KONCEPCI0

TARGYA: az orszfiggyfi l6si k6pvisel6k vfi lasztfi sAnak mddosul6 szabfi lyaira vonatkoz6
rendelkez6sek 6sszefoglalfisa s bemutatfi sa.
CI LJA: az orszfi ggyiildsi kdpvisel6k vfi lasztfisfit Magyarorszfi g Alapt6rv6nye 2. cikk (1 )
bekezd6se alapj fi n sarkalatos t6rv6ny szabfilyozza. Az Altalfinos ds egyen!6 vfi laszt6j og
marad ktalan biztositfi sa, az Alkotmfi nybir6sfi g e tArgyban hozott hatfirozatainak 6rv6nyre
juttatfi sa, a nemzetisdgek, mint fillamalkot6 tdnyez6k nemzetisdgi vfi laszt6j ogAnak, valamint a
hatfi rainkon ti
l l 616 magyarsfi g, mint politikai kiSz6ss6gtink n61ktil6zhetetlen rdszei szavazati
j ogfinak megteremt6se 6rdek6ben tij vfi laszt6j ogi szabfi lyozfi s szf
i ksdges, mely kialaldtja
hazfi nk biztos alapokon nyugv6 kormfinyzfi s nak, a j6 6s olcs6 fi llam !d6pit6s6nek feltdteleit.
I. AZ ORSZAGGYt3LI S LETSZ MA
A)
Az Orszfi ggylil s l tszfima az orszfi ggyfi ! si k6pvisel6k vfi lasztfi s ir61 sz616 1 989. 6vi
XXXIV. t6rv6ny (a tov ibbiakban: T6rv6ny) 4. § (1 ) bekezddse alapj fin 3 86.
B)
Az Orszfi ggyfil s 20 1 0. mfijus 20-ai til6s n fogadta el a Magyar KOztdrsasdg
A lkotmdnydr61 sz616 1949. vi XX. tOrvdny m6dos[tdsdr61 sz616 T/9. szfirnfi tfrv nyj avaslatot,
melynek 6rtelmdben az orszfi ggyfi l6si k6pvisel6k 16tszgtma - a hatfilybal6p6s idej 6r61 sz616
ktil0n t6rv6ny elfogadfi sfit k6vet6en - legfeljebb 200. A Koncepci6 alapj fin az Orszfi ggyfi l6s
16tszfima ugyancsak csOkken, az eddigi 3 86 helyett - 6sszhangban az Orszfiggyfi l s korfibbi
d6nt6s6vel - legfeljebb 200 tagja lehet.
II. VALASZTASI RENDSZER
A jelenlegi hazai vfilasztfi si rendszer vegyes, k6tfordul6s, k6tszavazatos,
A)
t6reddkszavazat-visszaszfimlfi l6 rendszer, amely a legkisebb szavazatvesztes6g 6rdek6ben
kombinfilja a t6bbs6gi (egy ni) 6s az arfinyos (pfi rtlistfi s) rendszert.

B)
A Koncepci6 alapj fin hazfinkban egyfordul6s, k6tszavazatos, t6reddkszavazat
visszaszfimlfi l6 elemekkel kombinfilt vfi lasztfi si rendszer ldp hat ilyba, amely a legkisebb
szavazatvesztesdg 6rdekdben kombinfi lj a a t6bbs6gi (egy ni) s az arfi nyos (pfirtlistfi s)
rendszert .

IIi. SZAVAZAS

A jelenlegi szabfilyozfi s alapj fin hazfi nkban egy v ilaszt6i n6vjegyz4k 14tezik, amely
nyilvfintartja a Magyarorszfi gon vfi laszt6j oggal rendelkez6 szem6lyeket. A Koncepci6 hArom
vfilaszt6i ndvj egyz6ket neveslt: magyarorszfi gi vfi laszt6k n6vj egyz6ke, nemzetis gi v ilaszt6k
n vjegyz ke, hat,4ron tfi liak vAlaszt6i n6vjegyz ke.
A)
A T6rvdny, valamint az Alkotmfiny j elenleg hatfi lyos szabfi lyozfi sa 6rtelm6ben a
Magyar K0ztfirsasfi g tertilet6n lak6hellyel rendelkez6 minden nagykorfi magyar fi llampolgfirt
megillet az a jog, hogy vfi laszt6 6s vfi laszthat6 legyen. K6t szavazattal rendelkezik minden
vfi laszt6polgfir: egy szavazatot orszfiggyfi l6si egy6ni vfi laszt6kertileti orszfiggyfi ldsi k6pvisel6
j el61tj 6re, tovfibbi egy szavazatot megyei, f6vfirosi vfi laszt6kertileti (tertileti) listfira adhat le.
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B)

A Koncepci6 6rtelm6ben a tov bbiakban is k6t szavazattal rendelkezik minden

Magyarorszfigon lak6hellyel rendelkez6 vfilaszt6polgfir. Amennyiben vfilasztfisa szerint a
magyarorsz gi v laszt6i n6vjegyz6kben kiv n szerepelni: az orszfiggyfil6si k6pvisel6k
v lasztfisgn egy szavazatot orszfiggyiil6si egy6ni vfilaszt6keriJleti orsz ggyfi l6si k6pvisel6
jel61tj 6re, tovfibbi egy szavazatot orszfigos listfira adhat le. Amennyiben v lasztfisa szerint a
nemzetis6gi vfilaszt6i ndvj egyz6kben ldv n szerepelni: az orszfiggyf
il6si k6pvisel6k
vfilasztfisfin egy szavazatot orsz ggyfil6si egy6ni v daszt6kertileti orsz ggyfil6si k6pvisel6
jel61tj 6re, tovfibbi egy szavazatot egy kedvezm6nyes nemzetis6gi jel61tre adhat le. A tertileti
listitk ( 1 9 megvei 6s 1 f6vfirosi) a Koncepci6 6rtelm6ben megszfi nnek, a i 6v6ben a mfi sodik
szavazat nem tert leti, hanem ors

IV.

gos listfira adhat6.

EGYI NI VALASZTOKERULETEK KIALAIOTASA

A)
Az egy6ni 6s tertileti vfilaszt6kertiletek kialakitfisfit j elenleg az orsz6ggyf
iHsi egydni s
ter ileti v6laszt6ker#letek meg6llap#6s6r6l sz616 2/1990. (I.. 1 1.) MT rendelet tartalmazza,
amelyet alkotmfinyelleness6ge miatt 20 1 1 . december 3 1 -el hatfillyal az Alkotmfinybir6sfig
1 93/20 1 0. (XII. 8 .) AB hatfirozatfival megsemmisltett. A Testtilet szerint az orszAggyfil6si
egy6ni vfilaszt6ke letek tertilet6nek meghatfirozfisa az orszfiggyfil6si k6pviselfk vfilasztfisfir61
sz616, a jelenl6v6 k6pvisel6k k6tharmadfinak szavazatfival elfogadott t6rv6ny szabfilyozfisi
tfirgyk6r6be tartozik. Tovfibbi fontos k6vetelm6ny, bogy az egy6ni vfilaszt6kerfiletekben a
vfilasztfisra j ogosultak szfima a lehet6 legkisebb m6rt6kben 6s csak megfelel6 alkotmfinyos
indokkal t6rhet el egymfist61; az egyes terfileti vfilaszt6kertiletenk6nt megszerezhet6

orszfggyfil6si k pvisel6i mandfitumok szfimfinak szorosan igazodnia kell a vfi lasztfisra
j ogosultak szfimfihoz.

B)
Az orszfiggyfil6si egy6ni vfilaszt6kerfiletek kialakif
ftsfnfil marad6ktalanul f
igyelembe
kell venni az Alkotm nybir6sfig e tfirgyk6rben hozott hatfirozatait, valamint az Eur6pa Tanfics

Velence Bizottsfigfinak 1 90/2002. sz mfi v61em6ny6t, amelyben a ,,Code of Good Practice in
Electoral Matters" a k6z6s eur6pai vfilaszt6jogi 6r6ks6g egyik meghat,Sroz6 elem6nek

min6siti a vfilaszt6jog egyenl6s6g6t. A dokumentum szerint az egyenl6s6g magfiban foglalj a a
mandgttumok vfilaszt6keraletek k6z6tti egyenletes elosztfsfinak k6vetelm6ny6t, amely a
k6vetkez6ket tartatmazza:

- a k6pvisel6i helyek elosztfisa kiegyensfilyozot
tan, vilfigos szempontok szeri
nt kell
megt6rt6njen, a k6vetkez6 lehets6ges krit6riumok f
igyelembev6tel6vel : ndpess6g, a nemzeti
kisebbs6gek szfimar nya, a regisztrfilt vfilaszt6polgfrok szfima, a vfitaszt6j ogukkal v rhat6an
616k arfinya;

- t'61drajzi, k6zigazgatfisi, valamint t6rtfnelmi hatfirvonalak szfim[tfisba vehet6k;
az

egg

k6pvisel6i

helvre

jut6

v ilaszt6polgfirok

szfirna

tekintet6ben

a

vfilaszt6kertfletenk6nti elt6r6s nem haladhatja meg a 1 0%-or, 6s semmik6ppen sem 16pheti ti
ll
a 1 5%-o[. E szabfilyokt61 csak kiv6teles k6m'lmdnyek eset6n engedhet6 meg az elt6rds (adott
te leten 616 kisebbs6gek 6rdekeinek v6delme, sz6rvfinyosan lakott teriilet egys6g6nek
v6delme 6rdek6ben);

- j avaslatunk szeri
nt a v laszt6kerfileti hatfirok nem 16phetik fit a mindenkori megy6k

hat irait

- a k6pvisel6i helyek eloszt,Ssfinak rendszer6t legkevesebb tlzdvenk6nt fijra kell vizsgfilni,

lehet61eg vfi lasztfisokon kivali id6szakokban.
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V. EGYI NI V i LASZTOKERULETEK SZAMA

A)

A T6rv ny 4. § (2) bekezddse drtelmdben jelenleg 1 76 orszfiggyiildsi k pvisel6t egydni

B)

A Koncepci6 rtelm ben az egydni vidaszt6kerOletben megvfi laszthat6 orszfi ggyfi ldsi

vf
ilasztdkeriiletben vf
i lasztanak.

k pvisel6k szfima 90- 1 1 0-re cs6kken.

VI. EGYI NI VALASZT6KERI)LETI JELOLTTI VALAS

A)
A j elenleg hatfilyos szab ilyozfis alapj fin a jel61 shez legal ibb Mtszgtz6tven
vfi laszt6polgfirnak az alfi frfi s ival hitelesRett aj firL!fi sa sziiks ges.
B)
A Koncepci6 szerint egydni vidaszt6kertiletben az lehet j el61t, aki a rendelkezdsre fi ll6
2 1 nap alatt az adott vfi laszt6kertiletben a vfilasztdi n vjegyzgkben szerepl6 v ilaszt6polgfirok
k6zial tegalfibb 1 500 f6 alfi f fi sfival hitelesitett aj finl sfit 6sszegyfijti.
VII. ORSZAGOS LISTA ALLITASA

A)

A T6rvdny drtelmdben orszfi gos listfit az a p irt fi llithat, amely legalfibb hdt ter leti

vf
i lasztdkeraletben f
i llitott listf
it .

B)
A tera'leti listfik megszfi n s vel a Koncepci6 m6dositj a az orszfi gos lista fi llit sfinak
felt teleit. Orszfigos list t azok a j e1616 szervezetek fillithatnak, amelyek legalfibb kilenc
magyarorszfi gi megydben, tov ibb i Budapesten, 6sszesen huszonMt egy ni v ilaszt6ke letben
j el61tet fi llitottak.
VIII. ORSZAGOS LISTAS MANDATUM MEGSZERZI SE

A)
A T6rvdny drtelmdben a pfirtlista nem kap mand itumot, ha az azt fillit6 pfirt teriileti
listfii a vfilaszt6polgfirok filtal valamennyi te leti pfirtlistfira leadott s orszfigosan 6sszesitett
rv nyes szavazatok t6bb mint 6t szfi zaldkfit nem rtgk el. E vonatkozfisban 6sszesiterli csak

az ugyanazon pfirt terfileti listfiira leadott rv nyes szavazatokat lehet. A k6z6s lista, illet61eg
a kapcsol sban r szt vev6 listfik nem kapnak mandfitumot, ha az orszfigosan 6sszesitett
grvgnyes szavazatoknak legalfibb tiz szfizalgkfit, kett6n l t0bb pfirt filtal fillitott k6zOs, illet61eg
kapcsolt lista esetdben legalfibb tizen6t szfi zaldkfit egyiittesen nem grt k el. E vonatkozfisban

6sszesiteni csak az ugyanazon pfirtok filtal, azonos mddon 6sszefillitott k6z6s, illet61eg
kapcsolt listfikra leadott drvdnyes szavazatokat lehet.
B)
A Koncepci6ban foglaltak alapj fin nem kap mandfitumot az 6nfil16 lista, ha az drv nyes
szavazatok t6bb, mint 6t szfizalgkfit nem rte el. A k6z6s lista nem kap mandfitumot, ha az
rvgnyes szavazatoknak legalfibb tiz szfizaldkfit, kett6n l tObb pfirt filtal fillitott k6z6s lista
esetgben pedig legalfibb tizen6t szfizal kfit egyia'ttesen nem rt k el. A Koncepci6 fenntartia az
1 994. j anufir 20 . 6ta hatfi lyban lgv6 (az 1 994. dvi III. t6rv ny hatfilyba ldpdse el6tt 4%) 5 %-os
grv nvess gi kiisz6b6t az Orszfi ggyfi ldsbe j utfi s felt telekdnt.
IX. TOREDI KSZAVAZATOK

A)
1.)
Az orszfi gos listAkon a jel01tek az orszfi gosan 0sszesitett t0reddkszavazatok
arfi nyfiban, a bej elent6s sorrendj6ben jutnak mandfimmhoz.
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T6red kszavazatnak min6stilnek :

2.) egy6ni vfi laszt6kerfi letben a vfi lasztfi s els6 rvdnyes fordul6j fiban az olyan pfi rtjel61tekre
leadott szavazatok, amelyekkel a vfi lasztfi s egyik fordul6j fiban ser
e szereztek mandgtumot;
3.) terf
i leti vfilaszt6kertiletben - a v ilaszt,4 s rvdnyes fordul6jfiban - a listfikra leadott olyan
szavazatok, amelyek mand tum megszerz s hez nem voltak elegend6ek, illet61eg amelyek
mandfitum megszerz sdhez felhasznfilt szavazatsz,4mot meghaladtAk.
4.) Az egydni vfi lasztdkeraleti jel61t ds a terf
i leti lista t6reddkszavazatai felkertilnek:
arra az orszfi gos listfira, amelyet a j elSltet, illet61eg a listfit illit6 p irt fi llftott,
arra a kapcsolt orszfi gos listfi ra, amely kapcsolfisban a jel61tet, illet61eg a listfit fi llit6
pfirt orszfigos listfija rdszt vesz.
5.) A k6z6s egydni v laszt6kertilef
i jel61t s a k zOs terttleti lista t6reddkszavazatai az rintett
pfirtok fi ltal - orszfi gosan egys gesen - el6zetesen meghatfi rozott arAnyban kerfi lnek fel a
k6z6s jel61tet, illet61eg a k6z6s listfit fi llit6 pfirtok 4.) pont szer'mti orszfigos listfi ira. A pArtok
elt6r6 rendelkez se hifinyfiban a t6red kszavazatok felkertilnek:
arra a k6z6s orszfigos listfira, amelyet a j el61tet, illet61eg a listfit fi llet6 pfirtok indftottak,
arra a kapcsolt orszfi gos listfira, amely kapcsolfi sban a j elNtet, illet61eg a listfit llft6
pfirtok k6z6s orszfi gos list j a r szt vesz.

6.) A kapesolt teru'leti lista t6reddkszavazatai felkeralnek arra a kapcsolt orszfi gos listfi ra,
amely kapcsol isban a tertileti listfit kapcsol6 pfirtok orszfi gos listfii vesznek r6szt.
7.) Nem min6stilnek az 1 .) pont szer'mti t6red kszavazatnak ds ez6rt az orszfi gos listAn t6rtdn6
mandfimmszerz s szempontjfib61 nem vehet6k f
i gyelembe az rv nytelen v lasztfi si
fordul6ban leadott szavazatok.

8.) Azok a pfi rtok, amelyek orszfi gos listfi ikat kapcsoljfik, a kapesolfi sban r szt vev6 listfikra
jut6 t6red kszavazatok 6sszesitett sz mfinak arfiny iban szereznek mandfitumot.

B)
A Koncepei6 alapj An az orszfi gos list in man&itumot szerz6 pArtoknak vagy kisebbs6gi
j e1616 szervezeteknek, az orszfigosan 6sszesf
l ett t6red6kszavazatait hozz i kell adni az
orszfi gos list jfira leadott szavazatokhoz.

0mill6 orszfigos listfit fillit6 j e1616 szervezetek 6nfill6 egy6ni vfilaszt6kerttleti j elNtjeire leadott

t6red kszavazatainak

6s szesftett

szfi raf
it

kell

hozzf
iadni

az

tinfi ll6

listf
ira

leadott

szavazatokhoz. K6z6s orszfi gos list it fi llit6 j e1616 szervezetek k6z6s egy6ni vfi laszt6kerfi leti
j el61tjeire leadott t6red6kszavazatainak 6sszesltett szfimfit kell hozzfiadni a k6z6s listfira
leadott szavazatokhoz.

X. KULF{)LDON I L6 MAGYAR LLAMPOLG iJlOK SZAVAZASA
,4)
A jelenleg hatfi lyos szab lyok alapjAn, Magyarorszfi gon lak6hellyel nem rendelkez6,
hat'iron tri ll magyar fi llampolgfirok magyarorsz igi orszfi ggyfi l si k pvisel6-vfi laszt ison
szavazati joggal nem rendelkeznek.
B)
A Koncepci6 drtelmdben a Magyarorszfi gon lak6hellyel nem rendelkez6, hatfiron
tf
i liak vfi laszt6i n vj egyz k ben szerepl6, hatfiron tf
i li magyar fi llampolgfi rok megkapj fik a
magyarorszfi gi vfi laszt6j ogot, amely lehet6sdget biztosft szfimukra a magyarorszfi gi orsz igos
list in t6rt6n6 szavazfi sra. A kfilf'6 1d6n 16k szfimfira a levdl f
itj fin t6rt6n6 szavazfi st teszi
lehet6v a Koncepei6.
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XI. KISEBB SE GEKRE VONATKOZO SZABALYOK

A)
A T6rvdny drtelm6ben az eddigiekben a magyarorszfi gi nemzetis gek nem
rendelkeztek nemzetis gi vfi lasztdj oggal.
B)
A magyarorszfi gi nemzetis6gek szfimfi ra a Koncepci6 biztositj a a nemzetis6gi
kdpvisel6k vfi lasztfi sfinak lehet6s6g6t. A nemzetisdgi k6pvisel6k v lasztfi sfi n minden

vfilaszt6j oggal rendelkez6, kisebbs6gi ndvj egyz kben szerepl6 vfilaszt6polggtr a
nemzetis6g nek megfelel6 listfi t aj iif
lhat, tov tbb i arra szavazhat. Minden orszfi gos kisebbs gi
6nkormfinyzat egy kedvezm nyes listfit fillithat. Orszfigos kisebbs gi 6nkormfinyzat listfij ifn
j el61t lehet minden passzfv vfilaszt6j oggal rendelkez6, kisebbs6gi vfilaszt6i ndvjegyz kben
szerepl6 vfi laszt6polgfi r. A lista fi llit,4 sfihoz orszfi gosan 1 500 kisebbs gi n vj egyz6kben
szerepl6 vfi laszt6polgfi r aj finlfi sa szaks6ges.
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