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Bizottsági módosító javaslat

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alkotmányügyi bizottság a Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az
országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló
szóló, T/9057 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosítójavaslatot

terjeszti elő .

A törvényjavaslat 6 .§-a és az azt követő Melléklet maradjon el:

[ 6 .§

A/változat

(1) E törvény a kihirdetését követően tartandó általános országgyű lési képvisel ői választások
kitűzésének napján lép hatályba.

(2) Az egyéni választókerületek területi beosztását, sorszámát és székhelyét az Országgyűlés
külön törvényben állapítja meg .

(3) E törvény hatálybalépésével hatályát veszti a Vjt . 9.§-a, az 52.§ b), c) és d) pontja, valamint a
2. sz., 3. sz. és 4 . sz. melléklete, valamint az országgy űlési egyéni és területi választókerületek
megállapításáról szóló 2/1990. (I. 11.) MT rendelet.

B/1 változat

Nincs 6.*

B/2 változat

(1) E törvény a kihirdetését követően tartandó általános országgyű lési képvisel ői választások
kitűzésének napján lép hatályba .

(2) E törvény hatálybalépésével a Vjt . 1. sz. melléklete helyébe az e törvény mellékletével
megállapított szövegű Melléklet kerül.

(3) E törvény hatálybalépésével hatályát veszti a Vjt . 9.§-a, 46.§-a, valamint a 2 . sz., 3 . sz. és 4 .
sz. melléklete, valamint az országgyű lési egyéni és területi választókerületek megállapításáról
szóló 211990. (I . 11 .) MT rendelet.]



[B/2 változat
Melléklet a 2009. évi . . .. törvényhez

„Melléklet
az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989 . évi XXXIV . törvényhez

A választókerületenként a megszerezhető mandátumok száma :

Régió neve
mandátumo k

száma

Dél-alföldi Ré ió 27

Dél-dunántúli Régió 19

Észak-alföldi Régió 30

Észak-magyarországi Régió 25

Közép-dunántúli Régió 22

Közép-magvarországi Régió 57

Nyugat-dunántúli Régió 20"
l

INDOKOLÁS

A korábbi ötpárti egyeztetések során a törvényjavaslat B/1 . változatával kapcsolatban több párt i s

jelezte támogató álláspontját . Ennek értelmében — a már benyújtott módosító javaslatokr a

figyelemmel — szükséges a törvényjavaslat teljes 6 . §-ának és a B/2. változathoz készített

mellékletnek az elhagyása .

Budapest, 2009. november 16 .

Dr. Csiha Judit
elnök
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