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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/17265. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az  összegző módosító javaslat 1–3. és 8.  pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Ve. 110. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

2. §

A Ve. 110. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Közös eljárás esetén a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelem, a 88. § szerinti segítség
iránti  igény és  [az]a 89.  §  szerinti adatkiadás  megtiltása iránti  kérelem a közös eljárás  minden
választására vonatkozik.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: módosítás 

5. §



 
A Ve. [257/A]257. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a)  Közös  eljárás  esetén  az  átjelentkezéssel  szavazó  választópolgár  a  lakcíme  szerinti
országgyűlési  egyéni  választókerület  szavazólapját,  az  országos  listás  szavazólapot,  és  a  közös
eljárásban  [foglalt]lebonyolított további választás szavazólapját  borítékba helyezi, és a borítékot
lezárja. A szavazólapok elhelyezésére szolgáló borítékon az országgyűlési egyéni választókerület
megjelölése szerepel.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Ve. 275. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

6. §

A Ve. 275. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  Közös  eljárás  esetén  a  szavazási  levélcsomag  az  (1)  bekezdésben  foglaltakon  kívül
tartalmazza a közös eljárásban [foglalt]lebonyolított további választás szavazólapját.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Nsztv. 70. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

9. §

Az Nsztv. 70. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Közös eljárás esetén a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét
–  a  Ve.  89.  §  rendelkezéseire  is  figyelemmel  –  a  Nemzeti  Választási  Iroda
[leghamarabb]legkorábban a népszavazás napját megelőző harminchatodik napon átadja.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - Nsztv. 75. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás 

11. §

Az Nsztv. 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha egy szavazólapon több kérdés szerepel, akkor
a)  a  Ve.  193.  §  (1)  bekezdés  b)  és  c)  pontjának  [rendelkezését]rendelkezéseit nem kell
alkalmazni,”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
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Módosítás jellege: elhagyás 

[12. § 

Az Nsztv. 79. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„79. § 

(1) Az  országos  népszavazási  eljárásban  a  jogorvoslat  benyújtására  és  elbírálására
rendelkezésre álló  határidő öt  nap,  közös eljárás  esetén három nap. Ha a határidő utolsó
napja nem munkanapra esik,  a  határidő – közös  eljárás  kivételével  –  csak az  azt  követő
legközelebbi munkanapon jár le.

(2) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt minden olyan jogsértés
miatti kifogásról, amely csak az egyéni választókerület területén fejti ki hatását.

(3) A Nemzeti Választási Bizottság dönt minden olyan kifogásról, amely nem tartozik az (2)
bekezdés alá.

(4) A médiaszolgáltatók  és  a  sajtó,  illetve  a  filmszínházak  választási  kampányban  való
részvételével kapcsolatos kifogást a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el. Körzeti és helyi,
illetve  lekérhető  médiaszolgáltatással  vagy  nem  országosan  terjesztett  sajtótermékkel
kapcsolatos  kifogást  a  médiatartalom-szolgáltató  székhelye  vagy lakóhelye  szerint  illetékes
országgyűlési  egyéni  választókerületi  választási  bizottság  bírálja  el.  E  rendelkezés  közös
eljárás esetén is alkalmazandó.

(5) A  Ve.  233.  §  alkalmazása  során  az  alkotmányjogi  panasz  benyújtására  és  az
Alkotmánybíróság döntéseire rendelkezésre álló határidő öt munkanap; közös eljárás esetén
az  alkotmányjogi  panasz  benyújtására  rendelkezésre  álló  határidő  három  nap,  az
Alkotmánybíróság döntéseire rendelkezésre álló határidő három munkanap.”]

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 12. §
Módosítás jellege: kiegészítés 

12. § 

(1) Az Nsztv. 79. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az országos népszavazási eljárásban a jogorvoslat benyújtására és elbírálására rendelkezésre
álló határidő öt nap, közös eljárás esetén három nap. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra
esik, a határidő – közös eljárás kivételével – csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le. 

(2) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt minden olyan jogsértés miatti
kifogásról, amely csak az egyéni választókerület területén fejti ki hatását.”

(2) Az Nsztv. 79. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A  médiaszolgáltatók  és  a  sajtó,  illetve  a  filmszínházak  választási  kampányban  való
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részvételével kapcsolatos kifogást a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el. Körzeti és helyi, illetve
lekérhető médiaszolgáltatással vagy nem országosan terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogást
a  médiatartalom-szolgáltató  székhelye  vagy  lakóhelye  szerint  illetékes  országgyűlési  egyéni
választókerületi választási bizottság bírálja el. E rendelkezés közös eljárás esetén is alkalmazandó.”

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

12. § 

(1) Az Nsztv. 79. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Nemzeti  Választási  Bizottság  dönt  minden  olyan  kifogásról,  amely  nem tartozik  a  (2)
bekezdés alá.”

(2) Az Nsztv. 79. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Ve. 233. § alkalmazása során az alkotmányjogi panasz benyújtására és az Alkotmánybíróság
döntéseire rendelkezésre álló határidő öt munkanap; közös eljárás esetén az alkotmányjogi panasz
benyújtására rendelkezésre álló határidő három nap, az Alkotmánybíróság döntéseire rendelkezésre
álló határidő három munkanap.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: módosítás 

13. §

Az Nsztv. 95. § b) pontjában a „79. § (3) bekezdése” szövegrész  [helyévbe]helyébe a „79. § (5)
bekezdése” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. §
Módosítás jellege: elhagyás 

[14. § 

Hatályát veszti a 67. § (3) bekezdése.]

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. §
Módosítás jellege: módosítás 
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14. §

Hatályát veszti [a]az Nsztv. 67. § (3) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(3) A [12]13. § az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Indokolás 

1. Kodifikációs pontosítás.
2. Terminológiai pontosítás a Javaslat 1. §-ba foglalt Ve. új 1/A. §-val való összhang megteremtése
céljából.  Továbbá  a  szavazás  rendjéről  szóló  módosítást  a  Ve.  erről  rendelkező  257.  §-ában
szükséges elhelyezni.
3. Terminológiai pontosítás a Javaslat 1. §-ba foglalt Ve. új 1/A. §-val való összhang megteremtése
céljából.
4. Kodifikációs pontosítás.
5. Abban  az  esetben,  ha  egy  szavazólapon  több  kérdés  szerepel,  akkor  a  jogalkalmazói
egyértelműség  érdekében  a  Ve.  193.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja  alkalmazásának  kizárásáról  is
szükséges rendelkezni.
6. A sarkalatosnak  minősülő  módosító  rendelkezések  pontos  hivatkozása  érdekében  szükséges
technikai módosítás.
7. A sarkalatosnak  minősülő  módosító  rendelkezések  pontos  hivatkozása  érdekében  szükséges
technikai módosítás.
8. A sarkalatosnak  minősülő  módosító  rendelkezések  pontos  hivatkozása  érdekében  szükséges
technikai módosítás.
9. Nyelvhelyességi pontosítás.
10. A hatályon kívül helyező rendelkezés elhagyása.
11. A hatályon kívül helyező rendelkezés pontosítása.
12. Az Nsztv. 79. §-át érintő módosítás átvezetése a sarkalatossági záradékon.
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