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Módosító iavasla t
Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az országgyű lési
képviselők választásáról szóló T/5006 . számú törvényjavaslathoz az alábbi, egymással
összefüggő

módosító javaslato t
terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 1-9. § - az 1-6. alcímek címével együtt - a következők szerint módosul:

[1 . Értelmező rendelkezése k
1 . § E törvény alkalmazásában :
lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény
szerinti lakóhely, lakóhellyel nem rendelkező állampolgár esetében a tartózkodási hely .
párt : a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény alapján létrehozott é s
nyilvántartásba vett szervezet .
2 . A választójo g
2. § (1) A választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul .
(2) Az országgyűlési képvisel ők választásán a névjegyzékben szerepl ő választópolgáro k
gyakorolhatják választójogukat .
3. Az országgyű lési képviselők szám a
3. § (1) Az országgyű lési képviselők száma százkilencvenkilenc .
(2) Százhat országgyűlési képvisel őt egyéni választókerületben, kilencvenháro m
országgyű lési képviselőt országos listán választanak.
4. Az egyéni választókerülete k
4. § (1) Minden egyéni választókerületben egy országgy ű lési képviselő választható .
(2) Az egyéni választókerületeket úgy kell kialakítani, hog y
a) azok ne lépjék át a megyehatárokat, valamint a főváros határát ;
b) azok összefüggő területet alkossanak.
c) a választásra jogosultak száma megközelít ően azonos legyen .
(3) A település két vagy több egyéni választókerületre osztható, ha a választásr a

jogosultak száma meghaladja az egyéni választókerületek választásra jogosultjainak átlago s
számát.

(4) Az egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma az egyén i
választókerületek választásra jogosultjainak országos számtani átlagától tizenöt százalékná l
nagyobb mértékben - a földrajzi, nemzetiségi, történelmi, vallási és egyéb helyi sajátosságokat ,
valamint a népességmozgást is figyelembe véve - kizárólag a (2) bekezdés a) és b) pontjába n
foglaltak érvényesülése érdekében térhet el .

(5) A megyékben és a fővárosban az egyéni választókerületek számát e törvény I . számú
melléklete, sorszámát, székhelyét és területi beosztását a 2 . számú melléklete tartalmazza .
(6) Ha a (4) bekezdésben foglalt eltérés a népességmozgás következtében meghaladja a

húsz százalékot, az Országgyűlés e törvény 2. számú mellékletét módosítja. Az általános
országgyűlési választást megelőző év első napja és az általános országgyűlési választás

befejezése közötti időben nem kerülhet sor a 2. számú melléklet módosítására.
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(7) Amikor az Országgyűlés a megyehatárok, vagy a főváros határána k

megváltoztatásáról dönt, egyidej űleg gondoskodik az egyéni választókerületek határaina k

megváltoztatásáról .
5 . Egyéni választókerületi jelölt állítás a
5. § (1) Az egyéni választókerületben képvisel őjelöl t
a) párt jelöltjeként, vagy
b) független jelöltként indulhat.
(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat.
(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést .
6 . § (1) Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ezerötszáz, az adott egyén i
választókerület névjegyzékében szerepl ő választópolgár ajánlása szükséges.
(2) Minden névjegyzékben szereplő választópolgár csak egy egyéni választókerület i

jelöltet ajánlhat, és csak abban az egyéni választókerületben, amelyben a lakóhelye van.
(3) Aki egy jelöltet több ajánlással támogat, vagy aki több jelöltre ad le ajánlást, annak a
már jogerősen nyilvántartásba vett jelöltre leadott ajánlása kivételével — valamennyi

ajánlása érvénytelen .
6 . Országos lista állítás a
7. § Országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható.
8 . § (1) Pártlistát az a párt állíthat, amely — legalább kilenc megyében és Budapesten —

legalább huszonhét egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított .
(2) Két vagy több párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján — ugyanazo n

pártok részvételével — közös pártlistát állíthat .
(3) Egy párt csak egy — önálló vagy közös — pártlista állításában vehet részt .
(4) Pártlistán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint az országos listá n
megszerezhető mandátumok száma.
9 . § (1) Az országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát állíthat .
(2) A nemzetiségi lista állításához a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként

szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása, de legfeljebb ezerötszáz ajánlá s

szükséges .
(3) A nemzetiségi listán a névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgárakén t

szereplő választópolgár lehet jelölt .
(4) A nemzetiségi listán legalább három jelöltnek kell szerepelnie.
(5) Két vagy több országos nemzetiségi önkormányzat nem állíthat közös nemzetiség i

listát.]"

„1 . Aválasztó iog

1. § A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkez ő minden nagykorú magyar
állampolgárt megillet az ajog, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó é s
választható legyen.

2. § Nincs választójoga annak, aki jogerős ítélet alapján a cselekvőképességet korlátozó
vagy kizáró gondnokság, illető leg a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll ,

szabadságvesztés	 büntetését	 vagy	 büntetőeljárásban	 elrendelt	 intézeti

kényszergyógykezelését tölti .

3 . § A választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul .

2. A választásirendszer

4. § (1) Az országgyűlési képviselők száma - a kedvezményes kisebbségi mandátumo k

nélkül - százkilencvennyolc .

(2)Kilencven országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, hetvennvolca t

országos listán választanak . Az egyéni választókerületben mandátumot el nem ért ,
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országosan összesített töredékszavazatok alapján további harminc kompenzáció s
mandátum kerül betöltésre .

3 Azok a társadalmi szervezetek amel ek a kisebbsé i önkormán zati képviselők
választásán jelöltet 	 állíthatnak (a továbbiakban: kisebbségi jelölő szervezet)e
törvényben foglalt feltételekkel kedvezményes kisebbségi mandátumot szerezhetnek . Az
így megszerezhető mandátumok száma a tizenhármat nem haladhatja meg .

(4) A kisebbségi jelölő szervezetekre - e törvényben foglalt eltérésekkel - a pártokr a
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni .

(5) Az országgyűlési képviselők jogai és kötelezettségei azonosak .

3. A felölés

5. § (1) Az egyéni választókerületben a választópolgárok és azok a társadalmi
szervezetek, amelyek megfelelnek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló
törvény rendelkezéseinekja továbbiakban : párt) - a (2) bekezdésben foglalt feltételekke l
- jelölhetnek. Két vagy több párt közösen is jelölhet .

(2) Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább hétszázötven választópolgárna k
az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges . A választópolgár csak egy egyéni
választókerületi jelöltet ajánlhat és csak abban az egyéni választókerületben, amelyben a
lakóhelye van .

(3) Az országos listán pártok jelölhetnek . Az a párt állíthat országos listát, amely
legalább huszonhárom egyéni választókerületben jelöltet állított .

(4) Kisebbségi jelölő szervezet csak olyan választópolgárt jelölhet, aki a kisebbség i
önkormányzati képviselők választásán választójoggal rendelkezik, és a kisebbségi jelölő
szervezet által képviselt nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozik . Kisebbségi jelölő
szervezet akkor állíthat országos listát, ha legalább öt egyéni választókerületben jelölte t
állított .

(5) A pártok közös egyéni választókerületi jelölés alapján - ugyanazon párto k
részvételével - közös országos listát állíthatnak . Közös országos listát azok a pártok
állíthatnak, amelyek legalább negyvenhat egyéni választókerületben közös jelölte t
állítottak. Az önálló vagy közös országos listák kapcsolhatók. Kisebbségi jelöl ő
szervezetek közös listát nem állíthatnak, illetve országos listáikat nem kapcsolhatják .

(6) Az országos listán háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhet ő
mandátumok száma. Ha a bejelentett jelöltek száma kevesebb, mint a lista által elér t
mandátum száma, akkor a ki nem adható mandátum betöltetlen marad .

!7) Ugyanaz a személy egyidejűleg egy egyéni választókerületben, és egy orszá os
listán lehet jelölt. Párt által egyéni választókerületben jelölt személy csak ugyanazo n
párt országos listáján szerepelhet. Amennyiben a jelölt az egyéni választókerületbe n
mandátumot szerez,ő t az országos listáról törölni kell .

(8) Ha a listáról a jelölt kiesik, helyébe a listán soron következő jelölt lép .

(9) Ugyanazon párt egy választókerületben csak egy jelöltet állíthat .

4. A választás eredményének megállapítás a
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6.§ (1) Az egyéni választókerületben az els ő választási fordulóban az a jelölt lesz
országgyűlési képviseld, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta, feltéve, hogy a
szavazáson a választókerület választópolgárainak több mint a fele szavazott .A
választópolgár egy jelöltre szavazhat .

(2)	 Ha	 az	 első 	 választási	 fordulóban	 nem	 szavazott	 a	 választókerület
választópolgárainak több mint a fele, (a továbbiakban: érvénytelen választási forduló)a
második választási fordulóban

a) mindazok a jelöltek indulhatnak, akik az els ő fordulóban indultak ;

b) képviselő az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta, feltéve, hogy a
szavazáson a választókerület választópolgárainak több mint az egynegyede szavazott .

(3) Ha az első választási fordulóban a választókerület választópolgárainak több minta
fele szavazott ugyan, de a legtöbb érvényes szavazatot kapott jelöltek közöt t
szavazategyenlőség alakul ki, (a továbbiakban : eredménytelen választási forduló)a
második választási fordulóban

a) azok a jelöltek indulhatnak, akik között az els ő fordulóban szavazategyenlőség
alakult ki;

b) képviselő az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta, feltéve, hogy a
szavazáson a választókerület választópolgárainak több mint az egynegyede szavazott .

(4) Ha a második választási fordulóban szavazategyenl őség alakul ki a legtöbb érvényes
szavazatot kapott jelöltek között, a mandátumot a legtöbb érvényes szavazatot kapot t
felöltek között sorsolással kell kiosztani . Ha az első választási forduló eredménytele n
volt, és a legtöbb érvényes szavazatot kapott jelöltek közül bármelyik időközben
visszalép, vagy egyébként kiesik, a mandátumot az egyedül maradt jelölt szerzi meg .

0) Ha az egyéni választókerületben a választás els ő vagy második fordulóját azért nem
lehetett megtartani, mert nem volt jelölt, id őközi választást kell tartani (9 .§) .

7. § (1) Országos listán a pártok ielöltiei a leadott szavazatok arányában - e törvén y
mellékletében írt számítási mód alapfán - a listán szereplő sorrendben jutnak
mandátumhoz, feltéve, hogy a választópolgároknak több mint a fele szavazott.A
választópolgár egy listára szavazhat .

(2) Ha az első választási forduló érvénytelen, mert azon a választópolgároknak töb b
mint a fele nem vett részt, a második választási fordulóban mindazon országos listá k
indíthatók, amelyek az els ő fordulóban indultak. Agártok jelöltjei a leadott szavazato k
arányában - e törvény mellékletében írt számítási mód alapján - a listán szereplő
sorrendben jutnak mandátumhoz, feltéve, hogy a választópolgároknak több mint a z
egynegyede szavazott .

(3) Ha az (1)-(2) bekezdés szerinti számítást követően betöltetlen mandátum maradna,
akkor az a lista is mandátumot szerez, amely az egy mandátum megszerzéséhe z
szükségesnél egyébként kevesebb, de annak kétharmadánál több szavazatot kapott .
Több ilyen lista közül a mandátumot az szerzi meg, amely sorrendben a legtöbb
szavazatot kapta. Ha a számítás elvégzése után üres mandátum marad, akkor ezzela
mandátummal a kompenzációs mandátumok száma növekszik.

(4) Kisebbségi jelölő szervezet országos listája mandátumot szerez, ha az eg y
mandátum megszerzéséhez szükséges szavazat egyharmadánál több szavazatot kapott .
További mandátum megszerzéséhez annyi szavazatra van szükség, amennyi egy
mandátum megszerzéséhez szükséges . A kisebbségi _jelölő szervezet országos listán
szerzett mandátuma nem csökkenti a pártok által megszerezhet ő mandátumok számát,
azzal az országgyűlési képviselők száma megnő (kedvezményes kisebbségi mandátum) .
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(5) A (3) bekezdés szerinti mandátumszerzés esetén az egy mandátum megszerzéséhe z
szükséges és a ténylegesen elért szavazatszám különbséfét le kell vonni a pár t
országosan összesített töredékszavazatainak számából .

(6) Az (1)-(3) bekezdésben említett esetben sem kap mandátumot a lista, ha az alább i
feltételeknek nem tesz eleget :

a) az önálló lista nem kap mandátumot, ha az érvényes szavazatok több mint öt
százalékát nem érte el ,

b) a közös lista, illető leg a kapcsolásban részt vev ő listák nem kapnak mandátumot, ha
az érvényes szavazatoknak legalább tíz százalékát, kett őnél több párt által állított közös ,
illető leg kapcsolt lista esetében legalább tizenöt százalékát együttesen nem érték el .

(7) Azok a pártok, amelyek országos listáikat kapcsolják, a kapcsolásban részt vev ő
listákra leadott összesített szavazatok arányában, a lista sorszáma szerinti sorrendbe n
szereznek mandátumot .

(8) Ha két vagy több párt azonos számú szavazatot ért el, és ezzel a szavazatszámma l
mandátumhoz jutnának, de az országos listán megszerezhet ő mandátumok szám a
kevesebb, mint az azonos szavazatot elért pártok száma, akkor a lista sorszáma szerint i
sorrendben kell elosztani a mandátumokat .

8.§ (1) Az országos listán mandátumot szerz ő pártok az országosan összesített
töredékszavazataik arányában - e törvény mellékletében írt számítási mód alapján=
további, kompenzációs mandátumokat szereznek . A kompenzációs mandátumot a párt
által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi
meg. Kompenzációs mandátumot egyéni választókerületi jelölt is megszerezhet .

(2) Töredékszavazatnak minősülnek az egyéni választókerületben a választás első
érvényes fordulójában az olyan pártjelöltekre leadott szavazatok, amelyekkel a választás
egyik fordulójában sem szereztek mandátumot .

(3) Közös országos listát állító pártok, vagy azok a pártok, amelyek országos listáika t
kapcsolják,	 önálló	 vagy	 közös	 egyéni	 választókerületi	 jelöltjeikre	 leadott
töredékszavazataik összesített számának arányában szereznek mandátumot. Azoka
pártok, amelyek országos listáikat kapcsolják, a kapcsolásban részt vev ő lista sorszáma
szerinti sorrendben szereznek kompenzációs mandátumot . Önálló országos listát állító
pártok közös egyéni választókerületi jelöltjeire leadott töredékszavazatai az érintet t
pártok által - országosan egységesen - előzetesen meghatározott arányban kerülnek
felosztásra .

5. Időközi választás

9. § (1) Az egyéni választókerületben, ha a választás második fordulója is érvénytelen ,
illetőleg, ha az egyéni választókerületi képviselői megbízatás megszűnt, időköz i
választást kell tartani .
(2) Az időközi választásra az általános választás szabályait kell értelemszer űen
alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy akkor érvényes az első választási forduló, haa
szavazáson a választókerület választ polf_árainak több mint egyharmada szavazott, a
második választási forduló pedig a szavazásban részt vev ők számától függetlenül
érvényes.
(3)Az időközi választás eredménye nem érinti a kompenzációs mandátumokat .
(4) Az országos listán mandátumhoz jutott képvisel ő megbízatásának megszűnése
esetén a mandátumot - a listán eredetileg is szerepl ő jelöltek közül - a párt által
megnevezett, ennek hiányában a listán soron következ ő jelölt szerzi meg .
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(5) A megüresedett kompenzációs mandátumot a _párt által megnevezett, ennek
hiányában az országos listán soron következőjelölt szerzi meg."

2. A törvényjavaslat 10-12. §-a a következők szerint módosul:

„[10. §
(1) Egy személy csak egy országos listán fogadhat el jelölést.
(2) Párt által egyéni választókerületben jelölt személy csak ugyanazon párt pártlistájá n
szerepelhet.
(3) Ha az országos listáról egy jelölt kiesik, helyére az országos listán soron következő

jelölt lép.
7. A szavazás
11. § Az országgyű lési képviselők választása egyfordulós .
12. § (1) A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgá r
a) egy egyéni választókerületi jelöltre és
b) egy pártlistára szavazhat.
(2) A magyarországi lakóhellyel rendelkez ő , névjegyzékben nemzetiségi

választópolgárként szereplő választópolgá r
a) egy egyéni választókerületi jelöltre é s

b) nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat .
(3) A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára
szavazhat .]”

„6. Záró rendelkezése k

10.§ Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy az egyéni választókerületek sorszámá n
székhelyét és területét megállapítsa .

11 .	 (1) Ez a törvény a kihirdetését követő általános országgyűlési képviselő i
választások kitűzésének napján lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az országgyű lési képviselők
választásáról szóló 1989 . évi XXXIV. törvény.

12. § A választási eljárásról szóló 1997 . évi C. törvény 88 . §-a helyébe a következő
rendelkezés lép :

„88 . § Az egyéni választókerületek kialakításának elvei :

a) az egyéni választókerület a főváros, megye területén belül van .,

b) a települési önkormányzat egész területe az egyéni választókerületen belül van ;a
fővárosban az egyéni választókerület két vagy több fővárosi kerületi önkormányzat
területére is kiterjedhet ; a fővárosi kerület és a megyei _jogú város két vagy több egyéni
választókerületre is osztható ,

c) az egyéni választókerület székhelye - lehet őség szerint - városban van,

d) a város és vonzáskörzete egy választókerületet is alkothat ,

e) az egyéni választókerületekben a választásra jogosultak száma a lehet ő legkisebb
mértékben térjen el egymástól .”

3. A törvényjavaslat 8-11 . alcíme elmarad:

„[8. A választás eredményének a megállapítás a
13 . Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyű lési képviselő , aki a

legtöbb érvényes szavazatot kapta .
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14. (1) Nem szerezhet mandátumot az a pártlista, amely a pártlistákra és a
nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább öt százalékát nem érte el .

(2) A közös pártlista nem szerezhet mandátumot, ha a pártlistákra és a
nemzetiségi listák a leadott összes érvényes szavazat legalább tíz százalékát, kett őnél
több párt által állított közös pártlista esetében legalább tizenöt százalékát nem érte el .

(3) Nem szerezhet mandátumot az a nemzetiségi lista, amely a 16 . § d) pontja
szerint megállapított kedvezményes nemzetiségi mandátum megszerzéséhez szüksége s
szavazatszámot nem érte el.

15. § (1) Töredékszavazatnak min ősül az egyéni választókerületbe n
a) a mandátumot nem szerző jelöltre leadott szavazat, valamint
b) a mandátumot szerz ő jelölt szavazataiból a második legtöbb szavazatot elér ő

jelölt eggyel
növelt szavazatainak kivonása után fennmaradó szavazatszám .
(2) Ha az egyéni választókerületben a legtöbb szavazatot két vagy több jelölt

egyenlő
szavazatszámmal szerzi meg, töredékszavazatnak min ősül az adott egyéni

választókerületben minden egyéni választókerületi jelöltre leadott szavazat .
(3) Az önálló pártlista töredékszavazatainak a párt önálló egyéni választókerületi

jelöltjeinek töredékszavazatai számítanak .
(4) A közös pártlista töredékszavazatainak a pártlista állításában részt vevő

pártok közös — ugyanazon pártok részvételével állított — egyéni választókerület i
jelöltjeinek

töredékszavazatai számítanak .
(5) Az a párt, amelyik a pártlistás szavazataival nem éri el a 14 . § (1) és (2)

bekezdésében meghatározott százalékot
a) elveszti az egyéni választókerületekben elért töredékszavazatait,
b) nem szerez mandátumot az országos listán.
16. § Az országos listáról megszerezhető mandátumokat a következő eljárás

szerint kell kiosztani :
a) a 14.* (1) és (2) bekezdése alapján mandátumszerzésre jogosult pártlistá s

szavazatainak számához a 15 .§-ban foglaltak alapján hozzá kell adni az adott párt
töredékszavazatait (a továbbiakban : pártlistára jutó szavazatok száma) ,

b) a pártlistákra jutó szavazatok számát össze kell adni (a továbbiakban : összes
pártlistás szavazat) ,

c) az összes pártlistás szavazatot és a nemzetiségi listákra leadott szavazatoka t
össze kell adni

(a továbbiakban: összes országos listás szavazat) ,
d) az összes országos listás szavazatot el kell osztani az országos listán kiosztható,

a 3. § (2) bekezdésében meghatározott mandátumok számával és az eredményt továb b
kell osztani néggyel. Az így kapott hányados egész része a kedvezményes nemzetiség i
mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszám (a továbbiakban : kedvezménye s
kvóta),

e) ha egy adott nemzetiségi listára jutó szavazatok száma nagyobb vagy egyenl ő,
mint a kedvezményes kvóta, az adott nemzetiség kap egy kedvezményes mandátumot .
Egy

nemzetiségi lista egy kedvezményes mandátumot kaphat . Az országos listán
megszerezhető 3. § (2) bekezdésében meghatározott mandátumok számát csökkenten i
kell a kiosztott kedvezményes mandátumok számával .

fi az e) pontban leírt eljárás után megmaradt mandátumokat
fa) a 14. § (1) és (2) bekezdése alapján mandátumszerzésre jogosult párt listáj a

között, é s
fb) az olyan, kedvezményes mandátumot szerzett nemzetiségi lista között - amely
nemzetiségi listára leadott szavazatok száma eléri a 14. § (1) bekezdésben

meghatározott
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százaléknak megfelelő szavazatszámot - kell kiosztani .
g) az]) pont szerinti mandátumok kiosztása a következ ő eljárás szerint történik :
ga) Össze kell állítani egy táblázatot, amelynek első sorát a pártlistákra jutó

szavazatok
száma, illetve a nemzetiségi listákra leadott - a kedvezményes kvótával

csökkentett -
szavazatok száma (a továbbiakban : szavazatok) képezik. Minden pártlista, illetve

nemzetiségi lista szavazatai alatt képezünk egy számoszlopot, amelynek els ő száma az
adott lista szavazatainak a fele, a következő szám a harmada, a negyede stb.

gb)A táblázat segítségével történik a mandátumok kiosztása . Meg kell keresni a
táblázatban előforduló legnagyobb számot . Amelyik lista számoszlopában találjuk me g
azt, az a lista kap egy mandátumot . Ezt követően meg kell keresni a következő
legnagyobb számot. Amelyik lista oszlopában találjuk meg azt, az a lista kap egy
mandátumot. Ezt az eljárást folytatjuk, míg az összes mandátum kiosztásra nem kerül .

gc) Ha a táblázatban több lista alatt egyenl ő számok vannak, és ezzel a
szavazatszámmal mandátumhoz jutnának, de a megszerezhet ő mandátumok száma
kevesebb, mint az azonos szavazatot elért listák száma, akkor a lista sorszáma szerinti
sorrendben kell kiosztani a mandátumokat .

17. § (1) A pártlista által megszerzett mandátumokat a jelöltek a pártlistá n
elfoglalt helyük sorrendjében szerzik meg.

(2) Az egyéni választókerületben mandátumotszerz ő jelöltet a pártlistáról töröln i
kell .

(3) Ha a pártlistáról a jelölt kiesik, helyébe a pártlistán soron következő jelölt lép.
(4) Ha a pártlistán kevesebb jelölt van, mint a lista által megszerzett

mandátumok száma, aki nem osztott mandátum betöltetlen marad .
9. Nemzetiségi szószóló
18. § (1) A nemzetiségi listát állító, de azon mandátumot nem szerző nemzetiséget

nemzetiségi szószóló képviseli az Országgyűlésben.
(2) A nemzetiségi szószóló a nemzetiségi listán els ő helyen szereplő jelölt lesz .
10. A megüresedett mandátum betöltés e
19. § (1) Az egyéni választókerületben id őközi választást kell tartani, h a
a) a választáson nincs jelölt ,
b) a legtöbb szavazatot két vagy több jelölt egyenl ő szavazatszámmal szerzi meg,
c) a megválasztott egyéni választókerületi képvisel ő megbízatása megszűnik.
(2) Az időközi választást a megelőző általános választásokon alkalmazot t

választókerületi beosztás szerint kell megtartani .
20. § (1) Az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának

megszűnése esetén a mandátumot — az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek
közül — a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiség i
önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következ ő
jelölt szerzi meg .
(2) Ha az országos listán nincs több jelölt, a mandátum betöltetlen marad .

11 . Záró rendelkezések
21. § Ez a törvény 2012. január 1 . napján lép hatályba .
22. § E törvénynek a más jogszabályban alkalmazandó rövidítése : „Vjt.” .
23. § (1) E törvény elfogadását követ ő helységnév, közterület elnevezés, helyrajzi szám –

és házszámváltozás esetében a 2. számú mellékletben szereplő választókerületek terület i
beosztása változatlan marad .

(2) E törvény 2 . számú mellékletének a 4. § (6) bekezdés szerinti módosításakor az eltéré s
mértéke a módosítást megel őző általános országgyűlési választáson választásra

jogosultak számához viszonyítva kerül megállapításra .
24. § E törvény rendelkezéseit - a 19 . § (2) bekezdés kivételével - első alkalommal a

hatálybalépését követő általános országgyűlési választásokon kell alkalmazni .
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25.§ (1) Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989 . évi XXXIV. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni az e törvény hatálybalépését követő általános országgyűlési
választások kitűzéséig.

(2) Az e törvény hatálybalépését követő általános országgyűlési választások kitűzéséig
csak annak van választójoga, aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik.

26. § E törvény az Alaptörvény XXIH. cikk (4) bekezdése és 2 . cikk (1) és (2) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.

27. § Hatályát veszti
a) az országgyű lési képviselők választásáról szóló 1989 . évi XXXIV. törvény,
b) az országgyű lési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény

módosításáról és kiegészítésérő l szóló 1994. évi HI . törvény ,
c) a választási eljárásról szóló 1997. évi C . törvény 160 . §-a.] "

4. A törvényjavaslat 1-2. melléklete elmarad:
(terjedelmi okokból nem közöljük)

számú melléklet a 2011. évi . . . törvényhez
Az egyéni választókerületek száma a megyékben és a fővárosba n

2. számú melléklet a 2011. évi . . . törvényhez
Az egyéni választókerületek sorszáma, székhelye és területi beosztása]"

5. A törvényjavaslat a következőmelléklettel egészül ki:

„Melléklet a 2011 . évi. ..törvényhez

Aszavazatösszesítés és aválasztásieredménymegállapításánakszámítási módja
I . Egyéni választókerület
1. Érvényes és érvénytelen választási forduló :
a) Ervényes első választási forduló
Ervényes az első választási forduló, ha a szavazáson a választásra jogosult
választópolgároknak több mint a fele szavazott .
b) Ervénytelen első választási forduló
Érvénytelen az első választási forduló, ha a szavazáson a választásra jogosultak fele, vag y
ennél kevesebb választópolgár szavazott .
c) Ervényes második választási fordul ó
Ervénytelen vagy eredménytelen első választási fordulót 1- 1/b) és 2/b) pont] követő
második	 választási	 forduló	 akkor érvényes,	 ha	 a	 szavazáson	 részt	 vett	 a
választópolgároknak több mint az egynegyede .
d) Ervénytelen második választási forduló
Ervénytelen vagy eredménytelen els ő választási fordulót [1/b) és 2/b) pond követő
második választási 	 forduló	 érvénytelen,	 ha	 a szavazáson nem vett részta
választópolgároknak több mint az egynegyede .
2. Eredményes és eredménytelen választási forduló :
a) Eredményes első választási forduló
Eredményes az az érvényes első választási forduló [l/a) pont], amelyen a legtöb b
szavazatot elért jelöltek eltér ő számú szavazatot kaptak .
b) Eredménytelen első választási forduló
Eredménytelen az az érvényes első választási forduló [1/a) ponti, amelyen a legtöbb
szavazatot elért jelöltek azonos számú szavazatot kaptak . _
c) Eredményes második választási fordul ó
Eredményes az az érvénytelen vagy eredménytelen els ő választási fordulót fl/b) és 2/b)
pont] követő második érvényes választási forduló, amelyen a legtöbb szavazatot elért
jelöltek eltérő számú szavazatot kaptak .
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d) Eredménytelen második választási forduló
Nincs. 16. § (4) bekezdésl_
Egyéni választókerületben országgyűlési kiviselő az a jelölt lesz, aki az érvényes
választási fordulóban a legtöbb szavazatot kapta .
II . Országos lista
1.Érvényes és érvénytelen választási fordul ó
a) Ervényes választási forduló
Érvén es az első választási forduló ha a szavazáson a választásra o _ osultak több mint a
fele szavazott .
b) Ervénytelen választási forduló
Ervénytelen az első választási forduló, ha a szavazáson a választásra jogosultak fele, vagy
annál kevesebb választópolgár szavazott .
c) Ervényes második választási forduló
Ervényes az az első érvénytelen fordulót [l/b) pont] követő második választási forduló,
amelyen a választásra jogosultaknak több mint az egynegyede szavazott .
d) Ervénytelen második választási forduló
Ervénytelen az els ő érvénytelen választási fordulót [1/b) pont] követő második forduló t
amelyen a választójogosultak egynegyede vagy ennél kevesebb szavazott .
2 . Az országos listás választási eredmény kiszámításának előfeltételei :
a) országos listákra leadott érvényes szavazatok összesítése pártonként külön-külön ,
b) azon pártok körének megállítása, amelyekre leadott szavazatok összege nem haladta
meg a törvény 7 .	 (6jbekezdésében meghatározott százalékos határt .
3 . Az országos listán az érvényes választási forduló eredményének kiszámítása :
a) A pártok országos listáira leadott érvényes szavazatok számát össze kell adni (a
továbbiakban: összes érvényes szavazat) .
b) Az országos listán megszerezhető mandátumok számához (78) egyet hozzá kell adni (a
továbbiakban: osztó) .
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c) Az összes érvényes szavazatot el kell osztani az osztóval . Az így kapott hányados az egy
mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszám .

d) Meg kell állapítani az egy mandátum eléréséhez szükséges szavazatok számának
kétharmadát (a továbbiakban : kétharmados határ) .

e) A párt országos listájára leadott szavazatok számát el kell osztani az egy mandátu m
megszerzéséhez szükséges szavazatok számával. Az osztás eredményenkénti egész szám a
pártok által elért mandátumok száma, figyelembe véve a törvény 7. (8) bekezdését is .

f) Ha a mandátumoknak az e) pont szerinti elosztása után még betöltetlen mandátu m
marad, akkor az e) pont szerinti osztás maradékának csökken ő sorrendjében kapnaka
pártok mandátumot a kétharmados határig. Ha az országos listán minden mandátumot
betöltöttek, akkor függetlenül a kétharmados határtól, több mandátumot elosztani ne m
lehet .

g) Az országos listán az fi pontban elvégzett számítás után még betöltetlenül marad ó
mandátumok a kompenzációs mandátumok számát növelik .

III . A kompenzációs mandátumok elosztás a

1. Az egyéni választókerületben keletkezett töredékszavalatokat [8 . § (2) bekezdés] ,
országosan pártonként külön-külön összesíteni kell, figyelemmel a törvény 8 . § (3)
bekezdésére is (a továbbiakban : a pártra leadott töredékszavazat) .

2. A pártokra leadott töredékszavazatokat országosan összesíteni kell (a továbbiakban :
országos töredékszavazat) .

3. A kompenzációs mandátumok számához (30) hozzá kell adni az országos listán be ne m
töltött mandátumok számát [II ./3 g)] .

4. A töredékszavazatok alapján ki kell osztani a kompenzációs mandátumokat . Ennek
eljárása a következő: Összeállítunk egy táblázatot, amelynek első sorát a pártokra leadott
töredékszavazatok	 képezik.	 Minden párt töredékszavazatai 	 alatt	 képezünk egy
számoszlopot, amelynek első száma az adott párt töredékszavazatainak a fele, a következ ő
szám a harmada, negyede stb .

5. A táblázat segítségével osztjuk ki a mandátumokat. Meg kell keresni a táblázatban
előforduló legnagyobb számot. Amelyik párt számoszlopában találjuk meg azt, az a pár t
kap egy mandátumot . Ezt követően meg kell keresni a következő legnagyobb számot .
Amelyikpárt oszlopában találjuk, az a párt kap egy mandátumot . Ezt az eljárást folytatjuk ,
míg ki nem osztjuk az összes mandátumot .

Ha a táblázatban el őforduló legnajyobb szám keresése során egyenl ő legnagyob b
számokat találunk, akkor a törvény 7 § . (8) bekezdése szerint kell meghatározni, hog y
melyik párt kapja a mandátumot .

IV. A %-os határ és az országos listán megszerezhető mandátumok kapcsolata .

1. Az országos listákra leadott szavazatok számát pártonként külön-külön összesíteni kel l
(a továbbiakban : a pártra leadott listás szavazatok száma) .

2. A pártokra leadott listás szavazatokat összesíteni kell (a továbbiakban : listás szavazatok
száma. )

3. Ki kell számítani apártlistás szavazatok 7 .1(6) bekezdésében meghatározott százalékát .

4. Az a párt, amelyik a pártra leadott listás szavazatok száma alapján több szavazato t
kapott, mint a 7 . § (6) bekezdésében meghatározott százalék, megszerzi az országos listá s
és kompenzációs mandátumait .

5. Az a párt, amelyik a pártra leadott listás szavazataival nem haladja meg a 7 . § (6)
bekezdésében meghatározott százalékot
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a) elveszti az egyéni választókerületben elért töredékszavazatait ,

b) nem szerez az országos listán mandátumot ,

c) nem szerez kompenzációs mandátumot . "

Indokolá s

A választási rendszer felépítése, a választói akarat és a képzett mandátumok között i
eltérés mértéke nem csak eljárásrendi kérdés, hanem az adott jogszabályt elfogad ó
Országgyűlés értékrendjének, demokráciához és a mindenkori kisebbségi választói akarat
jelentőségéhez való viszonyának tükre. A magyar választási rendszer a ma hatályo s
formájában is erősen többségi karakterű, a választás győztesét segíti, a kevesebb szavazatot
elérő induló pártokat és szervezeteket pedig hátrányos helyzetbe hozza, vagyis arányossága
javítandó.

Mi abban hiszünk, hogy a mindenkori Országgyűlés összetételének hűen és pontosan
kell tükröznie az országgyűlési képviselőválasztáson részt vevő állampolgárok akaratát, a
leadott szavazatokkal a lehető legarányosabbnak kell lennie a választási eredménynek . E
mellett kiemelkedően fontos alapértéknek tekintjük a részvételt, a szavazáshoz való
automatikus hozzáférést .

Ez a módosító javaslat a Fidesz-KDNP pártszövetség véleménye szerint is alkalmas arra
– lévén, hogy ezt a javaslatot T/18 . számon kormánypárti képvisel ők nyújtották be –, hogy a
választói akaratot a T/5006-os számú törvényjavaslatnál arányosabban figyelembe vev ő
választási rendszer alakuljon ki .

A Magyar Szocialista Párt a Fidesz korábbi javaslatát megfelel ő kiinduló alapnak tekinti
ahhoz, hogy egy ötpárti konszenzussal kialakított, egyeztetések során formálódó
törvényjavaslatot fogadjon el az Országgyűlés .

Budapest, 2012 . december 5 .

terházy Attila

	

cÍr. Molnár Zsolt

	

dr. Lamperth Mónika

MSZP

	

MSZP

	

MSZP
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