
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/19749.

Benyújtás dátuma: 2018-02-12 16:58

Parlex azonosító: HLH74XLB0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (független)
Törvényjavaslat címe: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek a kötelező 
miniszterelnök-jelölti vita megteremtéséhez szükséges módosításáról 

Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvénynek a kötelező miniszterelnök-jelölti vita megteremtéséhez szükséges módosításáról”
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2018. évi ..... törvény 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek a kötelező miniszterelnök-jelölti vita
megteremtéséhez szükséges módosításáról

1. §

A választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény (a  továbbiakban:  Ve.)  VIII.  fejezete  a
következő 147/G. §-sal egészül ki:

„147/G. §

(1)  Az  országgyűlési  képviselők  általános  választásának  évében  a  szavazás  napját  megelőzően
legfeljebb  tíz,  illetve  legfeljebb  öt  nappal  korábban,  a  közszolgálati  médiaszolgáltató  lineáris
médiaszolgáltatásában köteles  két  alkalommal  televíziós  vitát  szervezni  az  országos listát  állító
jelölő szervezetek listavezetői számára, az alábbi feltételek szerint:

a) az első vita résztvevői: a vita időpontját megelőzően tartott országgyűlési képviselők általános
választásán országgyűlési képviselethez jutott pártok bejelentett országos listájának listavezetői;
b)  a  második  vita  résztvevői:  az  a)  pontban megjelölt  feltételeket  teljesítő  jelölő  szervezetek
listavezetői közül a két legnagyobb népszerűségű listavezető.

(2) A miniszterelnök számára a vitában, illetve a b) pont teljesítése esetén a vitákban való részvétel
kötelező, kivéve azt az esetet, ha nem indul jelöltként az adott választáson.

(3)  A televíziós  viták  hossza  minimum  90  perc,  a  vita  részletszabályairól  a  vitán  részt  vevő
jelölőszervezetek kötelesek megállapodni.

(4) A médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy a jelöltek nyugodt körülmények között, alaposan
kifejthessék és megvitathassák egymással álláspontjaikat Magyarország legfontosabb problémáiról
és azok megoldásáról.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Egy demokráciában nincsen fontosabb, mint a jól tájékozott választópolgár. Ezen elv alapján
szükségesnek tartjuk bevezetni a kötelező miniszterelnök-jelölti vita intézményét.

Magyarországon a rendszerváltás óta nagy hagyománya van a választások előtti  listavezetői,
valamint  miniszterelnök-jelölti  vitáknak.  Sajnálatos  módon  azonban  az  elmúlt  két  választás
alkalmával nem került sor ilyen vitára, mivel Orbán Viktor, felrúgva a tradíciókat, nem hajlandó
az érveit ütköztetni más politikusokkal.

Jelen  törvényjavaslat  célja,  hogy  a  politikusokat  és  a  közmédiát  kötelezze  arra,  hogy  a
demokrácia egyik legfontosabb aktusa ismét a választási kampány kötelező része legyen.

Részletes indokolás

1. § 

A javaslat értelmében az országgyűlési választásokat megelőzően legfeljebb öt, illetve tíz nappal,
a  közszolgálati  médiaszolgáltató köteles televíziós vitát  szervezni.  Az első vitán azon pártok
listavezetői  vehetnek  részt,  amelyek  a  vita  időpontját  megelőzően  tartott  országgyűlési
képviselők  általános  választásán  országgyűlési  képviselethez  jutottak,  és  az  országgyűlési
képviselők  általános  választásán  bejelentett  országos  listával  rendelkeznek.  Erre  azért  van
szükség, hogy a vitán csak a valódi támogatottsággal rendelkező, releváns pártok listavezetői
vegyenek részt.

A második vitán az első vita résztvevői közül a két legnépszerűbb miniszterelnök-jelölt szerepel
csak,  hiszen  a  választások  alapvető  kérdéséről,  a  kormány leváltásának  vagy a  kormányzás
folytatásának szükségességéről egy ilyen, tiszta vitaszituáció segíthet leginkább a választóknak
megalapozott álláspontot kialakítani.

A vitán  való  részvétel  az  ellenzéki  pártoknak  opcionális,  míg  a  regnáló  miniszterelnöknek
kötelező. Erre azért van szükség, mert úgy véljük, hogy a miniszterelnök kötelessége a választók
felé, hogy a négyéves ciklus kormányzati teljesítményét vitában is képviselje.

2. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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