
A választójog korlátai



A VÁLASZTÓJOG ALAPJOGI JELLEGE

• tárgyi oldal: jogszabályok összessége
• alanyi oldal: ki rendelkezik aktív és passzív választójogosultsággal?

• közös alap: a népképviselet elve

Alaptörvény B) cikk
(3) A közhatalom forrása a nép.
(4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

• Kérdések:

• Az állampolgárság együtt jár-e a választójoggal?
• Kit tekinthetünk a népképviselet alanyának?



AZ ALAPTÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

Alaptörvény XXIII. cikk

(1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.
(2) Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgárának joga van
ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó
és választható legyen.
(3) Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz,
hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.
(4) Sarkalatos törvény a választójogot vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a választhatóságot további
feltételekhez kötheti.
(5) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási
helyén választhat. A választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja.
(6) Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság
a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező
állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e
jog gyakorlásából.
(7) Mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni, aki az országgyűlési képviselők választásán választó. Mindenkinek
joga van helyi népszavazáson részt venni, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó.
(8) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának megfelelően
közhivatalt viseljen. Törvény határozza meg azokat a közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be.



ÁLLAMPOLGÁRSÁG ÉS VÁLASZTÓJOG

A választójog megadásának szükséges előfeltétele-e az állampolgárság megléte?

• az egyes államok alkotmányai – a parlamentek megválasztása tekintetében – szinte kivétel nélkül megkövetelik
az állampolgárság meglétét a választójogosultság feltételeként

• a parlamentek minden országban a legfőbb népképviseleti szerveknek tekinthetőek, amelyek összetétele minden
esetben a népszuverenitás elvén alapszik

• különösen lényeges annak megválaszolása, hogy kit tekintünk a néphez tartozónak

Lehetséges-e kedvezményes állampolgárságot adni bizonyos homogén csoportoknak? (ld. határon túli magyarok)



ÁLLAMPOLGÁRSÁG ÉS VÁLASZTÓJOG

Létezhet-e állampolgárság választójog nélkül?

• az állampolgárokat az Alaptörvény alapján állampolgári jogok illetik meg

• De: számos jogosultság (sőt kötelezettség) esetében maga az Alaptörvény alkalmaz szűkítő feltételeket (pl. a
békés gyülekezéshez való jog sem gyakorolható egyedül, hiszen annak fogalmi eleme a többes gyakorlás)

• ehhez hasonlóan a választójog tekintetében is megjelennek korlátok (pl. az életkorhoz vagy épp a belátási
képességhez kötés)

Lehet-e különbséget tenni az egyes állampolgárok között a választójog tekintetében?



KI A NÉPKÉPVISELET ALANYA?

• Az Alaptörvény a közhatalom forrásaként nem az állampolgárok közösségére utal, hanem a népre

• Mi a nép alkotmányos fogalma?

• Ha valaki a népszuverenitás alanya, akkor főszabály szerint választójoggal kell rendelkeznie (az egyes kizárási
eseteket ide nem értve), ugyanis csak így tudja a „társadalmi szerződés” elvéből fakadó „szerepét” betölteni.

• Viszonyítási pont lehet a néphez tartozás megállapítása során a választópolgárok közösségéhez való tartozás
meghatározása, ez azonban nem egy szerencsés választás, mivel aligha lehet azt mondani, hogy egy
választójoggal nem rendelkező személy (pl. gyermek) nem lehet tagja a politikai közösségnek, és így az
államnak nem kell figyelembe vennie az ő érdekeit.

• Meg lehet-e határozni a nép fogalmának tartalmát egységesen valamennyi választás tekintetében?



A VÁLASZTÓJOG ALAPJOGI JELLEGE

• A választójogot mint alapjogot hol tudjuk elhelyezni az alapjogok rendszerében?

• Első generációs, politikai szabadságjog, részvételi jog

• A választójogot egyfajta önrendelkezési jogként is megközelíthetjük, így pedig az végső soron visszavezethető az
emberi méltóságra is

• Ebből egyenesen következik, hogy mindenki részt vehet a választásokon, akinek a döntése az életét befolyásolni
fogja, így a választójogosultak köréből csak szűk körben lehetséges egyes személyeket kizárni

• Az egyenlő méltóságú személyek között nem lehet különbséget tenni oly módon, hogy szavazatuknak a súlya
kisebb vagy nagyobb lesz a politikai közösség többi tagjáénál

• A választójog alapjogi jellegéből tehát levezethető, hogy az az önrendelkezési jogon, és az egyenlőként kezelés
elvárásán keresztül visszavezethető az emberi méltóságra.

• Ebből az igazolásból azonban az is következik, hogy a választójognak szükségszerű eleme az általánosság és
egyenlőség követelményének érvényesülése,



A VÁLASZTÓJOG ÉS A VÁLASZTÁSI ALAPELVEK VISZONYA

Alaptörvény a 2. cikk (1) bekezdés

Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos
szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott
módon választják.

Klasszikus (anyagi jogi) alapelvek:

• a választójog általánossága és
• egyenlősége, valamint
• a szavazás titkossága és
• közvetlensége



A VÁLASZTÓJOG ÁLTALÁNOSSÁGA

• Kukorelli: „[a] választójog általánosságának jelentése az, hogy a feltétlenül szükséges és indokolt, ún.
természetes kizáró okokon kívül, minden nagykorú magyar állampolgárnak legyen választójoga.”

• Az Alaptörvény szerint a választójog általánossága alapján mind aktív, mind passzív választójoggal
rendelkeznek azok a nagykorú magyar állampolgárok, akik nem esnek valamilyen kizáró ok alá.



AZ ÁLTALÁNOS VÁLASZTÓJOG KORLÁTAI

Szükség van-e a választójogosultság bárminemű korlátozására?

PRO: Ha a nép fogalmának meghatározása során elfogadjuk azt a hipotézist, mely szerint azt a legjobban az
állampolgárság megléte mentén tudjuk körülhatárolni, akkor a népakarat minél teljesebb kifejezése érdekében
jogosan indulhatnánk ki abból a felvetésből, hogy választójogosultsága valamennyi állampolgárnak kell, hogy
legyen, és e tekintetben irreleváns, hogy ezt egyes választópolgárok tudják-e gyakorolni (pl. életkoruk, vagy épp
belátási képességük csökkent jellege miatt).

KONTRA: az államnak a választójoggal, mint alapjoggal összefüggésben intézményvédelmi kötelezettsége is
fennáll (Pl. működtetnie kell a választójogi intézményrendszert, illetve a jogorvoslati lehetőségeket.)
• az intézményvédelmi kötelezettségébe tartozik a választójog integritásának a védelme is
• amennyiben az állam nem zárja ki azon személyeket a választójog gyakorlásából, akik nem rendelkeznek

minimális politikai belátási képességgel sem, azzal egyfelől a többi választójogosult döntésének súlyát erodálja,
másfelől pedig lehetőséget ad a visszaélésekre



A VÁLASZTÓJOG EGYENLŐSÉGE

Jogi értelemben:

• mindenkinek ugyanannyi szavazata van (formai követelmény)
• mindenki szavazata ugyanannyit ér (tartalmi követelmény)
• a megválasztottak mindegyike megközelítően azonos számú állampolgárt/választópolgárt képvisel (vö.

választókerületek kialakítása – itt a választójog egyenlősége tekintetében, az állampolgárok vagy a
választópolgárok számát célszerű figyelembe venni?)

Politikai értelemben: 

• a törvényhozó testület tagjainak kiválasztásában, a törvényeknek alávetett közösség (azaz a nép) majdnem 
minden tagja egyformán részt vehet.

• mindenki választható és választó
• mindenkinek van szavazata
• mindenkinek ugyanannyi darab szavazata van. 



A MAGYARORSZÁGI LAKÓHELY KÖVETELMÉNYE

Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdés

Sarkalatos törvény a választójogot vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a választhatóságot további
feltételekhez kötheti.

• szemben a korábban hatályos Alkotmánnyal, az Alaptörvény az aktív választójog gyakorlásához a magyarországi
lakóhely létének előírását már csak lehetőségként említi

• kritika:
a választójognak a magyarországi lakóhellyel nem rendelkezőkre történő kiterjesztése is problémás, mivel így
olyan személyek is befolyást gyakorolhatnak szavazatukkal az ország sorsára, akik nem itt töltik a
mindennapjaikat



MENNYIRE SZOROS KAPOCS EGY MAGYARORSZÁGI LAKÓHELY?

• Kérdés: egy olyan személynek, aki tartósan egy külföldi államban él, de nem jelentkezik ki előző állandó
lakóhelyéről, és erre az államok sem kényszeríthetik, továbbra is fennáll-e a szoros kapcsolata az
állampolgársága szerinti államával (feltéve, hogy nem kettős vagy többes állampolgár), amely a
választójogosultsághoz megköveteli a belföldi lakóhely meglétét?

• A külhoni szavazóknak több kategóriája lehet:

1. Belföldi szavazók, akik a választás napján valamilyen rövid ideig tartó okból (pl. tanulmányok
folytatása, üzleti út stb.) külföldön tartózkodnak
2. Huzamosabb ideig (több hónapot vagy évet) tartózkodnak külföldön, de kinti éltük ideiglenes
3. Tartós, akár letelepedési céllal hagyták el az országot, így hazatérésük erősen kérdéses



A VÁLASZTÓJOG ÉS A LAKÓHELY KAPCSOLATA

A választójognak a belföldi lakóhely követelményéhez kapcsolódása tekintetében több elméletet is megkülönböztethetünk:

• „Tagság”- elmélet: választójoggal a politikai közösségek tagjai, mint a népszuverenitás hordozói rendelkeznek, akik
pedig elsősorban az adott ország állampolgárai, ebből pedig egyenesen következik, hogy az állampolgárok akkor is
rendelkeznek a politikai részvételi jogokkal, ha az ország területén kívül élnek

Ezen belül két csoport:
1. külföldön élők szavazatait a többi leadott szavazattal együtt osztják el (pl. V4 országok)
2. a külföldön élő állampolgárok külön szavazókörzetet vagy listát alkotnak, és egy előre meghatározott számú
mandátumot szerezhetnek meg (pl. Franciaország, Olaszország)

• „Minden érintett”- elmélet: csak akkor kellene a külföldön élőknek választójogot biztosítani, ha pénzügyi értelemben
(pl. jövedelem típusú adó-fizetéssel) hozzájárulnak az állam működéséhez (kontributivista nézőpont), vagy ha életükre
(közvetlen) kihatással vannak a kormányzati döntések (kauzális nézőpont).

• „Jogi megközelítés”- elmélete: egyáltalán nincs lehetőség a külföldön élő állampolgárok számára választójogot adni,
hiszen a kormányzat döntésének nincsenek jogilag alávetve, így jogosultságuk sincs beleszólni a döntéshozók
megválasztásába

• „Magára hagyó” („laissez-faire”) elmélet: az állam ahhoz köti a külföldön élő állampolgárainak választójogosultságát,
hogy azok milyen régóta élnek hazájukon kívül.



LAKÓHELY ÉS EGYENLŐSÉG

Sérti-e a választójog egyenlőségének elvét, hogy a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező állampolgárok csak
országos pártlistákra voksolhatnak?

Indoka:
• Az országgyűlési vita során elhangzó érv : „[h]a valaki nem rendelkezik állandó lakóhellyel, akkor egyébként

sem különösebben ésszerű, hogy állandó lakóhely szerinti egyéni körzeti jelöltre szavazzon, mert miután ő nem
ott lakik, az az ember őt biztosan nem fogja képviselni, annak a körzetnek a dolgaiba meg nem is nagyon tud
beleszólni.”

Hogyan lenne megvalósítható az egyéni választókerületi szavazat?
• A belföldi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok egyéni választókerületi szavazásának megvalósítása

vonatkozásában két lehetőség merült fel:
1. valamelyik belföldi egyéni választókerület választópolgárai közé kellett volna besorolni a határon túli

választópolgárokat (mint pl. Lengyelországban vagy Szlovákiában)
2. önálló külföldi egyéni választókerülete(ke)t kellett volna létrehozni számukra (mint pl.

Franciaországban, vagy Olaszországban)
DE: itt is ügyelni kellene az azonos nagyságra!

felosztható egy másik állam területe magyar választókerületekre?



A LEVÉLSZAVAZÁS PROBLÉMÁI

Mennyire tekinthető problémásnak, hogy a választás napján külföldön tartózkodó választópolgárok, akiknek van
magyarországi lakóhelyük, nem szavazhatnak levélben, míg a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező, a választás
napján akár külföldön, akár belföldön tartózkodó választópolgárok azonban igen?

• 1/2013. (I. 7.) AB határozat: a választópolgárok összessége nem tekinthető homogén csoportnak

• 3086/2016. (IV. 26.) AB határozat: nem eredményez sem a választójogot, sem a diszkrimináció tilalmát sértő
Alaptörvény-ellenes mulasztást az, hogy a jogalkotó az országgyűlési képviselők választásán a magyarországi
lakóhellyel rendelkező választópolgároknak – a magyarországi lakcímmel nem rendelkezőkkel ellentétben – nem
biztosította a levélben történő szavazás lehetőségét.

• indokolt a választópolgárok közötti különbségtétel, mivel az alkotmányosan igazolható azáltal, hogy a belföldi
lakóhellyel rendelkező választópolgárok szorosabban kötődnek Magyarországhoz (amely szorosabb kötődés
például abban is megtestesül, hogy számukra nem egy, hanem két szavazatot biztosított a jogalkotó).

• a szavazatok leadásának több, nemzetközileg is alkalmazott módszere létezik: személyes szavazás,
külképviseleten szavazás, elektronikus szavazás, levélben szavazás

• a módszerek közül való választás nem alkotmányossági kérdés mindaddig, amíg a megfelelő garanciák
biztosításra kerülnek

• a szavazatok leadási módszerei közötti választás egy adott állam diszkrecionális szuverén döntési joga, amely
során egy fő szempont érvényesül: a választott szavazási mód tekintetében megmaradjon a közbizalom



A NEMZETISÉGEK PARLAMENTI KÉPVISELETE

Kérdések:

• A nemzetiségi lista intézménye előtt megoldatlan volt-e a nemzetiségek országgyűlési képviselete?
(nemzetiségi önkormányzatok)

• Valóban szükség volt-e a választójog ilyen jellegű kiterjesztésére?
(nemzetközi tendenciák, ajánlások)

• Megjelenhet-e egyáltalán egy egykamarás parlamentben a nemzetiségi alapon választott képviselő?
(ld. második kamara szerepe)

• Milyen veszélyekkel jár az önálló nemzetiségi lista létrehozása?

• Mivel indokolható az, hogy a nemzetiségi listákra csak a magukat nemzetiséginek valló választópolgárok
szavazhatnak, akik egyúttal azonban az országos pártlistákra nem voksolhatnak?

(felmerül a választójog egyenlősége elvének lehetséges sérelme – kedvezményes mandátumszerzés)



A NEMZETISÉGEK PARLAMENTI KÉPVISELETE

A jogalkotónak vajon valóban szándékában állt-e biztosítani a nemzetiségek valós parlamenti képviseltét, vagy csupán egy gesztus
értékű, de a valóságban nem érvényesülő szabályt vezetett be?

A névjegyzékben regisztrált választópolgárok (a szavazáson ténylegesen megjelent választópolgárok), 2018-as országgyűlési választások

• 8 nemzetiségnek a 2011-es népszámlálási adatok alapján a teljes összlétszáma sem éri el a kedvezményes mandátum
megszerzéséhez szükséges számot, így az ő esetükben akkor sem lenne ezen határ elérhető, ha az összes, az adott nemzetiséghez
tartozó választópolgár, a nemzetiségi névjegyzékbe vetette volna fel magát.

• 2 nemzetiség (szlovák és horvát) esetében csak egy nagyon jelentős (már-már extrém) mértékű aktivitás esetében lenne elérhető
ezen arányszám.

• Mindössze 2 nemzetiségnek (roma és német) van valós esélye a kedvezményes kvóta elérésére, amely 2018-ban csupán a német
nemzetiségnek sikerült.



ÉLETKORI KORLÁT: A GYERMEKEK SZAVAZATI JOGA? 

Alapja: a jogalkotó azt vélelmezi, hogy a választópolgárnak be kell töltenie egy bizonyos életkort ahhoz, hogy megfontolt és
körültekintő döntést tudjon hozni

• Meghatározható-e kellő objektivitással ez az életkori határ?

Érv: a 16 és 17 éves korosztály és a már választójoggal rendelkező fiatal nagykorúak között csak árnyalatnyi
különbség mutatkozik a politikai részvételi magatartásban
Lehetséges lenne-e különbséget tenni polgári jogi és alkotmányjogi (alapjogi) cselekvőképesség között?

• Szükség van-e egyáltalán életkori határokra?

21/1996. (V. 17.) AB határozat: „[a]hol a törvények nem szabályozzák a kis- és fiatalkorúak joggyakorlását, az
Alkotmány alapján esetről esetre kell meghatározni, hogy a gyermek mely alapjogot, milyen vonatkozásban
gyakorolhat [a] maga [...] nevében [...]. A gyermek alapjoggyakorlásának – s ezen belül a személyes joggyakorlásnak –
lehetősége a joggyakorlás következményeit átfogó döntési képesség kibontakozásával együtt, a növekvő korral egyre
szélesebb lesz.”

• Lehetséges-e a kérdésnek a családdal, mint a társadalom legalapvetőbb egységével való összekapcsolása?

Alaptörvény első tervezete: „[a] választójogot sarkalatos törvény kiskorúnak is biztosíthatja, kiskorú szavazati jogát –
sarkalatos törvény által meghatározott módon – anyja vagy más törvényes képviselője gyakorolhatja úgy, hogy saját
szavazatán felül legfeljebb egy szavazatot adhat le”



A GONDNOKSÁG ALATT ÁLLÓK VÁLASZTÓJOGA

Ellentmondás:

• Egyrészt a választójognak, mint alapvető politikai jognak a hátrányos megkülönböztetéstől mentes gyakorlása
megköveteli, hogy az mindenki számára (aki főszabály szerint a választójogosultak körébe tartozna) elérhetővé
váljon.

• Másrészt azonban az állam kötelessége megvédeni a választási rendszer integritását (választás tisztaságának
védelme, mint állami intézményvédelem)

Követelmények:

• Egyéniesítés követelménye: a gondnokság alá helyezett személyek nem képeznek homogén csoportot (a pénz
fogalmát nem ismerő személy ugyanúgy gondnokság alá kerülhet, mint az évek óta kómában fekvő
magatehetetlen ember).

• Szemben a korábbi automatikus kizárásra építő rendszerrel, a Ve. az egyéniesített vizsgálatra helyezi a hangsúlyt,
azaz a jogalkotó oldaláról egy előremutató szabályozás került megalkotásra.

Esetleges párhuzam a gyermekek választójogával?



EJEB: KISS ALAJOS VERSUS HUNGARY (2010)

• Az ügy alapja: Kiss Alajos panaszost, cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezték, így
automatikusan elvesztette a választójogát.

• Az EJEB legitimnek találta a panaszolt intézkedés célját, azaz annak biztosítását, hogy csak azok a
választópolgárok vegyenek részt a közügyek gyakorlásában, akik képesek döntéseik következményeit
mérlegelni, és tudatos, megfontolt döntést hozni.

• Nem tudta viszont az EJEB elfogadni azt az érvelést, miszerint a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt
álló személyek abszolút, tényleges belátási képességüktől független kizárása a választásokból a mérlegelési
jogkör még elfogadható terjedelmébe tartozik.

• Az EJEB úgy vélte, a választójog különbségtétel nélküli megvonása, egyéniesített bírói értékelés nélkül, pusztán
olyan mentális fogyatékosság miatt, amely cselekvőképességet korlátozó gondnokság elrendelését teszi
szükségessé, nem tekinthető összeegyeztethetőnek az Egyezménnyel.



A BŰNELKÖVETŐK VÁLASZTÓJOGA

Alaptörvény XXIII. cikk (6) bekezdés
„[n]em rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése [...] miatt a bíróság a választójogból kizárt”

Btk. mellékbüntetés: Közügyektől eltiltás
61. § (1) A közügyek gyakorlásától el kell tiltani azt, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó
szabadságvesztésre ítélnek, és méltatlan arra, hogy azok gyakorlásában részt vegyen.
(2) A közügyektől eltiltott
a) nem rendelkezik választójoggal, nem vehet részt népszavazásban és népi kezdeményezésben

• „polgári halál” gondolata (ókor): bizonyos cselekmények elkövetése miatt, többek között a polgári jogoktól
való teljes megfosztást jelentette (méltatlanná válás, a társadalom rosszallásának kifejezése)

• Célszerű?
• Egy bűncselekmény elkövetőjét a további bűntettek illetve vétségek elkövetésétől hatékonyabban

vissza fogja-e tartani, ha a szabadságvesztésre ítélés mellett a választójogától is megfosztják?
• Ellenérv: az elítéltek választójogának megtartása erősítheti a társadalomhoz való kötődésüket

(rehabilitáció)



A BŰNELKÖVETŐK VÁLASZTÓJOGA - EJEB

Hirst v. United Kingdom

• minden olyan szabályozás sérti az EJEE-t, amely a szabadságvesztésre ítéleteket automatikusan kizárja a
választójog gyakorlásából – egyéniesítés szükséges

Frodl v. Austria

• a bűncselekmény miatti választójogtól történő megfosztásnak egyedi bírósági döntésen kell alapulnia, és e
körben figyelembe kell vennie az elkövető egyéni körülményeit, és az elkövetett bűncselekménynek össze kell
függnie a választások vagy a demokratikus intézmények rendeltetésével

Scoppola v. Italy

• fordulat: a bíró esetről-esetre való egyedi döntésének szükségessége helyett nyitva hagyta az államok számára a
lehetőséget, hogy szabadon eldönthessék, hogy a törvényhozóra, vagy a bíróságra hagyják-e annak
megállapítását, hogy mikor arányos egy elítéltet a választójogának gyakorlásából kizárni



A BŰNELKÖVETŐK VÁLASZTÓJOGA – MAGYAR STATISZTIKA

• az összes marasztaló büntetőjogi ítéletnek átlagosan 32 %-ában szabott ki jogerősen a bíróság szabadságvesztés büntetést
• az összes szabadságvesztésre ítélés közül az esetek átlag 40 %-ában kellett az elítéltnek a kiszabott büntetését letöltenie (összes

bűncselekmény miatti marasztalás 13 %-a)
• a végrehajtandó szabadságvesztések átlag 83 %-ában egyúttal a közügyek gyakorlásától is eltiltotta az elítéltet a bíróság
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