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1997. évi XCVI. törvény
az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény
módosításáról
1. § (1) Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban:
Vjt.) 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A pártok közös egyéni választókerületi jelölés alapján - ugyanazon pártok részvételével - közös
területi listát, közös területi listák alapján - ugyanazon pártok részvételével - közös országos listát
állíthatnak. A (3) és (4) bekezdés tekintetében a területi, illetőleg országos lista állításakor a közös egyéni
választókerületi jelölteket, illetőleg a közös területi listákat nem lehet figyelembe venni. Az önálló vagy
közös területi, illetőleg országos listák kapcsolhatók.”
(2) A Vjt. 5. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ugyanazon párt egy választókerületben csak egy - önálló, közös vagy kapcsolt - listát állíthat.”
2. § A Vjt. 8. §-ának (4)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A (3) bekezdés szerinti mandátumszerzés esetén az egy mandátum megszerzéséhez szükséges és a
ténylegesen elért szavazatszám különbségét le kell vonni a 9. § (2)-(4) bekezdése szerinti országos lista
töredékszavazatainak számából.
(5) Az (1) és (3) bekezdésben említett esetben sem kap mandátumot a lista, ha az alábbi feltételeknek
nem tesz eleget:
a) A pártlista nem kap mandátumot, ha az azt állító párt területi listái a választópolgárok által valamennyi
területi pártlistára leadott és országosan összesített érvényes szavazatok több mint öt százalékát nem érték el.
E vonatkozásban összesíteni csak az ugyanazon párt területi listáira leadott érvényes szavazatokat lehet.
ba) A közös lista, illetőleg a kapcsolásban részt vevő listák nem kapnak mandátumot, ha az országosan
összesített érvényes szavazatoknak legalább tíz százalékát, kettőnél több párt által állított közös, illetőleg
kapcsolt lista esetében legalább tizenöt százalékát együttesen nem érték el. E vonatkozásban összesíteni csak
az ugyanazon pártok által, azonos módon összeállított közös, illetőleg kapcsolt listákra leadott érvényes
szavazatokat lehet.
bb) A ba) pont szerinti határt elérő listakapcsolásnak vagy közös listának az a tagja, amely az összes
területi pártlistára leadott országosan összesített érvényes szavazatok több mint öt százalékát nem érte el,
kiesik és nem kaphat mandátumot. E vonatkozásban összesíteni csak az ugyanazon pártok által, azonos
módon összeállított listakapcsolásban, illetőleg közös listában részt vevő ugyanazon listákra, illetőleg
pártokra leadott érvényes szavazatokat lehet. Ha a listakapcsolásból valamely lista vagy a közös listából
valamely párt kiesik, a továbbiakban úgy kell tekinteni, mintha a kiesett lista a kapcsolásban vagy a kiesett
párt a közös lista állításában nem vett volna részt, így annak jelöltjei nem szerezhetnek mandátumot.
(6) Azok a pártok, amelyek listáikat kapcsolják, a kapcsolásban részt vevő listákra leadott összesített
szavazatok arányában szereznek mandátumot.
(7) Az (5) bekezdés bb) pontja szerinti százalékos határ kiszámításánál a közös listára leadott
szavazatokat a 9. § (3) bekezdése alapján az érintett pártok által - országosan egységesen - előzetesen tett
nyilatkozatnak megfelelően, ennek hiányában egyenlő arányban kell megosztani a pártok között.”
3. § A Vjt. 9. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a § a
következő (4)-(6) bekezdésekkel egészül ki:
„(2) Az egyéni választókerületi jelölt és a területi lista töredékszavazatai felkerülnek:
a) arra az országos listára, amelyet a jelöltet, illetőleg a listát állító párt állított,
b) arra a kapcsolt országos listára, amely kapcsolásban a jelöltet, illetőleg a listát állító párt országos
listája részt vesz.
(3) A közös egyéni választókerületi jelölt és a közös területi lista töredékszavazatai az érintett pártok által
- országosan egységesen - előzetesen meghatározott arányban kerülnek fel a közös jelöltet, illetőleg a közös
listát állító pártok (2) bekezdés szerinti országos listáira. A pártok eltérő rendelkezése hiányában a
töredékszavazatok felkerülnek:
a) arra a közös országos listára, amelyet a jelöltet, illetőleg a listát állító pártok indítottak,
b) arra a kapcsolt országos listára, amely kapcsolásban a jelöltet, illetőleg a listát állító pártok közös
országos listája részt vesz.
(4) A kapcsolt területi lista töredékszavazatai felkerülnek arra a kapcsolt országos listára, amely
kapcsolásban a területi listát kapcsoló pártok országos listái vesznek részt.

(5) Nem minősülnek az (1) bekezdés szerinti töredékszavazatnak és ezért az országos listán történő
mandátumszerzés szempontjából nem vehetők figyelembe - a 8. § (10) bekezdésében foglaltak kivételével az érvénytelen választási fordulóban leadott szavazatok. Nem számolhatók el töredékszavazatként az olyan
területi listára, illetőleg listakapcsolásnak vagy közös listának arra a tagjára leadott szavazatok, amely a 8. §
(5) bekezdése alapján nem kaphat mandátumot.
(6) Azok a pártok, amelyek országos listáikat kapcsolják, a kapcsolásban részt vevő listákra jutó
töredékszavazatok összesített számának arányában szereznek mandátumot.”
4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Vjt. 7. §-ának (4) bekezdése.

