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Választási szabályok a változások tükrében 

BEVEZETŐ GONDOLATOK 

A magyar választási rendszer átalakulóban van, egyes szabályok már 
stabilnak mondhatóak – legalábbis jogszabályi szinten –, míg más ren-

delkezések tartalma még nem igazán kristályosodott ki, ugyanis az 

Alaptörvény őre, az Alkotmánybíróság egyes új intézményeket alaptör-
vény-ellenesnek mondott ki. Az átalakuló szabályok számos következ-

ménnyel járhatnak a magyarországi politikai rendszerre, melyek közel 

sem nevezhetők jelentéktelennek. Egyrészt befolyással lehetnek a Par-
lamentbe jutó pártok számának alakulása, másrészt akár a választói ma-

gatartásra vagy egyéb tényezőkre is. Tanulmányomban arra vállalko-

zom, hogy az említett változásokat összefoglaljam és bemutassam Ma-

gyarország Alaptörvénye,
1
 az országgyűlési képviselők választásáról 

szóló törvény
2
 és a választási eljárásról szóló,

3
 az Országgyűlés által 

ugyan elfogadott, de a köztársasági elnök által alá nem írt és ki nem 

hirdetett törvény rendelkezései alapján.  

I. ALKOTMÁNYOS ALAPOK 

A következő pár gondolat során röviden bemutatom a választás, a vá-

lasztójog alaptörvényi szabályait, illetve az országgyűlési képviselők 
választásáról szóló törvény újdonságait, mivel a választási eljárási sza-

bályok értelmezéséhez fontos megismerni az anyagi jogi szabályokat is.  

                                                             
1 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.). 
2 2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról. 
3
 T/8405/73 számú törvényjavaslat a választási eljárásról. 
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Magyarországon a választójog alkotmányos alapjog, ennek megfe-

lelően ezen alapjog lényegét az Alaptörvény tartalmazza.
4
 Az Alaptör-

vény szerint Magyarországon a közhatalom forrása a nép, aki hatalmát 
választott képviselői útján gyakorolja. Továbbá Magyarország legfőbb 

népképviseleti szerve az Országgyűlés.  

A választójog pozitív feltételei közé tartozik a nagykorúság és a 

magyar állampolgárság, azonban egy korábbi harmadik feltétel
5
 – a 

Magyar Köztársaság területén lévő lakhely – kikerült a szabályozásból. 

Ezeken túl olvasható utalás arra, hogy sarkalatos törvény a választójogot 

vagy annak teljességét magyarországi lakhelyhez kötheti. Ez a rendel-
kezés azt jelenti, hogy az Alaptörvény kétharmados törvényre utalja a 

választójogosultság egyik alapvető, pozitív feltételének meghatározását. 

Ez a megoldás nem egyedülálló Európában, hiszen például a német al-
kotmány is alkalmazza.

6
 Továbbá e rendelkezés azt is jelenti, hogy az 

Alaptörvény két korlátozást is tartalmaz e tekintetben: kizárólag lakó-

hely határozható meg további feltételként, valamint a lakóhelyet is kizá-

rólag sarkalatos törvényben lehet a választójog feltételeként megállapí-
tani.

7
  

A választási alapelvek változatlanul maradtak, tehát az országgyű-

lési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog 
alapján, közvetlen és titkos szavazással választják sarkalatos törvényben 

meghatározott módon. Viszont megjelenik egy ötödik elem is, mely 

szerint biztosítani kell a választók akaratának szabad kifejezését.  

Újdonságként jelenik meg az Alaptörvényben az a rendelkezés, 
mely a Magyarországon élő nemzetiségek részvételét említi az Ország-

gyűlés munkájában és annak szabályozását sarkalatos törvényre utalja. 

                                                             
4 Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk és 2. cikk. 
5 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 70. § (1) bek. 
6 Grundgesetz für die Bundesrepubublik Deutschland. Art 28.  
7 BODNÁR ESZTER: Választójog és választási rendszer az Alaptörvényben, in 
Magyar Közigazgatás, 2011/3. szám, 100. o.  
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II. AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK ÚJ ANYAGI JOGI SZABÁLYAI  

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. tör-

vény (továbbiakban Vjt.) merőben új anyagi jogi szabályokat alkotott. 
Radikális változás történt az országgyűlési képviselők számában, ami 

199 főre csökkent, ebből 106 mandátumot egyéni választókerületben, 

míg 93 mandátumot listán lehet megszerezni. Mindez természetesen 

azzal járt, hogy a választókerületek nagyságát, határait is át kellett alakí-
tani. A területi lista megszűnt, csak országos listát lehet állítani, mely-

nek két típusa van. Úgynevezett pártlista állítására akkor van lehetőség, 

amennyiben az adott párt legalább kilenc megyében és a fővárosban 
legalább 27 egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. Mivel az 

Országgyűlés a törvény megalkotásával elismeri, hogy a Magyarorszá-

gon élő nemzetiségek államalkotó tényezők és Alaptörvényben biztosí-
tott joguk az Országgyűlés munkájában való részvétel, ezért lehetőséget 

biztosít arra, hogy országos lista nemzetiségi listaként is állítható az 

országos nemzetiségi önkormányzat által.  

Az eddig alkalmazott kétfordulós választási rendszert egyfordulós 
választás váltja fel. Ebben az egy fordulóban a magyarországi lakhellyel 

rendelkező választópolgár két szavazattal rendelkezik, egyrészt szavaz-

hat egyéni választókerületi jelöltre, másrészt egy pártlistára. A magyar-
országi lakhellyel nem rendelkezők viszont csak egy pártlistára szavaz-

hatnak. Az egyéni választókerületekben a relatív többség elve érvénye-

sül, ami azt jelenti, hogy az a jelölt lesz az országgyűlési képviselő, aki 

a legtöbb érvényes szavazatot kapta. A pártlistánál továbbra is fennma-
radt egy bejutási küszöb, vagyis nem szerezhet mandátumot az a pártlis-

ta, amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes 

szavazat legalább öt százalékát nem érte el. A töredékszavazat tartalma 
újszerű, hiszen annak minősül az egyéni választókerületekben a mandá-

tumot nem szerző jelöltre leadott szavazat, valamint a mandátumot szer-

ző jelölt szavazataiból a második legtöbb szavazatot elérő jelölt eggyel 
növelt szavazatainak kivonása után fennmaradó szavazatszám is.

8
 Az 

országos listáról való mandátumszerzés a d’Hondt formula alapján tör-

                                                             
8 2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról. 15. § (1) 
bek. 
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ténik. E törvény rendelkezéseit első alkalommal a hatálybalépését köve-

tő országgyűlési képviselők általános választásán kell alkalmazni.  

III. A VÁLASZTÁSOK ELJÁRÁSI JOGI SZABÁLYAI 

A választás anyagi jogi szabályai olyan normák tehát, melyek meghatá-

rozzák a képviselővé választás feltételeit úgy, mint a választójogot, jelö-

lést, választási eredmény formuláját – ezek korábban már bemutatásra 

kerültek. Ezzel szemben a választási eljárási szabályok azok a normák, 
melyek az anyagi jogi szabályok érvényesülésének módját határozzák 

meg úgy, mint a választási névjegyzék elkészítését, az ajánlást, a szava-

zás lebonyolításának rendjét. 1989-ben a választási szabályok kodifiká-
lása során az anyagi jogi és az eljárási jogi szabályokat egy törvénybe 

foglalták.
9
 Az önálló választási eljárási kódex megalkotására 1997-ben 

került sor.
10

 Az eljárási törvény változásának következő mérföldköve 
2012 szeptembere, amikor a kormánypárt képviselői benyújtották a vá-

lasztási eljárásról szóló törvénytervezetet. Több mint két hónap és közel 

50 módosító javaslat megtárgyalása után, 2012. november 26-án az 

Országgyűlés elfogadta az elmúlt időszak legvitatottabbnak mondható 
törvényjavaslatát. A további sorsáról az egyes szabályoknál később 

részletesebben lesz szó.  

A szabályok egy része a korábbi törvényben is olvasható volt, más 
részük kisebb-nagyobb változtatást szenvedett el, illetve új intézmények 

is bekerültek a szabályozásba. Én ezek közül a fontosabb elemeket eme-

lem ki a következőkben. 

III.1. Választási szervek  

A választási eljárás szereplői, vagyis a választási szervek jellegük, funk-

ciójuk alapján két csoportba oszthatók.
11

 Egyik csoportba tartoznak a 

                                                             
9 1989. évi XXXIV. törvény az országgyűlési képviselők választásáról. 
10 1997. évi C. törvény a választási eljárásról. 
11 TÓTH KÁROLY: A képviselők választásának anyagi jogi szabályai, in SZO-

BOSZLAI GYÖRGY (Szerk.): A közjogi választások egyes elméleti és gyakorlati 
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választási bizottságok, melyek a választások társadalmi kontrollját jele-

nítik meg és a választási eljárás tartalmi, érdemi kérdéseiben döntést 

hozó szervek. A másik csoportba a választási irodák tartoznak, amelyek 
közszolgálati tevékenységet látnak el és főként technikai-adminisztratív, 

szakmai ellenőrzést végző hivatali szervekről van szó. 

Az országgyűlési képviselők választásán ezentúl a következő vá-

lasztási bizottságok működnek: szavazatszámláló bizottság (egy szava-
zókörös településen a helyi választási bizottság), országgyűlési egyéni 

választókerületi választási bizottság és a Nemzeti Választási Bizottság,  

mely utóbbi korábban Országos Választási Bizottság néven volt ismert. 
Területi választási bizottság már nincsen, mivel a területi lista is meg-

szűnt.  

Új szabályként jelenik meg, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 7 
tagját és 3 póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés 

választja 9 évre és a megválasztásukhoz a jelen lévő országgyűlési kép-

viselők kétharmadának a szavazata szükséges.  

A választási irodák tekintetében szintén fontos megjegyezni, hogy 
az Országos Választási Iroda elnevezése Nemzeti Választási Irodává 

(továbbiakban NVI) változott, amely autonóm államigazgatási szerv. 

Független, csak a törvényeknek van alárendelve, feladatkörében nem 
utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyástól mentesen 

látja el. Az NVI elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági el-

nök nevezi ki 9 évre a felsőfokú végzettségű, az országgyűlési választá-

sokon választható, magyar állampolgárok közül.  

III.2. A választási kampány 

Az új választási törvény kampányszabályozás tekintetében is újat ho-

zott. A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. nap-
tól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. Ebből következően 

megszűnt a kampánycsend intézménye. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 

plakát és szórólap a kampányidőszak egészében, tehát a szavazás napján 
is készíthető és elhelyezhető. Azonban különböző korlátok is fennáll-

nak, egyrészt a szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres 

                                                                                                                                       
kérdései, Választási stúdiumok 3., 2004, Országos választási iroda, Budapest, 
153. o. 
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távolságon belül közterületen választási kampánytevékenység még a 

szavazás napján sem folytatható, másrészt a szavazás napján választási 

gyűlés sem tartható. Megállapítható, hogy kampánytevékenység alapve-
tően időbeli korlátozás nélkül folytatható, a korlátozások csupán a sza-

vazás napjához kapcsolódnak. Talán a legérdekesebb szabály, hogy a 

kampányidőszak alatt kizárólag a közszolgálati médiaszolgáltatásban 

tehető közzé politikai reklám, de a szavazást megelőző 48 órában még 
itt is lehet politikai reklámot közzétenni. Ehhez kapcsolódóan tehát 

minden más médiaszolgáltatásban, a szolgáltatók internetes honlapján, 

képújságában és teletextjében politikai reklám és politikai hirdetés köz-
zététele kampányidőszakban tilos. Továbbá tilos a politikai hirdetés a 

filmszínházakban is.  

A kampányidőszak utolsó hat napján – beleértve a szavazás napján 
annak befejezéséig tartó időszakot is – a választásokkal kapcsolatos 

közvélemény-kutatás eredménye nem hozható nyilvánosságra.  

A köztársasági elnök indítványa szerint a választási kampány foly-

tatásával kapcsolatos egyes szabályok több szempontból alkotmányos 
aggályt vetnek fel. A kizárólagosan közszolgálati médiában való megje-

lenés és a filmszínházakra vonatkozó teljes tilalom véleménye szerint 

ellentétes az Alaptörvény IX. cikkében szereplő véleménynyilvánítás 
szabadságával és a sajtószabadsággal és aránytalan módon korlátozza 

azokat. Továbbá a közvélemény-kutatással kapcsolatos rendelkezés 

szintén korlátozza a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát.
12

  

Az Alkotmánybíróság megvizsgálva az indítványt, azt megalapo-
zottnak tartotta. A közszolgálati médiában való kizárólagos megjelenést 

a választói akarat zavartalan kialakításának és kinyilvánításának célja 

érdekében súlyosan aránytalan korlátozásnak minősítette.
13

 Ugyanis 
ezáltal a politikai reklámozás lehetősége éppen a társadalomhoz legszé-

lesebb körben eljutó médiumok esetében szűnik meg. Mindez érinti a 

közszolgálatinak nem minősülő médiaszolgáltatások szabadságát és 
szoros kapcsolatban áll az információszabadság alapjogával is és azon 

belül a választópolgárok tájékozódáshoz való jogával.  

III.3. Új szavazási mód: a levélben szavazás 

                                                             
12 6/2007. (II.27.) AB határozat. 
13

 1/2013. (I.7.) AB határozat. 
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Magyarországon már korábban is felvetődött a levélben való szavazás 

bevezetésének lehetősége, egyrészt az egységes választási eljárási tör-

vény előkészítése során 1995-1996-ban, valamint az európai parlamenti 
választások magyar szabályainak egyeztetésekor 2002-2003-ban.

14
  

A postai szavazás alkalmazása Nyugat-Európában és az Amerikai 

Egyesült Államokban bevált módszer.
15

 Alkalmazásának a legkritiku-

sabb és legkérdésesebb eleme, hogy az ellenőrzött személyazonosítás, 
illetve a biztonságos szavazási feltételek biztosítása milyen formában 

oldható meg. A választópolgár részéről egy aktív magatartást igényel, 

hiszen jeleznie kell előre meghatározott időpontig, hogy levélben kíván 
szavazni, de mindenesetre sokkal nagyobb szabadságfokot biztosít a 

szavazónak a tartózkodási helyét illetően.
16

 A választási szervek oldalá-

ról nézve, jelentősen csökkenti a szervezéssel, lebonyolítással járó álla-
mi feladatokat és egyúttal a költségeket is. 

A levélben szavazás lehetőségét az eddigi magyar választási eljárá-

si törvények nem tették lehetővé. Azonban az új választási eljárási sza-

bályok megalkotása során felmerült e szavazási mód beemelése az eddi-
giek közé. Az új törvényben olvasható, hogy a levélben szavazók név-

jegyzékébe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzék-

ben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár 
nyújthat be.

17
 Csak az a választópolgár szavazhat levélben, aki a levél-

ben szavazók névjegyzékében szerepel. A levélben szavazó választó-

polgár egy szavazási levélcsomagot fog kapni, amely tartalmazza a sza-

vazólapot, egy azonosításhoz szükséges nyilatkozatot, egy belső boríté-
kot a szavazólaphoz, egy bérmentesített válaszborítékot belföldi postára 

adás esetére, illetve egy tájékoztatót e szavazási módról. A szavazási 

levélcsomag átvehető személyesen vagy megbízott útján, illetve kérhető 
a postai kézbesítés.  

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a szavazatát 

tartalmazó válaszborítékot vagy a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni 

                                                             
14 HALLÓK TAMÁS: A külföldön szavazás egy módja: a postai levél útján való 

szavazás, in Magyar Jog, 2005/10. szám, 614. o. 
15 HALLÓK: i. m. 614. o. 
16 VASS PÉTER: Az urnán túl. Alternatív választási módok bevezethetősége 

Magyarországon, in Közjogi szemle, 2012/3. szám, 33. o.  
17

 T/8405/73 számú törvényjavaslat a választási eljárásról. 269. § (1) bekezdés. 
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választókerületi választási irodába juttatja el postai úton a szavazást 

megelőző napon 24 óráig, vagy a magyarországi szavazást megelőző 

tizenöt napon belül, illetve a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttatja 
bármely külképviseleti választási irodába. Magyarországi lakcím híján a 

választópolgárra ugyanazon szabályok vonatkoznak a válaszboríték 

eljuttatására, azzal a kivétellel, hogy a címzett a Nemzeti Választási 

Iroda kell, hogy legyen, illetve számára az a lehetőség is nyitva áll, hogy 
a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban bármely or-

szággyűlési egyéni választókerületi választási irodába is eljuttathatja a 

válaszborítékot.  
A levélben leadott szavazási iratokat az imént említett választási 

irodák ellenőrzik a szavazólapot tartalmazó belső boríték felbontása 

nélkül. Érvénytelen a szavazási irat, ha a válaszboríték nincs lezárva, 
hiányzik belőle az azonosító nyilatkozat vagy a belső boríték, a válasz-

borítékban több belső boríték van, a belső boríték nincs lezárva, a nyi-

latkozat hiányosan tartalmazza a választópolgár adatait vagy nem tar-

talmazza az aláírását, a polgár nem szerepel a levélben szavazó név-
jegyzékében, a választópolgár már leadott érvényes szavazási iratot, az 

azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatok eltérnek a névjegyzékben 

szereplő adatoktól (kivéve az időközben történt név- és lakcímválto-
zást), illetve a szavazási irat elkésett.  

Kizárólagosan a levélben szavazást teszik lehetővé a szabályok 

időközi választás esetén, a magyarországi lakcímmel rendelkező, de a 

szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár számára. Ebben az 
esetben a választóborítékot csak postai úton juttathatja el az országgyű-

lési egyéni választókerületi választási irodába.  

IV. A VÁLASZTÁSI REGISZTRÁCIÓRÓL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 

A választójog egy alkotmányos alapjog, érvényesülését számos válasz-

tási eljárási szabály biztosítja, ezek közül kiemelt garanciális szabály a 

választásra jogosultak nyilvántartása.
18

 Egyes országok a névjegyzék 
létrehozásának formáit másképp szabályozzák, de a legfontosabb elv, 

                                                             
18 RYTKÓ EMÍLIA: Szükségessé válik a választópolgárok személyes közreműkö-
dése. http://www.valasztasirendszer.hu/?p=1939850 (2012.11.05.). 

http://www.valasztasirendszer.hu/?p=1939850
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hogy a névjegyzék pontos, teljes körű, átlátható legyen, továbbá támo-

gassa a szavazás lebonyolítását és az eredmény megállapítását. A legna-

gyobb különbség a névjegyzék létrehozásában, hogy milyen mértékben 
igényli az állampolgárok közreműködését. Aktív rendszer esetében a 

választójogosult állampolgárnak kell kezdeményezni, hogy bekerüljön a 

választási névjegyzékbe. A passzív rendszerben a választópolgár köz-

reműködése nélkül, passzív módon állítják elő a névjegyzéket. Magyar-
országon eddig passzív rendszer működött, az Országgyűlés által elfo-

gadott választási eljárási törvény aktív regisztrációt irányzott elő.  

A választói névjegyzék összeállítása deklaratív aktus, tanúsítja a 
választójogot, de azt nem keletkezteti.

19
 A névjegyzék rendkívül fontos 

funkciója, hogy „közreműködik‖ a választójog érvényesítésében. Jelen-

tősége még ennél is nagyobb, hiszen szakmai alapot szolgáltat a szava-
zókörök kialakításának, a nyilvánosságnak, az igazolással szavazásnak, 

a kétszer vagy többször szavazók ellenőrzésének és a választási ered-

ménynek.  

Az előzetes választási regisztráció megítélésénél nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül a nemzetközi környezetet és nemzetközi kötelezettség-

vállalásokat sem.  

A választási névjegyzékkel kapcsolatban az Európa Tanács alkot-
mányjogi tanácsadó testülete, a Velencei Bizottság ajánlásokat fogalma-

zott meg.
20

 A dokumentum kiemeli, hogy a választási névjegyzék meg-

bízhatóságához különböző feltételeknek kell teljesülnie. A választási 

névjegyzéknek állandónak kell lennie és évente legalább egy alkalom-
mal frissíteni kell, kivéve ott, ahol a választók regisztrációja nem auto-

matikus. Fontos elem a nyilvánosság, tehát a névjegyzéket közzé kell 

tenni. Nem lehet regisztrálni a választás napján a szavazóhelyiségben. A 
névjegyzék közzététele után is legyen lehetőség valamilyen formában a 

regisztrációra, olyanok számára, akik időközben elköltöztek vagy betöl-

tötték a választójogosultság korhatárát. Továbbá kiemeli, hogy ahol a 
névjegyzékbe vétel nem automatikus, ott megfelelően hosszú időszakot 

                                                             
19 DEZSŐ MÁRTA - TÓTH ZOLTÁN: Választás és választási eljárás, 2002, Rejtjel 

kiadó, Budapest, 127. o.  
20 Code of Good Practice in Electoral Matters. CDL-AD (2002) 23 rev. Stras-

bourg, 23 May 2003. http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002) 
023rev-e.pdf (2012.11.12.).  
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kell biztosítani annak kérelmezésére. A Velencei Bizottság szerint elfo-

gadható, ha a választópolgárok nem kerülnek automatikusan a választói 

névjegyzékbe, hanem kérelemre.
21

 További részletes szabályokat ezzel 
kapcsolatban azonban nem fogalmaz meg, valamint arra sem utal, hogy 

az aktív regisztráció milyen szabályozási környezetben, milyen körül-

mények között indokolt, fogadható el.  

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 1. Kiegészítő Jegyző-
könyvének 3. cikke szerint a szabad választáshoz való jog tekintetében 

„a Magas Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy ésszerű időköz-

önként, titkos szavazással szabad választásokat tartanak olyan körülmé-
nyek között, melyek a törvényhozó testület megválasztását illetően biz-

tosítja a nép véleményének kifejezését.‖  

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (továbbiakban EJEB) állás-
pontjában rámutat arra, hogy a választójog egy alanyi jog, de nem ab-

szolút jog, így az állam korlátozhatja a választójog gyakorlását.
22

 Vá-

lasztási ügyekben a Bíróság egy jól kidolgozott panelből indul ki, ennek 

alapja az Orujov kontra Azerbajdzsán ügyben hozott 2011-es ítélet.
23

 
Ennek lényege, hogy az államoknak itt nagyobb a mozgásszabadságuk, 

mint a szabadságok tekintetében. Az esetleges korlátozások kritériuma, 

hogy a korlátozás célja világos és legitim legyen, a korlátozás nem lehet 
önkényes és aránytalan, illetve nem foszthatja meg a választójogot a 

lényegétől és ténylegességétől.  

Több ítéletében foglalkozott a Bíróság a választójog gyakorlására 

vonatkozó feltételek állami biztosításának kötelezettségével is. A vá-
lasztási regisztráció kérdését illetően iránymutató jellegű a Grúz Mun-

káspárt kontra Grúzia ügyben hozott ítélet.
24

 A bírósági ítélet előzmé-

nye, hogy a 2003-as parlamenti választásokon Grúzia nem rendelkezett 
egységes központi választói névjegyzékkel, a használt névjegyzékek 

                                                             
21 Code of Good Practice in Electoral Matters, 15. o. 
22 PAPP IMRE: A politikai részvételi jogok, in HALMAI GÁBOR - TÓTH GÁBOR 

ATTILA (Szerk.): Emberi jogok. 2003, Osiris, Budapest, 745. o. 
23 Case of Orujov v. Azerbaijan (Application no. 4508/06) 40-42. § 

http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-105841?TID=koaa 

tibpnw (2013.01.08.). 
24 Case of the Georgian Labour Party v. Georgia (Application no. 9103/04) 

http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-87446?TID=tnnsmtbwar, 
(2013.01.08.). 

http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-87446?TID=tnnsmtbwar
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jelentős hibákat és anomáliákat tartalmaztak, ami egyúttal számos vá-

lasztási csalásra adott lehetőséget. Megismételt választásokra került sor, 

ahol már aktív választói regisztrációs rendszert működtettek. A Bíróság 
megvizsgálta, hogy a Grúziában alkalmazott rendszer összeegyeztethe-

tő-e az Emberi Jogok Európai Egyezménye I. Kiegészítő Jegyzőkönyv-

ének 3. cikkével. Végül nem állapított meg jogsértést, amit az eset na-

gyon sajátos körülményeivel indokolt. Ilyen körülménynek számított, 
hogy az előző parlamenti választás kudarca lényegében a megfelelő 

választói névjegyzék hiányára volt visszavezethető. A választókról ko-

rábban nem volt tehát központi névjegyzék, a helyi listák pedig megbíz-
hatatlanok voltak. A Bíróság továbbá értékelte, hogy grúz hatóságok 

nemzetközi szervezetek ajánlásait követték, valamint azt is, hogy még a 

szavazás napján is lehetett regisztrálni.  
A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya utal ar-

ra, hogy minden állampolgárnak ésszerűtlen korlátozások nélkül joga és 

lehetősége van arra, hogy a közügyek vitelében közvetlenül vagy szaba-

don választott képviselők útján részt vegyen, illetve szavazzon és meg-
választhassák az általános és egyenlő választójog alapján, titkos szava-

zással tartott olyan valódi és rendszeres választásokon, amelyek biztosít-

ják a választók akaratának szabad kifejezését.
25

 Az ENSZ Emberi Jogi 
Bizottsága kommentárt fűzött a 25. cikkhez és követelményeket fogal-

mazott meg a regisztrációval kapcsolatban.
26

 Itt megfogalmazódott arra 

az igény, hogy államok hatékony eszközökkel biztosítják, hogy minden 

választójogosult gyakorolhassa e jogát. Ahol választási regisztráció 
működik, azt könnyen hozzáférhetővé kell tenni és nem lehet akadályo-

kat állítani a regisztráció elé. A büntetőjognak tiltania kell a szavazás 

vagy a regisztráció folyamatába való illetéktelen beavatkozást, továbbá 
a választópolgárok megfélemlítését vagy kényszerítését. A választójog 

hatékony gyakorlásának biztosításához szükséges a választópolgárok 

oktatása és a regisztrációs kampányok folytatása.  
A nemzetközi egyezmények és az EJEB ítélkezése mellett fontos-

nak tartom röviden áttekinteni, hogy a gyakorlatban mely országok és 

milyen formában alkalmazzák a választási regisztráció intézményét. 

                                                             
25 Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya. 25. cikk. 
26 General Comment No. 25: The right to participate in public affairs, voting 
rights and the right of equal access to public service (Art. 25) 11. bek. 
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Mindenképpen célszerű tehát egy összehasonlító jogi áttekintést tenni, 

ahogy tette ezt az EJEB is a Grúz Munkáspárt kontra Grúzia ügyben 

is.
27

 Ezek alapján az amerikai egyesült államokbeli, a kanadai, az auszt-
ráliai, az új-zélandi, az angol, a francia, a belga és a portugál rendszer 

egyszerű, az internetről letölthető és az önkormányzatnál is elérhető, 

illetve postán kiküldött formanyomtatványt használ, amelyet a választó-

polgár a szokásos személyi adatokkal kitölt, aláír (egyes rendszerekben 
igazolványa fénymásolatát csatolva) és választása szerint postán elküld, 

vagy az önkormányzatnál lead. Megjegyzendő továbbá, hogy a választá-

sonkénti, azaz ciklusonként ismétlődő feljelentkezés az USA-ban érvé-
nyesül, a felsorolt államok nagyobb része csak az első bejelentkezést 

intézményesítette – a nagykorúvá váláshoz, vagy a honosításhoz, vagy a 

visszatelepüléshez kötődve –, és ezeket az eseteket leszámítva a belső 
migrációhoz, költözésekhez, lakóhelyváltásokhoz kapcsolja. 

V. A MAGYAR VÁLASZTÁSI REGISZTRÁCIÓ SZABÁLYAI ÉS SORSA 

Az Alaptörvény második módosítása során az Alaptörvény átmeneti 

rendelkezéseinek 23. cikke három bekezdéssel egészült ki, mely a kere-
tet adta volna a választási regisztráció intézményének. E rendelkezések 

alapján a választójog csak névjegyzékbevételt követően gyakorolható. A 

magyarországi lakóhellyel rendelkező választó esetében a névjegyzék-
bevétel történhet személyesen vagy elektronikus úton, míg magyaror-

szági lakóhellyel nem rendelkező választó esetében levélben vagy elekt-

ronikus úton lehetséges. Azonban az Alkotmánybíróság az alapvető 

jogok biztosának indítványa alapján felülvizsgálta az átmeneti rendelke-
zéseket.

28
 A meghozott határozatban kifejtették, hogy az Országgyűlés 

túllépte az Alaptörvényben foglalt jogalkotási felhatalmazást, ugyanis az 

átmeneti rendelkezések közé olyan szabályokat is beiktatott, melyek 
nem átmeneti tartalommal bírtak. Az eljárási szabályok súlyos megsze-

gése közjogi érvénytelenséget és egyúttal a rendelkezések megsemmisí-

                                                             
27 Case of the Georgian Labour Party v. Georgia (Application no. 9103/04) 54-

69. § http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-87446?TID=tnns 

mtbwar (2013.01.08.). 
28

 45/2012. (XII. 29.) AB határozat. 
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tését vonta maga után. Mindemellett fontos megjegyezni, hogy az Al-

kotmánybíróság (továbbiakban: AB) tehát tartalmilag nem vizsgálta a 

rendelkezéseket, köztük az előzetes választási regisztrációra vonatkozó 
szabályokat sem, megsemmisítésre csupán formai, eljárási okokból ke-

rült sor.  

A választási regisztráció további szabályai a választási eljárási tör-

vényben kaptak helyet, melyet az Országgyűlés a 2012. november 26-i 
ülésnapján a T/8405. számú törvényjavaslat alapján fogadott el. A név-

jegyzékbe vételét a választópolgár folyamatosan kérheti az adott válasz-

tást megelőző 15. napig. A magyarországi lakcímmel rendelkező, de 
mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt 

gátolt választópolgár a magyarországi tartózkodásának helye szerinti 

jegyzőtől írásban kérheti, hogy a magyarországi tartózkodásának helyén 
keresse fel a névjegyzékbe vétel érdekében.  

A köztársasági elnök az alkotmányos hatáskörével élve, a részére 

előírt határidőn belül Alkotmánybírósághoz fordult és indítványozta 

egyrészt a választási regisztrációval, másrészt a választási kampánnyal 
kapcsolatos egyes szabályok Alaptörvénnyel való összhangjának előze-

tes vizsgálatát. Az indítvány szerint az Alaptörvényben biztosított vá-

lasztójog aránytalan korlátozása, hogy a magyarországi lakcímmel ren-
delkező választópolgárok a névjegyzékbe vétel során lakcímükhöz kö-

töttek. Ez több választói csoport – ingázók, ideiglenesen külföldön dol-

gozók – számára különösen hátrányos. Szintén indokolatlan megkülön-

böztetésnek tartotta, hogy a Magyarországon élő állampolgárokhoz ké-
pest a Magyarországon élő, de lakcímmel nem rendelkező választópol-

gárok személyesen nem kérhetik a névjegyzékbe vételt. Külön felhívta 

arra a figyelmet, hogy az alkotmánybírósági vizsgálat terjedjen ki a ki-
fogásolt részekkel tartalmi összefüggésben álló további rendelkezésekre 

is.  

Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök indítványát megalapo-
zottnak vélte. A határozatban megállapításra került, hogy a vizsgált tör-

vény a választójog gyakorlását egy többletfeltételtől, vagyis az előzetes 

választói feliratkozástól teszi függővé.
29

 Ez a regisztrációs kötelezettség 

a magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárok esetében indoko-
latlanul korlátozza a választójogot és ezért alaptörvény-ellenes. Ugyan-

                                                             
29

 1/2013. (I.7.) AB határozat. 
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akkor a választópolgárok bizonyos csoportjainál viszont éppen a válasz-

tójog gyakorlását segíti elő, esetükben különösen indokolt a regisztráció. 

Ide tartoznak a magyarországi lakhellyel nem rendelkező nagykorú ma-
gyar állampolgárok, a Magyarországon élő nemzetiségek tagjai, akik a 

nemzetiségi listára kívánnak szavazni, illetve akik szavazási segítség 

iránti igényt kívánnak bejelenteni. Azonban a Magyarországon élő, lak-

címmel nem rendelkező választópolgárok esetében a személyes regiszt-
ráció lehetőségének törvényi kizárása a magyarországi lakcímmel ren-

delkező választópolgárokhoz képest indokolatlan. Az AB indoklásában 

kifejti, hogy a választójog olyan alapjog, amely kizárólag az arra vonat-
kozó szabályozásban megnyilvánuló állami közreműködés révén érvé-

nyesülhet, vagyis gyakorlásának feltételeit, körülményeit az állam bizto-

sítani hivatott. A választójog gyakorlásának biztosítása érdekében az 
államnak aktív magatartást kell tanúsítania. A választójog intézményvé-

delmi oldalán az állam a választójog gyakorlását lehetővé tevő, azt elő-

segítő szabályok megalkotására, és azok érvényesítésére köteles. Azon-

ban az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése értelmében alapvető jog más 
alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme 

érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal 

arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával 
korlátozható. Így az AB azt vizsgálta, hogy van-e olyan alapjog vagy 

alkotmányos érték, melynek védelme feltétlenül szükségessé teszi a 

központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtását a választójog 

gyakorlásához. Ezen a ponton fontos megjegyezni, hogy magából a 
szabályozás szövegéből is megállapítható, hogy az állam számára egyé-

ni kérelmek nélkül is rendelkezésére állnak a magyarországi lakóhellyel 

rendelkező állampolgárokra vonatkozóan a központi névjegyzék össze-
állításához szükséges adatok, erre több ponton is hivatkozik. Mindezek 

alapján az AB megállapította, hogy az újonnan megalkotott szabályozás 

Alaptörvénybe ütköző módon korlátozza a választójogot, tehát ez a kor-
látozás nem felel meg az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében foglal-

taknak.  
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ZÁRÓ GONDOLATOK 

Tanulmányomban elemeztem a mai magyar választási rendszert szabá-

lyozó jogszabályokat, rendelkezéseket. Azonban jelenleg teljes képet 
még nem kaphatunk. A felvázolt új szabályozások egy része – köztük a 

választási regisztráció – ma már nem eleme a jogszabályoknak. A vá-

lasztási eljárási törvény újra az Országgyűlés elé kerül a közeljövőben, 

hiszen az Alkotmánybíróság által megsemmisített rendelkezések helyett 
új szabályokat kell alkotni. Az ismertetett szabályok szükségessége csak 

a gyakorlatban való alkalmazásuk során válik ismertté, addig csupán 

elméleti következtetéseket tudunk levonni.  
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