
BOD NÁR ESZ TER

Vá lasz tó jog
és vá lasz tá si rend szer
az Alap tör vény ben

Egy új al kot mány el fo ga dá sá nak egyik
hasz na, hogy az al kot mány jog tu do má nyá -
nak mû ve lõi szá má ra le he tõ sé get ad arra,
hogy új szem szög bõl, új kér dé sek fel te vé sé -
vel vagy meg vá la szo lá sá val te kint hes se nek át
egy-egy te rü le tet. E ta nul mány az el múlt hó-
na pok ban egy mást érõ elem zõ cik kek so rá ba
il lesz ke dik, azon ban té má já nál fog va né mi leg 
el is tér azok tól. Az Alaptörvény szö vegét
ele mez ve ál ta lá ban meg ál la pít hat juk, hogy az
egyes jog in téz mé nyek vo nat ko zá sá ban nem
ho zott át tö rõ vál to zást, alap ve tõ en az Al kot -
mány ren del ke zé se in ala pul. Kü lö nö sen igaz
ez az egyes alap jo gok sza bá lyo zá sá ra, mi vel
az azok ra vo nat ko zó leg több ren del ke zés lé-
nye gé ben meg is mét li a ko ráb bi szö ve get.
A vá lasz tó jo got il le tõ en azon ban az Alap tör -
vény csak nem tel je sen át ala kí tot ta az el múlt
húsz év ben alig mó do sí tott al kot má nyi sza-
bá lyo zást. Ezen – több nyi re a vá lasz tó jo go -
sul tak kö ré nek szé le sí té sé re irá nyuló – vál to -
zá sok rö vid át te kin té sé re és elem zé sé re vál lal -
ko zik e ta nul mány.

A vá lasz tó jog po zi tív fel té te lei

Az Al kot mány há rom po zi tív fel té tel lel
ha tá roz za meg a vá lasz tó jo go sul tak kö rét: a
nagy ko rú ság gal, az ál lam pol gár ság gal (vagy
az ál lam hoz kap cso ló dó más stá tus sal), va la -
mint a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén lévõ la-
kó hellyel.1

Az ak tív vá lasz tó jog két fel té te le lé nye gé -
ben vál to zat lan ma radt. Egy részt az Alap tör -
vény to vább ra is meg kö ve te li a nagy ko rú sá -

got a vá lasztójoghoz, azaz nem ke rült sor a
vá lasz tó jo gi kor ha tár csök ken té sé re,ha bár ez
a par la men ti vi tá ban – el sõ sor ban az oszt rák
min tá ra hi vat koz va – fel me rült.2 Így a jö võ-
ben az Alap tör vény vál to zat lan szö veg e ese-
tén a vá lasz tó jog biz to sí tá sa pél dá ul a 16. élet-
évü ket be töl tött sze mé lyek ré szé re – mi vel a
nagy ko rú ság fo gal má nak meg ha tá ro zá sa tör-
vé nyi szin ten tör té nik – csak a nagy ko rú ság -
hoz szük sé ges élet kor meg vál toz ta tá sá val,
azaz a nagy ko rú ság hoz kö tõ dõ va la mennyi
jog biz to sí tá sá val egy ide jû leg tör tén het.

A má sik vál to zat lan fel té tel az ál lam pol -
gár ság. Az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz -
tá sán to vább ra is csak a ma gyar ál lam pol gá -
rok ve hetnek részt. Az uni ós jog anyaggal
összhangban az Euró pai Unió más tagálla-
má nak ma gyar or szá gi la kó hellyel ren del -
ke zõ ál lam pol gá rai vá lasz tó jog gal ren del -
kez nek az euró pai par la men ti vá lasz tá son
és a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol-
gár mes te rek vá lasz tá sán.3 Az ön kormány-
za ti vá lasz tá son to vább ra is részt ve het nek
a Ma gyar or szá gon me ne kült ként, be ván -
do rolt ként vagy le te le pe dett ként el is mert
nagy ko rú sze mé lyek.4 Az Alaptörvény vi -

1 Az Al kot mány a vá lasz tó jog ról szóló 70. §-ban ha tá roz za
meg az ön kor mány za ti vá lasz tá sok te kin te té ben a Ma-
gyar Köz tár sa ság te rü le tén való tar tóz ko dást is, ez azon-
ban va ló já ban nem a vá lasz tó jo go sult ság, ha nem a vá lasz -
tó jog gya kor lá sá nak a fel té te le.

2 Auszt ri á ban 2007-ben csök ken tet ték 16 évre a vá lasz tó jo gi 
korhatárt – oszt rák al kotmány 26. cikk (1) bekezdés.
A par la men ti vi tá ban ez az öt let a csa lá di vá lasz tó jog al ter -
na tí vá ja ként ke rült elõ. Lásd Stá gel Ben ce fel szó la lá sa, Par-
la men ti Napló, 2011. már ci us 24., 50. fel szó la lás.

3 Az ál lam pol gár sá guk tól el té rõ tag ál lam ban la kó hellyel
ren del ke zõ uni ós pol gá rok ak tív és passzív vá lasz tó jo gá -
nak a hely ha tó sá gi vá lasz tá so kon tör té nõ gya kor lá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szóló
1994. de cem ber 19-i 94/80/EK ta ná csi irány elv, va la mint
az ál lam pol gár sá guk tól el té rõ tag ál lam ban la kó hellyel
ren del ke zõ uni ós pol gá rok ak tív és passzív vá lasz tó jo gá -
nak az euró pai par la men ti vá lasz tá so kon tör té nõ gya-
kor lá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá -
ról szóló 1993. de cember 6-i 93/109/EK tanácsi irányelv.

4 En nek biz to sí tá sá ra to vább ra sem áll fenn nem zet kö zi jogi
kö te le zett sé günk. A He lyi Ön kor mány za tok Euró pai
Char tá já ról szóló, Stras bo urg ban, 1985. ok tó ber 15-én kelt
egyez mény nek a he lyi köz élet ben való rész vé tel rõl szóló
kiegészítõ jegyzõkönyv (amit a 2010. évi XXVI. törvény
hir de tett ki) 1. cik ke csak a la kó hellyel ren del ke zõ ál lam -
pol gá rok te kin te té ben kö te lez az ön kor mány za ti vá lasz tó-
jog biz to sí tá sá ra, de az ál lam más sze mé lyek nek is vá lasz tó-
jo got ad hat. Ma gyar or szág nem ré sze se a Kül föl di ek he lyi
szin tû köz élet ben való rész vé te lé rõl szóló, Stras bo urg ban,
1992. feb ruár 5-én kelt euró pa ta nácsi egyez mény-
nek, amely ilyen jel le gû kö te le zett sé get is tar tal maz
(http://www.con ven ti ons.coe.int/Tre aty/en/Tre a ti es/
Html/144.htm).



tájában fel sem me rült az a kér dés, hogy az
or szág gyû lé si kép vi se lõk meg vá lasz tá sá hoz
való jo got biz to sít sák nem ma gyar ál lam -
pol gá rok nak.5

Egy fel tétel azon ban a jö võben nem je le-
nik meg al kotmányi szin ten: az Alaptör-
vény XXIII. cikk (4) be kezdése úgy ren del-
ke zik, hogy sar ka la tos tör vény a vá lasz tó jo -
got vagy annak tel jes sé gét ma gyar or szá gi la-
kó hely hez köt he ti. Az Alap tör vény te hát
sar ka la tos tör vény re utal ja a vá lasz tó jo go -
sult ság egyik alap ve tõ po zi tív fel té te lé nek
meg ha tá ro zá sát. 

Ez a ren del ke zés ta lán az Alap tör vény vá-
lasz tó jog ra vo nat ko zó ren del ke zé se i nek leg-
in kább vi ta tott pont ja. 

Vizsgáljuk meg elõ ször a kér dést a sza bá-
lyo zá si szint szem pont já ból! A töb bi alap ve -
tõ jog gal össze vet ve a vá lasz tó jog jo go sult ja -
i nak meg ha tá ro zá sa az Alap tör vény ben
– ha son ló an az Al kot mány hoz – sok kal
pon to sabb. En nek oka a vá lasz tó jog ket tõs
ter mé sze te. A vá lasz tó jog nak ugyan is csak
egyik ol dal a az, hogy po li ti kai alap jog, a
köz ügyek ben való rész vé tel hez való jog
rész jo go sít vá nya, a má sik ol dal ról a vá lasz -
tó jog köz vet len ha tás sal bír az ál lam szer ve -
zet egyik meg ha tá ro zó ele mé re, a nép kép vi -
se le ti szer vek lét re ho zá sá ra, össze té te lé nek
ala kí tá sá ra. A vá lasz tá sok a kép vi se le ti-tör -
vény ho zó ha ta lom és át té te le sen a kor-
mány za ti ha ta lom de mok ra ti kus legitimá-
cióját ad ják. A vá lasz tó jog te hát épp úgy kö-
tõ dik az ál lam szer ve zet fel épí té sé nek és
 mûködésének al kot má nyos sza bá lyo zá sá -
hoz, mint ahogy az alap jogokhoz: a kép vise-
le ti-tör vény ho zó szerv lét re ho zá sá nak esz-
kö ze és a kép vi se le ti le gi ti má ció biz to sí té -
ka.6 E má so dik mi nõ sé gé ben a vá lasz tó jog

ala nyi kö ré nek meg ha tá ro zá sa lé nye gé ben a
po li ti kai kö zös ség ha tá ra it von ja meg, azét a
po li ti kai kö zös sé gét, ame lyet az al kot má -
nyo zó ha ta lom az al kot mány meg al ko tá sa -
kor kép vi sel. Ép pen ezért jo gos el vá rás nak
tû nik, hogy a po li ti kai kö zös ség meg ha tá ro -
zása ne tör vényi szin ten, ha nem az al kot-
mány ban tör tén jen.

Meg kell azon ban je gyeznünk, hogy az
Alap tör vény ál tal vá lasz tott meg ol dás nem
egye dül ál ló. Töb bek kö zött a né met al kot -
mány is ki zárólag az élet kort és az ál lampol-
gár sá got ha tá roz za meg a vá lasz tó jog fel té te -
le ként, és a to váb bi fel té te lek meg ha tá ro zá sát 
tör vé nyi szint re utal ja.7 Rá adásul az Alap tör-
vény két kor lá to zást tar tal maz e te kin tet ben:
egy részt tör vény ben ki zá ró lag la kó hely ha tá -
roz ha tó meg to váb bi fel té tel ként, azaz nincs
le he tõ ség az ak tív vá lasz tó jog to váb bi kö ve -
tel mé nyek hez kö té sé re. Más részt a la kó he -
lyet is ki zá ró lag sar ka la tos (a je len lévõ kép vi -
se lõk két har ma dá val el fo ga dott) tör vény ben
le het a vá lasz tó jog fel té te le ként meg ál la pí ta -
ni, te hát szé les po li ti kai kon szen zus ra van
szük ség e kér dés ke ze lé sé hez.

A sza bá lyo zá si szint nél azon ban jó val
több kri tika érte a kér dés tar talmát, azaz azt, 
hogy a jö võ ben le he tõ ség nyí lik a vá lasz tó -
jog ki ter jesz té sé re a Ma gyar or szág te rü le tén
kí vül élõk vo nat ko zá sá ban.

A nem zet kö zi gya kor la tot át te kint ve azt
lát juk, hogy Ma gyar or szág ezzel a dön tés sel
ép pen a rit káb ban al kal ma zott po li ti kai kö-
zös sé gi mo dellt vál ta ná fel egy gyak rab ban
al kal ma zott ra.8 Csak ke vés ál lam ra jel lem zõ 
ugyan is, hogy a po li ti kai kö zös ség fo gal mát
az adott or szág te rü le tén ál lan dó, illetve élet-
vi tel sze rû en élõ ál lam pol gá rok kö zös sé ge -
ként ha tározza meg, mint ahogy a ma gyar
al kot mány te szi. A leg több or szág a po li ti -
kai kö zös sé get az ál lam pol gá rok kö zös sé ge -
ként ér tel me zi, füg get le nül at tól, hogy azok
hol él nek. Rá adá sul vi tat ha tó az is, hogy

100 Magyar Közigazgatás – Szakmai fórum

5 Igaz, ez va ló já ban na gyon rit ka meg ol dás, csak Új-Zé lan -
don, Ma la wi ban, Chi lé ben és Uru gu a y ban jo go sít ják fel
az or szág ban el töl tött bi zo nyos tar ta mú ál lan dó jel le gû
tar tóz ko dás után az ál lan dó la kos kül föl di e ket a par la -
men ti vá lasz tá so kon való ak tív rész vé tel re. BAU BÖCK,
 Rainer: Ex pan si ve Ci ti zens hip – Vo ting be y ond Ter ri to ry
and Mem bers hip, Po li ti cal Sci en ce and Po li tics, 2005/38,
764–765. p.

6 DEZSÕ Már ta: A po li ti kai jo gok és a vá lasz tó jog az al kot -
mányban,. Acta Hu mana, 1995/18–19, 172. o.

7 Né met al kot mány 38. cikk.
8 A po li ti kai kö zös sé gi mo del le ket rész le te sen be mu tat ja

HAL ÁSZ Iván: Ál lam pol gár ság, mig rá ció és in teg rá ció.
MTA Jog tu do má nyi In té zet, Bu da pest, 2009, 21–48. p.



 valóban tény le ges kap cso la tot je lent-e Ma-
gyar or szág gal az ál lan dó la kó hely, hi szen
vá lasz tó jo ga van annak is, aki tar tó san kül-
föl dön él, de ma gyar or szá gi la kó he lyét
– akár mu lasztásból, akár a visszatérés szán -
déka miatt – nem szün teti meg.9

A ne he zeb ben meg ítél he tõ kér dés te hát
in kább az, hogy a vá lasz tó jog biz to sí tá sa ese-
tén mek ko ra súlyt in do kolt he lyez ni a la kó -
hellyel nem ren del ke zõ ál lam pol gá rok ra.10

Lényegében két fõ út áll a sza bályozás elõtt:
a kül föl dön élõk sza va za ta it a töb bi le adott
szavazattal együtt oszt ják el, vagy a tar tósan
kül föl dön élõ ál lam pol gá rok kü lön vá lasz -
tó kör ze tet vagy lis tát al kot nak, és elõ re
meg ha tá ro zott a ne kik jutó man dá tu mok
szá ma.11 En nek a dön tés nek je len tõs kö vet -
kez mé nyei lesz nek a párt rend szer re néz ve,
így a vá lasz tá si rend szert meg ha tá ro zó vá-
lasz tó jo gi tör vény te kin te té ben he ves vi ták -
ra szá mít ha tunk.12

El len tét ben az or szág gyû lé si vá lasz tá sok -
kal, az ön kor mány za ti vá lasz tá sok vo nat ko -
zá sá ban az Alap tör vény szö veg e maga ren-
del ke zik ar ról, hogy vá lasz tó jo ga csak
annak van, aki Ma gyar or szá gon la kó hellyel
vagy tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zik.
Ugyanígy az Alap törvény írja elõ, hogy az
Euró pai Unió más tag ál la mai ál lam pol gá ra i -

nak ma gyar or szá gi la kó hellyel kell ren del -
kez ni ük ah hoz, hogy az euró pai par la men ti
és az ön kor mány za ti vá lasz tá son Ma gyar or -
szá gon sza vaz has sa nak.

A vá lasz tó jog ne ga tív fel té te lei,
a vá lasz tó jog ból való ki zá rás

A vá lasz tó jog ne ga tív fel té te lei, az ún. ter-
mé sze tes ki zá ró okok te rü le tén je len tõs
átrendezõdés tör tént. Míg az Al kotmány
70. § (5) be kez dé se négy au to ma ti kus ki zá rá -
si okot ha tározott meg, az Alap törvény
XXIII. cikk (6) be kezdése alap ján nem ren -
del ke zik vá lasz tó jog gal az, akit bûn cse lek -
mény el kö ve té se vagy be lá tá si ké pes sé gé nek
kor lá to zott sá ga miatt a bí ró ság a vá lasz tó -
jog ból ki zárt.13 A vál tozás az Em beri Jo gok
Euró pai Bí ró sá gá nak (EJEB) el múlt évek-
ben ho zott dön té se i re ve zet he tõ vissza.

Ma gyar or szág gal szem ben még nem, de
más or szá gok kal szem ben szá mos el ma rasz -
ta ló íté let szü le tett az el múlt évek ben Stras-
bo urg ban a fog va tar tot tak vá lasz tó jo ga kér-
dé sé ben, így ez a prob lé ma lé nye gé ben
2006 óta fog lal koz tat ja a szak mai köz vé le -
ményt.14 Az íté le tek lé nye ge ab ban fog lal ha -
tó össze, hogy a sza bad ság vesz té sü ket töl tõ
sze mé lyek vá lasz tó jog ból való au to ma ti kus, 
tör vény ben tör té nõ ki zá rá sa nem áll össz-
hang ban az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez-
mé nye (EJEE) Elsõ ki egé szí tõ jegy zõ könyv
3. cik ké ben biz to sí tott sza bad vá lasz tá sok -
hoz való jog gal. Az EJEB a kor látozás le gi-
tim cél ja ként is me ri el, hogy a de mok ra ti kus 
tár sa da lom meg véd je ma gát az olyan cse lek -
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9 Az ilyen sze mély nek rá adá sul a sza va zás nap ján sem
kell ha za tér nie, hi szen 2004 óta biz to sí tott szá má ra a
kül föl dön sza va zás a Ma gyar Köz tár sa ság külképvisele-
tein.  SZI GET VÁ RI Vik tor–TOR DAI Csa ba: A ha tá ron tú li ak
vá lasz tó jo gá ról. (http://ha za es ha la das.blog.hu/
2011/07/05/a_ha ta ron_tu li ak_va lasz to jo ga rol)

10 Szi get vá ri Vik tor és Tor dai Csa ba azt az ál lás pon tot
kép vi se lik, hogy mi vel a ma gyar ál lam i szer vek dön té sei
csak erõ sen kor lá to zot tan hat nak a ha tá ron túli ál lam -
pol gá rok ra, eb bõl az a kö ve tel mény kö vet ke zik, hogy a
ha tá ron tú li ak a vá lasz tó jo gon ke resz tül is csak erõ sen
kor lá to zot tan szól has sa nak bele az Or szág gyû lés dön té -
sé be. (SZI GET VÁ RI Vik tor–TOR DAI Csa ba: i. m.)

11 Mind két meg ol dás igen el ter jedt Eu ró pá ban és a vi lág -
ban. Lásd bõ vebben: HAL ÁSZ Iván: i. m., 28–30. o.

12 Ép pen ezt, a ha tá ron tú li ak vá lasz tó jo gá ra vo nat ko zó
vita el ha lasz tá sát és a kér dés sar ka la tos tör vény re uta lá -
sát ja va sol ta Ja kab And rás ma gán ter ve ze té ben, hogy az
ne ter hel je az új al kot mány meg szü le té se kö rü li vi tát.
Lásd bõ veb ben: JAKAB András: Ma gán ter ve zet, szak mai
ál lás pont ki ala kí tá sa cél já ból, 28. p. 
(http://www.jak.ppke.hu/tan szek/al kot m/le tolt/
alkt.pdf).

13 Az Al kotmány 70. § (5) bekezdése szerint nincs válasz-
tó jo ga annak, aki jog erõs íté let alap ján a cse lek võ ké pes -
sé get kor lá to zó vagy ki zá ró gond nok ság, il le tõ leg a köz-
ügyek gya kor lá sá tól el til tás ha tá lya alatt áll, sza bad-
ság vesz tés bün te té sét vagy bün te tõ el já rás ban el ren delt
in té ze ti kény szer gyógy ke ze lé sét töl ti.

14 Hirst v. The Uni ted King dom (no. 2.), Judgement of
6 Oc tober 2005, no. 74025/01, Cal manovici v. Roma-
nia, Judgement of 1 July 2008, no. 42250/02, Frodl
v. Austria, Judgement of 8 Ap ril 2010, no. 20201/04,
Greens and M. T. v. Uni ted King dom, Jud gement of
23 No vember 2010, no. 60041/08, 60054/08, Scop pola
v. Italy, Judgement of 18 Ja nuary 2011, no. 126/05.



ményektõl, ame lyek az EJEE-ben fog lalt jo -
go kat és sza bad sá go kat sér te nék. Nem fe le l
meg azon ban az ará nyos ság kö ve tel mé nyé -
nek a vá lasz tó jog ból való au to ma ti kus, min-
den sza bad ság vesz tés bün te té sét töl tõ sze-
mély re vo nat ko zó ki zá rás. Az EJEB há rom
kö ve tel ményt ál lí tott fel a fog va tar tot tak vá-
lasz tó jog ból való ki zá rá sá ra:

– a ki zá rás ra csak az el kö ve tõk vi szony -
lag szûk kö rét érin tõ en, el sõ sor ban
hosszabb idõ tar ta mú bör tön bün te tés-
hez kap cso ló dó an ke rül het sor;

– köz vet len kap cso lat nak kell fenn áll nia
az el íté lés oka, az el kö ve tett bûn cse lek -
mény jel le ge és a vá lasz tó jog ból való ki-
zárás mint szank ció kö zött;

– a szank ció al kal ma zá sá ra le he tõ leg ne a
tör vény ere jé nél fog va, ha nem bí ró sá gi
el já rást kö ve tõ en, bí rói dön tés alap ján
ke rül jön sor.15

Az Alap törvény utat nyi tott arra, hogy a
ma gyar sza bá lyo zás meg fe lel jen a stras bo ur -
gi kö ve tel mé nyek nek. Az, hogy va la ki sza-
bad ság vesz tés bün te té sét töl ti, a jö võ ben
nem je lenti egy ben azt, hogy nincs vá lasztó-
jo ga. A vá lasz tó jog ból való ki zá rás ról ilyen
esetben konk rét bí rói dön tést kell hozni,
amely tör tén het a bün te tõ el já rás ke re té ben
vagy kü lön el já rás ban is.

A tör vény al ko tó nak kell majd meg al kot -
nia a rész let sza bá lyo kat, ame lyek a stras bo ur -
gi kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lést tel jes -
sé te szik. Erre a legcélszerûbb meg oldást a vá -
lasz tó jog ból való ki zá rás köz ügyek tõl való
el til tás sal tör té nõ össze kö té se je lent he ti. Je-
len leg is meg van ugyan is a jog rend szer ben a
le he tõ ség a bí rói mér le ge lés re: sza bad ság vesz -
tés bün te tés ki sza bá sa kor a bí ró ság el tilt hat ja
a köz ügyektõl azt, aki méltatlan a köz ügyek-

ben való rész vé tel re.16 A köz ügyektõl való el -
til tás mel lék bün te tés ha tá lya alatt lé võ nek
nin csen vá lasz tó jo ga, sem a sza bad ság vesz tés
le töl té se köz ben, sem azt kö ve tõ en, a köz-
ügyek tõl való el til tás idõ tar ta ma alatt. E meg-
ol dás kö vet kez mé nye ként azok, aki ket a bí-
ró ság mél tat lan nak ta lált a köz ügyek ben való
rész vé tel re, ki len né nek zár va a vá lasz tó jog -
ból, azok vi szont, akik nél az el tiltásra nem
ke rül sor (pél dá ul mert gon dat lan bûn cse lek -
ményt kö vet tek el) a sza bad ság vesz tés bün te -
tés töl té se alatt is sza vaz hat ná nak. Ter mé sze -
te sen en nek meg va ló sí tá sa a bün te tõ jo gi tör-
vé nyek mó do sí tá sa mel lett szá mos sza va zás -
tech ni kai kér dést is fel vet, ame lye ket a vá-
lasz tá si el já rás ról szóló tör vény ben kell ren-
dez ni. Ilyen pél dá ul a vá lasz tói név jegy zék
ezzel kap cso la tos át ala kí tá sa, va la mint a fog-
va tar tot tak sza va zá sá nak mód ja.17

Az Alap tör vény Záró ren del ke zé sek rész
3. pont ja sze rint a meg al ko tan dó, az Alap-
tör vény hez kap cso ló dó át me ne ti ren del ke -
zé sek jog for rás ban kell majd ren dez ni azok
hely ze tét, akik az Alap tör vény ha tály ba lé -
pé se kor sza bad ság vesz tés bün te té sü ket töl-
tik. Ha a jog alkotó a fen ti meg oldást vá laszt-
ja, ak kor egy szerû a hely zet: akit az Alap tör-
vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en a köz-
ügyek tõl el til tot tak, az a köz ügyek tõl el til -
tás ha tálya alatt nem sza vazhat, hi szen ese -
tük ben konk rét bí rói dön tés ál la pí tot ta meg
azt, hogy mél tat lan ná vál tak.

Mivel a Kiss Ala jos-ügyben ép pen Ma gyar-
ország volt az érin tett ré szes ál lam, egy értel-
mû volt, hogy – amennyi ben Ma gyarország
nem kí ván ja so ro za tos stras bo ur gi el ma rasz -
ta lá sok nak ki ten ni ma gát – vál to zás szük sé -
ges a gond nok ság alá he lye zet tek vá lasz tó jo -
ga kér dé sé ben.18 Kiss Alajos pa naszost cse lek-
võ ké pes sé get kor lá to zó gond nok ság alá he-
lyez ték, így au to ma ti ku san el vesz tet te a vá-
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15 Frodl v. Austria, Jud gement of 8 Ap ril 2010, no.
20201/04, 28. pont. Ezzel az EJEB lé nyegében átveszi az
Euró pa Ta nács Ve len ce Bi zott sá ga ál tal meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nye ket, amely sze rint a vá lasz tó jog ból való
ki zá rás nak tör vény ben meg ha tá ro zott okon kell ala pul -
nia, fi gye lem mel kell len nie az ará nyos ság kö ve tel mé -
nyé re, a ki zá rás ra a be lá tá si ké pes ség hi á nya vagy sú lyos
bûn cse lek mény mi at ti el íté lés miatt ke rül het sor, és ki-
zá ró lag tör vé nyes bí ró ság dön té sén ala pul hat (190/2002.
számú vé lemény [Code of Good Practice in Elec toral
Matters] I.1.1.d) pont).

16 A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény
62. § (1) be kezdése.

17 Ez ter mé sze te sen nagy ban függ az érin tet tek szá má tól is.
Je len leg az elõ ze tes le tar tóz ta tás ban lé võk moz gó ur na
igény lé sé vel sza vaz hat nak, amennyi ben azon ban egy-egy
bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben nagy szá mú fog va tar tott
sza va zá sát kel le ne le bo nyo lí ta ni, meg fon to lan dó le het
ön ál ló sza va zó kör ki ala kí tá sa.



lasz tó jo gát. Az EJEB le gi tim nek ta lál ta a pa-
na szolt in téz ke dés cél ját, amely arra irá nyul,
hogy biz to sít sa: csak azok a vá lasz tó pol gá rok 
ve hes se nek részt a köz ügyek gya kor lá sá ban,
akik ké pe sek dön té se ik kö vet kez mé nye it
mér le gel ni, és tu da tos, meg fon tolt dön tést
hozni. El fogadta azt is, hogy ezen a területen
szé les mér le ge lé si jog kört kell biz to sí ta ni a
nem ze ti jog al ko tó szá má ra annak el dön té sé -
re, hogy a vá lasz tó jog kor lá to zá sai a mo dern
idõkben iga zolhatók-e, s ha igen, ho gyan le -
het a meg fe le lõ egyen súlyt meg ta lál ni, mi-
lyen el já rást kell ki ala kí ta ni a men tá lis fo gya -
té kos ság gal élõk sza va zás ra való al kal mas sá -
gá nak meg íté lé sé re. Nem tud ta vi szont az
EJEB el fo gad ni azt az ér ve lést, mi sze rint a
cse lek võ ké pes sé get kor lá to zó gond nok ság
alatt álló sze mé lyek ab szo lút, tény le ges be lá -
tá si ké pes sé gük tõl füg get len ki zá rá sa a vá lasz -
tá sok ból a mér le ge lé si jog kör még el fo gad ha -
tó ter je del mé be tar to zik. Ha az alap ve tõ jo-
gok va la mely kor lá to zá sa a tár sa da lom olyan
kü lö nö sen sé rü lé keny cso port ját – mint a
men tá lis fo gya té kos ság gal élõk – érin ti,
amely a múlt ban je len tõs meg kü lön böz te tést 
szen ve dett, ak kor az ál lam mér le ge lé si jog kö -
re lé nye ge sen szû kebb. Az ilyen cso por tok
tör té ne ti leg tar tós kö vet kez mé nyek kel járó,
tár sa dal mi ki re kesz tést ered mé nye zõ elõ íté -
let nek vol tak ki té ve, amely a ké pes sé gek és
szük ség le tek egye di mér le ge lé sét meg aka dá -
lyo zó szte re o tip jog al ko tást ered mé nye -
zett.19 Az EJEB úgy véli, a vá lasztójog kü -
lönb ség té tel nél kü li meg vo ná sa, egyé ni e sí tett
bí rói ér té ke lés nél kül, pusz tán olyan men tá -
lis fo gya té kos ság miatt, amely cse lek võ ké pes-
sé get kor lá to zó gond nok ság el ren de lé sét te szi 
szük sé ges sé, nem te kint he tõ össze egyez te tõ -
nek az EJEE-vel.

A stras bo ur gi dön tés ben fog lalt kö ve tel -
mé nyek nek való meg fe le lés elõtt ép pen az
Al kot mány szö veg e ké pez te a leg na gyobb
aka dályt, amely az Alap tör vény el fo ga dá sá -
val el gördült az út ból az zal, hogy a gond -
nok ság alá he lye zés hez nem köt vá lasz tó jog -
ból való ál ta lá nos ki zá rást. Meg ma radt vi-
szont a kor lá to zás le he tõ sé ge: a be lá tá si ké-
pes ség kor lá to zott sá ga miatt le he tõ ség nyí-
lik arra, hogy bí rói dön tés alap ján a vá lasz-
tó jog ból való ki zá rás ra ke rül jön sor.20

Ebben az eset ben is a tör vényi sza bályo-
zástól függ majd, hogy si kerül-e a stras bour-
gi kö ve tel mé nyek nek tel jes mér ték ben meg-
fe lel ni. Az el dön ten dõ kér dé sek kö zött sze-
re pel, hogy a vá lasz tó jog gya kor lá sa egy
olyan ügy csoport le gyen-e, amely ben a cse -
lek võ ké pes sé get a bí ró ság ki zár hat ja; sor ke-
rül het-e a cse lek võ ké pes ség kor lá to zá sá ra
ki zá ró lag a vá lasz tó jog te kin te té ben; az
egye di mér le ge lés re a gond nok ság alá he lye -
zé si el já rás ban vagy egy kü lön spe ci á lis el já -
rás ban ke rül jön-e sor; to váb bá hogy mi lyen
mód szer rel vizs gál ha tó a vá lasz tó jog gya-
kor lá sá ra való ké pes ség.

Szin tén az Alap tör vény hez kap cso ló dó
át me ne ti ren del ke zé sek jog for rás ban kell
majd ren dezni azok hely zetét, akik az Alap -
tör vény ha tály ba lé pé se kor cse lek võ ké pes sé -
get kor lá to zó vagy ki zá ró gond nok ság alatt
áll nak. Mi vel ese tük ben a vá lasz tó jog ból
való ki zá rás ról konk rét bí rói dön tés nem
szü le tett, az Alap tör vény alap ján – el té rést
en ge dõ át me ne ti ren del ke zé sek hi á nyá ban –
2012. ja nu ár 1-jé tõl va la mennyi en vá lasz tó -
jog gal ren del kez né nek.

A passzív vá lasz tó jog spe ci á lis fel té te lei

A passzív vá lasz tó jog te kin te té ben az Alap-
tör vény egy részt bõ ví tet te a sze mé lyi kört,
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18 Kiss Alajos v. Hun gary, Judgement of 20 May 2010,
no. 38832/06. Az ítélet részletes elem zését lásd bõ vebben:
BOD NÁR Eszter: A Kiss Ala jos-ügy. A gond nokság alatt ál-
lók vá lasz tó jo gá ról, Jog ese tek Ma gya rá za ta, 2011/1.,
71–78. p.

19 Ezzel az EJEB a Szer zõ dõ Ál la mok nak a vá lasz tó jog fel-
té te le i nek meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó szé les mér le ge lé si
jog kö ré nek egy újabb kor lát ját ha tá roz za meg. A „kü lö -
nösen sé rülékeny cso port” érvet az EJEB a sza bad vá -
lasz tá sok hoz való jog kor lá to zá sá nak meg íté lé se kor eb-
ben a dön té sé ben hasz nál ja elõ ször.

20 En nél szé le sebb jog ki ter jesz tést, va la mennyi gond nok ság
alatt álló vá lasz tó jo gá nak biz to sí tá sát sür get te több ci vil
szer ve zet az Alap tör vény el fo ga dá sát kö ve tõ en.
Lásd er rõl bõ veb ben:
http://www.mhe-sme.org/as sets/fi les/press/
MHE-ENUSP%20sta te ment%20on%20HU%20Cons ti -
tu ti on%202011_28Ap ril.pdf.



más részt azon ban nyit va hagy ta a szû kí tés le-
hetõségét. Az Alap törvény már nem zár ja ki a
pol gár mes te ri tiszt ség re való választ ha tó ság -
ból a nem ma gyar ál lam pol gá ro kat.21 Annak
ide jén e ki zá ró ren del ke zés in do ka az volt,
hogy a ma gyar ön kor mány za ti rend szer ben a
pol gár mes ter ál lam igaz ga tá si fel ada to kat is el-
lát.22 Ez a jö võben az Alaptörvény alap ján is
így lesz, en nek el le né re az al kot má nyo zó ha ta -
lom a vá lasz tó jog ból való ezen ki zá rást el tö -
röl te.23 E dön tést in kább po li ti kai szem pon -
tok mo tiválták, és nem alkotmányjogi meg -
fon to lá sok.24 Sem mi kép pen nem ér tünk egyet
azzal az ál lásponttal, hogy ez uni ós jogi kö tele-
zett ség len ne.25 Az Euró pai Unió mû ködésé-
rõl szóló szer zõdés 20. cikk (2) be kezdés b)
pont ja alap ján az  uniós pol gá rok vá lasz tás ra
jo go sul tak és vá laszt ha tók a la kó he lyük sze-
rin ti tag ál lam euró pai par la men ti és hely ha tó -
sá gi vá lasz tá sa in, ugyan olyan fel té te lek kel,
mint az adott tag ál lam ál lam pol gá rai, ezek a
jo gok azon ban a Szer zõ dé sek ben és a vég re -
haj tá suk ra el fo ga dott in téz ke dé sek ben meg ál -
la pí tott fel té te lek kel és kor lá to zá sok kal gya-
ko rol ha tók. Ilyen, irány el vi szin ten meg ha tá-
ro zott kor lá to zás, hogy a tag ál la mok ki köt he -
tik, hogy csak a sa ját ál lam pol gá ra ik vi sel he tik 
az alap szin tû hely ha tó sá gi egy ség vá lasz tott
ve ze tõ jé nek, he lyet te sé nek vagy vég re haj tó
szer ve tag já nak tiszt sé gét, ha e sze mé lye ket a
tiszt sé gek man dá tu muk idõ tar ta ma alatt való

gya kor lá sa miatt vá lasz tot ták meg.26 E ren del-
ke zés nek meg fe le lõ meg kö tést tar tal maz a ma-
gyar és a szlo vén sza bá lyo zás a pol gár mes te -
rek te kin te té ben.27

A po li ti kai rész vé te li jo gok te rü le tén je-
len tõs elõ re lé pés ként ér té kel het jük, hogy az
Alaptörvény nem vet te át az Al kotmány
40/B. § (4) be kez dé sé nek azon ren del ke zé -
sét, amely sze rint a Ma gyar Hon védség, a
Rend õr ség és a nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tok hi va tá sos ál lo má nyú tag jai szol gá la ti
jog vi szo nyuk fenn ál lá sa alatt és annak meg-
szû né sét vagy meg szün te té sét kö ve tõ há rom 
évig nem in dul hat nak je lölt ként egyet len vá-
lasz tás tí pu son sem.

E 2011. de cember 31-ig még ha tályos ren -
del ke zés nem zet kö zi jogi kö te le zett sé ge ink -
kel való összhangja ugyan is igen két séges.

Az EJEB el ismeri, hogy a Szer zõdõ Ál la-
moknak az ak tív és passzív vá lasztójog fel té-
te lei meg ha tá ro zá sá ban szé les mér le ge lé si jo-
guk van, de vég sõ so ron az EJEB ál lapítja
meg, hogy a fel té te lek össz hang ban áll nak-e
az EJEE-vel. A vizs gált kor lá to zás hoz ha son -
ló ügyek ben le gi tim kor lá to zá si cél ként fo-
gadta el az EJEB az ál lamok ér dekét arra vo -
nat ko zó an, hogy sa ját in téz mé nyi rend sze -
rük za var ta la nul mû köd jön.28 Ki vé te les eset-
ben el fo gad ha tó nak tart ja az EJEB a köz biz -
ton ság, a nem zet biz ton ság vé del mé re és a de-
mok ra ti kus rend szer, va la mint a te rü le ti in-
teg ri tás meg õr zé sé re való hi vat ko zást is.29

A de mok rá cia meg óvá sa mi nõ sült le gi tim
célnak ab ban az eset ben is, ami kor meg fosz-
tot ták a vá lasz tá son való in du lás jo gá tól a ko-
ráb bi ál lam párt ban te vé keny ke dõ ké rel me -
zõt.30 Lát ha tó, hogy az EJEB gya kor la tá ban
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21 Te kin tet tel arra, hogy a be ván do rol tak nak, le te le pe det -
tek nek és me ne kül tek nek csak ak tív vá lasz tó jo ga van,
ez a bõ ví tés ki zá ró lag az Euró pai Unió más tag ál la ma i -
nak Ma gyar or szá gon la kó hellyel ren del ke zõ ál lam pol -
gá ra it érin ti.

22 A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szóló 1949. évi
XX. törvény módosításáról szóló 2002. évi LXI. tör-
vény in do ko lá sa.

23 Az Alap törvény 35. cikk (3) be kezdése alap ján a pol gár-
mes ter és a me gyei kép vi se lõ-tes tü let el nö ke ön kor mány-
za ti fel ada ta in kí vül tör vény vagy tör vé nyi fel ha tal ma zá -
son ala pu ló kor mány ren de let alap ján ki vé te le sen ál lam-
igaz ga tá si fel adat- és ha tás kört is el lát hat.

24 Gu lyás Ger gely az Alap tör vény vi tá já ban az zal ma gya -
ráz ta a dön tést, hogy a ma gyar nem zet po li ti ka cél ja az,
hogy ha va laki ma gyar ál lampolgár, attól még más or -
szágban is pol gármester le hessen. Ha ezt a ma gyar al kot-
mány ki zár ja, ak kor ez Ma gyar or szág nak na gyon ne he -
zen fog hi vat ko zá si ala pot adni. (Par la men ti napló,
2011. áp ri lis 18., 180. fel szó la lás.)

25 JAKAB András: Az új Alap tör vény ke let ke zé se és gyakor-
lati kö vet kez mé nyei. HVG-Orac, Bu dapest, 2011, 225. p.

26 Az ál lam pol gár sá guk tól el té rõ tag ál lam ban la kó hellyel
ren del ke zõ uni ós pol gá rok ak tív és passzív vá lasz tó jo gá -
nak a hely ha tó sá gi vá lasz tá so kon tör té nõ gya kor lá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szóló
1994. de cember 19-i 94/80/EK ta nácsi irányelv 5. cikk
(3) be kez dé se.

27 HAL ÁSZ Iván: i. m. MTA Jog tu do má nyi In té zet, Bu da -
pest, 2009, 39. p.

28 Pod kol zi na v. Lat via, Jud ge ment of 9 Ap ril 2002,
no. 46726/99.

29 Sadak and Others v. Tur key, Jud gement of 11 June
2002, no. 25144/94, 26149/95, 26150/95.

30 Zdanoka v. Latvia (GC), Jud gement of 16 March 2006,
no. 58278/00.



vi szony lag szé les kör ben fo gad el va la mely
célt le gi tim nek, így fel te he tõ en le gi tim nek ta-
lál ná az al kot má nyo zó in do kát, mi sze rint a
korlátozás azt a célt szol gája, hogy az érin tett
szol gá la to kat de po li ti zál ja, az em be rek e szer-
vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i val való érint-
ke zé sük so rán po li ti ka i lag sem le ges tiszt ség -
vi se lõk kel ta lál koz za nak.31 Nem va ló szí nû
azonban, hogy ez a korlátozási ok kel lõ ala -
pot je len te ne a hi va tá sos ál lo má nyú tag ság
meg szû né sét kö ve tõ há rom évig tar tó ki zá -
rás ra.

A még szol gá la tu kat töl tõk vá lasz tó jog -
ból való ki zá rá sá nál két ség te len a le gi tim
cél, az in téz ke dés ará nyos sá gá nak meg íté lé se 
azon ban kér dé se ket vet het fel, kü lö nös te-
kin tet tel az EJEB-nek a Rek vé nyi-ügy ben
ho zott dön té sé re. Eb ben az ügy ben a po li ti -
kai te vé keny ség ti lal mát ép pen azért ta lál ta
az EJEB ará nyos kor lá to zás nak, mert a
rendõröknek jo guk van egyes olyan te vé-
keny sé gek vég zé sé re, ame lyek ké pes sé te-
szik õket arra, hogy po li ti kai vé le mé nyük -
nek és pre fe ren ci á ik nak han got ad ja nak, így
a vá lasz tá so kon vá lasz tók és vá laszt ha tók.32

Az Al kot mány vo nat ko zó ren del ke zé se pe-
dig ép pen ezen a te rü le ten szû kí tett to vább a
vá laszt ha tó ság ki zá rá sá val.33

A fen ti ek alap ján üd vö zö len dõ, hogy a
fegy ve res szer vek tag ja i nak a vá lasz tó jog ból
való ki zá rá sa az Alap tör vény szö ve gé ben
már nem ka pott he lyet.

A passzív vá lasz tó jog jo go sul ti kö ré nek
bõ ví té se mel lett azon ban egy kis ka put nyit va 
ha gyott az al kot má nyo zó ha ta lom a jog al ko -
tó szá mára. A XXIII. cikk (4) be kezdése sze -
rint sar ka la tos tör vény a vá laszt ha tó sá got to-
váb bi fel té te lek hez köt he ti. Je lent he ti-e ez
azt, hogy a jog al ko tó tör vé nyi szin ten kí ván -
ja „vissza csempészni” a fent em lített, a fegy -
ve res és ren dé sze ti szer vek re vo nat ko zó ki zá -
ró okot? Ál lás pon tunk ha tá ro zott nem: a sar-
ka la tos tör vény ben meg ha tá ro zott kor lá tok -
nak ugyan is meg kell fe lelni az Alap törvény
töb bi ren del ke zé sé nek is. Így az alap jog-kor -
lá to zás ra csak a lé nye ges tar ta lom kor lá to zá -
sa nél kül, a szük sé ges ség és ará nyos ság kö ve -
tel mé nyé nek fi gye lem be vé te lé vel ke rül het
sor. Fi gye lem mel kell len nie to váb bá a tör vé -
nyi sza bá lyo zás meg al ko tó já nak a stras bo ur -
gi jog gya kor lat ra. Mi lyen kor lá to zás le het le-
gi tim? Le het sé ges len ne, hogy a jog al ko tó a
vá lasz tá son való in du lás ból ki zár ja azo kat,
akik sza bad ság vesz tés bün te té sü ket töl tik.
Míg az ilyen ki zá ró sza bály ak tív vá lasz tó jog
ese tén a fen ti ek ben le ír tak sze rint nem len ne
iga zol ha tó, nincs annak aka dá lya, hogy tör-
vény a passzív vá lasz tó jog ra szi go rúbb fel té -
te le ket ál la pít son meg, mint az ak tív vá lasz tó -
jogra. En nek oka, hogy a passzív vá lasztójog
gya kor lá sa ki ha tás sal van a vá lasz tó pol gá rok
ak tív vá lasz tó jo gá ra is.34

A vá lasz tó jog gya kor lá sa

Az Al kot mány a vá lasz tó jo got a he lyi ön-
kor mány za ti vá lasz tá son a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén való tar tóz ko dás hoz kö töt te. 
Jól is mert tény, hogy az al kotmányi szö veg
válasz volt a 3/1990. (III. 4.) AB-határozatra,
amely ben az Alkot mány bíró ság meg sem mi -
sí tet te azt a tör vé nyi ren del ke zést, amely
sze rint a sza va zás ban aka dá lyo zott volt az,
aki a sza va zás nap ján kül föl dön tar tóz ko -
dik. Arra azon ban már ke vesebben em lé-
kez nek, hogy a meg sem mi sí tés konk rét oka
az volt, hogy a ren delkezést nem al kot-
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31 A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szóló 1949. évi
XX. tör vény mó do sí tá sá ról szóló T/676. szá mú tör-
vény ja vas lat in do ko lá sa.

32 Rekvényi v. Hun gary, Judgement of 20 May 1999,
no. 25390/94.

33 Míg a Rek vé nyi-ügy ben az idõ té nye zõ a ma gyar jog al ko tó 
se gít sé gé re si e tett, ad dig ese tünk ben ez már alig ha len ne
el fo gad ha tó. Az EJEB ugyan is ed dig azért nem ta lál ta ön-
ma gá ban az EJEE-vel el len té tes nek a vá lasz tó jog kor lá to-
zá sát, mert az in téz ke dés be ve ze té sé re nem köz vet le nül a
de mok ra ti kus át me net kez de tén ke rült sor, mi vel ál lás -
pont ja sze rint az új on nan lét re ho zott de mok ra ti kus tör-
vény ho zás nak az át me net za va ros idõ sza ká ban idõ re van
szük sé ge, hogy re a gál jon, és meg ha tá roz za az új in téz mé -
nye i nek vé del mét szol gá ló ren del ke zé se ket – Zda no ka v.
Latvia (GC), Jud gement of 16 March 2006, no. 58278/00,
113. pont. A vá lasz tó jog kor lá to zá sá ra vo nat ko zó, vi ta-
tott al kot má nyi ren del ke zés el fo ga dá sá ra azon ban húsz
évvel az elsõ sza bad vá lasztások után került sor.

34 Melny chen ko v. Uk ra i ne, Jud ge ment of 19 Oc to ber
2004, no.  17707/02, 57. pont.



mány ere jû tör vény tar tal maz ta, így nem fe-
lelt meg az Al kotmány ak kori 8. § (3) be kez-
désének, amely sze rint alap vetõ jog csak al -
kot mány ere jû tör vény ben meg ál la pí tott
kor lá to zás nak vet he tõ alá.

Ál lás pon tunk sze rint ez az AB-ha tá ro zat
és az azon ala pu ló – szük ség hely zet bõl al ko -
tott – al kot mány mó do sí tás tév út ra ve zet te a
jog al ko tót. Szük sé ges ugyan is meg kü lön -
böz tet ni a vá lasz tó jo go sult sá got és a vá lasz -
tó jog gya kor lá sát. A vá lasz tó jog jo go sult ja it
a töb bi alap jog hoz ha son ló an az Alap tör -
vény ha tá roz za meg, a vá lasz tó jog gya kor lá -
sa azon ban et tõl el váló kér dés. Míg az Al -
kot mány va la mennyi alap ve tõ jog te kin te té -
ben meg ha tá roz za az ala nyo kat, a gya kor lás
rész le tes fel té te le i rõl nem szól, az Al kot -
mány 8. § (2) be kezdése alap ján az alap vetõ
jo gok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ha-
tá roz za meg. E lo gi ka men tén in do ko lat lan
a vá lasz tó jog gya ko rol ha tó sá gá ról al kot má -
nyi szin ten szól ni. Rá adá sul a Ma gyar or szág 
te rü le tén való tar tóz ko dás csak egy fel té te le
a vá lasz tó jog gya kor lá sá nak, a vá lasz tá si el já -
rá si tör vény szám ta lan to váb bi fel té telt ha tá -
roz meg. Ilyen pél dául, hogy sze repelni kell
a név jegy zék ben, meg kell je len ni a sza va zó -
he lyi ség ben, vagy moz gó ur nát kell kér ni, la-
kó hely tõl tá vol sza va zás ese tén pe dig iga zo -
lás sal kell ren del kez ni. Nyil ván va ló an nem
le het cél, hogy va la mennyi el já rá si fel té tel az
Al kot mány szint jén je len jen meg.

A fen ti ek alap ján szük ség te len nek tû nik
az Alap törvény XXIII. cikk (5) bekez dé sé -
nek má so dik for du la ta, amely alap ján a
 helyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol-
gármesterek vá lasz tá sán a vá lasz tó pol gár a
sza va zás jo gát la kó he lyén vagy be je len tett
tar tóz ko dá si he lyén gya ko rol hat ja. Az al-
kot má nyo zó di csé re té re le gyen azon ban
mondva, hogy – szem ben az Alkot mány-
bíró ság gya kor la tá val – leg alább kö vet ke ze -
tes.

Az Alkotmánybíróság ugyan is – nagy va -
ló szí nû ség sze rint fel is mer ve, hogy még sem
sza bá lyoz ha tó a vá lasz tó jog gya kor lá sá nak
va la mennyi fel té te le al kot má nyi szin ten
– 783/E/2002. AB-ha tá ro za tá ban meg ál la pí-

totta, hogy nem sér ti az Al kotmány 70. §
(2) be kez dé sét, mi sze rint az ön kor mány za ti
vá lasz tá son nem sza vaz hat az, aki a sza va zás
nap ján a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén, de
nem a la kó he lyén vagy a be je len tett tar tóz -
ko dá si he lyén tar tóz ko dik.35 Azaz tör vényi
szin ten is elõ ír ha tó, hogy aki gya ko rol ni kí-
ván ja a vá lasz tó jo gát, annak a sza va zás nap-
ján fel kell ke resnie a la kóhelye vagy a tar -
tóz ko dá si he lye sze rin ti sza va zó he lyi sé get.
Az Alap tör vény al ko tói azon ban egy aránt
al kot má nyi szin ten rög zí tet ték, hogy aki
sza vaz ni kí ván az ön kor mány za ti vá lasz tá -
son, annak egy részt Ma gyar or szág te rü le -
tén, más részt azon be lül la kóhelyén vagy be -
je len tett tar tóz ko dá si he lyén kell len nie a
sza va zás nap ján, más hol nem gya ko rol hat ja
a vá lasz tó jo gát.

Vá lasz tá si alap el vek és a vá lasz tá si
rend szer re vo nat ko zó sza bá lyok

A vá lasz tá si alap el vek te kin te té ben az
Alap tör vény több for mai vál to zást hoz,
mint tar tal mit. 

A vissza hív ha tó ság meg szün te té sé vel és a
szû kebb ér te lem ben vett vá lasz tó jog ra vo-
nat ko zó sza bá lyok nak az alap ve tõ jo gok ról
szóló fe je zet be tör té nõ át he lye zé sé vel már
1989-ben fog hí jas sá vált Vá lasz tá si alap el vek 
címû fe je zet meg tar tá sa he lyett az Alap tör -
vény ben az alap el vek a kép vi se le ti szer vek
lét re ho zá sá ról szóló ren del ke zé sek közé ke-
rül tek. Lé nye gé ben azo nos szö ve ge zés sel
ha tá roz za meg a vá lasz tá si alap el ve ket az
Or szág gyû lés fe je zet ben a 2. cikk (1) be kez -
dé se, A he lyi ön kor mány za tok fe je zet ben
pedig a 35. cikk (1) be kezdése. Az új ta golás
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35 A ha tá ro za tá hoz fû zõ dõ kü lön vé le mény ben Lé vay
Miklós és Bra gyova András rámutat arra, hogy ál lás-
pont juk sze rint nincs el fo gad ha tó al kot má nyos in do ka
a sza va zás ból való ki zá rás nak, mi vel az Al kot mány egy-
ér tel mû en és ki vé telt nem tû rõ en mond ja ki, hogy min-
den vá lasz tó jo go sult szá má ra biz to sí ta ni kell az ak tív vá-
lasz tó jo got, aki a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz-
ko dik. Az Al kot mány bí ró ság nak meg kel lett vol na ál la-
pí ta nia a mu lasz tá sos al kot mány sér tést, an nál is in kább,
mivel az 54/2008. (IV. 24.) AB-határozatában ezt az or -
szág gyû lé si vá lasz tá sok vo nat ko zá sá ban meg tet te.



kö vet kez mé nye, hogy a vá lasz tá si alap el vek
al kal ma zá sát az Alap tör vény az euró pai par-
la men ti vá lasz tás ra nem írja elõ, azon ban az
uni ós ala pí tó szer zõ dé sek bõl kö vet ke zõ en
et tõl füg get le nül kö te le zõ ek a tör vény al ko -
tó ra.36 Annak sincs aka dálya, hogy ezek az
alap el vek az euró pai par la men ti vá lasz tás ra
vo nat ko zó an a jö võ ben tör vé nyi szin ten ke-
rül je nek elõ írás ra.

A négy, a hatályos Al kotmányban is sze -
rep lõ alap elv (vá lasz tó jog ál ta lá nos sá ga és
egyen lõ sé ge, sza va zás köz vet len sé ge és tit-
kos sá ga) mel lett az Alap tör vény egy ötö dik
alap el vet ha tá roz meg: a vá lasz tás nak biz to sí -
ta nia kell a vá lasz tók aka ra tá nak sza bad ki fe -
je zé sét. A „sza bad vá lasz tás” mint vá lasz tá si
alapelv nem pél da nél küli. Egy részt több or -
szág al kot má nyá ban meg je le nik, más részt
tar tal maz zák a leg fon to sabb vo nat ko zó nem-
zet kö zi egyez mé nyek, töb bek kö zött az Em-
ber i Jo gok Egye te mes Nyi lat ko za ta, a Pol gá -
ri és Po li ti kai Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség -
okmánya (PPJNE) és az EJEE Elsõ kiegészí-
tõ jegy zõ köny ve is. Ala po sabb vizs gá lat so-
rán meg ál la pít hat juk, hogy az Alap tör vény
szö veg e lé nye gé ben szó sze rin ti for dí tá sa a
PPJNE 25. cik ké ben sze rep lõ „gu a ran te e ing
the free exp ression of the will of the elec tors”
for du lat nak. Az új vá lasz tá si alap elv nek ter-
mé sze te sen az Alkot mány bíró ság gya kor la ta
ad majd tar tal mat. Az egyik ér tel me zé si út,
hogy a vá lasz tók aka ra ta sza bad ki fe je zé sé -
nek biz to sí tá sát a töb bi alap elv össze fog la lá -
sá nak te kint jük, azaz a vá lasz tók aka ra tá nak
sza bad ki fe je zé sét az a vá lasz tás biz to sít ja,
amely az ál ta lá nos és egyen lõ vá lasz tó jog, va-
la mint a köz vet len és tit kos sza va zás alap el -
vek nek ele get tesz.37 Egy ak ti vis ta ér tel me zés
azon ban va ló di több let tar tal mat ad hat en nek 
az alap elvnek. Az ENSZ Em beri Jogi Bi zott-
sága a PPJNE fent em lített cik kéhez fû zött

kom men tár já ban pél dá ul eb bõl az alap elv bõl 
vezeti le, hogy a vá lasztást olyan tör vények
alap ján kell meg tar ta ni, ame lyek ga ran tál ják
a vá lasz tó jog ha té kony gya kor lá sát, va la mint 
annak szük sé ges sé gét, hogy a vá lasz tó jo go -
sul tak sza ba don sza vaz has sa nak bár mely je-
lölt re, és sza ba don tá mo gat has sák vagy el le -
nez hes sék a kor mány za tot. Biz to sít ják to-
váb bá, hogy a sza va zók nak le gyen le he tõ sé -
gük ál lás pont juk sza bad ki ala kí tá sá ra, erõ-
szak, erõ szak kal való fe nye ge tés, kény szer
vagy ma ni pu la tív be fo lyás nél kül; illetve ga-
ran tál ják a vá lasz tás ered mé nyé nek tisz te let -
ben tar tá sát és vég re haj tá sát.38 Nincs aka dá-
lya annak, hogy eze ket az ér telmezési moz -
za na to kat az Alkot mány bíró ság sa ját gya-
kor la tá ba át ve gye. A ma gunk ré szé rõl nem
tartjuk ki zártnak, hogy amennyi ben a jog al-
ko tó pél dá ul egy sú lyo san arány ta lan vá lasz -
tási rend szert ala kítana ki, ez az alap elv ala -
pot ad hat na az Alap tör vénnyel való el len tét
meg ál la pí tá sá ra és a meg sem mi sí tés re, hi-
szen a rend szer nem len ne ké pes a vá lasztók
sza bad aka ra tá nak ki nyil vá ní tá sát biz to sí ta -
ni, amennyi ben a vá lasztói aka rat és a man -
dá tu mok meg osz lá sa kö zött je len tõs el té rés
áll na fenn.

A vá lasz tá si alap el vek hez kap cso ló dó an
még egy alap tör vé nyi ren del ke zés rõl kell
szólnunk. A XXIII. cikk (4) be kezdése,
amely sze rint a vá lasztójogot vagy annak tel -
jes sé gét sar ka la tos tör vény ma gyar or szá gi la-
kó hely hez köt he ti, szo ro san kö tõ dik a vá-
lasz tó jog egyen lõ sé gé nek el vé hez. Ez a ren-
delkezés min den bi zonnyal egy olyan vá lasz-
tá si rend szer meg ala po zá sá ra szol gál, amely-
ben a Ma gyar or szág te rü le tén la kó hellyel
nem ren del ke zõk vá lasz tó jo ga el tér a ha zai
sza va zó ké tól, pél dá ul csak lis tá ra sza vaz hat -
nak, egyé ni vá lasz tó ke rü le ti je löl tek re nem.

Sze ren csé sebb lett vol na azon ban, ha az
Alap tör vény in kább a vá lasz tó jog egyen lõ -
sé gé nek el vé tõl en ge dett vol na el té rést a ha-
tá ron túli ma gya rok vá lasz tó jo ga te kin te té-
ben. Az egyenlõség ugyan is az Alkot mány-
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36 Az Európai Unióról szóló Szerzõdés 14. cikk (3) be kez-
dé se: „Az Euró pai Par la ment tag ja it köz vet len és ál ta lá -
nos vá lasz tó jog alap ján, sza bad és tit kos vá lasz tá so kon,
öt éves idõ tar tam ra vá laszt ják.”

37 A PPJNE 25. cik ké vel kap cso la tos ilyen tar tal mú ér tel -
me zést lásd bõ veb ben: Com pen di um of In ter na ti o nal
Stan dards for Elec ti ons. NE EDS-Eu ro pe an Com mis si on, 
Lon don-Brus sels, 12. p.

38 ENSZ Em ber i Jo gok Bi zott sá gá nak 25. ál ta lá nos kom-
men tár ja, 19. pont.



bíró ság gya kor la ta alap ján két össze te võ bõl
áll.39 Az elsõ kö vetelmény az „egy em ber –
egy sza va zat” elve, amely nek ér tel mé ben
min den vá lasz tó pol gár azo nos szá mú sza va -
zat tal ren del ke zik, vagyis ki zárt a plu rá lis
vá lasz tó jog. A má so dik kö ve tel mény az,
hogy a sza va za tok le he tõ leg azo nos sú lyú ak
le gye nek. Ezt ne vez zük el já rá si ér te lem ben
vett egyen lõ ség nek, amely biz to sít ja, hogy
köz el egyen lõ szá mú sza va zó dön té se ered-
mé nyez zen man dá tu mot.40

A „vá lasz tó jog tel jes sé ge” – nyelv ta ni ér-
telmezés alap ján – in kább a tör vény alap ján
a vá lasz tó pol gárt meg il le tõ sza va za tok szá-
má ban való el té rést je len ti, a vá lasz tó jog
egyen lõ sé gé nek má so dik össze te võ jé re, a
sza va za tok sú lyá ban való el té rés re na gyon
ne he zen ér tel mez he tõ. Ily mó don a szö veg
a szán dé kolt nál szo ro sab ban meg kö ti az új
vá lasz tá si rend szer meg al ko tó i nak ke zét a
ha tá ron túli vá lasz tó pol gá rok vá lasz tó jo gá -
nak biz to sí tá sa te kin te té ben.41

Az Alap tör vény ben nem sze re pel nek to-
váb bi meg kö té sek sem a vá lasz tá si rend szer,
sem az Or szág gyû lés le en dõ lét szá ma te kin -
te té ben. Kü lö nö sen ez utób bi meg le põ, te-
kintettel arra, hogy a leg feljebb 200 fõs
 létszámot rög zí tõ al kot mány mó do sí tást alig
egy év vel az Alap törvény elõtt fo gadta el az
Országgyûlés, igaz, az nem lé pett ha tály-
ba.42 Az euró pai al kot má nyo kat néz ve ez a
hallgatás – azaz a vá lasztási rend szer és a par -
la men ti lét szám meg ha tá ro zá sá nak tör vé nyi 
szint re uta lá sa – egyéb ként ki vé tel szám ba

megy.43 Ez te hát azt je lenti, hogy az al kot-
má nyo zó ha ta lom to vább ra is szé les moz-
gás te ret biz to sí t a jog al ko tó nak a par la ment
lét szá má nak meg ha tá ro zá sá ban és a vá lasz -
tá si rend szer ki ala kí tá sá ban. Míg az elsõ ke-
vés jogi re le van ci á val bíró kér dés, a vá lasz tá -
si rend szer ese té ben ez a szé les mér le ge lé si
jog al kot mány jo gi szem pont ból je len tõ sen
meg ha tá ro zott, hi szen csak az Alap tör vény
más ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zott ke re -
tek kö zött gya ko rol ha tó. A vá lasz tá si rend-
szer meg ha tá ro zá sa kor az Or szág gyû lés nek
fi gye lem mel kell len ni egy részt az Alap tör -
vény ben meg ha tá ro zott vá lasz tá si alap el -
vekre, más részt arra, hogy a tör vényi sza bá-
lyok alap ve tõ jo got alap tör vény-el le nes mó-
don nem kor lá toz hat nak.44

Ér de ke sen ala kult a nem ze ti sé gek (ko-
ráb bi ne vü kön a nem ze ti és et ni kai ki sebb -
sé gek) par la men ti kép vi se le té nek kér dé -
se is. A fent em lített, 2010. má jus 25-i al kot -
mány mó do sí tás ugyan is meg te rem tet te
vol na a ki sebb sé gek par la men ti kép vi se le -
tét, mégpedig úgy, hogy a leg feljebb ket tõ-
száz or szág gyû lé si kép vi se lõi lét szá mon fe-
lül le he tõ vé tet te a nem ze ti és et ni kai ki-
sebb sé gek kép vi se le té re to váb bi, leg fel jebb
ti zen há rom or szág gyû lé si kép vi se lõ meg vá -
lasz tá sát.

Ehhez ké pest az Alap törvény 2. cikk
(2) be kez dé se úgy ren del ke zik, hogy a Ma-
gyar or szá gon élõ nem ze ti sé gek rész vé te lét
az Or szág gyû lés mun ká já ban sar ka la tos
tör vény sza bá lyoz za. Ez a sza bály min den
bi zonnyal a tör vény ho zó sza bad sá gát hi-
vatott biz to sí ta ni, a sar ka la tos tör vény
ugyan is – az Alap tör vény ál tal meg ha tá ro -
zott ke re te ken be lül – több fé le le het sé ges
meg ol dás kö zül vá laszt hat. Ezek kö zül az
egyik vég le tet a va la mennyi or szág gyû lé si
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39 22/2005. (VI. 17.) AB-határozat.
40 A vá lasz tó ke rü le tek nagy sá gá nak kü lönb sé gei, a je löl tek 

szá ma, a vá lasz tói rész vé tel és a man dá tum el osz tás mód-
ja mind olyan tényezõ, amely az ab szolút egyen lõség
meg va ló su lá sa ellen hat. Ezért az Alkot mány bíró ság
nem kö ve te li meg a sza va za tok tar tal mi egyen lõ sé gét,
azaz hogy vé gül a vá lasz tá si ered mény meg szü le té se kor
ugyan annyi sza va zat ered mé nyez zen egy man dá tu mot.

41 To váb bi kö tött sé get je len te nek a nem zet kö zi jogi
egyez mé nyek, ame lyek a vá lasz tó jog egyen lõ sé gé nek el-
vét szintén tartalmazzák. Ily mó don kérdéses az is, hogy
le het sé ges-e egy ál ta lán a sza va za tok szá má ban kü lönb sé -
get ten ni az ál lam pol gá rok kö zött a ma gyar or szá gi la kó -
hellyel ren del ke zés vagy nem ren del ke zés alap ján.

42 Az Al kot mány 2010. má jus 25-i mó do sí tá sa. A mó do sí -
tás ha tály ba lé pé sé rõl kü lön tör vény ren del ke zett vol na.

43 Az uni ós tag ál la mok kö zül csak Né met or szág és Ro má -
nia al kot má nya nem ren del ke zik sem a par la ment lét-
számáról, sem a vá lasztási rendszerrõl. Igaz, az is csak öt
ország al kotmányában for dul elõ, hogy csak a par la-
ment lét szá mát rög zí tik, a vá lasz tá si rend szer rõl pe dig
hall gat nak (Bul gá ria, Cip rus, Fran cia or szág, Lit vá nia és
Szlo vá kia). 17 tag ál lam al kot má nya ren del ke zik vi szont
a par la ment lét szá má ról és a vá lasz tá si rend szer rõl is.

44 63/B/1995. AB-ha tá ro zat.



kép vi se lõ vel azo nos jo gok kal és kö te le zett-
sé gek kel ren del ke zõ ki sebb sé gi kép vi se lõk
je len tik, akik man dá tu mu kat az ál ta lá nos
vá lasz tá si rend szer ke re te in be lül, de ki-
sebb sé gi ked vez ménnyel nye rik el. A ki-
sebb sé gi ked vez mény meg ál la pí tá sa kor
azon ban te kin tet tel kell len ni a vá lasz tó jog
egyen lõ sé gé re vo nat ko zó alap elv re, va la -
mint az Alkot mány bíró ság erre vo nat ko zó
gya kor la tá ra, amely sze rint min den kö rül -
mé nyek kö zött el len té tes az egyen lõ vá lasz -
tó jog el vé vel, va la mint az ál ta lá nos jog-
egyen lõ sé gi sza bállyal, ha az egyes vá lasz tó -
pol gá rok sza va za tá nak sú lya kö zött két sze -
res el térés áll fenn.45

Az Alap tör vény szö veg e azon ban arra
is le he tõ sé get ad, hogy sar ka la tos tör vény
a nem ze ti sé gek Or szág gyû lés mun ká já -
ban való rész vé te lét de le gál tak kal biz to sít sa, 
akik ki zá ró lag tár gya lá si jog gal ren del kez -
nek, sza vaz ni azon ban nem sza vaz hat nak.46

Az Alap tör vény ren del ke zé sé nek konk-
rét tar ta lom mal való ki töl té se te hát itt is sar-
ka la tos tör vény re ma rad, min den eset re elõ-
re lé pés ként ér té kel het jük azt is, hogy a jö võ -
ben al kot má nyi szin tû sza bá lyo zás kö te le zi
ugyan a jog al ko tót, hogy a Ma gyar or szá gon
élõ nem ze ti sé gek Or szág gyû lés mun ká já ban 
való rész vé te lét va la mi lyen mó don biz to sít -
sa, de nem je löl ki kény szerpályát, és így le -
he tõ sé get biz to sí t a leg al kal ma sabb (és a leg-
re á li sabb) meg ol dás meg ta lá lá sá ra.47

A vá lasz tá si el já rás ra vo nat ko zó
sza bá lyok

Az Al kot mány a vá lasz tá sok te kin te té ben 
né hány el já rá si sza bályt is tar tal maz, ezek a
ren del ke zé sek mi ni má lis vál toz ta tás sal ke-
rül tek át az Alap tör vény szö ve gé be.

Az ál ta lá nos vá lasz tá sok ki tû zé se az Alap-
tör vény alap ján is a köz tár sa sá gi el nök ha-
tás kö re ma rad, aki ezt a ha tás kört el len jegy -
zés nél kül gya ko rol ja. Az or szág gyû lé si vá-
lasz tá sok idõ pont já nak meg ha tá ro zá sa vál-
to zat lan ma rad, az ön kor mány za ti vá lasz -
tásnál azon ban két vál tozás is tör tént. Egy -
részt a cik lus hossza négy év rõl öt évre nö ve-
kedett, más részt az Alap törvény már nem
tar tal maz za azt a fel té telt, hogy a vá lasz tást
az elõ zõ ál ta lá nos vá lasz tást kö ve tõ ne gye -
dik év ok tó ber hó nap já ban kell meg tar ta ni.
Ily mó don le he tõ ség nyí lik tör vé nyi szin ten
sza bá lyoz ni pél dá ul azt a ko ráb ban már fel-
ve tett el kép ze lést, mi sze rint az ön kor mány -
za ti vá lasz tá sok ra az euró pai par la men ti vá-
lasz tás sal egy na pon ke rül jön sor.48

Sar ka la tos ság

Az Al kotmány 71. § (3) be kezdése a vá -
lasz tá si tör vé nyek el fo ga dá sát a je len lé võ or-
szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak sza-
va za tá hoz kö töt te. Az Alap tör vény vál to -
zást ho zott a mi nõ sí tett több ség hez kö tött
dön té sek meg ha tá ro zá sá ban: a két har ma dos 
több sé get (az alap tör vé nyi szó hasz ná lat sze-
rint sar ka la tos sá got) nem egyes tör vé nyek,
ha nem tárgy kö rök vo nat ko zá sá ban ha tá -
roz za meg. Ily mó don le he tõ vé vá lik, hogy
a jog al ko tó fi gye lem mel le gyen az Alkot-
mány bíró ság azon gya kor la tá ra, amely sze-
rint ahol az Al kot mány va la mely alap jog ról
szóló tör vény el fo ga dá sá hoz a je len lé võ kép-
vi se lõk két har ma dá nak sza va za tát írja elõ, a
mi nõ sí tett több ség kö ve tel mé nye nem az
ille tõ alap jog bár mely tör vé nyi sza bá lyo zá -
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45 22/2005. (VI. 17.) AB-határozat.
46 De le gá lás ra jo go sul tak le het né nek pél dá ul az or szá gos

nem ze ti sé gi ön kor mány za tok, ame lyek tag ja it a nem ze -
ti ség hez tar to zó sze mé lyek köz vet le nül vá lasz ta nák.

47 A ki sebb sé gek par la men ti kép vi se le té nek meg te rem té sé -
hez kap cso ló dó „köz jo gi mí toszt” és az el len ér ve ket mu-
tat ja be Ja kab And rás ma gán ter ve ze té ben. Lásd bõ veb -
ben: JAKAB And rás: Ma gán ter ve zet, szak mai ál lás pont
ki ala kí tá sa cél já ból, 27. p. (http:// www.jak.ppke.hu/
tan szek/al kot m/le tolt/alkt.pdf). Ugya nõ szi go rúb ban 
ér tel me zi az Alap tör vény vo nat ko zó ren del ke zé sét: ál-
lás pont ja sze rint a ké szü lõ sar ka la tos tör vény csu pán
ta nács ko zá si jo got biz to sít hat majd a nem ze ti sé gek
kép vi se lõ i nek, más kü lön ben az ál ta lá nos ság és az
egyen lõ ség, va la mint a nép kép vi se let elve sé rül ne. Lásd
bõ veb ben: JAKAB And rás: Az új Alap tör vény ke let ke zé se 
és gya kor la ti kö vet kez mé nyei, HVG-Orac, Bu dapest,
2011, 234. p.

48 Lásd bõ veb ben: GULYÁS Ger gely: Nem lesz 2014-ben
egy szer re or szág gyû lé si és euró pai par la men ti vá lasz tás
(http://in fo ra dio.hu/hir/bel fold/hir-442696).



sá ra vo nat ko zik, ha nem csa kis az adott al-
kot má nyi ren del ke zés köz vet len vég re haj tá -
sa ként meg al ko tott tör vény re, amely az il le -
tõ alap jog ér vé nye sí té sé nek és vé del mé nek
irá nyát ha tá roz za meg. Va la mely alap jog ról
szóló tör vény hez mi nõ sí tett több ség elõ írá -
sa nem zár ja ki, hogy az il letõ alap jog ér vé-
nye sí té sé hez szük sé ges rész let sza bá lyo kat
egy sze rû több sé gû tör vény ha tá roz za meg.49

E rend szer azon ban egy úttal az 1/1999. (II. 
24.) AB-ha tá ro zat ban ki fej tet tek át ér té ke lé sé -
re is kény szerít. Az az elv ugyan is, hogy az
Al kot mány ren del ke zé se alap ján mi nõ sí tett
több ség gel el fo ga dott tör vényt egy sze rû
több ség gel el fo ga dott tör vénnyel nem le het
mó do sí ta ni vagy ha tá lyon kí vül he lyez ni, az-
zal a meg kötéssel egé szül ki, hogy ez ak kor
van így, ha az a kér dés az Alap törvény alap -
ján sar ka la tos tárgy kör be tar to zik. Meg kell
jegyezni, hogy a gya korlatban már ed dig is lé -
teztek olyan tör vények, ame lyek egy ré szé-
nek a mó do sí tá sa az Al kot mány alap ján mi-
nõ sí tett több sé get, má sik rész e vi szont egy-
sze rû több sé get kö ve telt meg. En nek a gya-
kor lat nak te remt al kot má nyi szin tû ala pot az
Alap tör vény új meg kö ze lí té se.50

A vá lasz tó jo gi tör vé nyek ese té ben en nek
kü lö nös je len tõ sé get ad, hogy az Alkot mány -
bíró ság ép pen leg utób bi vá lasz tó jo gi tár gyú
ha tá ro za tá ban fog lal ko zott az egyes vá lasz tó -
jo gi ren del ke zé sek el fo ga dá sá hoz szük sé ges
több ség kér dés kö ré vel. A tes tü let azt ál la pí -
tot ta meg, hogy a vá lasz tó ke rü le tek ki ala kí tá -
sa kér dé sé ben ki zá ró lag az egyé ni vá lasz tó ke -
rü le tek szá ma, a te rü le ti vá lasz tó ke rü le tek -
ben meg sze rez he tõ man dá tu mok szá ma, va-
la mint az egyes vá lasz tó ke rü le tek re jutó vá-

lasz tó pol gá rok szá ma van köz vet len össze-
füg gés ben a vá lasz tó jog ér vé nye sü lé sé vel,
ezen be lül az egyen lõ vá lasz tó jog alap el vé vel, 
így ezen tárgy kö rö ket kö te les a jog al ko tó
két har ma dos több ség gel el fo ga dott tör vény -
ben sza bá lyoz ni. A konk rét egyé ni vá lasz tó -
ke rü le ti ha tá rok rög zí té se vég re haj tó jel le gû
sza bály nak mi nõ sül, össze füg gé se a vá lasz -
tó jog gal és a vá lasz tá si rend szer rel a garan-
ciális sza bá lyo kon ke resz tül ér vé nye sül.
Ezért a két har ma dos tör vény ben sza bá lyo -
zott ga ran ci ák meg al ko tá sa ese tén a konk rét 
egyé ni vá lasz tó ke rü le ti ha tá rok rög zí té sé -
hez – amennyi ben ez jog sza bá lyi for má ban
tör té nik – ele gen dõ az egy sze rû több ség gel
el fo ga dott tör vény.51 Így egy szer re biz to sít -
ha tó a vá lasz tó jog egyen lõ sé gé nek ér vé nye -
sü lé se, va la mint a sza bá lyo zás ru gal mas sá ga, 
ame lyet az Alkot mány bíró ság a vá lasz tó ke -
rü le tek ki ala kí tá sá nál lé nye ges szem pont -
nak mi nõ sí tett.

Az Alap tör vény új meg fo gal ma zá sa te hát
le he tõ sé get ad arra, hogy a vá lasz tó ke rü le tek
ha tá rai az egyéb ként sar ka la tos vá lasz tá si
anya gi jogi tör vény nem sar ka la tos ré sze ként
je len je nek meg, és ne kü lön tör vény ként.

A sar ka la tos ság té ma kö ré hez tar to zik,
hogy az Alap törvény nem tar talmaz ren del-
ke zé se ket az euró pai par la men ti vá lasz tá sok -
ra vo nat ko zó an, így e vá lasz tás tí pus rész let -
sza bá lya it meg ha tá ro zó tör vény re sem ír elõ
sar ka la tos sá gi kö ve tel ményt, azaz a jö võ ben
az Euró pai Par la ment tag ja i nak vá lasz tá sá ról
szóló 2003. évi CXIII. törvényt (EPtv.) az
Or szág gyû lés a je len lévõ or szág gyû lé si kép-
vi se lõk több mint fe lé nek sza va za tá val mó-
do sít hat ja. 

Amennyi ben azon ban a jog al ko tó az
euró pai par la men ti vá lasz tá so kon a vá lasz -
tó jo got ma gyar or szá gi la kó hely hez kí ván ja
köt ni, azt csak egy két har ma dos több ség gel
el fo ga dott ren del ke zés nek az EPtv.-be il lesz -
té sé vel te he ti meg, te kin tet tel az Alap tör -
vény XXIII. cikk (4) be kezdésében fog lal-
tak ra.
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49 4/1993.  (II. 12.) AB-határozat.
50 Az egyes ren del ke zé sek mó do sí tá sá hoz szük sé ges több-

ség egy sze rûbb meg ál la pí tá sa, a sar ka la tos és nem sar ka -
la tos ré szek el kü lö ní té se ér de ké ben az Or szág gyû lés az
Alap tör vény vég re haj tá sá ra el fo ga dott tör vé nyek be ún.
sar ka la tos sá gi zá ra dé kot il lesz tett. Ez a kö tõ erõ nél kü li,
tá jé koz ta tó funk ci ót el lá tó zá ra dék meg je lö li, hogy
mely ren del ke zé sek mi nõ sül nek az Alap tör vény alap ján 
sar ka la tos nak (pl. a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon-
véd ség rõl, va la mint a kü lön le ges jog rend ben be ve zet he-
tõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény
83. §-a, a köz tár sa sá gi el nök jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá -
sáról szóló 2011. évi CX. törvény 24. §-a). 51 193/2010. (XII. 8.) AB-határozat.



Né hány szó val a kis ko rú ak után járó
vá lasz tó jog ról

Ha bár az Alap tör vény szö ve gé be vé gül
nem ke rült bele, két ségtelen, hogy a vá lasztó-
jo gi ren del ke zé sek kö rü li leg na gyobb vi tát a
gyer me kek utá ni sza va za ti jog vál tot ta ki.52

Je len ta nul mány – nem vi tat koz va a meg ol -
dás tá mo ga tói ál tal fel ho zott de mog rá fi ai ér-
vek kel – ki zá ró lag a kér dés al kot mány jo gi
szem pon tú fel vá zo lá sá ra tö rek szik.

Schan da Ba lázs ta nul má nyá ban három-
féle le het sé ges mo dellt mu tat be:

A) a gyer me kek vá lasz tó jo ga, azaz a vá-
laszt ha tó ság kor ha tá rá nak csök ken té se;

B) a szü lõi vá lasztójog, azaz a szü lõi sza -
va za tok szá má nak meg nö ve lé se a gyer me -
kek szá má nak meg fe le lõ en;

C) a gyer me kek szü le ik ál tal gya ko rolt
vá lasz tó jo ga, azaz a gyer mek vá lasz tó jo gát
kis ko rú sá ga ide jén ne vé ben szü lei gya ko rol -
ják.53

Az A) vál to zat sze rin ti meg ol dás kö vet -
hetõ, azon ban ha tárt szab neki az élet kor,
amely alatt be látási ké pesség már nem áll
fenn.

A B) vál to zat al kot mány jo gi szem pont -
ból ki zár ha tó: a plu rá lis vá lasz tó jog tel jes -
ség gel szem be men ne a vá lasz tó jog egyen lõ -
sé gé nek el vé vel, ame lyet az Alap tör vény ki-
fe je zet ten tar tal maz, más részt az Alkot-
mány bíró ság az ál ta lá nos egyen lõ sé gi sza-
bály ból is le ve zet he tõ nek tart, illetve amit
va la mennyi je len tõs nem zet kö zi egyez-
mény kö ve tel mény ként ha tá roz meg.

A C) vál to zat nem je len ti a vá lasz tó jog
egyen lõ sé ge el vé nek a meg sér té sét, hi szen itt
a kis ko rú nak van vá lasz tó jo ga. Kér dé ses le-
het azon ban, hogy meg fe lel ne-e a sza va zás
köz vet len sé ge el vé nek, ha a kis ko rú he lyett
a szü lõ gya ko rol ja a vá lasz tó jo got. Saj nos az
Alkot mány bíró ság gya kor la ta a sza va zás
köz vet len sé get il le tõ en ke vés tá masz pon tot
ad, illetve meg kell azt is je gyeznünk, hogy a 
sza va zás köz vet len sé gé nek el vét az Al kot -
mány és az Alap törvény tar talmazza, a vo -
nat ko zó nem zet kö zi egyez mé nyek azon ban 
nem. Ez ma gyarázhatja azt a tényt is, hogy
egyes or szá gok ban je len leg is mû kö dik a
meg bí zott út ján való sza va zás (például Fran-
cia or szág ban és Nagy-Bri tan ni á ban).

Kér dés to váb bá, hogy a sza va zás sze mély -
hez kö tött sé ge (né met szak szó val az ún.
Höchst per sön lich ke it) pusz tán tör vé nyi
sza bály vagy va ló já ban al kot má nyos alap elv 
– még ha szö vegszerûen nem is je lenik meg
sem az Al kotmányban, sem az Alap tör-
vény ben.54

Az Alap tör vény Or szág gyû lés hez be-
nyúj tott szö veg e még tar tal maz ta a csa lá di
vá lasz tó jog ra vo nat ko zó ren del ke zést: a vá-
lasz tó jo got sar ka la tos tör vény kis ko rú nak is
biz to sít hat ja, kis ko rú sza va za ti jo gát – sar-
ka la tos tör vény ál tal meg ha tá ro zott mó-
don – any ja vagy más tör vé nyes kép vi se lõ je
gya ko rol ja úgy, hogy sa ját sza va za tán fe lül
leg fel jebb egy sza va za tot ad hat le (XXI. cikk
[2] be kez dés).
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52 Egé szen kü lö nös össze füg gés ben, de a gyer me kek vá lasz -
tó jo gá nak a kér dé se már ko ráb ban meg je lent a ma gyar
köz jo gi gon dol ko dás ban. A Kiss Ala jos v. Hun ga ry ügy-
ben a ma gyar kormány a gond nokság alatt ál lók vá lasz-
tó jo ga kor lá to zá sá nak alá tá masz tá sá ra a kis ko rú ak és a
gond nok ság alatt ál lók vá lasz tó jog ból való ki zá rá sa kö-
zött vont pár hu za mot. A mi ni má lis vá lasz tó jo gi kor ha -
tár meg ál la pí tá sa ugyan is ál ta lá nos gya kor lat, amely
 során az ál la mok min den kis ko rút au to ma ti ku san ki zár -
nak a vá lasz tó jog ból, ha bár min den bi zonnyal van nak
olyan kis ko rú sze mé lyek, aki ket szel lem i érett sé gük al-
kalmassá tesz arra, hogy a köz ügyekben részt ve gyenek.
Kér dés ként me rült fel, hogy a fen ti ér ve lést fi gye lem be
véve nem lenne-e le vezethetõ az, hogy a kiskorú sze mé-
lyek (gyer me kek) szin tén „kü lö nö sen sé rü lé keny cso-
por tot” ké pez nek, így vá lasz tó jo guk kor lá to zá sá nak alá-
tá masz tá sá ra a Szer zõ dõ Ál la mok nak na gyon sú lyos
ér ve ket kell fel hoz ni uk. Saj nos az EJEB-nek a kis ko rú ak 
vá lasz tó jo gá val kap cso la tos irány mu ta tás ra még vár ni
kell, a kor mány kis ko rú ak kal kap cso la tos ér ve lé sé -
re ugyan is egy ál ta lán nem re a gál dön té sé ben. Lásd bõ-
veb ben: BOD NÁR Eszter: A Kiss Ala jos-ügy. A gondnok-
ság alatt ál lók vá lasz tó jo gá ról, Jog ese tek Ma gya ráza ta,
2011/1., 75. p.

53 SCHAN DA Balázs: Csa lá di vá lasz tó jog – al kot mány jo gi
kép te len ség vagy a fenn tart ha tó de mok rá cia biz to sí té ka?,
Magyar Jog, 2010/10., 608. p.

54 Tör vé nyi szin ten ha tá roz za meg a sza va zás sze mély hez
kö tött sé gét a vá lasz tá si el já rás ról szóló 1997. évi C. tör-
vény 61. § (2) be kez dé se: „Sza vaz ni ki zá ró lag sze mé lye -
sen (…) le het” és a Bundeswahlgesetz 14. § (4) be kezdése
„Je der Wahl be rech tig te kann sein Wahl recht nur ein mal 
und nur per sön lich au sü ben.”
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Ez a szö veg a le he tõ leg sze ren csét le nebb

meg ol dást vá lasz tot ta, ugyan is lát szó lag a kis-
ko rú vá lasz tó jo gá ról szól, va ló já ban azon ban 
az anya ren del ke zik több sza va zat tal, rá adá -
sul több let sza va za ta i nak szá ma füg get len
gyer me kei szá má tól. E meg ol dás ról biz ton
ál lít hat juk, hogy nem fe le l meg nem zet kö zi
jogi kö te le zett sé ge ink nek és az al kot má nyos
alapelveknek sem, ezért amennyi ben az al -
kot má nyo zó a jö võ ben még is a csa lá di vá lasz -
tó jog meg va ló sí tá sá ra tö rek szik, más mód-
szert kell ke resnie.55

A to váb bi rész let kér dé sek elem zé se meg-
ha lad ná e ta nul mány ke re te it, mind azon ál -
tal a gyer me kek vá lasz tó jo gá nak a kér dé se a

21. szá zad leg iz gal ma sabb vá lasz tó jo gi kér-
désének ígér kezik, így az errõl való gon dol-
ko zás a jö võ ben meg ke rül he tet len fel ada ta a
vá lasz tó jog tu do má nyá val fog lal ko zók nak.

***

Az Alap tör vény vá lasz tó jog ra vo nat ko zó
ren del ke zé se i nek át te kin té se után összeg zés -
ként meg ál la pít hat juk, hogy a vá lasz tó jog te-
rü le tén kor sze rû, a nem zet kö zi és uni ós jogi
kö ve tel mé nyek kel is össz hang ban álló sza bá -
lyozás szü letett. Ezen az úton kell továbbha-
lad nia az Or szág gyû lés nek a tel je sen átala-
kuló vá lasz tá si tör vé nyek meg al ko tá sa kor.56

Vá lasz tó jog és vá lasz tá si rend szer az Alap tör vény ben

Ma gyar or szág 2012. ja nu ár 1-jén ha tály ba lépõ Alap tör vé nye a vá lasz tó jog te rü le tén szá mos vál-
to zást ho zott. Át ren de zõ dött a vá lasz tó jo go sul tak köre, rész ben a vá lasz tó jog egyes po zi tív fel té te -
lei meg ha tá ro zá sá nak tör vé nyi szint re uta lá sá val, rész ben pe dig az ún. ter mé sze tes ki zá ró okok az
Em ber i Jo gok Euró pai Bí ró sá ga dön té se i nek meg fe le lõ át ala kí tá sá nak kö szön he tõ en. De az Al kot -
mány hoz ké pest más mó don kö ze lít az Alap tör vény a vá lasz tó jog gya kor lá sá nak, a vá lasz tá si rend-
szer nek és a nem ze ti sé gek par la men ti kép vi se le té nek kér dé se i hez, rá adá sul egy új vá lasz tá si alap-
elvet is in téz mé nye sít. E vál to zá sok át te kin té sé re és elem zé sé re vál lal ko zik a ta nul mány, de
fog lal ko zik a vá lasz tó jo gi jog al ko tás for mai szem pont ja i val, va la mint az Alap tör vény bõl vé gül ki-
ma radt, de a 21. szá zad leg iz gal ma sabb vá lasz tó jo gi prob lé má já nak ígér ke zõ ún. csa lá di vá lasz tó jog
problémakörével is.

55 Nagy va ló szí nû ség sze rint a szö veg át gon do lat lan sá ga
és ki dol go zat lan sá ga annak kö szön he tõ, hogy nem állt
 valódi po li ti kai szán dék a gyer me kek vá lasz tó jo gá nak
az Alap tör vény el fo ga dá sá val való be ve ze té se mö gött, a
cél in kább prob lé ma fel ve tés és a köz vé le mény meg is me -
ré se volt. 56 A kéz irat le zá rá sá nak idõ pont ja 2011. ok tó ber 15.




