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Összefoglaló

•	 Mivel megmarad az „egy település-egy önkormányzat”-elv, nem felével, hanem kevesebb 
mint 30 százalékkal csökken a választott önkormányzati tisztségviselők száma:

•	 A Fidesz pozícióit erősíti, hogy a 10 ezer fő feletti településeken és a fővárosi kerületekben 
a többségi elv az eddigieknél is erőteljesebben érvényesül: a képviselők eddig körülbelül 
60-40-arányban jutottak be egyéni választókerületből, illetve kompenzációs listáról, ez 
most átlagosan 72-28-ra változik.

•	 A megyei és a fővárosi közgyűlésekben a bejutási küszöb 4-ről 5 százalékra nőtt.

•	 A kampánycsend lerövidült: csak a választás napján 0 órától 19 óráig van érvényben.

•	 Továbbra sincs érvényességi küszöb: a részvételtől függetlenül a választás mindenhol 
érvényes.

•	 A jelöltállítási időszak 36-ról 16 napra rövidítése sújtja a legjobban a Fidesz ellenfeleit, 
illetve négy szinten is szigorodott a rajtvonalhoz állás követelménye:

 
Képviselő-testületek jelöltjei

Korábbi Hatályos

10 ezer alatti 
települések (egyéni 
listás jelöltek)

választók 1%-ának ajánlása

10 ezer feletti 
települések (+fővárosi 
kerületek)

Egyéni választókerületi jelölt Kompenzációs lista állítása

Korábbi Hatályos Korábbi Hatályos

választók 1%-ának ajánlása

egyéni 
választókerületek 

legalább 
egynegyede

egyéni 
választókerületek több 

mint fele

 
Fővárosi és megyei közgyűlések

Korábbi Hatályos

Megyei közgyűlések választók 0,3%-ának ajánlása választók 1%-ának ajánlása

Fővárosi közgyűlés kompenzációs lista 6 kerületben kompenzációs lista 12 kerületben

 
Polgármesterjelölt

Korábbi Hatályos

10 ezer alatti 
települések választók 3%-ának ajánlása

10-100 ezer közötti 
települések választók 2%-ának ajánlása (legalább 300)

100 ezer feletti 
települések választók 1%-ának ajánlása (legalább 2000)

Budapest 
főpolgármestere választók 0,5%-ának ajánlása választók 2%-ának ajánlása

Választás a 10 000 vagy kevesebb lakosú települése-
ken – „egyéni listás” jelöltek választása
Választókerületek 

•	 A 10 000 vagy kevesebb lakosú településeket nem osztják választókerületekre. Egy 
településen összesen 2-8 képviselőt választanak: 

Így van most Így volt eddig

Lakosságszám Képviselők száma Lakosságszám Képviselők száma

0-100 2 0-100 3

101-1000 4
101-600 5

601-1300 7

1001-5000 6
1301-3000 9

3001-5000 11

5001-10000 8 5001-10000 13
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Az ajánlás

•	 Egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 
1 százaléka jelöltnek ajánlott.

Így voksolunk és így számítjuk a mandátumot

•	 Ezeken a kistelepüléseken a képviselőket ún. egyéni listán választják. Azért hívják így, mert 
egy hosszú listáról kell kiválasztani a jelölteket (tehát nem pártlisták, hanem személyek 
között lehet válogatni). Legfeljebb annyi név mellé lehet behúzni az x-et, ahány tagja a 
képviselő-testületnek lehet (egy 7000 fős településen tehát maximum 6 emberre lehet 
szavazni).

•	 Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a 
legtöbb szavazatot kapták (a példánál maradva, a 6 legtöbb szavazatot kapott jelölt jut 
be).

•	

•	

•	

•	

Választás a 10 ezernél több lakosú településeken és a 
fővárosi kerületekben – vegyes választási rendszer
Választókerületek

•	 A 10 ezer főnél több lakosú településeken és a fővárosi kerületekben a képviselőket 
vegyes választási rendszerben választják: a képviselők nagyobb része (átlagosan 
72 százaléka) egyéni választókerületekben, kisebb része (átlagosan 28 százaléka) 
kompenzációs listáról jut mandátumhoz. (Eddig 60-40 volt az arány.)

Így van most Így volt eddig

Lakosságszám Egyéni 
mandátum

Kompenzációs 
mandátum

Összes 
képviselő Lakosságszám Egyéni 

mandátum
Kompenzációs 

mandátum Összes képviselő

10001-25000 8 3 11 10001-25000 10 7 17

25001-50000 10 4 14 25001-50000 14 9 23

50001-75000 12 5 17
50001-60000 15 10 25

60001-79999 16 11 27

75001-109999 14 6 20

80000-84999 17 11 28

85000-89999 17 12 29

90000-99999 18 12 30

100000-109999 19 13 32

110000-119999 15 6 21
110000-114999 20 13 33

115000-119999 20 14 34

120000-124999 16 6 22
120000-129999 21 14 35

125000-129999 16 7 23

130000-139999 17 7 24 130000-139999 22 15 37

140000-149999 18 7 25
140000-144999 23 15 38

145000-149999 23 16 39

150000-159999 19 8 27 150000-159999 24 16 40

160000-169999 20 8 28 160000-169999 25 17 42

170000-174999 21 8 29 170000-174999 26 17 43

175000-179999 21 9 30 175000-179999 26 18 44

180000-189999 22 9 31 180000-189999 27 18 45

190000-199999 23 9 32 190000-199999 28 19 47

200000-209999 24 10 34
200000-204999 29 19 48

205000-209999 29 20 49

Az ajánlás

•	 Egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak 
legalább 1 százaléka jelöltnek ajánlott.

•	 Kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amelynek az egyéni választókerületek 
több mint felében van jelöltje. Korábban a kerületek „legalább egynegyede” volt a 
kritérium, és lefelé kerekítettek minden esetben. Ha például egy 15 választókerülettel 
rendelkező településről vagy fővárosi kerületről beszélünk, eddig 3 egyéni jelölt is 
elegendő volt a listaállításhoz (mivel a 3,75-ot is lefelé kerekítették), mostantól 8 jelölt 
kell ugyanehhez.

Politikai következmények, tapasztalatok

•	 Az egyéni listás rendszer a többségi logikát követi: listákra valójában nem szavaznak, a nem 
bejutó jelöltekre leadott szavazatok elvesznek.

•	 A kistelepüléseken a minimális pártaktivitás és a helyi ismertség nagy jelentőségének 
következtében, jellemzően elsöprő többséggel győznek a független jelöltek. Ezek a 
települések a pártok számára így politikailag annak ellenére sem fontosak, hogy idén 3008 
van belőlük, míg 10 ezer főnél nagyobb településből csak 145 (+ a főváros és kerületei).
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Így voksolunk és így számítjuk a mandátumot

•	 A választópolgárok az egyéni választókerületi jelöltekre szavaznak (listára tehát nem). Az 
egyéni választókerületekben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot 
kapta.

•	 A vesztes jelöltekre leadott szavazatokat összeadják, és ennek arányában osztják el a 
mandátumokat a – kompenzációs listával rendelkező – pártok között.

A fővárosi közgyűlés tagjainak választása
Választókerületek

•	 A választópolgárok Budapest főváros közgyűlésének tagjait közvetlenül, listán 
választják meg. Ez esetben Budapest egy választókerületet alkot. A fővárosi közgyűlés 
tagjainak számát a főváros lakosságszáma alapján kell meghatározni oly módon, hogy 
minden 50 ezer lakos után egy képviselő választható. 2010-ben 33 képviselőt választunk; 
korábban rögzített volt a létszám: a lakosságmozgásoktól függetlenül 66 fős volt 
közgyűlés (a főpolgármester nélkül).

Az ajánlás
•	 A fővárosi közgyűlés tagjainak megválasztásánál Budapesten listát az a jelölő szervezet 

indíthat, amely legalább 12 fővárosi kerületben kompenzációs listát állított (korábban 
6 is elegendő volt ehhez).

Így voksolunk és így számítjuk a mandátumot
•	 A fővárosiak a pártlistákra közvetlenül szavaznak. A fővárosi listák a szavazatok arányában 

kapnak mandátumot, de csak miután törölték az 5 százalékos küszöb alatt teljesítőkre 
leadott szavazatokat (korábban 4 százalék is elég volt a bejutáshoz).

 
A megyei közgyűlés tagjainak választása
Választókerületek

•	 A választópolgárok a megyei közgyűlések tagjait közvetlenül, listán választják meg. 
A megyék teljes területe egy választókerületet alkot, a megyei jogú városok azonban 
nem képezik ezek részét, választóik nem szavazhatnak a megyei listákra. 

•	 A megyei közgyűlés tagjainak számát a megye lakosságszáma alapján kell 
meghatározni, ami idén ilyen létszámú közgyűléseket eredményez (pirossal a korábbi, 
a migrációt nem követő rendszer): 

 A megyei közgyűlések létszáma
Megyék Így van most Így volt eddig

Bács-Kiskun 24 46

Baranya 19 40

Békés 18 40

Borsod-Abaúj-Zemplén 30 59

Csongrád 20 40

Fejér 21 40

Győr-Moson-Sopron 21 41

Politikai következmények, tapasztalatok

•	 A szisztéma a vegyes rendszerek logikáját követi, valamelyest felértékeli a személyek 
jelentőségét, de mivel nagyobb településeken alkalmazzák, a jelöltek pártállása 
meghatározó. A kompenzációs lista segítségével a kisebb jelölő szervezetek sem 
esélytelenek, az egyéni-listás arányok eltolódása miatt azonban a korábbiaknál jóval 
drágább egy kompenzációs mandátum.

•	 Mivel az egyéni győzelmekhez abszolút többségre nincs szükség, akár 30-40 százalékos 
támogatottsággal is megszerezhető a mandátumok több mint 70 százaléka (hiszen listáról 
eleve csak a mandátumok kevesebb mint 30 százalékát osztják ki).

Politikai következmények, tapasztalatok

•	 A szisztéma tisztán arányos, a viszonylag magas bejutási küszöb torzítja csak az 
eredményeket.

•	 A szavazatmegosztás a fővárosban a leginkább tetten érhető: Demszky Gábort rendre 
nagyobb arányban támogatták a budapestiek, mint az SZDSZ listáját, sőt 1998-ban még az 
MSZP-re és az SZDSZ-re leadott összes szavazatnál is többet szerzett. 

•	 Az egymásra épülő jelöltállítási rendszer több lépcsőjét is megszigorították, a fővárosilista-
állítás így az egyik legnehezebben teljesíthető követelményt jelenti nemcsak a kis-, de a 
közepes pártoknak is.
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Hajdú-Bihar 25 40

Heves 15 40

Jász-Nagykun-Szolnok 20 40

Komárom-Esztergom 15 40

Nógrád 15 40

Pest 43 80

Somogy 16 40

Szabolcs-Szatmár-Bereg 26 48

Tolna 15 41

Vas 15 40

Veszprém 18 40

Zala 15 40

Összesen 391 835

Az ajánlás
•	 A megyei választókerületben az a jelölő szervezet állíthat listát, amely megszerezte 

a megye választópolgárai legalább 1 százalékának ajánlását (korábban 0,3 százalék 
elegendő volt).

Így voksolunk és így számítjuk a mandátumot
•	 A megyei közgyűlés tagjait a megye választópolgárai – kivéve a megyei jogú városok 

választópolgárait – közvetlenül, listán választják.

•	 A megyei listák a szavazatok arányában kapnak mandátumot, de csak miután törölték az 
5 százalékos küszöb alatt teljesítőkre leadott szavazatokat (korábban 4 százalék is elég 
volt a bejutáshoz).

A polgármesterek és a főpolgármester választása
Az ajánlás

•	 Mivel megmaradt az „egy település-egy önkormányzat”-elv, továbbra is minden 
községnek lesz polgármestere (a főpolgármesterrel együtt összesen 3177). 

•	 Polgármesterjelölt az, akit a

•	 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 
százaléka,

•	 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak 2 százaléka, de 
legalább 300 választópolgár,

•	 100 000-nél több lakosú település esetén a választópolgárok 1 százaléka, de 
legalább 2000 választópolgár jelöltnek ajánlott.

•	 Főpolgármester-jelölt az, akit a főváros választópolgárainak 2 százaléka jelöltnek 
ajánlott (korábban ez 0,5% volt, tehát a négyszeresére nőtt a követelmény).

Így voksolunk és így számítjuk a mandátumot

•	 A polgármestert, a főpolgármestert a települések választópolgárai közvetlenül 
választják.

•	 Polgármester, főpolgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta 
(nincs szükség tehát a szavazatok több mint felére).

További információ
László Róbert
választási szakértő
tel.: 06 20 7718717
e-mail: laszlo@politicalcapital.hu

Politikai következmények, tapasztalatok

•	 A szisztéma tisztán arányos, a viszonylag magas bejutási küszöb torzítja csak az 
eredményeket.

•	 A megyei közgyűlésekbe nem kerülnek be képviselők a 23 megyei jogú városból (18 
megyeszékhely + Sopron, Nagykanizsa, Dunaújváros, Érd, Hódmezővásárhely), mivel 
ezeknek a városoknak a közigazgatási határán belül a megyei önkormányzati hatásköröket 
az adott város települési önkormányzata saját maga látja el. Ez azt jelenti, hogy idén 1,66 
millió ember csak az egyéni képviselője és a polgármestere pártállásán keresztül fejezheti 
ki pártszimpátiáját.

•	 Korábban külön listákra szavaztak a 10 ezer alatti és feletti települések lakói, ezt az 
értelmetlen szabályozást is a 2010-es változtatások törölték el.

Politikai következmények, tapasztalatok

•	 A szisztéma a többségi logikát, a „first past the post”-elvet követi: a győztes mindent visz, 
a vesztesekre leadott szavazatok elvesznek.

•	 A főpolgármester-jelölés feltételei szigorodtak meg a legdurvábban, míg a többi 
polgármesterjelölt számára nincs változás.


