény 53. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
/A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 53. §-a helyébe a következő lép: / 
/„A lista bejelentése/ 

 
„(3) A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető 

mandátumok száma. A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg 
annak figyelembe vételével, hogy az egyik nem képviselőjét minden esetben a másik nem 
képviselője kövesse. A listát bejelentése után nem lehet módosítani. Ha valamelyik jelölt a 
listáról kiesett, vagy azon előremozdult, helyére a listán soron következő, vele megegyező 
nemű jelölt lép (ha  ilyen szerepel a listán)." 
 

Indokolás: Lásd a T/3066/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

4. Filló Pál, Török Zsolt és Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 53. § (3) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
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/A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 53. §-a helyébe a következő lép: / 
/„A lista bejelentése/ 

 
„(3) A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető 

mandátumok száma. A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg 
annak figyelembe vételével, hogy az egyik nem képviselőjét minden esetben a másik nem 
képviselője kövesse annak figyelembevételével, hogy a jelöltek egyharmada bérből és 
fizetésből élő legyen. A listát bejelentése után nem lehet módosítani. Ha valamelyik jelölt a 
listáról kiesett, helyére a listán soron következő, vele megegyező nemű jelölt lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/3066/8. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

5. Török Zsolt  képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a választási eljárásról szóló 
1997. évi C. törvény 53. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 53. §-a helyébe a következő lép: / 
/„A lista bejelentése/ 

 
„(3) A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető 

mandátumok száma. A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg 
annak figyelembe vételével, hogy az egyik nem képviselőjét minden esetben a másik nem 
képviselője kövesse annak figyelembevételével, hogy a jelöltek egyharmada a családi életben 
a gyermeknevelésből adódó többlet terheket magára vállaló személy legyen. A listát 
bejelentése után nem lehet módosítani. Ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán 
soron következő, vele megegyező nemű jelölt lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/3066/9. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

6. Török Zsolt  képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a választási eljárásról szóló 
1997. évi C. törvény 53. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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/A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 53. §-a helyébe a következő lép: / 
/„A lista bejelentése/ 

 
„(3) A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető 

mandátumok száma. A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg 
annak figyelembe vételével, hogy az egyik nem képviselőjét minden esetben a másik nem 
képviselője kövesse annak figyelembevételével, hogy a jelöltek egyharmada édesanya legyen. 
A listát bejelentése után nem lehet módosítani. Ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a 
listán soron következő, vele megegyező nemű jelölt lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/3066/10. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

7. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 53. § (3) bekezdésének a módosítását, valamint 
új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 

/A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 53. §-a helyébe a következő lép: / 
/„A lista bejelentése/ 

 
„53. § (1) A listát a listaállításhoz szükséges számú jelölt, illetőleg lista bejelentését vagy 

nyilvántartásba vételét igazoló, az 55. § (1) bekezdése szerint kiállított igazolás átadásával kell 
bejelenteni. 

(2) Az 52. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a listán szereplő jelöltekre is alkalmazni 
kell. 

 
(3) A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető 

mandátumok száma . A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg 
annak figyelembe vételével, hogy egyfelől az egyik nem képviselőjét minden esetben a másik 
nem képviselője kövesse, másfelől a lista első helyén szereplő jelölt, és minden ehhez képest 
harmadik jelölt a lista állításakor az öregségi nyugdíjra jogosított korhatárt betöltött személv, a 
lista második helyén szereplő jelölt és minden ehhez képest harmadik jelölt olyan személy 
lehet, aki a lista állításakor még nem töltötte be a 35. életévét, illetve hogy a lista első vagy 
második tagja, és minden ehhez képest harmadik jelölt olyan személy lehet, aki valamely hazai 
egyetem jogi karán alkotmányjogi ismeretekből eredményes záróvizsgát tett. A listát 
bejelentése után nem lehet módosítani. Ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron 
következő, [a vele megegyező nemű] az előbbieknek megfelelő (a továbbiakban: megegyező 
státusú) jelölt lép. 

 
(4) Közös listát állító jelölő szervezetek a közös lista összeállítása vonatkozásában a (3) 

bekezdésben foglalt kvótarendelkezésektől eltérően is megállapodhatnak.” 
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Indokolás: Lásd a T/3066/3/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

8. Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a választási 
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 53. § (3) bekezdésének a módosítását, valamint új (4) és 
(5) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 

/A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 53. §-a helyébe a következő lép: / 
/„A lista bejelentése/ 

 
„(3) A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető 

mandátumok száma. A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg 
annak figyelembe vételével, hogy az egyik nem képviselőjét minden esetben a másik nem 
képviselője kövesse. A listát bejelentése után nem lehet módosítani. Ha valamelyik jelölt a 
listáról kiesett, helyére a listán soron következő, vele [megegyező] azonos nemű jelölt lép. 

 
(4) A (3) bekezdésben foglalt arány a 2010. évi országgyűlési képviselők választásával 

kapcsolatban, és azt követően 5 jelöltenként 1, a 2014. évi országgyűlési képviselők 
választásával kapcsolatban és azt követően a 2018. évi országgyűlési képviselők választásáig 3 
jelöltenként 1 ellenkező nemű jelölt. 

 
(5) A (3) és (4) bekezdés rendelkezései az Országgyűlés által választott összes 

tisztségre, valamint a pártok saját alapszabályában rögzített választási eljárás és jelölési 
szabályok esetén is irányadóak.” 

 
Indokolás: Lásd a T/3066/7/1. sz. módosító javaslat 

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

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

 
 
 

9. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 2. §-ának a 

következő módosítását javasolja: 
 

/A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 98/A .§-a helyébe a következő lép:/ 
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„98/A. § Ha a területi listán vagy az országos listán megválasztott képviselő kiesik, 
helyére a jelölő szervezet a mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül jelentheti be 
a kiesettel [megegyező nemű] megegyező státusú, mandátumot szerző jelöltet az illetékes 
választási bizottságnál. A közös listát állító jelölő szervezetek nem kötelesek megegyező 
státusú jelöltet bejelenteni." 

T/3066/3/4-5-6-7. sz. 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 

9., 11., 13., 16. 

 
Indokolás: Lásd a T/3066/3/4. sz. módosító javaslat 

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

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

 
 
 

10. Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő a törvényjavaslat 2. §-ának a következő 

módosítását javasolja: 
 

/A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 98/A .§-a helyébe a következő lép:/ 

„98/A. § Ha a területi listán vagy az országos listán megválasztott képviselő kiesik, 
helyére a jelölő szervezet a mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül jelentheti be 
a kiesettel [megegyező] azonos nemű, mandátumot szerző jelöltet az ílletékes választási 
bizottságnál.” 

 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 

10., 12., 14., 17. 

 
Indokolás: Lásd a T/3066/7/2. sz. módosító javaslat 

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

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

 
 
 

11. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 3. §-ának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 99/Q. §-a helyébe a következő lép:/ 
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„99/Q. § Ha a megválasztott képviselő kiesik, helyére a párt a mandátum 
megüresedésétől számított 30 napon belül jelentheti be a kiesettel [megegyező nemű] megegyező 
státusú, mandátumot szerző jelöltet az Országos Választási Bizottságnál. A közös listát állító 
jelölő szervezetek nem kötelesek megegyező státusú jelöltet bejelenteni.” 

 
T/3066/3/4-5-6-7. sz. 

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
9., 11., 13., 16. 

 
Indokolás: Lásd a T/3066/3/5. sz. módosító javaslat 

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

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

 
 
 

12. Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő a törvényjavaslat 3. §-ának a következő 

módosítását javasolja: 
 

/A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 99/Q .§-a helyébe a következő lép:/ 
 
„99/Q. § Ha a megválasztott képviselő kiesik, helyére a párt a mandátum 

megüresedésétől számított 30 napon belül jelentheti be a kiesettel [megegyező] azonos nemű, 
mandátumot szerző jelöltet az Országos Választási Bizottságnál.” 

 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 

10., 12., 14., 17. 

 
Indokolás: Lásd a T/3066/7/3. sz. módosító javaslat 

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

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

 
 
 

13. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 4. §-ának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115. § (2) bekezdése helyébe a 
következő lép:/ 
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„(2) Ha a megyei, a kompenzációs vagy a fővárosi listáról megválasztott képviselő 
kiesik, helyére a jelölő szervezet a megüresedéstől számított 30 napon belül jelentheti be a 
kiesettel [megegyező nemű] megegyező státusú új jelöltet az illetékes választási bizottsághoz. A 
közös listát állító jelölő szervezetek nem kötelesek megegyező státusú jelöltet bejelenteni.” 

 
T/3066/3/4-5-6-7. sz. 

Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
9., 11., 13., 16. 

 
Indokolás: Lásd a T/3066/3/6. sz. módosító javaslat 

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

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

 
 
 

14. Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő a törvényjavaslat 4. §-ának a következő 

módosítását javasolja: 
 

/A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115. § (2) bekezdése helyébe a 
következő lép:/ 
 

„(2) Ha a megyei, a kompenzációs vagy a fővárosi listáról megválasztott képviselő 
kiesik, helyére a jelölő szervezet a megüresedéstől számított 30 napon belül jelentheti be a 
kiesettel [megegyező] azonos nemű új jelöltet az illetékes választási bizottsághoz." 

 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 

10., 12., 14., 17. 

 

Indokolás: Lásd a T/3066/7/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

15. Kuncze Gábor képviselő a törvényjavaslat 5. §-ának az elhagyását javasolja: 
 

„[ 5. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/U.§-a helyébe a 
következő lép: 
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„115/U. § (1) Ha a megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet a 
mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül jelentheti be a kiesettel megegyező 
nemű, mandátumot szerző jelöltet a területi választási bizottságnál, illetőleg az Országos 
Választási Bizottságnál. 

 
(2) Az időközi választást a képviselő-testület, illetőleg közgyűlés megbízatásának 

megszűnésétől számított négy hónapon belülre kell kitűzni.]" 
 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 

15., 21. 

 
Indokolás: Lásd a T/3066/6/1. sz. módosító javaslat 

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

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

 
 
 

16. Dr. Salamon László és dr. Lukács Tamás képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában 
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/U. § (1) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 

/A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/U.§-a helyébe a következő lép:/ 
 
„115/U. § (1) Ha a megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet a 

mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül jelentheti be a kiesettel [megegyező 
nemű] megegyező státusú, mandátumot szerző jelöltet a területi választási bizottságnál, 
illetőleg az Országos Választási Bizottságnál. A közös listát állító jelölő szervezetek nem 
kötelesek megegyező státusú jelöltet bejelenteni.” 

T/3066/3/4-5-6-7. sz. 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 

9., 11., 13., 16. 

 
Indokolás: Lásd a T/3066/3/7. sz. módosító javaslat 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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17. Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a választási 
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/U. § (1) bekezdésének a következő módosítását 

javasolja: 
 

/A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/U.§-a helyébe a következő lép:/ 
 
„115/U. § (1) Ha a megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet a 

mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül jelentheti be a kiesettel [megegyező] 
azonos nemű, mandátumot szerző jelöltet a területi választási bizottságnál, illetőleg az 
Országos Választási Bizottságnál.” 

 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 

10., 12., 14., 17. 

 
Indokolás: Lásd a T/3066/7/5. sz. módosító javaslat 

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

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

 
 
 

18. Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő a törvényjavaslat 6. §-ának az elhagyását 

javasolja: 
 

„ [6. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 46. §-a a következő (2) 
bekezdéssel egészül ki, a (3)-(4) bekezdések számozása (4)-(5)-re változik: 

 
„(3) Az államtitkárok személyére tett javaslatot úgy kell kialakítani, hogy az 

államtitkárok között mindkét nem legalább egyharmad arányban képviseltesse magát.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/3066/7/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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19. Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő a törvényjavaslat 7. § (1)-(5) 
bekezdésének a következő módosítását, valamint a (6) bekezdés elhagyását javasolja: 
 

„7. § (1) A törvény a (2)-[(6)](5) bekezdésekben írt kivételekkel - a kihirdetésétől 
számított 8. napon lép hatályba. 

 
(2) A törvény 2. §-a a törvény kihirdetését követő első országgyűlési képviselők 

választásának napján lép [lép] hatályba.  
 
(3) A törvény 3. §-a a törvény kihirdetését követő első Európai Parlament tagjai 

választásának napján lép [lép] hatályba. 
 
(4) A törvény 4. §-a a törvény kihirdetését követő első helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek választásának napján lép [lép] hatályba. 
 
(5) A törvény 5. §-a a törvény kihirdetését követő első területí és országos kisebbségi 

önkormányzati képviselők választásának napján lép [lép] hatályba. 
 
[(6) A törvény 6. §-át a törvény hatálybalépését követő teljes kormány 

megalakulása során tett javaslat kialakításánál kell először alkalmazni.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/3066/7/7. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

20. Kuncze Gábor képviselő a törvényjavaslat 7. § (2) és (4) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 

„(2) A törvény 2. §-a a törvény kihirdetését követő első általános országgyűlési 
képviselő[k] i választás[ának] napján lép [lép] hatályba.” 

 
„(4) A törvény 4. §-a a törvény kihirdetését követő első általános helyi önkormányzati 

képviselő[k] i és polgármester[ek] választás[ának] napján lép [lép] hatályba.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/3066/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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21. Kuncze Gábor képviselő a törvényjavaslat 7. § (5) bekezdésének az elhagyását 

javasolja: 
 

„ [(5) A törvény 5. §-a a törvény kihirdetését követő első területí és országos 
kisebbségi önkormányzati képviselők választásának napján lép lép hatályba.]” 
 
Megjegyzés: Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 

15., 21. 

 
Indokolás: Lásd a T/3066/6/2. sz. módosító javaslat 

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

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

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 

Budapest, 2007. november 8. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Avarkeszi Dezső s.k., 
az Alkotmányügyi, igazságügyi 

és ügyrendi bizottság elnöke 

Balog Zoltán s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi, 

civil- és vallásügyi bizottság elnöke 
 


