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a T/9080 . számon előterjesztett, A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.
évi XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2009 .
március 17-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Elő terjesztő képviselőjének a benyújtott
törvényjavaslathoz fűzött szóbeli indokolását . Az Elő terjesztő nem kívánta
különösebben ismertetni a törvényjavaslatot, mert hasonló javaslatok már voltak a z
Országgyűlés tárgysorozatában .

A vitában az ellenzék képvisel ői részéről elhangzott, hogy a benyújtot t
törvényjavaslat csak egy egyszerű kommunikációs trükk a Kormány részéről, csak el
kell olvasni és ez kiderül . Utaltak arra is, hogy a Fidesz hasonló javaslattal már többször
előállt, – bár egy más rendszerben – és többször le lettek szavazva .

Az MDF bizottsági képviselője elmondta, hogy nem ért egyet a kisebb parlamen t
választására vonatkozó javaslattal. Szerinte a benyújtott törvényjavaslat a
választókerületi aránytalanságot sem küszöböli ki . Ő inkább az összeférhetetlenség
szigorúbb szabályozásának a híve . E vélemény képviselője szerint is alkalmas a
törvényjavaslat az emberek manipulálására .

A vitában szóba került az MDF-SZDSZ javaslat is, amellyel kapcsolatban az
MDF frakció bizottsági tagja kijelentette, hogy az 2-2 képvisel ő javaslata, és nem a
pártok javaslata, illetve határozottan kijelentette, hogy nem az MDF frakció nyújtotta be .
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A többségi vélemény képviselője történelmi áttekintés nyújtott az előző
alkotmánymódosítási kísérletről, illetve a korábbi választójogi módosítási kavaslatokról .
Kihangsúlyozta, hogy a lényeges különbség az, hogy a Fidesz által benyújtott 200 fős
javaslat mögött nem volt utalás a választási rendszer reformjára, illetve arra, hogy a
Fidesz milyen választási rendszert képzelne el . Ez azzal a veszéllyel járt, hogy a z
alkotmánymódosítás elfogadása esetén nem lehetett volna választásokat tartani, mert a
két, egyébként 2/3-os törvény nem lett volna összhangban .

Vita bontakozott ki a vegyes, a listás és az egyéni választási rendszer el őnyeiről
és hátrányairól, illetve arról is, hogy a benyújtott javaslatok valóban arányosabb
képviseletet biztosítanának-e, illetve megtakarítást eredményeznének-e .

A vitában a két törvényjavaslat vitája összecsűszott annak ellenére, hogy
többször elhangzott, hogy az alkotmánymódosítás a kisebb létszámról, és nem konkré t
választójogi, tartalmi kérdésekrő l szól .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta (9 i, 8 n,

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában.
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Budapest, 2009 . március 17.
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