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A Házszabály 94.* (1) bekezdése és a 102.* (1) bekezdése alapján az egyes

törvények módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenl őség érdekében szóló

T/3066. számú törvényjavaslathoz az alább i

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 1.§-a a következőképpen módosul:

»1 • §

A választási eljárásról szóló 1997 . évi C. törvény 53 .§-a helyébe a következő lép:

A lista bejelentés e

53 . § (1) A listát a listaállításhoz szükséges számú jelölt, illetőleg lista bejelentését vagy
nyilvántartásba vételét igazoló, az 55 . § (1) bekezdése szerint kiállított igazolás átadásával
kell bejelenteni .
(2) Az 52. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a listán szereplő jelöltekre is alkalmazni kell .
(3) A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhet ő
mandátumok száma. A listán szereplő jelöltek sorrendjét - (4) bekezdésben foglaltak
figyelembe vételével - a jelölő szervezet határozza meg [annak figyelembe vételével, hogy
az egyik nem képviselőjét minden esetben a másik nem képvisel ője kövesse] . A listát
bejelentése után nem lehet módosítani . Ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán
soron következő , vele megegyező nemű jelölt lép.
(4) A listán szereplő jelöltek sorrendjét úgy kell meghatározni, hoy a törvény kihirdetését
követő első országgyűlési választásokon és azt követően minden három jelöltből legalább
egy, a második országgyű lési választásoktól pedig minden második jelölt ellenkez ő nemű
legyen.



INDOKOLÁS :

Az eredeti javaslatban foglaltak megvalósítása néhány év alatt nem lehetséges, ahho z

egy általános szemléletváltás szükséges . Ennek fokozatos kialakulása biztosítja a

törvényjavaslatban foglalt célok maradéktalan megvalósítását .

A javaslat szerint 2010-es választások során 33, majd 2014-ben a végleges 50%-os arán y

felállítása biztosítja azt, hogy a pártszervezetek el őkészülhessenek felelős női politikusok

parlamentben való szereplésének felkészítésére.

A magyarországi pártok gyakorlatává vált, hogy jelöltjeik jelöltté válásának kimondatlan

feltétele a pártban eltöltött néhány éves politikai tapasztalat megszerzése. Ezen

méltányolható feltétel biztosítja az országgy űlési képviselőség maradéktalan ellátásához

szükséges politikai kapcsolatrendszer és tapasztalat meglétét.

Budapest, 2007 . november 13 .
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