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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Normaszöveg
Módosítás jellege: módosítás

(3. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosítása

3.§

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 8. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Pártlistát az a párt állíthat, amely - legalább kilenc megyében és a fővárosban - legalább
ötven egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított."]

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Normaszöveg
Módosítás jellege: módosítás

(6. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló
2013. évi LXXXVII. törvény módosítása

66. § 

1 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.



Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013.
évi LXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

,,(1) Az országgyűlési képviselők általános választásán minden pártlistát állító párt a központi
költségvetésből az 5. § szerinti összeg

a) 30%-ával megegyező összegű támogatásra jogosult, ha legalább ötven,
b) 45%-ával megegyező összegű támogatásra jogosult, ha legalább nyolcvan,
e) 60%-ával megegyező összegű támogatásra jogosult, ha minden

egyéni választókerületben jelöltet állított."]

Indokolás

1-2.

A módosító indítvány a választási eljárás korrekcióját célzó törvényjavaslatból elhagyja az
anyagi választójogi szabályok érdemi megváltoztatására irányuló, az országgyűlési képviselők
választásán a listaállítás feltételeit átíró módosítást, illetve a kampánytámogatási szabályok
ehhez kapcsolódó módosítását. Az elhagyni javasolt módosítások nem indokoltak, mivel az azok
ürügyeként felhozott kamupárti visszaélések megelőzéséhez egyszerre szükségtelen és elégtelen
a listaállítás elnehezítése. Emellett rendkívüli jogrend idején a politikai rendszerre vonatkozó
alapvető szabályokat pártközi konszenzus nélkül módosítani eleve összeférhetetlen a
jogállamiság és a parlamentarizmus komolyan vételével.
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