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A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Igazságügyi bizottság

Módosító javaslat
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Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § - Ve. 278. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
,,(5) A 277. § (2) bekezdés c) pontja szerint kijelölt [külképviselet ]külképviseleten működő
külképviseleti választási iroda biztosítja a választópolgár számára, hogy a szavazás titkosságát
garantáló körülmények között - különösen a 173. § (2) és (3) bekezdése. a 178. § (2) bekezdése. a
180. § és a 181. § (1) bekezdése megfelelő alkalmazásával - a külképviseleten levél útján
szavazhasson."

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § új e) pont
Módosítás jellege: kiegészítés
64. §
A Ve.

a) 18. § ( 4) bekezdésében az ,,a megbízásakor" szövegrész helyébe a ,,legkésőbb eskütételét
megelőzően" szöveg,
b) 19. § (1) bekezdésében a ,,45. § (3) bekezdésében" szövegrész helyébe a ,,45. § (5)
bekezdésében" szöveg,
c) 205. § (1) bekezdésében a ,,kilencven napig" szövegrész helyébe a ,,megsemmisítésükig"
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A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

szöveg,
d) 246. §-ában a ,,78. § szerinti" szövegrész helyébe a ,,78. § (1) bekezdése szerinti" szöveg,
e) 279. § (1) bekezdés a) pontjában a ..szavazást megelőző napon 24 óráig" szövegrész helyébe a

..szavazás napján 19 óráig",
e) 301. §-ában a ,,250. § (6) bekezdését" szövegrész helyébe a ,,250. § (6) és (7) bekezdését"
szöveg,
f) 308. §-ában az ,,a 307/F. §" szövegrész helyébe az ,,a 307/F. § (1), (3) és (4) bekezdése"
szöveg,
g) 314. § (2) bekezdésében a ,,második napon" szövegrész helyébe a ,,tizenhatodik napon"
szöveg,
h) 319. § (3) bekezdésében a ,,318. § (3) és (4) bekezdésének" szövegrész helyébe a ,,317. § (1)
és (2) bekezdésének" szöveg
i) 1. melléklet h) pontjában a ,,harminc" szövegrész helyébe a ,,huszonöt" szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. §
Módosítás jellege: módosítás
65. §
Hatályát veszti a Ve.
k) [289]278. § [(3)]0 bekezdés b) [pontjában ,,vagy a belső boríték" szövegrészJpontja,
1) 289. § (3) bekezdés [d) pontjajg) pontjában az .,érvényes" szövegrész,
m) 289. § [(3) bekezdés g) pontjában az ,,érvényes" szövegrészl(6) bekezdése,

Indokolás
1.

A módosítás egyértelműsíti, hogy ha a választópolgár a külképviseleten levél útján szavaz, akkor
a szavazás titkosságának garantálásához a külképviseleti választási irodának a törvény mely
rendelkezéseit kell alkalmaznia.
2.
A módosítás a levélszavazatokkal kapcsolatos módosításokkal összefüggésben javaslatot tesz
arra, hogy a levélben leadott szavazási iratot postai úton a szavazás napján 19 óráig lehessen
eljuttatni a Nemzeti Választási Irodához.
3.
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A Javaslat - helyesen - a választói akarat minél teljesebb érvényesülése érdekében csökkenteni
kívánja a technikai okokból érvénytelen levélben leadott szavazási iratok számát. A szavazás
titkosságának alapelvére figyelemmel azonban a Javaslatban szereplő megoldáshoz képest más
eszközt javasolok a támogatandó cél elérése érdekében. Véleményem szerint a Javaslat által
kitűzött cél elérésére alkalmasabb mód, ha az azonosító nyilatkozaton nem lenne szükség a
születési név feltüntetésére (a név, a születési hely és idő, valamint a személyi azonosító vagy a
személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány száma továbbra is előírás maradna).
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