
országgyűlési képviselő

Módosító iavaslat

Dr. Kövér Lászl ó
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az országgyűlési
képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítéséről szóló
37/2010 . (VI. 16.) OGY határozat módosításáról szóló H/3523. számon benyújtott határozati
javaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

I . A határozati javaslat 1 . pontja a következők szerint módosul :

„1 . Az Országgyűlés [felkéri az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságot,
hogy] az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform
előkészítésére [hozzon létre albizottságot] eseti bizottságot hoz létre . Az [albizottság] eseti
bizottság összetételét úgy határozza meg, hogy abban minden országgy űlési képviselőcsoport
képviselete biztosított legyen, és a kormánypárti képvisel őcsoportok, valamint az ellenzéki
képviselőcsoportok együttesen ugyanannyi képvisel ővel rendelkezzenek (paritásos
bizottság) . ”

II . A határozati javaslat 2 . pontja a következők szerint módosul :

„2. A választójogi reformot előkészítő [albizottság] eseti bizottság legkésőbb 2011 . október 31-ig
készítsen törvényjavaslatot az országgyűlési képviselők választásának új szabályairól, amelyet [az
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság] - széleskörű társadalmi vitát követően -
legkésőbb 2011 . december 31-ig terjesszen az Országgyű lés elé.”



Indokolás

Az új választójogi törvény megalkotása jelen Országgy űlés egyik legfontosabb feladata, mel y
komoly előkészületet, alaposságot és körültekintést igényel, hisz eredménye hosszútávo n
meghatározhatja a demokratikus rendszer működési kereteit . Ennek a súlynak megfelelő
keretet nem egy albizottság, hanem sokkal inkább egy eseti bizottság biztosít . Ez abból a
szempontból is indokolt, hogy ily módon minden frakció az erre a feladatra legfelkészülteb b
szakembereit tudja delegálni a bizottságba, így garantálva azt, hogy a lehet ő legátgondoltabb
törvényjavaslat szülessen meg.

Budapest, 2011 . június 14 .
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