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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 46. § (5) bekezdése alapján – az egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló
T/13679. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az  összegző  módosító  javaslat  1-11.,  13.,  15-22.  pontjának,  –  a  64.  §  új  i)  és  j)  pontját
megállapító  rendelkezések  kivételével  –  25.  pontjának,  26.,  27.,  29-31.,  36.,  37.  és  39.
pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata
szükséges.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 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.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 4. §



Módosítás jellege: kiegészítés

4. §

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. számú melléklete az 1.
melléklet szerint módosul.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Ogytv. 79. § (3) bekezdésében
b)  az  [„igazolást”  ]„az  igazolást”  szövegrészek  helyébe  [a  „jogerős  ]az  „a  jogerős
nyilvántartásba vételt” szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Ve. 13/B. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A Ve. I. Fejezete a következő 9/B. alcímmel egészül ki:

„13/B. §

(1) A szavazás megismétlése esetén [e törvény Általános részét ]az ÁLTALÁNOS RÉSZT az e §-
ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Ve. 13/C. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A Ve. I. Fejezete a következő 9/C. alcímmel egészül ki:

„13/C. §

A szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon meg kell semmisíteni
a)  a  szavazóköri  névjegyzékkel  kapcsolatos  kérelmeket,  valamint  az  azok  elbírálása  során
keletkezett döntéseket,
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b) a szavazóköri névjegyzék, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, a külképviseleti
névjegyzék, a levélben szavazók névjegyzéke és a [277]267/A. § [(3) bekezdése ]szerinti jegyzék
elektronikus és kinyomtatott példányát,
c) a 335-337. § szerinti adatszolgáltatás adatait,
d) a megfigyelők nyilvántartott személyes adatait,
e) az ajánlóíveket,
f)  a  szavazólapokat,  a  visszautasítottak  jegyzékét,  az  ellenőrző  lapokat, a  levélben  szavazás
azonosító nyilatkozatait és a válaszborítékokat.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (2) bekezdés - Ve. 19. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Ve. 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj [30%-a ]arányosan csökkentett része illeti
meg  az adott naptári évre  a Nemzeti Választási Bizottság tagját,  ha az  [adott hónapban ]előző
naptári évben az ülések legalább [felén nem vett részt.]20%-áról – igazolatlanul – távol maradt. Az
ülésről való távolmaradás igazolásának részletes szabályait a 42. § (1) bekezdése szerinti ügyrend
tartalmazza. Az adott naptári évre vonatkozó tiszteletdíj-csökkentést a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke rendeli el.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - Ve. 23. §
Módosítás jellege: módosítás

11. §

A Ve. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. §

A helyi választási bizottság három [-]– az egy szavazókörrel rendelkező településen öt [-]– tagját és
legalább  két  póttagot  a  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzati
képviselők  és  polgármesterek  általános  választásának  évében,  április  1.  és  május  31.  között
választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: módosítás
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12. §

A Ve. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

[„(1) A szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat
képviselő-testülete  az  országgyűlési  képviselők  általános  választásának  kitűzését  követően,
legkésőbb  a  szavazás  napja  előtti  huszadik  napon  választja  meg,  személyükre  a  helyi
választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait települési szinten
kell megválasztani.

(2) A helyi  választási  iroda vezetője  a  választás  kitűzését  követően,  legkésőbb a  szavazást
megelőző  harmadik  napon  osztja  be  a  megválasztott  tagokat  az  adott  választásra  a
szavazatszámláló  bizottságokba.  A beosztást  a  helyi  választási  iroda vezetője  – a  szavazás
napja kivételével – bármikor módosíthatja.

(3) Egy  szavazatszámláló  bizottságba  három  választott  tagot  kell  beosztani.  Ha  a
szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak száma kettőnél kevesebb, a helyi választási
iroda vezetője a szavazatszámláló bizottságot kiegészíti úgy, hogy tagjainak száma öt legyen.

(4) Az egy szavazókörrel rendelkező településen nem kell szavazatszámláló bizottsági tagot
választani.

(5) A szavazatszámláló  bizottságot  a  helyi  választási  iroda  vezetője  a  szükséges  számban
további tagokkal egészítheti ki, ha a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma több mint
negyven.

(6) A helyi  választási  iroda  vezetője  a  78.  §  szerint  kijelölt  szavazókör  szavazatszámláló
bizottságát – legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon a szükséges számban további
tagokkal  egészíti  ki,  ha  a  névjegyzékben  lévő  választópolgárok  száma  meghaladja  az
ezerötszázat.”]

„24. §

(1)  A  szavazatszámláló  bizottságok  tagjait  a  szükséges  számban  a  települési  önkormányzat
képviselő-testülete  az  országgyűlési  képviselők  általános  választásának  kitűzését  követően,
legkésőbb a szavazás napja előtti  huszadik napon választja meg, személyükre a helyi  választási
iroda  vezetője  tesz  indítványt.  A  szavazatszámláló  bizottság  tagjait  települési  szinten  kell
megválasztani.

(2) A helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző
harmadik  napon  osztja  be  a  megválasztott  tagokat  az  adott  választásra  a  szavazatszámláló
bizottságokba.  A beosztást  a  helyi  választási  iroda  vezetője  –  a  szavazás  napja  kivételével  –
bármikor módosíthatja.

(3) Egy szavazatszámláló bizottságba három választott tagot kell beosztani. Ha a szavazatszámláló
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bizottság  megbízott  tagjainak  száma  kettőnél  kevesebb,  a  helyi  választási  iroda  vezetője  a
szavazatszámláló bizottságot kiegészíti úgy, hogy tagjainak száma öt legyen.

(4)  Az  egy  szavazókörrel  rendelkező  településen  nem  kell  szavazatszámláló  bizottsági  tagot
választani.

(5) A szavazatszámláló bizottságot a helyi választási iroda vezetője a szükséges számban további
tagokkal egészítheti ki, ha a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma több mint negyven.

(6) A helyi választási iroda vezetője a 78. § szerint kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságát
– legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon – a szükséges számban további tagokkal egészíti
ki, ha a névjegyzékben lévő választópolgárok száma meghaladja az ezerötszázat.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. §
Módosítás jellege: módosítás

17. §

A Ve. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

[„(1) A Nemzeti Választási Bizottság az eljárása részletes szabályait – az alakuló ülését követő
harminc napon belül – ügyrendben állapítja meg, amelyet a választások hivatalos honlapján
közzé kell tenni.

(2) Az országgyűlési képviselők általános választása és az Európai Parlament tagjai választása
kitűzését  követően  a  választás  országos  listás  eredményét  megállapító  határozat  jogerőre
emelkedéséig az ügyrend nem módosítható.”]

„42. §

(1)  A Nemzeti  Választási  Bizottság  az  eljárása  részletes  szabályait  –  az  alakuló  ülését  követő
harminc napon belül – ügyrendben állapítja meg, amelyet a választások hivatalos honlapján közzé
kell tenni.

(2)  Az országgyűlési  képviselők  általános  választása  és  az  Európai  Parlament  tagjai  választása
kitűzését követően, az országgyűlési képviselők általános választása esetén az Országgyűlés alakuló
ülésének napjáig, az Európai Parlament tagjai választása esetén a választás eredményét megállapító
határozat jogerőre emelkedéséig az ügyrend nem módosítható.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. §
Módosítás jellege: módosítás
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18. §

A Ve. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

[„(1) A döntési  javaslat  tartalmát  a  választási  bizottság  elnöke  vagy  az  általa  kijelölt  tag
határozza  meg  és  terjeszti  elő.  A döntési  javaslatok  előkészítésével  kapcsolatos  szakmai
tevékenységet a választási bizottság elnöke irányítja.

(2) A választási bizottság döntéséhez a jelen lévő tagok több mint felének azonos tartalmú
szavazata szükséges.

(3) Szavazni igennel vagy nemmel lehet. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(4) A döntési  javaslat  elutasítása  esetén  az  új  döntési  javaslat  előkészítése  érdekében  a
bizottság elnöke az ülést megszakíthatja, vagy a döntés elnapolását kezdeményezheti a döntés
meghozatalára rendelkezésre álló határidőn belüli új időpontra. A döntés elnapolásáról szóló
elnöki javaslatról a választási bizottság jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

(5) A Nemzeti Választási Bizottságnak az országos nemzetiségi önkormányzat által megbízott
tagja csak a nemzetiségeket érintő ügyekben rendelkezik szavazati  joggal,  egyéb ügyekben
tanácskozási joggal vehet részt a Nemzeti Választási Bizottság ülésén.”]

„45. §

(1) A döntési javaslat tartalmát a választási bizottság elnöke vagy az általa kijelölt tag határozza
meg  és  terjeszti  elő.  A döntési  javaslatok  előkészítésével  kapcsolatos  szakmai  tevékenységet  a
választási bizottság elnöke irányítja.

(2) A választási bizottság döntéséhez a jelen lévő tagok több mint felének azonos tartalmú szavazata
szükséges.

(3) Szavazni igennel vagy nemmel lehet. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(4) A döntési javaslat elutasítása esetén az új döntési javaslat előkészítése érdekében a bizottság
elnöke az ülést megszakíthatja, vagy a döntés elnapolását kezdeményezheti a döntés meghozatalára
rendelkezésre álló határidőn belüli új időpontra. A döntés elnapolásáról szóló elnöki javaslatról a
választási bizottság jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

(5) A Nemzeti Választási Bizottságnak az országos nemzetiségi önkormányzat által megbízott tagja
csak a nemzetiségeket érintő ügyekben rendelkezik szavazati joggal, egyéb ügyekben tanácskozási
joggal vehet részt a Nemzeti Választási Bizottság ülésén.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. §
Módosítás jellege: módosítás
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30. §

A Ve. [140. §-a helyébe ]68. alcíme a következő [rendelkezés lép:]143/B. §-sal egészül ki:

[„140. §

(1) Kampányeszköznek tekintendő minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat
befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a

a) plakát,
b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés,
c) politikai reklám és politikai hirdetés,
d) választási gyűlés.”]

„143/B. §

(1)  A közterület-használatról  szóló jogszabályokat  nem kell  alkalmazni  olyan gyalogosforgalom
számára  nyitva  álló  közterületen  folytatott  kampánytevékenység  esetén,  amely  a
választópolgárokkal  való  személyes  kommunikációra  irányul,  ha  az  ennek  során  alkalmazott
berendezés, kellék elhelyezésére igénybe vett közterület a négy négyzetmétert nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kampánytevékenységnek minősül különösen
a) a választópolgárokkal való kapcsolatfelvétel,
b) a közügyekről folytatott személyes beszélgetés,
c) a szórólaposztás,
d) az aláírásgyűjtés.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

31. §

[(1) A Ve. 151. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A médiaszolgáltatók  és  a  filmszínházak  választási  kampányban  való  részvételével,  e
törvény rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatos kifogást a Nemzeti Választási Bizottság
bírálja el. A sajtótermékkel, valamint a körzeti és helyi, illetve lekérhető médiaszolgáltatással
kapcsolatos kifogást

a) az országgyűlési képviselők választásán az illetékes országgyűlési egyéni választókerületi
választási  bizottság  bírálja  el,  ha  a  kifogás  kifejezetten  az  egyéni  választókerületi
választáshoz kapcsolódik,
b) a  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  választásán  az  illetékes  helyi
választási  bizottság  bírálja  el,  ha  a  kifogás  kifejezetten  az  egyéni  listás,  az  egyéni
választókerületi,  a  kompenzációs  listás  vagy  a  polgármester-választáshoz,  továbbá  az
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illetékes  területi  választási  bizottság  bírálja  el,  ha  a  megyei  vagy  fővárosi  közgyűlési
választáshoz vagy a főpolgármester-választáshoz kapcsolódik,
c) a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az illetékes helyi választási bizottság
bírálja  el,  ha  a  kifogás  kifejezetten  a  települési,  az  illetékes  területi  választási  bizottság
bírálja el, ha a területi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódik,
d) az Európai Parlament tagjainak választásán a médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy
lakóhelye szerint illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság bírálja
el,
e) a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el, ha a kifogás nem tartozik az a)-d) pontok alá,
vagy  kifejezetten  az  országos  listás  választáshoz,  vagy  az  országos  nemzetiségi
önkormányzati választáshoz kapcsolódik.”]

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - Ve. 178. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

34. §

A Ve. 178. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Ha  egy,  az  egyéni  szavazólapon  szereplő  jelölt  vagy  egy  lista  a  szavazást  megelőző
tizennegyedik nap után, de a szavazás napját megelőzően kiesett  [-]– és a szavazólapokat már ezt
megelőzően előállították [-]–, e tényről a szavazatszámláló bizottság köteles a szavazóhelyiségben
elhelyezett  hirdetményen,  valamint  szükség  szerint  szóban  tájékoztatni  a  választópolgárokat.  A
kiesett jelölt vagy lista nevét a szavazólapon a szavazás napját megelőzően a helyi választási iroda
vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság áthúzza.”

Módosítópont sorszáma: 14.
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.”]

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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36. §

A Ve. [a következő ]214. [§ ]§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

37. §

A Ve. 228. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 17.
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 két napon
belül nem tesz eleget a választás eredményének megállapítására vonatkozó kötelezettségének, a
Kúria  a  jegyzőkönyvek  alapján  két  napon  belül  megállapítja  a  választás  eredményét.  A Kúria
döntése elleni alkotmányjogi panaszra a 233. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § - Ve. 257/B. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

43. §

A Ve. 116. alcíme a következő 257/A. és 257/B. §-sal egészül ki:

„(3) A mozgóurnák hitelesítését és a mozgóurnás szavazás 184. és 185. §-ban foglalt feladatait az a
szavazatszedő albizottság végzi, amelynek elnöke a szavazatszámláló bizottság elnöke.”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 44. §
Módosítás jellege: kiegészítés

44. §

9



A Ve. 268. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„268. §

(1) A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgár a 2. melléklet p) pont pa) és pb)
alpontja, valamint a 8. melléklet c) pont cd) alpontja szerint nyilvántartott adatról a külképviseleten
személyesen  tájékoztatást  kérhet.  A  külképviselet  –  a  választópolgár  személyazonosságának
megállapítását követően – a kérelemről jegyzőkönyvet állít ki, amelyet csatol a Nemzeti Választási
Irodához eljuttatott adatkéréshez.

(2)  A  külképviselet  az  (1)  bekezdés  szerinti  adatot  a  Nemzeti  Választási  Irodán  keresztül
közvetlenül szerzi be, és arról tájékoztatja a választópolgárt.”

Módosítópont sorszáma: 20.
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 biztosítja ]külképviseleten  a
választópolgár  [számára,  hogy  ]levél  útján  szavazhat.  A szavazás  során  a  szavazás  titkosságát
garantáló  [körülmények  között  ]körülményeket  a  külképviseleten  [levél  útján
szavazhasson.]működő  külképviseleti  választási  iroda  biztosítja  –  különösen  a  173.  §  (3)
bekezdése, a 178. § (2) bekezdése, a 180. §, a 181. § (1) bekezdése és a 269. § (5) bekezdése
megfelelő alkalmazásával – azzal, hogy szavazatszámláló bizottság alatt a külképviseleti választási
irodát kell érteni.”

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. §
Módosítás jellege: módosítás

50. §

A Ve. 307/O. § (3) [bekezdésének]bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A  fővárosi  kerületi  polgármester-választás  eredményét  megállapító  határozat  jogerőre
emelkedését követő napon 10 óráig a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv egy példányát a
helyi választási iroda a területi választási irodához szállítja. A területi választási bizottság a fővárosi
kerületek polgármester-választásainak eredményeit  megállapító határozatok jogerőre emelkedését
követően [az azok]a határozatok mellékleteit képező jegyzőkönyvek alapján megállapítja a fővárosi
kompenzációs listás választás eredményét.”

10



Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. §
Módosítás jellege: módosítás

59. §

A Ve. 330/A. [§ (1) bekezdése ]§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

[„(1) Az időközi  választásra  –  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek  egész
településre kiterjedő időközi választásával azonos napon tartott időközi választás kivételével –
egy  külön  szavazókört  kell  kialakítani,  amelynek  területe  az  egész  települést  magában
foglalja. A jegyzőkönyvvezetők számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg.”]

„330/A. §

Az időközi választásra – a  helyi  önkormányzati  képviselők és polgármesterek egész településre
kiterjedő  időközi  választásával  azonos  napon  tartott  időközi  választás  kivételével  –  egy  külön
szavazókört  kell  kialakítani,  amelynek  területe  az  egész  települést  magában  foglalja.  A
jegyzőkönyvvezetők számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg.”

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. §
Módosítás jellege: módosítás

60. §

(1) A Ve. 331. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Európai Parlament tagjainak választásán [e törvény ]az I-XII. [Fejezetét]Fejezet, a 244. §
(2) bekezdése, a 245. § [(2)-(5)](2)-(3) bekezdése, a 247. § (1) és (3) bekezdése, a 250. §, a 251. §, a
257. § (3) [és (4) ]bekezdése, a [257/A]258. §[, a 257/B. §] (1) bekezdése, a [258]259-263. §[ (1)
bekezdése], a [259]266-270. §, a 271. § (2) bekezdése, a 272-281. §, a 283-285. §, a 288-291. §, a
293.  §,  a  295.  §,  valamint  a  298.  §  rendelkezéseit  az  e  fejezetben  foglalt  eltérésekkel  kell
alkalmazni.”

(2) A Ve. 331. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Európai Parlament tagjainak választásán az I-XII. Fejezet, a 244. § (2) bekezdése, a 245. §
(2)-(5) bekezdése, a 247. § (1) és (3) bekezdése, a 250. §, a 251. §, a 257. § (3) bekezdése, a 257/A.
§, a 257/B. §, a 258. § (1) bekezdése, a 259-263. §, a 266-270. §, a 271. § (2) bekezdése, a 272-281.
§, a 283-285. §, a 288-291. §, a 293. §, a 295. §, valamint a 298. § rendelkezéseit az e fejezetben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
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Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 61. §
Módosítás jellege: kiegészítés

61. §

A Ve. 343. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Nemzeti Választási Bizottság
a) a szavazóköri jegyzőkönyvek,
b) a külképviseleti szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és
c) a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv

alapján legkésőbb a szavazást követő tizenkilencedik napon megállapítja a választás eredményét.”

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. §
Módosítás jellege: módosítás

64. §

A Ve.
a) 18. § (4) bekezdésében az „a megbízásakor” szövegrész helyébe a „legkésőbb az  eskütételét
megelőzően” szöveg,
b)  19.  §  (1)  bekezdésében  a  „45.  §  (3)  bekezdésében”  szövegrész  helyébe  a  „45.  §  (5)
bekezdésében” szöveg,
c) 37. § (2) bekezdésében a „28. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „245. § (4) bekezdése”
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) 255. § (1) bekezdésében a „121–128. §” szövegrész helyébe a „121–127. §” szöveg,
e) 301. §-ában a „250. § (6) bekezdését” szövegrész helyébe a „250. § (6) és (7) bekezdését”
szöveg,
f) 307/F. § (4) bekezdésében a „121–128. §” szövegrész helyébe a „121–127. §” 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) 338. § (3) bekezdésében a „121–128. §” szövegrész helyébe a „121–127. §” szöveg,
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j)  350.  §  (3)  bekezdésében  a  „318.  §  (4)  bekezdésének”  szövegrész  helyébe  a  „317.  §  (2)
bekezdésének” szöveg,
i) 1. melléklet h) pontjában a „harminc” szövegrész helyébe a „huszonöt” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 26.
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”
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” szöveg,
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: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § g) és h) pont
Módosítás jellege: módosítás

65. §

Hatályát veszti a Ve.
g) 205. § (2) [bekezdésének első mondata]bekezdésében az „A szavazást követő kilencvenedik
nap  utáni  munkanapon  a  választási  iratokat  –  a  jegyzőkönyvek  kivételével  –  meg  kell
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semmisíteni.” szövegrész,
h) 235. § (1) és (2) bekezdésében, valamint [a ]236. § (7) bekezdésében a ["kérelmet elbíráló"]
„kérelmet elbíráló” szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § j) pont
Módosítás jellege: elhagyás

65. §

Hatályát veszti a Ve.
[j) 268. §-a,]

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § k)-m) pont
Módosítás jellege: módosítás

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,

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

66. §

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

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § - 2013. évi LXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

66. §

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi
LXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
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„(1)  Az  országgyűlési  képviselők  általános  választásán  minden  pártlistát  állító  párt  a  központi
költségvetésből az 5. § szerinti összeg

a) [30%-ával]40%-ával megegyező összegű támogatásra jogosult, ha legalább [ötven]hetvenegy,
b) [45%-ával]50%-ával megegyező összegű támogatásra jogosult, ha legalább nyolcvan,
c) 60%-ával megegyező összegű támogatásra jogosult, ha minden

egyéni választókerületben jelöltet állított.”

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. §
Módosítás jellege: módosítás

72. §

Az Nsztv. 5. alcíme a következő 23/A. [§-al]§-sal egészül ki:

„23/A. §

(1)  Az  aláírásgyűjtő  ívek  miatt  kiszabott  bírság  legkésőbb  a  kiszabását  követő  [öt  évet
követően]ötödik  év  elteltével elévül,  és  a  törvény  erejénél  fogva  behajthatatlan  követelésnek
minősül.

(2)  Ha a jogerősen kiszabott  bírság összege az ötszázezer  forint  összeget  meghaladja,  a  bírság
kötelezettje az eljárás bármely szakaszában kezdeményezheti a tartozást kezelő szervnél a bírság
összegének legfeljebb két év időtartam alatti, havi egyenlő részletben történő megfizetését.

(3) A 18. § (2) bekezdésében,  a  19. § (1) bekezdésében,  a  19. § (3) bekezdésében,  a  19/A. § (1)
bekezdésében,  a  19/B.  §  (1)  bekezdésében[,] és  a  19/C.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott
kötelezettség  teljesítése  során  a  szervező  az  aláírást  nem  tartalmazó  aláírásgyűjtő  íveket  a
hivatkozott rendelkezésekben megjelölt határidőt követő 15 napon belül is átadhatja. A Nemzeti
Választási  Bizottság a  kötelezettség elmulasztása miatti  bírságot a  hivatkozott  rendelkezésekben
megjelölt határidő leteltét követő 30 napon belül szabja ki.”

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. §
Módosítás jellege: módosítás

73. §

(1) Az Nsztv. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„65. §

Az országos népszavazási eljárásban az e fejezetben foglalt eltérésekkel alkalmazni kell a Ve. 244. §
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(2) [bekezdése]bekezdésének, 245. § (1) bekezdés a), c) és d) [pontja]pontjának, valamint [(2)-(5)
bekezdése](2)-(3) bekezdésének, 247. § (1) és (3) [bekezdése]bekezdésének, 250. [§]§-ának, 251.
[§]§-ának, 256. § (2) [bekezdése]bekezdésének, 257. § (3) [és (4) bekezdése, 257/A]bekezdésének,
258. §[, 257/B. §, 258. § (1) bekezdése, 259] (1) bekezdésének, 259-263. §-ának, 266-270.  [§]§-
ának, 271. § (2) [bekezdése]bekezdésének, 272-274. [§]§-ának, 275. [§]§-ának, 277-281. [§]§-ának,
283-285. [§]§-ának, 288-291. [§]§-ának, 293. [§]§-ának, 295. [§]§-ának, 297. [§]§-ának, 298. [§]§-
ának, valamint 341/A. [§]§-ának rendelkezéseit is.”

(2) Az Nsztv. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„65. §

Az országos népszavazási eljárásban az e fejezetben foglalt eltérésekkel alkalmazni kell a Ve. 244. §
(2) bekezdésének, 245. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjának, valamint (2)-(5) bekezdésének, 247. §
(1)  és  (3)  bekezdésének,  250.  §-ának,  251.  §-ának,  256.  §  (2)  bekezdésének,  257.  §  (3)
bekezdésének, 257/A. §-ának, 257/B. §-ának, 258. § (1) bekezdésének, 259-263. §-ának, 266-270.
§-ának, 271. § (2) bekezdésének, 272-274. §-ának, 275. §-ának, 277-281. §-ának, 283-285. §-ának,
288-291.  §-ának,  293.  §-ának,  295.  §-ának,  297.  §-ának,  298.  §-ának,  valamint  341/A.  §-ának
rendelkezéseit is.”

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A [21]22-[24]25. §, [27]a 28. §, [40]a 41. §, [43]a 44. §, [47]a 49-50. §, [48]az 58. §, [56]a 62. §
(2) bekezdése, [64]a 67. § [d)]c), e), [g) ]h), k), l) és [h)]n) pontja, [65]a 68. § b) és [n)]m) pontja, a
70-75. §, valamint a [67-72]76. § (2) bekezdése 2021. július 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 77. §
Módosítás jellege: módosítás

77. §

(1) Az 1.  [§]alcím az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

(2) A 2. [§]alcím, az [53]55-[59]61. §, a [64]67. § [f)-h)]j)-l) pontja és a [65]68. § [n)]m) pontja az
Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 3. [§ ]alcím és az 1. melléklet az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 2. cikk (1) és (2)
bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
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(4) A 4. [§]alcím az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) [Az 5]A 6-[30]31. §, a [32]33-[38]39. §, a [63]66. §, a [64]67. § [a)-c)]a)-d) és [i)]o) pontja, a
[65]68. § a)-h) pontja és  [az 1]n) pontja, valamint a 2. melléklet az Alaptörvény XXIX. cikk (3)
bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(6) A  [31]32. § az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése,  XXIX. cikk (3) bekezdése,  2.  cikk (1)
bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(7) A [39]40-[46]48. §, a  [64]67. §  [d)]e)-g) pontja, a  [65]68. §  [i)-m)]i)-l) pontja és a  [66. §]6.
alcím az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(8) A [47]49-[52]54. § és a [64]67. § [e)]h)-i) pontja az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 1. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

1. melléklet a 2020. évi ..... törvényhez

1. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. számú mellékletében
a Pest megye 02. számú országgyűlési egyéni választókerület területét meghatározó rendelkezések
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(02. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 02. OEVK
Székhelye Budakeszi
Területe:)
„  1. Biatorbágy
2. Budajenő
3. Budakeszi
4. Budaörs
5. Herceghalom
6. Nagykovácsi
7. Páty
8. Pilisborosjenő
9. Pilisszentiván
10. Remeteszőlős
11. Solymár
12. Telki
13. Üröm”

2. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. számú mellékletében
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a Pest megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerület területét meghatározó rendelkezések
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(03. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 03. OEVK
Székhelye: Szentendre
Területe:)
„  1. Budakalász
2. Csobánka
3. Dunabogdány
4. Leányfalu
5. Perbál
6. Piliscsaba
7. Pilisjászfalu
8. Pilisszántó
9. Pilisszentkereszt
10. Pilisszentlászló
11. Pilisvörösvár
12. Pomáz
13. Szentendre
14. Tinnye
15. Tök
16. Visegrád
17. Zsámbék”

3. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. számú mellékletében
a Pest megye 04. számú országgyűlési egyéni választókerület területét meghatározó rendelkezések
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(04. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 04. OEVK
Székhelye: Vác
Területe:)
„  1. Acsa
2. Bernecebaráti
3. Csörög
4. Csővár
5.Erdőkertes
6. Galgagyörk
7. Ipolydamásd
8. Ipolytölgyes
9. Kemence
10. Kismaros
11. Kisnémedi
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12. Kisoroszi
13. Kosd
14. Kóspallag
15. Letkés
16. Márianosztra
17. Nagybörzsöny
18. Nagymaros
19. Őrbottyán
20. Penc
21. Perőcsény
22. Püspökhatvan
23. Püspökszilágy
24. Rád
25. Szob
26. Szokolya
27. Sződ
28. Sződliget
29. Tahitótfalu
30. Tésa
31. Vác
32. Vácduka
33 Váchartyán
34. Vácrátót
35. Vámosmikola
36. Verőce
37. Zebegény”

4. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. számú mellékletében
a Pest megye 05. számú országgyűlési egyéni választókerület területét meghatározó rendelkezések
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(05. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 05. OEVK
Székhelye: Dunakeszi
Területe:)
„  1. Csomád
2. Dunakeszi
3. Fót
4. Göd
5. Pócsmegyer
6. Szigetmonostor
7. Veresegyház”
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5. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. számú mellékletében
a Pest megye 06. számú országgyűlési egyéni választókerület területét meghatározó rendelkezések
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(06. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 06. OEVK
Székhelye: Gödöllő
Területe:)
„  1. Aszód
2. Bag
3. Csömör
4. Domony
5. Galgamácsa
6. Gödöllő
7. Hévízgyörk
8. Iklad
9. Kartal
10. Kerepes
11. Kistarcsa
12. Mogyoród
13. Nagytarcsa
14. Szada
15. Vácegres
16. Váckisújfalu
17. Verseg”

6. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. számú mellékletében
a Pest megye 07. számú országgyűlési egyéni választókerület területét meghatározó rendelkezések
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(07. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 07. OEVK
Székhelye: Vecsés
Területe:)
„  1. Ecser
2. Gyál
3. Gyömrő
4. Maglód
5. Pécel
6. Üllő
7. Vecsés”

7. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. számú mellékletében
a Pest megye 08. számú országgyűlési egyéni választókerület területét meghatározó rendelkezések
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helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(08. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 08. OEVK
Székhelye: Szigetszentmiklós
Területe:)
„  1. Dunavarsány
2. Halásztelek
3. Százhalombatta
4. Szigetcsép
5. Szigethalom
6. Szigetszentmiklós
7. Szigetújfalu
8. Tököl”

8. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. számú mellékletében
a Pest megye 09. számú országgyűlési egyéni választókerület területét meghatározó rendelkezések
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(09. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 09. OEVK
Székhelye: Nagykáta
Területe:)
„  1. Dány
2. Farmos
3. Galgahévíz
4. Isaszeg
5. Kóka
6. Nagykáta
7. Sülysáp
8. Szentlőrinckáta
9. Szentmártonkáta
10. Tápióbicske
11. Tápiógyörgye
12. Tápióság
13. Tápiószecső
14. Tápiószele
15. Tápiószentmárton
16. Tápiószőlős
17. Tóalmás
18. Tura
19. Úri
20. Vácszentlászló
21. Valkó
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22. Zsámbok”

9. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. számú mellékletében
a Pest megye 10. számú országgyűlési egyéni választókerület területét meghatározó rendelkezések
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(10. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 10. OEVK
Székhelye: Monor
Területe:)
„  1. Albertirsa
2. Bénye
3. Ceglédbercel
4. Csévharaszt
5. Dánszentmiklós
6. Gomba
7. Hernád
8. Inárcs
9. Kakucs
10. Káva
11. Mende
12. Mikebuda
13. Monor
14. Monorierdő
15. Nyáregyháza
16. Örkény
17. Pánd
18. Péteri
19. Pilis
20. Pusztavacs
21. Táborfalva
22. Tatárszentgyörgy
23. Újhartyán
24. Újlengyel
25. Vasad”

10.  Az  országgyűlési  képviselők  választásáról  szóló  2011.  évi  CCIII.  törvény  2.  számú
mellékletében a Pest megye 11. számú országgyűlési egyéni választókerület területét meghatározó
rendelkezések helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(11. számú országgyűlési egyéni választókerület
Rövidítése: Pest 11. OEVK
Székhelye: Dabas
Területe:)
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„  1. Alsónémedi
2. Apaj
3. Áporka
4. Bugyi
5. Dabas
6. Délegyháza
7. Dömsöd
8. Dunaharaszti
9. Felsőpakony
10. Kiskunlacháza
11. Lórév
12. Majosháza
13. Makád
14. Ócsa
15. Ráckeve
16. Szigetbecse
17. Szigetszentmárton
18. Taksony”

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 1. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

„1. melléklet a 2020. évi ..... törvényhez

2. melléklet a 2013. évi XXXVI. törvényhez

A központi névjegyzék adattartalma

A központi névjegyzék tartalmazza
a) a választópolgár nevét, születési nevét,
b) a választópolgár személyi azonosítóját,
c) a választópolgár lakóhelyének és tartózkodási helyének címét,
d) a választópolgár anyja nevét,
e) a választópolgár születési helyét és idejét,
f)  a  magyarországi  lakcímmel  nem  rendelkező  választópolgár  esetében  továbbá  a
személyazonosságát  igazoló  hatósági  igazolványának  típusát  és  számát,  ha  nem  rendelkezik
személyi azonosítóval,
g)  annak  megjelölését,  hogy  a  választópolgár  mely  választáson,  mely  választókerületben
rendelkezik a szavazás jogával, mely választáson választható,
h)  annak  megjelölését,  hogy  melyik  településen  és  egyéni  választókerületben  szerepelt  a
választópolgár a szavazóköri névjegyzékben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
legutóbbi választásának napján,
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i) az Európai Unió más tagállamának állampolgáraként az Európai Parlament tagjainak választására
névjegyzékbe vett választópolgár esetében továbbá
ia) állampolgárságát,
ib) ha rendelkezésre áll,  annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölését, amelynek
névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették,
j) a nemzetiségi választópolgárként névjegyzékbe vett választópolgár esetében annak megjelölését,
hogy a választópolgár
ja) mely nemzetiséghez tartozóként szerepel a névjegyzékben,
jb)  nemzetiségi  választópolgárként  történt  névjegyzékbe  vétele  az  országgyűlési  képviselők
választására is kiterjed-e,
k)  annak  megjelölését,  hogy  a  fogyatékossággal  élő  választópolgár  milyen,  a  88.  §  szerinti
segítséget igényel,
l) a 89. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tartalmát,
m)  a  választópolgár  polgárok  személyi  és  lakcím adatait  tartalmazó  nyilvántartásba  bejelentett
értesítési címét,
n) a választókerület és a szavazókör megjelölését,
o)  a  külföldön  élő,  magyarországi  lakcímmel  nem  rendelkező  választópolgár  központi
névjegyzékbe  vételének,  illetve  a  97.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  cselekmény
központi névjegyzékben történt rögzítésének dátumát,
p) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár esetében
pa) az átvételre megjelölt település megjelölését, ha a szavazási levélcsomag személyes átvételét
kérte,
pb) a postacímet, ha a szavazási levélcsomag postai kézbesítését kérte,
pc) a 92. § (4) bekezdése szerint bejelentett postacímét, email-címét vagy telefax számát,
q) a választópolgár menekült, bevándorolt vagy letelepedett jogállását.”

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet
Módosítás jellege: elhagyás

[1. melléklet a 2020. évi ..... törvényhez

2. melléklet a 2013. évi XXXVI. törvényhez

A központi névjegyzék adattartalma

A központi névjegyzék tartalmazza
a) a választópolgár nevét, születési nevét,
b) a választópolgár személyi azonosítóját,
c) a választópolgár lakóhelyének és tartózkodási helyének címét,
d) a választópolgár anyja nevét,
e) a választópolgár születési helyét és idejét,
f)  a  magyarországi  lakcímmel  nem  rendelkező  választópolgár  esetében  továbbá  a
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személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, ha nem rendelkezik
személyi azonosítóval,
g)  annak  megjelölését,  hogy  a  választópolgár  mely  választáson,  mely  választókerületben
rendelkezik a szavazás jogával, mely választáson választható,
h)  annak  megjelölését,  hogy  melyik  településen  és  egyéni  választókerületben  szerepelt  a
választópolgár  a  szavazóköri  névjegyzékben  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és
polgármesterek legutóbbi választásának napján,
i)  az  Európai  Unió  más  tagállamának állampolgáraként  az  Európai  Parlament  tagjainak
választására névjegyzékbe vett választópolgár esetében továbbá
ia) állampolgárságát,
ib)  ha  rendelkezésre  áll,  annak  a  településnek  vagy  választókerületnek  a  megjelölését,
amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették,
j)  a  nemzetiségi  választópolgárként  névjegyzékbe  vett  választópolgár  esetében  annak
megjelölését, hogy a választópolgár
ja) mely nemzetiséghez tartozóként szerepel a névjegyzékben,
jb)  nemzetiségi  választópolgárként történt  névjegyzékbe vétele  az országgyűlési  képviselők
választására is kiterjed-e,
k)  annak megjelölését,  hogy a fogyatékossággal  élő választópolgár milyen, a  88.  §  szerinti
segítséget igényel,
l) a 89. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tartalmát,m) a választópolgár polgárok személyi és
lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba bejelentett értesítési címét,
n) a választókerület és a szavazókör megjelölését,
o)  a  külföldön  élő,  magyarországi  lakcímmel  nem  rendelkező  választópolgár  központi
névjegyzékbe vételének, illetve a 97. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott cselekmény
központi névjegyzékben történt rögzítésének dátumát,
p) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár esetében
pa)  az  átvételre  megjelölt  település  megjelölését,  ha  a  szavazási  levélcsomag  személyes
átvételét kérte,
pb) a postacímet, ha a szavazási levélcsomag postai kézbesítését kérte,
pc) a 92. § (4) bekezdése szerint bejelentett postacímét, email címét vagy telefax számát,
q) a választópolgár menekült, bevándorolt vagy letelepedett jogállását.]

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 39.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 6. § - Ve. 13/B. § (6) bekezdés … minősíteni.

2. 13. § nyitó szövegrész …a [követlező]következő (4)…

3. 26. § nyitó szövegrész … [§-al]§-sal egészül…

4.
32. § - Ve. 153. § (1) bekezdés záró 
szövegrész

…nyilvántartásba [vételük]vétele 
jogerőre…

5. 40. § - Ve. 245. § (4) bekezdés b) pont … 257/A. §…

6. 43. § - Ve. 257/B. § (2) bekezdés … [fejezet]Fejezet és…

Módosítópont sorszáma: 40.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 68. § - Nsztv. 19. § (3) bekezdés …aláírásgyűjtő [íveik]ívek benyújtására…

Indokolás

1. Lásd  a  változtatásokkal  fenntartott  T/13679/12/1.,  24.  számú részletes  vitát  lezáró  bizottsági
módosító javaslat indokolását.
2.,  36. Az  országgyűlési  képviselők  2018.  évi  általános  választásán  az  országgyűlési  egyéni
választókerületek  választásra  jogosultjainak  országos  számtani  átlagától  (74  874  fő)  két
választókerület választópolgárszáma tért el 20 százaléknál nagyobb arányban. Ezek Pest megye 05.
OEVK (+25,51%) és Pest megye 02. OEVK (+20,81%). A 2020. február 13-i adatok alapján az
aránytalanság mértéke a fenti két OEVK-ban még tovább nőtt, emellett pedig további 4 Pest megyei
OEVK-ban is  kialakult  20%-nál  nagyobb eltérés:  Pest  megye 03.,  06.,  07.,  08.  OEVK. A Pest
megye 11. számú OEVK-t pedig 18%-os eltérés jellemzi. Az országgyűlési képviselők választásáról
szóló 2011. évi CCIII. törvény 4. §-a szerint az Országgyűlésnek ezen OEVK-k tekintetében el kell
végeznie a 2. melléklet módosítását, ami természetszerűen a megye majd egészét érinti. A Nemzeti
Választási Iroda korábbi vezetője Pálffy Ilona a lemondását megelőző utolsó hatpárti egyeztetésen
bemutatott egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene a Pest megyei választókerületeket
úgy átalakítani, hogy azok a lehető legminimálisabban módosuljanak. A Párbeszéd által benyújtott
módosító javaslat az NVI által készített koncepciót tartalmazza. Ennek értelmében Pest megye 01.
és 12. számú OEVK kivételével minden más OEVK területe minimálisan módosulna a törvényi
megfelelés érdekében. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

3. Lásd a T/13679/12/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
4. Lásd a T/13679/12/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
5. Lásd a T/13679/12/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
6. A módosítás garanciális szabályokat épít be a törvényjavaslatba a Nemzeti Választási Bizottság
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tagjainak tiszteletdíj-csökkentése kapcsán. Ezáltal lehetővé válik, hogy a bizottsági tag távollétét – a
Nemzeti  Választási  Bizottság  ügyrendjében  meghatározott  esetekben  –  igazolja,  így  az  igazolt
távollétnek minősül, és a tiszteletdíj nem kerül csökkentésre. 
7. Lásd a T/13679/12/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
8. Lásd a T/13679/12/6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
9. Lásd a T/13679/12/7. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
10. Lásd a T/13679/12/8. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
11. A módosítás rendelkezik a közterületen folytatott  kampánytevékenységről, és egyértelműsíti,
hogy az ilyen, a választópolgárokkal való személyes kommunikációra irányuló, a gyalogosforgalom
számára nyitva álló  közterületen folytatott  kampánytevékenység esetén a  közterület-használatról
szóló jogszabályokat nem kell alkalmazni. A módosítás értelmében ilyen kampánytevékenységnek
minősül különösen a választópolgárokkal való kapcsolatfelvétel, a közügyekről folytatott személyes
beszélgetés,  a  szórólaposztás,  az  aláírásgyűjtés,  mely  alatt  értendő  az  ajánlások  gyűjtése  is.
A módosítás a HHSZ. 44. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem minősül túlterjeszkedő módosító
javaslatnak, mivel az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt  jogállamiságból levezethető
jogbiztonság követelménye érvényesülését szolgálja.
12. A módosítás elhagyja a törvényjavaslatból a média kampányban való részvételével kapcsolatos
egyes jogorvoslati szabályok módosítására vonatkozó rendelkezéseket.
13. Lásd a T/13679/12/10. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
14. A módosítás elhagyja a törvényjavaslatból a szavazólapról történő képfelvétellel kapcsolatos
rendelkezést,  figyelemmel  arra,  hogy  a  szavazólapról  magáncélra  való  képfelvétel  készítését  a
hatályos törvényi rendelkezések sem tilalmazzák. 
15. Lásd a T/13679/12/11. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
16. Lásd a T/13679/12/12. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
17. A módosítás lehetővé teszi, hogy amennyiben a Nemzeti Választási Bizottság a Kúria utasítására
nem állapítja meg a választás eredményét, az eredményt rövid határidőn belül a Kúria állapíthassa
meg.  A Ve.  233.  §-a  alapján  a  Kúria  döntése  elleni  alkotmányjogi  panasz  a  döntés  közlésétől
számított három napon belül nyújtható be az Alkotmánybírósághoz. A befogadott alkotmányjogi
panaszról az Alkotmánybíróság három munkanapon belül dönt. 
18. Lásd a T/13679/12/14. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
19. A módosítás lehetővé teszi, hogy a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgár a
külképviseleten  személyesen tájékoztatást  kérjen  a  szavazási  levélcsomag  postai  kézbesítéséhez
megadott postacíméről, a szavazási levélcsomag személyes átvétele esetén a megjelölt településről,
illetve a levélben szavazók névjegyzékében szereplő értesítési címéről. A külképviselet a kérelmező
személyazonosságának ellenőrzése után a Nemzeti Választási Irodától szerzi be kérelmezett adatot. 
20. Kodifikációs pontosítás. 
21. Lásd a T/13679/12/16. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
22. Lásd a T/13679/12/17. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
23. Kodifikációs pontosítás. 
24. A módosítás  értelmében  a  Nemzeti  Választási  Bizottság  az  Európai  Parlament  tagjainak
választásán – az országgyűlési képviselők választásához hasonlóan – legkésőbb a szavazást követő
tizenkilencedik napon állapítja meg a választás eredményt.
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25. Kodifikációs pontosítás. 
26., 29. Lásd a változtatásokkal fenntartott T/13679/12/15., 20., 22. számú részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat indokolását.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

27. Lásd a T/13679/12/21. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
28. A módosítás lehetővé teszi, hogy a levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgár a
külképviseleten  személyesen tájékoztatást  kérjen  a  szavazási  levélcsomag  postai  kézbesítéséhez
megadott postacíméről, a szavazási levélcsomag személyes átvétele esetén a megjelölt településről,
illetve a levélben szavazók névjegyzékében szereplő értesítési címéről. A külképviselet a kérelmező
személyazonosságának ellenőrzése után a Nemzeti Választási Irodától szerzi be kérelmezett adatot. 
30. Lásd a T/13679/12/23. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
31. Kodifikációs pontosítás. 
32. Lásd a T/13679/12/25. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
33. Kodifikációs pontosítás. 
34. Hatályba léptető rendelkezés pontosítása. 
35. Sarkalatossági záradék pontosítása. 
37. Kodifikációs pontosítás. 
38. Kodifikációs pontosítás. 
39. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.
40. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.
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