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Egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/13679. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatokat,
valamint az általa megfogalmazott  módosítási  javaslatot magába foglaló, a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. november 24. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Volner János (független)
Módosítópont: T/13679/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés - Övjt. 8. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a
továbbiakban: Övjt.) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A választópolgár jelölési fajtánként [több]egy jelöltet [vagy ]és egy listát [is ]ajánlhat[, de] és
csak egy településen és a település fekvése szerinti megyében, vagy egy fővárosi kerületben és a
fővárosban fogadhat el jelölést.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/13679/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[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.”]
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T/13679/9/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 11. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Volner János (független)
Módosítópont: T/13679/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - 2011. évi CCIII. törvény 8. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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]tizennégy megyében és a fővárosban –
legalább [ötven]hetvenegy egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított.”

T/13679/6/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 12. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Szabó Timea (Párbeszéd)
Módosítópont: T/13679/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. §
Módosítás jellege: elhagyás

[35. §

A Ve. 186. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Nem  sérti  a  szavazás  titkosságát,  ha  a  választópolgár  a  szavazólapról  magáncélra
képfelvételt készít.”]

3



T/13679/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
4., 6., 10. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Kósa Lajos (Fidesz)
Módosítópont: T/13679/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 39. §
Módosítás jellege: kiegészítés

39. §

A Ve. 242. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a Nemzeti Választási Bizottság a Kúria (2) bekezdés szerinti utasítását követő három napon
belül  sem tesz eleget  a  választás  eredményének megállapítására vonatkozó kötelezettségének,  a
Kúria a jegyzőkönyvek alapján három napon belül megállapítja a választás eredményét. A Kúria
döntése elleni alkotmányjogi panaszra a 233. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Szabó Timea (Párbeszéd)
Módosítópont: T/13679/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

41. §

[(1) A Ve. 250. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon
kell megérkeznie a helyi választási irodához.”]

T/13679/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
4., 6., 10. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz)
Módosítópont: T/13679/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § - Ve. 278. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

44. §

A Ve. 278. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(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.”

T/13679/8/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 8., 9. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz)
Módosítópont: T/13679/8/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § új e) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

64. §
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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”
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.

T/13679/8/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 8., 9. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz)
Módosítópont: T/13679/8/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § k)-m) pont
Módosítás jellege: módosítás
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65. §

Hatályát veszti a Ve.
k) [289]278. § [(3)](2) bekezdés b) [pontjában „vagy a belső boríték” szövegrész]pontja,
l) 289. § (3) bekezdés [d) pontja]g) pontjában az „érvényes” szövegrész,
m) 289. § [(3) bekezdés g) pontjában az „érvényes” szövegrész](6) bekezdése,

T/13679/8/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 8., 9. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Szabó Timea (Párbeszéd)
Módosítópont: T/13679/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § k) pont
Módosítás jellege: elhagyás

65. §

Hatályát veszti a Ve.
[k) 289. § (3) bekezdés b) pontjában „vagy a belső boríték” szövegrész,]

T/13679/3/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
4., 6., 10. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/13679/9/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[6. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló
2013. évi LXXXVII. törvény módosítása
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66. §

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,
c) 60%-ával megegyező összegű támogatásra jogosult, ha minden

egyéni választókerületben jelöltet állított.”]

T/13679/9/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 11. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Volner János (független)
Módosítópont: T/13679/6/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § - 2013. évi LXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés a) és 
b) pont
Módosítás jellege: módosítás

66. §

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]41%-ával megegyező összegű támogatásra jogosult, ha legalább [ötven]hetvenegy,
b)  [45%-ával]50%-ával megegyező  összegű  támogatásra  jogosult,  ha  legalább
[nyolcvan]nyolcvankilenc,

egyéni választókerületben jelöltet állított.”

T/13679/6/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 12. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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