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Az Országgyű lés
, . .12010 . ( . . .) OGY HATÁROZATA

Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szüksége s
választójogi reform előkészítésérő l

Az Országgyű lés annak érdekében, hogy az országgy űlési képviselők száma az Alkotmányba n
meghatározott létszámra csökkenjen, a következ ő határozatot hozza :

1. Az Országgyű lés felkéri az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságot, hogy az
országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform
előkészítésére hozzon létre albizottságot . Az albizottság összetételét úgy határozza meg ,
hogy abban minden országgyű lési képviselőcsoport képviselete biztosított legyen, és a
kormánypárti képviselőcsoportok, valamint az ellenzéki képvisel őcsoportok együttesen
ugyanannyi képvisel ővel rendelkezzenek (paritásos bizottság) .

2. A választójogi reformot előkészítő albizottság legkésőbb 2011 . június 30-ig készítse n
törvényjavaslatot az országgyű lési képviselők választásának új szabályairól, amelyet az
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság — széleskörű társadalmi vitát követ ően
— legkésőbb 2011 . december 31-ig terjesszen az Országgy űlés elé .

3. Az országgyű lési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform
előkészítése során figyelemmel kell lenni a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési
képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról szóló 20/2010 . (II. 26.) OGY
határozatban foglalt elvekre és határid őkre is .

4. Ez az országgyű lési határozat a közzététele napján lép hatályba .

Indokolás

Az Országgyű lés, követve az Alkotmány módosítását, amely legfeljebb kett őszáz főben, illetve a
nemzeti és etnikai kisebbségeket képvisel ő legfeljebb tizenhárom főben határozza meg az
országgyű lési képviselők létszámát, az ehhez szükséges választójogi reform előkészítésére
albizottság felállítását tartja szükségesnek . Az albizottság létrehozására felkéri a választójog i
kérdésekben hatáskörrel rendelkező Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságot, amel y
tagjaiból — minden képvisel őcsoport részvételével — paritásos alapon működő bizottságot hoz
létre . Az albizottság összetételéből következik, hogy az Országgyűlés többsége nem akarja
rákényszeríteni akaratát az Országgyű lésben kisebbségben lév ő pártokra, mint ahogyan a kérdés
alapvető alkotmányos jelentősége miatt szükségesnek tartja az országgyűlési választásokon
jelöltet állítani kívánó parlamenti és parlamenten kívüli pártok, vagy más lehetséges jelöl ő
szervezetek bevonását is a törvényelőkészítés folyamatába .



Az Országgyű lés 2010. február 221 ülésnapján fogadta el a nemzeti és etnikai kisebbsége k
országgyűlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról szóló 20/2010 . (II . 26.) OGY
határozatát, amely rendelkezik az új választójogi szabályok megalkotása során követend ő
elvekről és határidőkről is. Ezeket a kötelezettségeket — bár az Országgy űlés a határozat
végrehajtására a Kormányt kérte fel — a választójogi reform bizottsági el őkészítése során is be
kell tartani .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Schmitt Pá l
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 87 . §-a alapján „Az
országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform
előkészítéséről” a következő határozati javaslatot kívánjuk benyújtani .
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