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Módosító javaslat

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési
képviselők választásáról szóló T/235 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító

	

javaslatot

terjesztem elő:

A Javaslat 6. §-a (1) bekezdésének az alábbi módosítását javasolom :

„(1) A listás választókerületben az a lista szerezhet mandátumot, amely a listás
választókerületben leadott érvényes szavazatok több mint négy [öt] százalékát megszerezte. A
közös lista akkor szerezhet mandátumot, ha az a listás választókerületben leadott érvényes
szavazatok több mint nyolc [tíz] százalékát, kettőnél több párt által állított közös lista
esetében több mint tizenkét [tizenöt] százalékát megszerezte."

INDOKOLÁS

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989 . évi XXXIV. törvény - megalkotásakor - a
4%-os parlamenti küszöböt alkalmazta. Több érv szólt amellett, hogy a rendszerváltozással
összefüggésben létrejövő új választójogi rendszer - a nemzetközi gyakorlat alapján is -
alkalmazza az ún . jogi (explicit) küszöb intézményét .

A Kerekasztal-tárgyalások és a jogalkotó akkori szándéka szerint a jogi küszöb biztosította a
többségi elv érvényre juttatását, valamint annak kikényszerítését, hogy megfelelő társadalmi
beágyazottságú és támogatottságú pártok kerüljenek az Országgyűlésbe, továbbá politikai
stabilitást és kormányozhatóságot kívánt teremteni a parlamenti döntéshozatalban résztvevő
pártok számának korlátozásával.

Ezt követően a választójogi törvény módosítására (a 4%-os határ 5%-ra emelésére) 1993
decemberében került sor és 1994 januárjában lépett hatályba, illetve azóta is hatályban van .



A módosítás arra tesz javaslatot, hogy a rendszerváltozáskor kialakított alapelveknek és az
akkori politikai konszenzusnak megfelelően az országgyűlési képviselőválasztás listás
küszöbértéke ismét 4%-ra változzon .

A 4%-os küszöbérték 1989-es meghatározása nemzetközi áttekintésben - ahol az egyes államok
általánosan 2-5% közötti küszöbértéket alkalmaznak - átlagos mértéknek volt mondható. A
Kerekasztal-tárgyalások során a javaslatok 1-5%-os küszöbérték között változtak, de többen a
küszöb indokoltságát is kifogásolták kezdetben . A háromoldalú tárgyalásokon végül az ellenzék és
az akkori kormányoldal közötti kompromisszumos javaslatként rögzült a 4%-os bejutási
küszöbérték, amit végső soron mindenki elfogadott .

1993-ban az Országgyűlés stabilitásának igényére, valamint egy polarizált, fragmentált
pártstruktúra elkerülésére hivatkozással döntöttek a küszöbérték 5%-ra emeléséről . Ez, a
nemzetközi viszonylatban már magasnak mondható parlamenti küszöbérték az eredményezte,
ho 1994-ben 6, 1998-ban 5, 2002-ben 3, 2006-ban pedig 4 jelölő szervezet tudott listán - a
küszöböt átlépve - önállóan parlamenti mandátumot szerezni .

Nem vitás, hogy a magasabb küszöbérték olyan folyamatokat indított el, mely kedvezett egy
kétpólusú politikai struktúra kialakulásának, holott 1990-ben az induló 65 jelölő szervezetből 4%-
os küszöbérték mellett is csak 6 került be a parlamentbe .

A nemzetközi tapasztalatok is megerősítik, hogy a parlamenti küszöbérték alkalmazásának
legfontosabb problémája, hogy komoly „elvesző" szavazatmennyiséget jelenthet, ezáltal pedig
sérül azon választók akarata, akik listán olyan pártot támogattak, mely végül parlamenten kívülre
szorult.

Ez a „kieső" szavazatmennyiség 1990-ben 15 .8% (mintegy 780 ezer szavazat), 1994-ben 12.7%
(mintegy 700 ezer szavazat), 1998-ban 11 .4% (mintegy 520 ezer szavazat), 2002-ben 11 .2%
(mintegy 640 ezer szavazat). De még 2006-ban is 3.3%, közel 170 ezer szavazat, ami egy
magyarországi nagyváros teljes lakosságának vagy 8-10 egyéni választókerület szavazáson részt
vett választóinak felel meg.

Jelen módosításnak az a célja, hogy 16 év és 5 lezajlott országgyűlési képviselőválasztás
tapasztalatait értékelve a küszöbértéket 4%-ra csökkentse, elősegítve ezzel a napjainkra kialakult
pártstruktúrák megújulását, a sokszínű többpárti parlamenti demokrácia megerősítését és a
kétpárti polarizáltság feloldását . A javasolt módosítás ugyanakkor kellő mértékkel és a
rendszerváltozás során kialakult politikai konszenzus figyelembevételével tesz javaslatot a
választási küszöb csökkentésére .

Budapest, 2006 . június 27 .

Dr. Dávid Ibolya;,'
MDF
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