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A 2002. évi országgyőlési választásokról
Az országgyőlési képviselıi helyek száma 386. A választás
során ezek elosztására a többségi és az arányos választási
rendszerek kombinációjából kialakított ún. vegyes választási
rendszer alkalmazásával kerül sor. A többségi elv alapján történik
176 képviselıi hely elosztása az egyéni választókerületekben.
Ennek megfelelıen, ha a választás elsı fordulója érvényes (azaz a
választókerületben lakó választópolgárok több, mint fele
szavazott), az a jelölt szerez mandátumot, aki az érvényes
szavazatok több, mint felét megszerezte (abszolút többségi elv).
Ha a forduló érvénytelen, vagy nem volt ilyen jelölt, akkor
második fordulóra kerül sor. Itt –amennyiben a forduló érvényes
(mert a választópolgárok több, mint egynegyede szavazott) – az a
jelölt nyer, aki a legtöbb szavazatot kapta (relatív többségi elv).
A 19 megyében és a fıvárosban (az ún. területi
választókerületekben) a pártok által állított listák indulnak a
választáson. A választópolgárok egy-egy listára szavazhatnak, de
onnan nevet kihúzni, új nevet beírni, vagy a nevek sorrendjét
megváltoztatni nem lehet (ún. kötött lista). 152 képviselıi hely
elosztására ezekben a területi választókerületekben kerül sor az
arányosság elve alapján. Ennek megfelelıen az egyes listák a rájuk
leadott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz. Ha a területi
listák nem szerzik meg az összes kiosztható mandátumot, a
fennmaradó mandátumok az országos listán kiosztható
mandátumok számát gyarapítják.
A fennmaradó 58 és a területi választókerületekbıl feljutó
mandátumok elosztására az országos kompenzációs listák
között kerül sor.
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Mint az a bevezetıben írtakból számolható, egyéni jelöltnél
elsı fordulóban, a választópolgárok alig több, mint egynegyede,
második fordulóban akár csak 9 százaléka mandátumhoz
juttathatja jelöljét. Pártlistás szavazatoknál (összességében ebbıl
lesz több mandátum) pedig, az olyan pártoknál, amelyek
teljesítették az öt százalékos szabályt, gyakorlatilag minden leadott
szavazat számít (területi vagy országos listán). Így tehát
mindenkinek saját érdeke, hogy elmenjen szavazni, érvényesen
szavazzon (csak egy jelöltre és csak egy listára), hogy minél
szélesebb legyen az a kör, amely megválasztja a teljes lakosság
országgyőlési képviselıit, és minél teljesebb körő legyen a
pártszimpátia alapján elosztott, az elıbbinél több mandátum sorsa
is.
Páty az országos egyéni választókerületek közül a Pest megyei 10.
számú választókerülethez tartozik. Egyéni jelöltek az alábbiak
(2002.03.28-i állapot):
Jelölt neve
DR. FRAJNA IMRE
G. NAGYNÉ DR. MACZÓ ÁGNES
GRÓSZNÉ KRUPP ERZSÉBET
IFJ. HEGEDŐS LORÁNT
NIKOLITS ISTVÁN

Jelölt állítók
Fidesz, MDF
FKGP
SZDSZ
MIÉP
MSZP

A Pest megyei területi választókerületben az alábbi listák
indulhatnak (2002.03.28-i állapot):
Sorsolt
sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8

Lista neve
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT
MUNKÁSPÁRT
CENTRUM
FIDESZ-MDF
SZDSZ
ÚJ BALOLDAL
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
MIÉP
2002. április (IV.évf. 19.szám)
(2)

Országos listán az alábbi szervezetek indulhatnak (2002.03.28-i
állapot):
Sorsolt
sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8

Lista neve
MIÉP
MUNKÁSPÁRT
FIDESZ-MDF
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT
SZDSZ
CENTRUM
ÚJ BALOLDAL
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT

Forrás:
Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
Választási Hivatal honlapja (www.valasztas.hu)
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A szerkesztéshez és kiadványunk tartalmassá tételéhez minden segítséget és
ötletet szívesen fogadunk: a Schönstatti Családmozgalom pátyi családjai közül a
Karvázy, Reményi és Schumicky család.
A szerkesztıség kijelölt táborhelye:
Karvázy, Széchenyi u. 6., 343-912
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