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2000. évi XXII. törvény
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény módosításáról
1. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 117. §-a a következő (2)
bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti szöveg számozása (1) bekezdésre változik:
„(2) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyűjtő ív, illetőleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos határozatát nyolc napon belül a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.”
2. § A Ve. 118. §-a a következő új (1) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (1)-(4) bekezdés
számozása (2)-(5) bekezdésre változik:
„(1) A 130. § (1) bekezdése szerinti jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét követő napon,
jogorvoslat esetén az Alkotmánybíróság hitelesítő határozatot helybenhagyó döntésének a Magyar
Közlönyben való közzététele napján az Országos Választási Iroda vezetője hitelesítési záradékkal látja el az
aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az aláírásgyűjtést a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ív
másolatával lehet megkezdeni.”
3. § A Ve. a következő 118/A. §-sal egészül ki:
„118/A. § (1) Ha az aláírásgyűjtést az országgyűlési képviselők, illetőleg a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választásának napját megelőző 41. napig nem fejezik be, az addig
összegyűjtött aláírásokat tartalmazó aláírásgyűjtő íveket legkésőbb a választás napját megelőző 40. napig át
kell adni az Országos Választási Bizottságnak. Az aláírásgyűjtés az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott időtartam alatt
szünetel.
(2) A választás napját követő 41. napon az Országos Választási Iroda vezetője új hitelesítési záradékkal
látja el az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az aláírásgyűjtést kizárólag az új hitelesítési záradékkal ellátott
aláírásgyűjtő ív másolatával lehet folytatni az Alkotmány 28/E. §-ában megállapított határidő lejártáig. A
szünetelés időtartama a határidőbe nem számít be.”
4. § A Ve. 130. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyűjtő ív, illetőleg a konkrét kérdés hitelesítésével
kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követő tizenöt napon belül lehet - az
Alkotmánybírósághoz címezve - az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
(2) Az Országgyűlés népszavazást elrendelő, valamint kötelezően elrendelendő népszavazás elrendelését
elutasító határozata elleni kifogást a határozat közzétételét követő nyolc napon belül lehet - az
Alkotmánybírósághoz címezve - az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani. Az Országos Választási
Bizottság a kifogás benyújtásáról haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét, a népszavazást
elrendelő határozat elleni kifogásról a köztársasági elnököt is.”
5. § A Ve. 132. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„132. § Az I-IX. fejezet, valamint a 118. § (2)-(5) bekezdése, a 119. §, a 121. §, a 122. § (1) bekezdése, a
123. §, a 126. és a 127. § rendelkezéseit a helyi népszavazáson az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.”
6. § A Ve. 133. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A helyi, illetőleg a területi választási iroda vezetőjének az aláírásgyűjtő ív hitelesítésével kapcsolatos
döntését a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
(4) A jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét követő napon, jogorvoslat esetén a bíróság hitelesítő
határozatot helybenhagyó döntése kézbesítésének napján a helyi, illetőleg a területi választási iroda vezetője
hitelesítési záradékkal látja el az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az aláírásgyűjtést a hitelesítési záradékkal
ellátott aláírásgyűjtő ív másolatával lehet megkezdeni.”
7. § A Ve. 146. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„146. § (1) A helyi, illetőleg a területi választási iroda vezetőjének a népszavazás-kezdeményezés
aláírásgyűjtő íveinek hitelesítésével kapcsolatos döntése ellen a közzétételtől számított tizenöt napon belül a
helyi bírósághoz (Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz), illetőleg a megyei bírósághoz lehet
kifogást benyújtani.
(2) A képviselő-testület, illetőleg a közgyűlés népszavazást elrendelő, valamint kötelezően elrendelendő
népszavazás elrendelését elutasító határozata ellen a határozat közzétételétől számított nyolc napon belül a
helyi bírósághoz (Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz), illetőleg a megyei bírósághoz lehet
kifogást benyújtani.”

8. § A Ve. 147. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„147. § A helyi népi kezdeményezés során a 118. § (2)-(5) bekezdése, a 119. §, a 133-140. § és a 146. §
(1) bekezdésének rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
9. § A Ve. 148. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(148. § A helyi, illetőleg a területi választási iroda vezetője akkor tagadja meg az aláírásgyűjtő ív
hitelesítését, ha)
„b) az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a 118. § (2)-(5) bekezdésében foglalt követelményeknek.”
10. § Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban:
Nsztv.) 3. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti szöveg számozása (1)
bekezdésre változik:
„(2) Az országgyűlési képviselők, illetőleg a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választásának napján, valamint az azt megelőző és követő 41 napon belül nem lehet aláírást gyűjteni.”
11. § Az Nsztv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést - az aláírásgyűjtésnek a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 118/A. §-a szerinti szünetelése kivételével - az
aláírásgyűjtő ív hitelesítését követő négy hónapon belül egyszer lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottság elnökéhez. A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítő aláírások érvénytelenek.”
12. § Az Nsztv. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § A népszavazás időpontját a köztársasági elnök a jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét jogorvoslat esetén annak elbírálását - követő 15 napon belül tűzi ki.”
13. § Az Nsztv. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A népszavazást az azt elrendelő országgyűlési határozat közzétételét - jogorvoslat esetén az annak
elbírálását - követő 90 napon belüli időpontra kell kitűzni.”
14. § Az Nsztv. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § A népi kezdeményezést - az aláírásgyűjtésnek a Ve. 118/A. §-a szerinti szünetelése kivételével - az
aláírásgyűjtő ív hitelesítését követő két hónapon belül egyszer lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottság elnökéhez. A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítő aláírások érvénytelenek.”
15. § Ez a törvény 2000. április 1-jén lép hatályba.

