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Emberi jogi, kisebbségi, civil -
és vallásügyi bizottságának

ajánlás a

az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójog i

reform előkészítéséről szóló 37/2010. (VL 16.) OGY határozat módosításáról
szóló H/3523. számú országgyűlési határozati javaslat

részlete s

vitájához

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság a

(továbbiakban : Emberi jogi bizottság) megvitatta az országgyűlési képviselők számának

csökkentéséhez szükséges választójogi reform el őkészítéséről szóló 37/2010 . (VI. 16.)

OGY határozat módosításáról szóló, H/3523. számon beterjesztett határozati javaslatot ,

továbbá az ahhoz benyújtott H/3523/1-3 . számú módosító javaslatokat .

Az Emberi jogi bizottság ülésén a Kormány képvisel ője nem volt jelen .

Megjegyzés : A határozati javaslat szövegéb ő l elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új

szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottu k
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a

módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról ne m

foglalt állást.
A nyelvhelyességi javaslatokat – a szavazás megkönnyítése érdekében – a szokásostól eltér ő módon

tesszük közzé az ajánlás végén .

Az Országgyű lés
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Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat

	

§-ainak,

	

illetve

	

a

	

§-ok bekezdéseinek
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszer űen
megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás

nélkül is .

A Házszabály 145 . § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .

Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ . 94 . §
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény határozati javaslattal nem érintett §-ár a
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94 . § (3) bekezdésében foglaltakkal .

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képvisel ő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszer ű
dönteni .

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására teszne k
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .

1. Balczó Zoltán, Dúró Dóra, Farkas Gergely és Novák El őd képviselő a
határozati javaslat 1. pontjában az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez
szükséges választójogi reform előkészítésérő l szóló 37/2010 . (VI. 16.) OGY határozat 1.
pontjának a következő módosítását javasolja:

"1 . Az Országgyűlés [felkéri az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrend i
bizottságot, hogy] az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szüksége s
választójogi reform előkészítésére [hozzon létre albizottságot] eseti bizottságot hoz létre . Az
[albizottság] eseti	 bizottság összetételét úgy határozza meg, hogy abban minden
országgyűlési képviselőcsoport képviselete biztosított legyen, és a kormánypárti
képviselőcsoportok, valamint az ellenzéki képvisel őcsoportok együttesen ugyanannyi
képviselővel rendelkezzenek (paritásos bizottság) ."

H/3523/3/1-2 . sz .

Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag
összefüggnek: 1 ., 3 .

Indokolás : Lásd a H/3523/3/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Novák Előd képviselő a határozati javaslat 1. pontjában az országgyű lési
képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítésérő l szóló
37/2010. (VI. 16.) OGY határozat 2. pontjának a következő módosítását javasolja :

/1 . Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi
reform előkészítéséről szóló 37/2010. (VI. 16.) OGY határozat (a továbbiakban : határozat) 2 .
pontja helyébe a következő rendelkezés lép : /
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"2. A választójogi reformot előkészítő albizottság legkésőbb 2011 . október 31-i g
készítsen törvényjavaslatot az országgyűlési képviselők választásának új szabályairól, amelyet
az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság - széles körű társadalmi vitát követően -
legkésőbb 2011 . december 31-ig terjesszen az Országgyű lés elé . A választójogi reformnak
arányos képviseletet eredményező választási rendszert kell megteremtenie, annak érdekében,
hogy az országgyűlési mandátumok aránya tükrözze a _pártlistákra leadott szavazatok arányát .
Negatív példaként meg kell vizsgálni az önkormányzati választási rendszer tavalyi, a győztes
mindent visz elvének irányába történt eltorzításának súlyos következményeit . Pozitív
példaként pedig a Németországban érvényben lév ő , az egyéni választókerületi rendszert
listával arányosító számítási módot kell megvizsgálni, melynek alkalmazásával a parlamenti
mandátumok aránya jobban tükrözné a társadalmi akaratot. A reformnak új rendszert kell
kidolgoznia a jelöltállításra, mivel az ajánlószelvényekkel rendszeresen visszaéléseket
követnek el, a gyűjtés a választópolgárok zaklatásával és gyakran jogosulatlan adatkezeléssel
jár. A választójogi reform előkészítése során megoldást kell találni a Kárpát-medencei, de
határon túli magyar állampolgárok szavazati jogának lehet őségére . "

Indokolás : Lásd a H/3523/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

3. Balczó Zoltán, Dúró Dóra, Farkas Gergely és Novák El őd képviselő a
határozati javaslat 1. pontjában az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez
szükséges választójogi reform előkészítésérő l szóló 37/2010. (VI. 16.) OGY határozat 2 .
pontjának a következő módosítását javasolja :

/1 . Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójog i
reform előkészítésérő l szóló 37/2010. (VI. 16.) OGY határozat (a továbbiakban: határozat) 2 .
pontja helyébe a következő rendelkezés lép :/

"2. A választójogi reformot el őkészítő [albizottság] eseti bizottság legkésőbb 2011 .
október 31-ig készítsen törvényjavaslatot az országgyűlési képviselők választásának új
szabályairól, amelyet [az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság] - széles körű
társadalmi vitát követően - legkésőbb 2011 . december 31-ig terjesszen az Országgy űlés elé. "

H/3523/3/1-2 . sz .
Megjegyzés : Az ajánlás következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmila g
összefüggnek : 1 ., 3 .

Indokolás : Lásd a H/3523/3/2 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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4. Novák Előd képviselő a határozati javaslat 1. pontjában az országgyű lési
képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform el őkészítésérő l szóló
37/2010. (VI. 16.) OGY határozat 2. pontjának a következő módosítását javasolja :

/1 . Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójog i
reform előkészítéséről szóló 37/2010. (VI. 16.) OGY határozat (a továbbiakban: határozat) 2 .
pontja helyébe a következő rendelkezés lép : /

"2. A választójogi reformot előkészítő albizottság legkésőbb 2011 . október 31-ig
készítsen törvényjavaslatot az országgyűlési képviselők választásának új szabályairól, amelyet
az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság - széles körű társadalmi vitát követően -
legkésőbb [2011. december 31-ig] 2012 . január 31-ig terjesszen az Országgyűlés elé . "

Indokolás : Lásd a H/3523/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2011 . június 20 .

dr. Lukács Tamás s.k. ,
az Emberi jogi, kisebbségi, civil- é s

vallásügyi bizottság elnöke
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