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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – az egyes választásokkal kapcsolatos
törvények módosításáról szóló  T/2941. számú törvényjavaslathoz az alábbi  összegző módosító
javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 3., 5., 7., 9. pontjának és 21. pont 1., 3., 4. sorának elfogadásához 
a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - EPvjt. 51. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

Az EPvjt. 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„51. §

(1) Ez a törvény a Tanács az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós
polgárok  aktív  és  passzív  választójogának  az  európai  parlamenti  választások  során  történő
gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1993. december 6-i 93/109/EK
irányelvének valamint az azt módosító [2012. december 20-i ]2013/1/EU tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.”



Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § és 4. §
Módosítás jellege: elhagyás

[3. §

A választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Ve.)  47.  §  (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A választási  bizottság  másodfokú,  valamint  a  Nemzeti  Választási  Bizottság  elsőfokú
határozata  jogerőssé  válik,  ha  azt  nem  támadták  meg  bíróság  előtt,  és  a  perindításra
rendelkezésre álló határidő letelt.”

4. §

A Ve. 60. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Nemzeti Választási Iroda elnöke az indítvány megalapozatlanságának megállapítása
iránt  közigazgatási  pert  indíthat.  A keresetlevél  benyújtására  rendelkezésre  álló  határidő
elmulasztása  esetén  igazolásnak  helye  nincs.  A  bíróság  a  közszolgálati  jogviszonnyal
kapcsolatos  per  szabályai  szerint  jár  el  azzal,  hogy  a  pert  a  miniszterelnök  ellen  kell
megindítani,  és  a  perre  a  munkavégzés  helye  szerinti  bíróság  kizárólagosan  illetékes.  A
bíróság a keresetlevelet, valamint az ügy érdemében hozott jogerős határozatát a köztársasági
elnökkel is közli.”]

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

5. §

A  [Ve.  ]választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény (a  továbbiakban:  Ve.)  92.  §-a  a
következő (6) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11–21. §
Módosítás jellege: elhagyás

[11. §

A Ve. 98–99. alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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„98. Közigazgatási per

222. §

A  választási  bizottság  másodfokú  határozatát,  továbbá  a  Nemzeti  Választási  Bizottság
határozatát  az  ügyben  érintett  természetes  vagy  jogi  személy,  jogi  személyiség  nélküli
szervezet  a  közigazgatási  ügyben  eljáró  bíróság  előtt  támadhatja  meg,  ha  a  választási
eljárásban a fellebbezési jogot kimerítették vagy a fellebbezés e törvény rendelkezései szerint
kizárt. A bíróság az egyszerűsített per szabályai szerint jár el azzal, hogy az eljárás során nem
rendelheti el a per általános szabályok szerinti folytatását.

99. A fellebbezés és a keresetlevél benyújtása

223. §

(1) A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.

(2) Nem nyújthat be fellebbezést az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja.

(3) Fellebbezést lehet benyújtani
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.

224. §

(1) A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni.

(2) A  fellebbezést  úgy  kell  benyújtani,  hogy  az  legkésőbb  a  megtámadott  határozat
meghozatalától  számított  harmadik napon megérkezzen az (1)  bekezdés szerinti  választási
bizottsághoz.

(3) A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét,
c) a  benyújtójának  személyi  azonosítóját,  illetve  ha  a  külföldön  élő,  magyarországi
lakcímmel  nem  rendelkező  választópolgár  nem  rendelkezik  személyi  azonosítóval,  a
személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy
más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

(4) A keresetlevélnek a (3) bekezdés c) pontjában meghatározottakat kell tartalmaznia.

(5) A  fellebbezés  és  a  keresetlevél  tartalmazhatja  benyújtójának  telefaxszámát  vagy
elektronikus  levélcímét,  illetve  kézbesítési  megbízottjának  nevét  és  telefaxszámát  vagy
elektronikus levélcímét.
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225. §

A fellebbezésben és a keresetlevélben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

226. §

A fellebbezést  a  választási  iroda  az  ügy  összes  iratával  a  beérkezése  napján  felterjeszti  a
fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottsághoz.

227. §

(1) Nem indíthat pert az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja.

(2) A  keresetlevelet  úgy  kell  benyújtani,  hogy  az  legkésőbb  a  megtámadott  határozat
meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz.

(3) A választási iroda a keresetlevelet – védirat előterjesztése nélkül – az ügy összes iratával
legkésőbb  a  beérkezését  követő  napon  9  óráig  továbbítja  az  annak  elbírálására  jogosult
bírósághoz.”

12. §

A Ve. 228. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bíróság a keresetlevél beérkezésétől számított három napon belül dönt.”

13. §

A Ve. 229. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„229. §

A Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen benyújtott keresetet a Kúria bírálja el.”

14. §

A Ve. 231. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„231. §

(1) A fellebbezést vissza kell utasítani, ha
a) az nem jogosulttól származik,
b) elkésett,
c) nem a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be,
d) nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

(2) A fellebbezés nem utasítható vissza, ha a jogosult azt az elbírálására jogosult választási
bizottságnál  –  határidőben  –  terjeszti  elő.  A  fellebbezés  elbírálására  jogosult  választási
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bizottság  mellett  működő  választási  iroda  ebben  az  esetben  haladéktalanul  intézkedik  az
iratok beszerzése iránt.

(3) A fellebbezés alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság a sérelmezett
határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja.

(4) A választási  bizottság,  illetve  a  bíróság  az  ügyet  érdemben  elbírálja,  a  megtámadott
határozat megsemmisítésének, hatályon kívül helyezésének helye nincs.”

15. §

A Ve. 232. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bíróság a pert befejező határozatot közli a felperessel, azzal, akire a határozat jogot
vagy kötelezettséget keletkeztet vagy származtat, és azokkal, akikkel a másodfokú határozatot
közölték.”

16. §

A Ve. 235. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„235. §

(1) A helyi  választási  iroda  központi  névjegyzékkel  kapcsolatos  döntése  ellen  legkésőbb a
közlését követő tizenötödik napon lehet fellebbezést benyújtani.

(2) A helyi választási iroda szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntése ellen legkésőbb a
közlését követő harmadik napon, de nem később, mint a szavazást megelőző második napon
lehet fellebbezést benyújtani.”

17. §

(1) A Ve. 236. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha  a  helyi  választási  iroda  vezetője  a  fellebbezésnek  nem  ad  helyt,  a  fellebbezést
legkésőbb az elbírálásra rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti a közigazgatási
ügyben eljáró bírósághoz.”

(2) A Ve. 236. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A bíróság a fellebbezést – a fellebbezésre vonatkozó formai szabályok alkalmazásával –
keresetlevélként  a  beérkezését  követő  tizenötödik  napon,  a  választás  kitűzését  követően
meghozott döntés esetén a beérkezését követő három napon belül, de legkésőbb a szavazást
megelőző napon elbírálja. A perben egyesbíró jár el, az egyszerűsített per szabályai szerint
azzal, hogy az eljárás során nem rendelheti el a per általános szabályok szerinti folytatását. A
bíróság határozata ellen perorvoslatnak helye nincs.”
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(3) A Ve. 236. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Nemzeti Választási Iroda központi névjegyzékkel kapcsolatos döntése elleni fellebbezést
a  Nemzeti  Választási  Iroda  elnökéhez  kell  benyújtani.  A  fellebbezés  benyújtására  és
elbírálására  a  235.  §  (1)  bekezdése  és  a  236.  §  (2)–(6)  bekezdései  rendelkezéseit  kell
alkalmazni.”

18. §

A Ve. 239. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„239. §

A 160. § szerinti sorsolás törvényessége csak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával
szemben indított perben vitatható.”

19. §

A Ve. 240. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A választási bizottság szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata
elleni  keresetlevelet  úgy  kell  benyújtani,  hogy  az  legkésőbb  a  választási  bizottság
határozatának  meghozatalát  követő  napon  megérkezzen  a  megtámadott  határozatot  hozó
választási  bizottsághoz.  A  keresetet  a  közigazgatási  ügyben  eljáró  bíróság,  a  Nemzeti
Választási Bizottság határozata elleni keresetet a Kúria bírálja el. A bíróság a keresetlevélről
legkésőbb a továbbítását követő napon dönt az egyszerűsített per szabályai szerint azzal, hogy
az eljárás során nem rendelheti el a per általános szabályok szerinti folytatását.”

20. §

A Ve. 241. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a (2) bekezdés a) pontja alapján benyújtott jogorvoslati kérelem elbírálása csak a
szavazatok újraszámlálása útján lehetséges, az azt elbíráló választási bizottság, illetve bíróság
köteles  a  szavazatokat  újraszámlálni.  A szavazatok  újraszámlálása  esetén  a  jogorvoslati
kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő hat napra nő, és a választási bizottság vagy a
bíróság a választási irodák tagjainak közreműködését igénybe veheti.”

21. §

A Ve. 242. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Nemzeti Választási Bizottság eljárási kötelességének elmulasztása miatt a Kúria mint
közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt indítható per. A Kúria a keresetlevél beérkezésétől
számított három napon belül, a mulasztási per szabályai szerint dönt. Ha a Kúria a mulasztást
megállapítja, a Nemzeti Választási Bizottság köteles az eljárást soron kívül lefolytatni.”]
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Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § - Ve. 301. §
Módosítás jellege: módosítás

22. §

A Ve. 301. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„301. §

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán e törvény I-XII. Fejezetét, továbbá
a  250.  §  (6)  [bekezdés  rendelkezését  ]bekezdését  az  e  fejezetben  foglalt  eltérésekkel  kell
alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. §
Módosítás jellege: elhagyás

[24. §

A Ve. 307/Q. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„307/Q. §

A  helyi  választási  iroda  vezetőjének  az  egyéni  választókerületek  kialakításáról  és
felülvizsgálatáról  szóló  határozata  elleni  keresetlevelet  a  közzététel  időtartama  alatt  kell
benyújtani  a  közigazgatási  ügyben eljáró bíróságnál.  A határozat  ellen  perújításnak nincs
helye.”]

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § k)–n) pont
Módosítás jellege: módosítás

32. §

A Ve.
k)  [100.  alcímének  címében  ]224.  §  (3)  bekezdés  c)  pontjában  az  „  [és  ]a  [bírósági
felülvizsgálati kérelem” ]magyar állampolgárságát igazoló okiratának”  szövegrész helyébe az
„ a [kereset” ]személyazonosságát igazoló igazolványának” szöveg,
[l) 230. §-ában az „és a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem a választási bizottság, illetve a
bíróság” szövegrész helyébe az „a választási bizottság” szöveg,
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m) 232.  §  (5)  bekezdésében  a  „további  jogorvoslatnak”  szövegrész  helyébe  a
„perorvoslatnak” szöveg”,
n) 232.  §  (6)  bekezdésében  a  „bírósági  felülvizsgálati  kérelem”  szövegrész  helyébe  a
„kereset” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § p) és q) pont
Módosítás jellege: elhagyás

32. §

A Ve.
[p) 241. §-ában az „ellen” szövegrész helyébe az „ellen fellebbezésnek” szöveg,
q) 297.  §  (4)  bekezdésében  és  a  297.  §  (5)  bekezdés  záró  szövegrészében  a  „bírósági
felülvizsgálati kérelmet” szövegrész helyébe a „keresetlevelet” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § d) és e) pont
Módosítás jellege: módosítás

33. §

Hatályát veszti a Ve.
d) 259. § (2) bekezdésében az „a választás kitűzését követően,” szövegrész[,].
[e) 297. § (4) bekezdésében a „bírósági felülvizsgálati kérelemről a” szövegrész.]

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. §
Módosítás jellege: elhagyás

[34. §

A  népszavazás  kezdeményezéséről,  az  európai  polgári  kezdeményezésről,  valamint  a
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. §- a
következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A  Ve.  233.  §  alkalmazása  során  az  alkotmányjogi  panasz  benyújtására  és  az
Alkotmánybíróság döntéseire rendelkezésre álló határidő öt munkanap.”]
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Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

35. §

[Az Nsztv. ]A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a
népszavazási  eljárásról  szóló  2013.  CCXXXVIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Nsztv.)  11.  §  (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § - Nsztv. 15. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

36. §

Az Nsztv. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A választópolgár adatainak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük. Az aláírásgyűjtő ívet
az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. Az aláírásgyűjtő ívre rá kell vezetni az aláírást adó
választópolgár  olvasható  családi  és  utónevét,  valamint  személyi  azonosítóját  és  lakcímét.  A
magyarországi  lakcímmel  nem  rendelkező  választópolgár  az  [ajánlóívre  ]aláírásgyűjtő  ívre  a
személyi  azonosítója  és  a  lakcíme  helyett  a  személyazonosságát  igazoló  hatósági  igazolványa
számát és a születési idejét is rávezetheti.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. §
Módosítás jellege: elhagyás

[37. §

Az Nsztv. 29. §-a és 30. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„29. §

(1) A Nemzeti Választási Bizottságnak a kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése a Kúria –
mint közigazgatási ügyben eljáró bíróság – előtt megtámadható.

(2) A keresetlevelet úgy kell benyújtani, hogy az a határozat közzétételét követő tizenöt napon
belül  megérkezzen  a  Nemzeti  Választási  Bizottsághoz.  Ha  a  határidő  utolsó  napja  nem
munkanapra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le.

(3) A Nemzeti  Választási  Bizottság  a  keresetlevelet  a  beérkezését  követő  öt  napon  belül
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megküldi a Kúriának.

(4) A Kúria negyvenöt napon belül dönt. A Nemzeti Választási Bizottság határozata hatályon
kívül helyezésének vagy megsemmisítésének nincs helye.

(5) A Kúria döntése ellen perújításnak nincs helye.

30. §

(1) A Nemzeti Választási Bizottságnak a kezdeményezés visszautasításáról hozott határozata a
Kúria – mint közigazgatási ügyben eljáró bíróság – előtt megtámadható. A Kúria harminc
napon belül dönt.

(2) A Kúria  a  Nemzeti  Választási  Bizottságnak a  kezdeményezés  visszautasításáról  hozott
határozatát  nem  változtathatja  meg.  Ha  a  keresetnek  helyt  ad,  az  ítéletben  a  Nemzeti
Választási Bizottságot új eljárásra utasítja. Ha a Kúria a Nemzeti Választási Bizottságot új
eljárásra utasítja, a Nemzeti Választási Bizottság a Kúria döntésétől számított harminc napon
belül dönt a kérdés hitelesítéséről vagy annak megtagadásáról.

(3) A Kúria döntése ellen perújításnak nincs helye.

(4) A Kúria  határozatát  a  Magyar Közlönyben  nyolc  napon  belül,  a  Kúria  honlapján  a
határozat meghozatala napján közzé kell tenni.

(5) Ha  a  Kúria  a  Nemzeti  Választási  Bizottság  kérdés  hitelesítésének  megtagadásáról  -
beleértve  a  kezdeményezés  visszautasításáról  -  szóló  határozatát  helybenhagyja,  -  a  (4)
bekezdéstől eltérően - a Magyar Közlönyben nyolc napon belül közleményt tesz közzé, amely
tartalmazza

a) a Kúria határozatának számát,
b) a Nemzeti Választási Bizottság határozata számát és helybenhagyásának tényét, valamint
c) tájékoztatást arról, hogy a Kúria határozata megtekinthető a Kúria honlapján.”]

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. §
Módosítás jellege: elhagyás

[41. §

Az Nsztv. 57. §-a és 58. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„57. §

(1) A helyi választási bizottságnak a kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése közigazgatási
ügyben eljáró bíróság előtt megtámadható.

10



(2) A keresetlevelet úgy kell benyújtani, hogy az a határozat közzétételét követő tizenöt napon
belül  megérkezzen  a  helyi  választási  bizottsághoz.  Ha  a  határidő  utolsó  napja  nem
munkanapra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le.

(3) A helyi választási bizottság a keresetlevelet a beérkezését követő öt napon belül megküldi a
bíróságnak.

(4) A bíróság harminc napon belül dönt. A helyi választási bizottság határozata hatályon kívül
helyezésének vagy megsemmisítésének nincs helye.

(5) A bíróság döntése ellen perorvoslatnak nincs helye.

58. §

(1) A képviselő-testület helyi népszavazást elrendelő, valamint kötelezően elrendelendő helyi
népszavazás  elrendelését  elutasító  határozata  közigazgatási  ügyben  eljáró  bíróság  előtt
megtámadható.

(2) A keresetlevelet úgy kell benyújtani, hogy az a határozat közzétételét követő tizenöt napon
belül megérkezzen a helyi választási bizottsághoz.

(3) A helyi választási bizottság a keresetlevelet a beérkezését követő öt napon belül megküldi a
bíróságnak. A helyi választási  bizottság elnöke a keresetlevél  benyújtásáról  haladéktalanul
tájékoztatja a polgármestert.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásban a bíróság a határozat érdemében csak akkor
folytat vizsgálatot, ha az aláírásgyűjtő ív hitelesítése és a helyi népszavazás elrendelése között
a körülményekben olyan lényeges változás következett be, amelyet a kérdés hitelesítéséről,
vagy az azzal szembeni keresetlevélről hozott döntés során a helyi választási bizottság, illetve
az  57.  §  szerinti  eljárásban  a  bíróság  nem  vehetett  figyelembe,  és  a  döntést  érdemben
befolyásolhatja. A bíróság visszautasítja azt a keresetlevelet, amelyben a kérelmező a kérdés
tartalmát illető, valamint a hitelesítéssel összefüggő alkotmányossági aggályokra hivatkozik.

(5) A bíróság harminc napon belül dönt.

(6) A bíróság a képviselő-testület határozatát nem változtathatja meg. Ha a keresetnek helyt
ad, az ítéletben a képviselő-testületet új határozat meghozatalára kötelezi.”]

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § c)–f) pont
Módosítás jellege: elhagyás

46. §

Az Nsztv.
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[c) 8. § (2) bekezdés b) pontjában és a 8. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „döntéssel
szembeni felülvizsgálati kérelem” szövegrész helyébe a „döntést megtámadó keresetlevél”
szöveg,
d) 8. § (2) bekezdés b) pontjában a „döntéssel szemben felülvizsgálati kérelmet” szövegrész
helyébe a „döntést megtámadó keresetlevelet” szöveg, a „29.§ (1)” szövegrész helyébe a „29.
§ (2)” szöveg,
e) 8. § (2) bekezdés c) pont záró szövegrészében a „30.§ (3)” szövegrész helyébe a „30. § (4)”
szöveg,
f) 14. § (1) és (4) bekezdésében a „határozat elleni felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat
nélkül elutasító” szövegrész helyébe a „határozatot megtámadó keresetlevelet visszautasító”
szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § i) pont
Módosítás jellege: elhagyás

46. §

Az Nsztv.
[i) 43. § (1) és (2) bekezdésében, 51. § (2) és (5) bekezdésében, 61. § (3) bekezdésében, 90. §
(3)  bekezdésében  a  „törvényszék”  szövegrész  helyébe  a  „közigazgatási  ügyben  eljáró
bíróság” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § b) és c) pont
Módosítás jellege: módosítás

47. §

Hatályát veszti az Nsztv.
b) 10.  § (1)  bekezdésében a „  ,  továbbá ha az aláírásgyűjtő ív  nem felel  meg a jogszabályi
feltételeknek” szövegrész[,].
[c) 79. § (3) bekezdése.]

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. §
Módosítás jellege: módosítás

48. §
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[(1)] Ez  a  törvény  [–  ]a  [(2)  bekezdésben  meghatározott  kivétellel  –  a  ]kihirdetését  követő
nyolcadik napon lép hatályba.

[(2) A 20. § 2019. április 1-jén lép hatályba.]

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (2)–(7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A 3-[21]8. §, a  [31]17. §, [és ]a [32]18. § [d)-p)]a)-l) és  [w)]r) pontja, a 19. § a)-c) pontja  az
Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

(3) A  [22]9-[24]10. § és a  [32]18. §  [r)-s)]m)-n) pontja az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A [32]19. §  [a), b) és q) ]d) pontja  [és a 33. § ]az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

(5)  A  [32]18.  §  [t)]o) pontja  az  Alaptörvény  XXIX.  cikk  (3)  bekezdése  alapján  sarkalatosnak
minősül.

[(6) A 34. § és a 47. § c) pontja az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak
minősül.]

(7) A [43]26. § az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 20.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
6. § - Ve. 126. § (2) bekezdés a) 
pont nyitó szövegrész

…a [vezetői engedély nyilvántartás ]
vezetőiengedély-nyilvántartás adataival,…

2.
28. § - Ve. 341/A. § nyitó 
szövegrész

… névjegyzékbe[,] és…

3. 32. § b) pont
…a [vezetői engedély-nyilvántartásból” ]
vezetőiengedély-nyilvántartásból” szöveg,
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

4. 43. § - Nsztv. 69. § (2) bekezdés …köteles [közétenni]közzétenni az…

5. 50. § … szóló, 2018…

Indokolás

1. Lásd a T/2941/4/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
2. Jogtechnikai, szövegpontosító módosító. 
3. Jogtechnikai, szövegpontosító módosító. 
4. Jogtechnikai jellegű módosítás. 
5. Lásd a T/2941/4/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
6. Jogtechnikai, szövegpontosító módosító. 
7. Jogtechnikai jellegű módosítás. 
8. Jogtechnikai jellegű módosítás. 
9. Jogtechnikai, szövegpontosító módosító. 
10. Jogtechnikai, szövegpontosító módosító. 
11. Jogtechnikai jellegű módosítás. 
12. Jogtechnikai, szövegpontosító módosító. 
13. Jogtechnikai, szövegpontosító módosító. 
14. Jogtechnikai jellegű módosítás. 
15. Jogtechnikai, szövegpontosító módosító. 
16. Jogtechnikai, szövegpontosító módosító. 
17. Jogtechnikai jellegű módosítás. 
18. Jogtechnikai, szövegpontosító módosító. 
19. A sarkalatossági záradék jogtechnikai pontosítása. 
20. Lásd a T/2941/4/10. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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