A világon egyedülálló, revolúciós választási és parlamenti reform, az egyenkénti
párthatalmak végleges megszüntetésére a kétkamarás parlamenti rendszer bevezetése
mellett:
A párt szó eredete a latin pars, - 'rész', 'osztás'. Tehát felossza az adott ország népességét,
választóit, mindezt teljesen aránytalanul, hiszen már 30-40 % os támogatással kormányzási
teljhatalmat nyerhet az adott párt. Ennek természetesen semmi köze a nép egészének vagy
túlnyomó többségének a képviseletéhez, hiszen a többi párt együttesen is egy jelentős
szavazóréteget képviselhet.
A parlamenti munka, a törvényhozások minden magyar ember érdeke, ezek nagymértékben
befolyásolják az ország működését. Ezért – a választópolgárok kiemelt felelősségeként – az
országgyűlési választásokat kötelezővé tesszük.
Megemeljük a parlamentbe való bejutás küszöbét 10% ra ami mindjárt a plafont is
jelentené. Minimum 4, maximum 6 párt jut be a választások alapján pl.28, 24, 16 és 11 % -al
a parlamentbe.
A 10% feletti érték törlődik, így az e küszöbön átlépő pártok egyenjogúan szerepelnének a
parlamenti törvényhozásban rangsorolás nélkül. Ők a min. 10% támogatottsággal
megszerezték a parlamentben való létjogosultságukat. A 10% ot egy olyan
támogatottságnak gondolunk, amely már (magyar viszonylatban) egy jelentős számú
népakaratot képvisel, melyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezekből a bejutott
pártokból áll össze a Kormányzótanács. Az egyetlen „jutalom” a legtöbb szavazatot
megszerző pártnak abban áll, hogy ők állíthatják a miniszterelnököt, jelen esetben a
kormányzótanács elnökét, de ebben a felállásban inkább reprezentatív szerepe lenne.
A párttámogatások %.os aránya továbbra is fontos tényező, mert ezek alapján lehet a 10 %
küszöböt átlépni vagy éppen – ha nincs meg a minimum 4 x 10 % os párt – annak
legmagasabb megközelítése, ami szinten a parlamentbe való bejutásra jogosít fel.
Ezenkívül a miniszteri posztok is az összes bejutott párt százalékos nagyságának arányában
történnek felosztásra.
Milyen effektet várhatunk el ettől a megoldástól?
Megszűnik a párthatalmi önkényesség, a bejutott pártok egymásra vannak utalva a
törvényhozásban az alsóház (szakterületi bizottság) bevonása mellett. Megszűnne az az

automatizálás, hogy egy nagy párt azt hiheti, hogy a „nép” kizárólag őket bízta meg a
kormányzási feladattal, hiszen vannak, voltak más pártok is, akikre szavaztak, így az ö
táboruk is kellő súllyal szóhoz juthat ezáltal.
A különféle meggyőződések jelenléte a politikában, ezek kölcsönös elfogadása lehetővé
teheti a társadalmi érdekek egyeztetését, a feszültségek csillapítását, az ellentétek békés
rendezését és összességében, az ország, a nép érdekét szolgáló intézkedések létrejöttét.
Megszűnne az a szituáció, hogy egy éppen csak bejutó mini párt (pl. az 5%-os a 25% os
ellen) képviselőjének javaslatát egy vállvonással elutasítják, mondván: mit akar ez a senki,
itt mi vagyunk azok, akik diktálnak.
Ha Magyarország és annak népének érdeke, és nem egy párthatalom autoriter, görcsös fel
és kiépítése a cél, akkor ezzel a modellel biztosítható, hogy valóban a népakarat valósuljon
meg. Ugyanakkor a választó biztos lehet abban, hogy – ellentétben a jelenlegi rendszerrel –
az általa megbízott párt érdemben részt vehet az ország irányításában.
Reformunk által minimum 4 millió (4 x 10% / párt) választópolgár lesz így képviselve a
parlamentben, de optimális esetben akár 7-8 millió magyar hallathatja hangját az
országgyűlési képviselők által.

Egy koalíció létrehozása nem lehetséges, hiszen ebben a felállásban okafogyott is lenne.
Minden párt a saját választói táborát képviseli.
Írásunk szerzői jogvédelem alatt áll, a „Magyar Alternatíva” tulajdona. Közlése, publikálása,
kizárólag a forrás megjelölésével engedélyezett. Minden jog fenntartva.

Ha nem lenne annyi 10%-os párt amennyi a parlamenti döntésekhez szükséges, úgy a
következő legmagasabb szavazatot elérő párt léphet fel. Induljunk ki abból, hogy jelenleg
200 képviselő intézi az ország ügyeit, ezt elosszuk 4 felé az 50-50 képviselőt jelent
pártonként. Amennyiben több mint négy párt jut be a 10% küszöb átlépésével úgy annyival
csökken a pártonkénti képviselők száma, hogy a mindenkori össz. 200 kijöjjön. Pl. ha öt párt
jut be, akkor csökken a pártonkénti képviselők száma 40-40 re.
Mi lesz a 2, 4, 7% os pártokkal?
Ők az „utánpótlás”. Érdemes új ötletekkel, gazdasági, szociális, környezetvédelmi témákkal
készülniük, hiszen a következő választásokon újra osszák a lapokat és egy passzív
kormányzótanácsi párt hamar kiesik a rostán.
Mi van, ha egymást blokkolják a pártok a törvényhozásban?
Itt él a 2/3 az összes párt között, példánknál maradva a négy pártból három egy ellen már
megszavazhat egy törvényt, vagy javaslatot. Ha pedig nem tudnak megegyezni (kettő, kettő
ellen) akkor két sikertelen egyezség után az alsó (szakcsoport) kamara veszi át az ügyet és
ők hozzák meg a döntést. Ők amúgy is be vannak vonva minden előterjesztésbe, mint
felügyeleti szerv.
Természetesen elvárjuk (kötelező) a pártonkénti 50 vagy 40 képviselő állandó jelenlétét a
parlamentben (munkaidő, fizetésért) Ezek alól csak a hivatalos fogadóórák lehetnek
kivételek, melyeken egy szoros választó-képviselő kapcsolatnak kell létrejönnie.
A Magyar Alternatíva garantálja, hogy – kormányzásra kerülése esetén – a két
halaszthatatlan törvényjavaslat elfogadtatása után (korrupciós ügyészség, NYUSZO) két
éven belül feloszlatja az országgyűlést és új választásokat ír ki az általunk kidolgozott
választási reform alapján.
És most az egészet sportnyelven, még egyszer:
A csapatok legjobb játékosai adják a válogatottat, melyek játékosai egyenlő erővel
küzdenek a csapat sikeréért. Közös feladatuk hogy a válogatottat minél magasabbra
emeljék a nemzetközi versenyben. Nagyon fontos tényező hogy a „sztárcsapatokból” érkező
játékosoknak ugyanakkora a szerepük, mint a tabella alsó rétegeiből beválogatott
játékosnak, hiszen ö is kiérdemelte a válogatottban való szereplést.
A csapatkapitány ugyanúgy dolgozik, mint a többi csapattárs, vitás kérdésekben ö a csapat
szószólója.
A második kamara szakmai tanácsa és a korrupcióellenes ügyészség (bíró és partjelző) ügyel
arra, hogy a „játékosok” a szabályokat betartva érjék el a sikereiket. Aki ezt nem tartja be,
azt kiállítják és nem csak egy „meccsre”……….

