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A parlamenti képviselok választásának szabályai tétel mondatokban
Általános választásra négyévente áprilisban vagy májusban kerül sor.
A parlament létszáma: 199 (ebböl106 egyéni kerületi képviselö és 93 országos listás).
A szavazás egyfordulós. Ennek az a következménye, hogy nincs érvényességi küszöb
(egy választópolgár érvényes szavazata is elég, nem kell a választópolgárok meghatározott
százalékának a jelenléte).
A Magyarországon
lakóhellyel rendelkezö szavazók mindegyike két szavazólapot kap:
az egyik az egyéni kerületi jelöltre, a másik a pártIistára szolgál. A magukat
nemzetiséginek nyilvánító és ezt az adatot a névjegyzékbe vetetö választópolgárok a
pártlista helyett nemzetiségi listára szavaznak (ha az adott nemzetiségnek van önálló
nemzetiségi listája).

Az. egyéni kerületben az a pártjelölt vagy független jelölt indulhat, aki 500 ajánlást
megszerez. Az.országos listának két ága van: a pártlista és a nemzetiségi lista.
Pártlistát az a párt állíthat, akinek legalább 27 egyéni jelöltje van (9 megyében és a
fövárosban). Nemzetiségi listát az országos nemzetiségi önkormányzat állíthat, ha a
nemzetiségi választópolgárok 1%-a, de legalább 1500 nemzetiségi választópolgár ajánlását
megszerezték.
A 106 egyéni kerület mindegyikében az gyöz, aki a legtöbb szavazatot kapja (relatív
többség). Mindenképpen kiosztják tehát a mandátumot, egy kivétel van: ha döntetlen
eredmény alakul ki az elsö helyen.
A

93

országos

listás

mandátumból

kaphatnak

a

nemzetiségek

kedvezményes

mandátumokat (nemzetiségi listánként legfeljebb egyet).
Az.országos listára (tehát a pártlistára és a nemzetiségi listára) leadott érvényes szavazatok
képezik a parlamentbe jutáshoz szükséges 5%-os (2 párt közös listája esetén: 10%-os, 3
vagy annál több párt közös listája esetén: 15%-os) választási küszöb számítási alapját. Az.a
párt, amelyik a választási küszöbhatárt nem éri el, nem részesedhet a 93 mandátumból.
Az. országos listás szavazatok egyrészröl a közvetlenül az országos listára
(pártlista+nemzetiségi lista) leadott szavazatok, valamint a pártok számára az egyéni
választókerületek töredékszavazatai. Ez utóbbiak a mandátumot nem nyert jelöltekre
leadott szavazatok, valamint a mandátumot nyert jelöltnek a gyözelméhez nem szükséges
szavazatai (ha a gyöztes 10.000 szavazatot kapott, a mögötte végzett, tehát 2. helyezett
pedig 8999 szavazatot, akkor a gyöztesnek elég lett volna 9000 szavazattal nyernie, vagyis a
"felesleges" 1000 db szavazat lesz a példában a gyöztes töredékszavazata).
A 93 országos listás mandátumból levonják a kedvezményes nemzetiségi mandátumokat, s
ezeket osztják szét arányosan a választási küszöbhatárt elért pártok országos listái között.

