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A vá lasz tó jog és más
alap jo gok kap cso la ta

A vá lasz tó jog gal alap jo gi meg kö ze lí tés bõl 
a ma gyar jog tu do mány alig fog lal ko zik. Je -
len leg nem ér he tõ el olyan ma gyar nyel vû
szak iro da lom, amely a vá lasz tó jog sa já tos sá -
ga it az alap jo gi dog ma ti ka ered mé nye it fel -
hasz nál va ki me rí tõ en be mu tat ná. A jogi ok -
ta tás a vá lasz tó jo got el sõ sor ban az ál lam -
szer ve zet ke re té ben tár gyal ja, ezért az
alap jo gi tan köny vek ugyan meg em lí tik a vá -
lasz tó jo got mint egy po li ti kai rész vé te li jo -
got, azon ban rész le tes elem zést csak ki vé te -
le sen ad nak, ak kor is in kább szer ve ze ti ol -
dal ról kö ze lít ve meg a kér dést.

Je len ta nul mány e hi á nyos ság pót lá sa felé
kí sé rel meg egy apró lé pést ten ni az zal, hogy 
a vá lasz tó jo got – át me ne ti leg fél ret éve az ál -
lam szer ve ze ti as pek tu so kat – mint alap jo got 
szem lé li, de ki zá ró lag egyet len szem pont -
ból, a más alap jo gok hoz való vi szonyt vizs -
gál va. Az alap kér dé sek a kö vet ke zõk: Ho-
gyan il lesz ke dik a vá lasz tó jog az alap jo gok
rend sze ré be? A vá lasz tó jog kap cso la ta az
egyes alap jo gok kal egy mást ki egé szí tõ jel le -
gû vagy alap jo gi konf lik tust elõ idé zõ? Alap -
jo gi konf lik tus ese tén a vá lasz tó jog vagy a
má sik alap jog kor lá to zá sá ra ke rül sor?

A vá lasz tó jog alap jo gi jel le ge 
és he lye az alap jo gok rend sze ré ben

A vá lasz tó jog és más alap jo gok kap cso la -
tá nak vizs gá la tá hoz el en ged he tet len a vá -
lasz tó jog alap jo gi sa já tos sá ga i nak leg alább
váz la tos át te kin té se és rend sze re zé se.1 

A vá lasz tó jog köz is mer ten ket tõs ter mé -
sze tû: ugyan úgy kö tõ dik az ál lam szer ve zet
fel épí té sé nek és mû kö dé sé nek al kot má nyos
sza bá lyo zá sá hoz, mint az alap jo gok hoz. Egy -
részt a kép vi se 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, 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 le gi ti -
má ci ó ját ad ják. Más rész rõl vi szont a vá lasz -
tó jog po li ti kai alap jog, a köz ügyek ben való
rész vé tel hez való jog rész jo go sít vá nya.2

Ez utób bi ki je len tés hez azon ban csak
hosszú fej lõ dés so rán ju tott el a jog tu do -
mány. A vá lasz tó jo got ugyan is ere de ti leg nem 
te kin tet ték min den kit meg il le tõ alap jog nak, 
ha nem ki zá ró lag a „po li ti kai ké pességgel
ren del ke zõk jo go sult sá gá nak”, ame lyet az
ál lam mint egy en ge dé lyez az ál lam pol gá rok
meg ha tá ro zott kö ré nek. A 19. szá zad vé gén
a köz jo gá szok kü lönb sé get tet tek a min den
em bert meg il le tõ ter mé sze tes jo gok és a po -
li ti kai jo gok kö zött, s ez utób bit – amely be a 
vá lasz tó jog is be le tar to zott – nem so rol ták
az em ber i jo gok közé.

A vá lasz tó jog ál ta lá nos sá vá lá sa, va la mint
a II. vi lág há bo rú után ki ala kult fej lett pol gá -
ri de mok ra ti kus ál la mok al kot má nyos el vei
hoz tak alap ve tõ for du la tot a vá lasz tó jog
meg íté lé sé ben, ek kor tól kezd ték ala nyi jog -
ként el is mer ni. Ezt a ten den ci át erõ sí tet ték
a nem zet kö zi em ber i jogi do ku men tu mok,
ame lyek a vá lasz tó jo got már ön ál ló alap jog -
ként is mer ték el.3

Az em ber i jog ként el is mert vá lasz tó jo got
az al kot mány jo gi dog ma ti ka rend sze rint az
elsõ ge ne rá ci ós jo gok közé so rol ja. En nek
oka, hogy a köz ha ta lom gya kor lá sá ban, az
ál lam i dön tés ho za tal ban való rész vé tel kö -

1 A vá lasz tó jog alap jo gi dog ma ti ká já nak tel jes is mer te té se
ön ál ló mo no grá fia tár gya le het ne, ezért e fe je zet ki zá ró -
lag annak rö vid fel vá zo lá sá ra tesz kí sér le tet, a ké sõbb ki -
fej ten dõ gon do la tok meg ala po zá sa ér de ké ben.

2 DEZSÕ Már ta: A po li ti kai jo gok és a vá lasz tó jog az al kot -
mány ban, Acta Hu ma na, 1995/18–19, 172. p.

3 DEZSÕ Már ta: A vá lasz tá si rend szer = Al kot mány tan I., 
szer k. KUKO REL LI Ist ván, Bu da pest, Osi ris Ki adó, 2007,
203–204. p.



ve te lé se a nép szu ve re ni tás esz mé jé bõl és a
tár sa dal mi szer zõ dés te ó ri á já ból szár maz tat -
ha tó: min den ha ta lom for rá sa a nép, és az
em be rek nek jo guk van arra, hogy a köz ha -
tal mi in téz mé nye ket lét re hoz zák és át ala kít -
sák, el dönt he tik, hogy kik re bíz zák a köz ha -
ta lom gya kor lá sát, az ál lam kor mány zá sát.4

Ma gunk ré szé rõl azon ban a vá lasz tó jog elsõ
ge ne rá ci ós jo gok közé so ro lá sát nem tart juk
el fo gad ha tó nak, mi vel eb ben az idõ szak ban
még nem be szél he tünk de mok ra ti kus, ál ta -
lá nos és egyen lõ vá lasz tó jog ról, hi szen a va -
gyo ni, faji, nemi és egyéb in do ko lat lan kor -
lá to zá sok meg szün te té sé re csak a 20. szá zad
ele jé re, kö ze pé re ke rült sor.

Ge org Jel li nek ún. stá tus el mé le té ben a sta -
tus ne ga ti vus–sta tus po si ti vus–sta tus ac ti vus
hár mas ból a vá lasz tó jo got a sta tus ac ti vus ba
so rol ja.5 A sta tus ac ti vus ese tén ugyan is az
egyén a sza bad sá gát az ál lam ban és az ál la -
mért gya ko rol ja, az ál lam i dön tés ho za tal -
ban vesz részt.6 Ezek nél a jo gok nál az ál lam
in téz mény vé del mi kö te le zett sé ge sok kal
erõ sebb a sza bad ság jo gok hoz ké pest: a vá -
lasz tó jog ala nyi jog ként egy ál ta lán nem ér -
vé nye sül het ne, ha az ál lam nem szervez -
ne éssze rû idõ kö zön ként sza bad választá -
sokat.

Az ezen el mé let to vább fej lesz té se ként ki -
ala kult cso por to sí tás sze rint a vá lasz tó jog a
rész vé te li jo gok közé tar to zik. Míg a sza bad -
ság jo gok arra a kér dés re ad nak vá laszt, hogy 
a köz ha ta lom mi lyen mér ték ben avat koz -
hat be az em be rek éle té be, illetve hogy az
em be rek nek mit sza bad és mit nem sza bad
meg ten ni ük, ad dig a rész vé te li jo gok azt ha -

tá roz zák meg, hogy hon nan szár maz nak a
köz ha tal mi dön té sek, vagyis hogy ki vagy
mi a for rá sa annak a ha tal mi be avat ko zás -
nak, amely meg szab ja az em be rek nek, hogy
mit te het nek és mit nem.7 A rész vé te li jo gok 
(Ges tal tungs rech te) összes sé ge te hát a köz -
ügyek ben való rész vé tel hez való jo got je -
lenti.8

A né met szak iro da lom ban meg je le nõ, a
szub jek tív alap jo gi jo go sult sá go kat jogi
struk tú rá juk sze rin ti be so ro ló el mé let ben a
vá lasz tó jog az ún. „ered mény jo gok” (Be wir -
kungs rech te) közé tar to zik. Ezen jo gok jo -
go sult ja i nak le he tõ sé ge nyí lik arra, hogy
jogi lag re le váns cse le ke de tük kel jog ha tást
vált sa nak ki. Az alap jog jo go sult ja a vá lasz -
tó jo gon ke resz tül, más vá lasz tó jo go sul tak -
kal együtt  sza va za tá nak le adá sá val  meg ha -
tá roz za a par la ment össze té te lét.9

Vé gül ál ta lá no san el fo ga dott a vá lasz tó jo -
got az ál lam pol gá ri jo gok közé so rol ni, mi vel 
ki zá ró lag a po li ti kai kö zös ség tag ja it il le ti
meg, amely rend sze rint az adott ál lam ál -
lam pol gá ra it fog lal ja ma gá ban.10

Az aláb bi ak ban a vá lasz tó jog más alap jo -
gok kal való kap cso la tát vizs gál juk. A vá lasz -
tó jog és más alap jo gok vi szo nya há rom fé le -
kép pen ala kul hat. Az alap jo gok egy ré szé vel 
sem mi lyen ta lál ko zá si pont nem ke let ke -
zik, ezért ezek kel nem kell fog lal koz nunk
(pl. nem érin ti a vá lasz tó jog az élet hez való
 jogot). Más alap jo gok kal a vá lasz tó jog kap -
cso lat ba ke rül, azon ban ez a kap cso lat
„konf lik tus men tes”, a jo gok po zi tí van hat -
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4 HAL MAI Gá bor–TÓTH Gá bor At ti la: Az em ber i jo gok
rend szer e. = Em ber i jogok, szer k. HAL MAI Gá bor–TÓTH

Gá bor At ti la, Osi ris Ki adó, Bu da pest, 2003, 83. p.
5 Az el mé let össze fog la lá sát lásd Mi cha el SACHS: Ver fas -

sungs recht II Grund rech te, Sprin ger, Ber lin–He i del -
berg–New York, 2003, 43. p.

6 Meg kell azon ban je gyez nünk, hogy Jel li nek a vá lasz tást
egy „ál lam i funk ció” gya kor lá sá nak te kin ti: a vá lasz tó jog 
nem a vá lasz tás hoz való jo got je len ti, mert e jog ala nya –
mint min den ál lam i ki ne ve zé si jogé – ki zá ró lag maga az
ál lam, így csak ref lex ha tás az, ami az egyén re vissza hat,
nem az egyén bír ala nyi jog gal. DEZSÕ: A vá lasz tá si
rend szer, i. m., 203–204. p.

 7 Jel li ne ket idé zi HAL MAI–TÓTH: i. m., 92. p.
 8 Vol ker EPPING–Se bas ti an LENZ: Grund rech te, Sprin -

ger, He i del berg–Dord recht–Lon don–New York, 2009,
8. p.

 9 Mi cha el SACHS: Ver fas sungs recht II Grund rech te, Sprin -
ger, Ber lin–He i del berg–New York, 2003, 42–43. p. Az
„ered mény jo gok” nem fe dik tel je sen a sta tus ac ti vus te -
rü le tét, az elõb bi ek ugyan is a ma gán szfé ra ke re tén be lül
is ma rad hat nak (ide so rol ja pél dá ul a vég ren del ke zés hez
való jo got).

10 SÁRI Já nos–SOMO DY Ber na det te: Alap jo gok, Osi ris Ki -
adó, Bu da pest, 2008, 44. p., Bodo PIE ROTH–Bern hard
SCHLINK: Grund rech te. Sta ats recht II., C. F. Mül ler,  Hei -
delberg–Mün chen–Lands berg–Fre chen–Ham burg, 2011, 
32. p.



nak egy más ra, egy mást ki egé szí tõ, megha -
tározó jel le gük van. Har mad részt vi szont
egyes alap jo gok kal a vá lasz tó jog üt köz het,
és kér dés ként me rül fel, hogy ezek ben az
alap jo gi konf lik tu sok ban me lyik alap jog -
nak kell en ged nie.

Ter mé sze te sen a bo nyo lult vi szony rend -
szer miatt tel je sen egy ér tel mû cso por to sí tás
nem ad ha tó: né mely alap jo gok egyes hely ze -
tek ben konf lik tus ba ke rül nek a vá lasz tó jog -
gal, más kor vi szont annak ér vé nye sü lé sét se -
gí tik elõ.

A vá lasz tó jog és más alap jo gok
„konf lik tus men tes” kap cso la ta

Az alap jo gok egy ré szé vel a vá lasz tó jog
köl csön ös kap cso lat ban áll, azon ban e jo gok 
ta lál ko zá sa so rán nem me rül fel alap jo gi
konf lik tus, ha nem a jo gok ki e gé szí tõ en, po -
zi tí van hat nak egy más ra. A kap cso lat jel le -
gét te kint ve há rom cso port ala kít ha tó ki.
A leg szo ro sabb a kap cso lat a köz ügyek ben
való rész vé tel jo gá hoz tar to zó töb bi alap -
jog gal. A má so dik cso port ba a po li ti kai sza -
bad ság jo gok tar toz nak, ame lyek a válasz -
tójog ér vé nye sü lé sét je len tõ sen elõ se gí tik.
Vé gül a har ma dik cso port ba az em ber i mél -
tó ság és az egyen jo gú ság elve, két olyan
alkot mányos alap elv so rol ha tó, amely tel -
jes mér ték ben át hat ja a vá lasz tó jo got, meg -
ha tá ro zó annak tar tal má ra és ha tá ra i ra
 nézve.

A vá lasz tó jog 
és a köz ügyek ben való rész vé tel 
jo gá hoz tar to zó töb bi alap jog

A po li ti kai rész vé te li jo go kat együt te sen a 
„köz ügyek ben való rész vé tel joga” alá so rol -
hat juk be. Ez tu laj don kép pen nem ön ál ló
alap jog, ha nem egy jog cso port. A nem zet -
kö zi em ber i jogi egyez mé nyek rend sze rint
elõ ször a köz ügyek ben való rész vé tel jo gát
em lí tik, és annak meg va ló su lá sa ként szól -
nak a ha ta lom ban való köz vet len és kép vi se -

let út ján való rész vé tel rõl, illetve az ak tív és
passzív vá lasz tó jog ról.11

A köz ügyek ben való rész vé tel jo gá hoz
tar to zó töb bi alap jog kö zül két ség kí vül a
nép sza va zás hoz való jog kap cso ló dik leg szo -
ro sab ban a vá lasz tó jog hoz. A köz vet len és
kép vi se le ti de mok rá cia vi szo nyá nak sa já tos -
sá ga it az Alkot mány bíró ság gya kor la tá ból
is mer jük. Egy részt a nép szu ve re ni tás el vé -
bõl fo lyó jo gok gya kor lá sá nak el sõd le ges
for má ja a kép vi se let. Más részt a köz vet len
ha ta lom gya kor lás ugyan a nép szu ve re ni tás
gya kor lá sá nak ki vé te les for má ja, de ki vé te -
les meg va ló su lá sa ese te i ben a kép vi se le ti
hata lomgyakorlás fö löt t áll.12 Míg te hát a
köz vet len ha ta lom gya kor lást a kép vi se le ti
ha ta lom gya kor lás kor lát já nak te kint het -
jük, ad dig ala nyi ol dal ról a vá lasz tó jog és a
nép sza va zás hoz való jog vi szo nya in kább
egy mást tá mo ga tó, ki egé szí tõ jel le gû. A vá -
lasz tó jo go sult szá má ra ugyan is a ket tõ
együt te sen biz to sít ja, hogy a ha ta lom gya -
kor lás ban részt ve gyen, a két alap jog ki zá ró -
lag a rész vé tel mód já ban és gya ko ri sá gá ban
kü lön bö zik egy más tól.

Egyes el mé le tek sze rint a vá lasz tó jog va -
ló já ban nem is egy ér tel mû en a kép vi se le ti
ha ta lom gya kor lás hoz köt he tõ, ha nem lé -
nye gé ben „át me ne tet” ké pez a köz vet len és
a kép vi se le ti de mok rá cia in téz mé nyei kö -
zött.13

A nép sza va zás hoz való jog hoz a leg szo ro -
sabb a kap cso lat az ala nyi kör te kin te té ben

14 Magyar Közigazgatás – Tudományos közlemények

11 Em ber i Jo gok Egye te mes Nyi lat ko za ta 21. cik ke, Pol gá -
ri és Po li ti kai Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok má nya
25. cik ke. Ko ráb ban a ma gyar al kot mány – a Pol gá ri és
Po li ti kai Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok má nyá nak
min tá já ra – kü lön is em lí tet te a köz ügyek vi te lé ben való
rész vé tel hez való jo got, ám egy 2002-es mó do sí tás ezt el -
hagy ta, mond ván, hogy egyes alap jo gok – az ak tív és a
passzív vá lasz tó jog, a nép sza va zás ban és a népi kez de mé -
nye zés ben való rész vé tel joga, a hi va tal vi se lés joga, a
kom mu ni ká ci ós alap jo gok és az egye sü lé si jog – tel jes
egé szé ben ki töl tik e jog tar tal mát.

12 2/1993. (I. 22.) AB-ha tá ro zat, 52/1997. (X. 14.) AB-ha -
tá ro zat. E vi szony rend szer egyik ele mét az Alap tör vény 
szö veg e már exp res sis ver bis is ki fe je zi, a B) cikk (4) be -
kez dé se alap ján a nép a ha tal mát vá lasz tott kép vi se lõi út -
ján, ki vé te le sen köz vet le nül gya ko rol ja.

13 DEZSÕ: A vá lasz tá si rend szer, i. m., 203–204. p.



is, amit az Alap tör vény egé szen szem lé le tes -
sé tett: a XXIII. cikk (7) be kez dé se alap ján
min den ki nek joga van or szá gos nép sza va zá -
son részt ven ni, aki az or szág gyû lé si kép vi -
se lõk vá lasz tá sán vá lasz tó. Ér de mes meg je -
gyez ni, hogy az Alkot mány bíró ság már ak -
kor is a két jog ala nyi kö ré nek össze kö té sét
tar tot ta kí vá na tos nak, ami kor a nép sza va -
zás hoz való jog jo go sult ja i ról az Al kot mány 
még egy ál ta lán nem szólt.14

A köz hi va tal vi se lé sé hez való jog leg in kább
a passzív vá lasz tó jog gal mu tat ro kon vo ná -
so kat. Míg azon ban a passzív vá lasz tó jog a
tör vény ho zó ha tal mi ágba tar to zó kép vi se -
le ti szer vek lét re ho zá sá hoz kö tõ dik, ad dig a
„köz hi va tal” fo gal ma nem ter jed ki a köz -
vet le nül vá lasz tott tiszt sé gek re, ha nem ki zá -
ró lag a más ha tal mi ágak ba tar to zó tiszt sé ge -
ket fog lal ja ma gá ban.15

A passzív vá lasz tó jog gal való össze füg gés
azon ban min den kép pen fenn áll ab ból a
szem pont ból, hogy a leg több eset ben a köz -
hi va tal be töl té sé nek fel té te lei kö zött nem
ki zá ró lag az ál lam pol gár ság, ha nem a vá -
laszt ha tó ság is meg je le nik.

Szin tén ha son ló ság a két jog kö zött, hogy
nem ter jed ki konk rét, meg ha tá ro zott po zí -
ció el nye ré sé re. Az Alap tör vény passzív vá -
lasz tó jog ra vo nat ko zó ren del ke zé se nem biz -
to sí t ala nyi jo got arra, hogy min den ki, aki
passzív vá lasz tó jog gal ren del ke zik és kép vi -
se lõ kí ván len ni, pusz tán a sa ját aka rat el ha -
tá ro zá sá ból a vá lasz tá so kon je lölt ként el in -
dul jon.16 Ugyan így a köz hi va tal vi se lé sé hez
való jog hoz kap cso ló dó an sincs sen ki nek az
Alap tör vény bõl fo lyó ala nyi joga meg ha tá -
ro zott mun ka kör be töl té sé re, az Alap tör -
vény ki zá ró lag a köz hi va tal vi se lé sét, azaz a
köz ha ta lom gyakorlásá ban való rész vé tel ál -
ta lá nos alap jo gát garan tálja.17

A pe tí ci ós jog és a vá lasz tó jog kö zött is fel -
lel he tõ némi össze füg gés, bár ez jó val tá vo -
libb, mint az elõ zõ két jog nál.18 A pe tí ci ós
jog szin tén a köz ügyek ben való rész vé tel re
irá nyul, ez a rész vé tel azon ban a vá lasz tó jog
gya kor lá sá tól több szem pont ból kü lön bö -
zik. Egy részt cél ja nem a köz ha ta lom-gya -
kor lók sze mé lyé nek a meg ha tá ro zá sa, ha -
nem va la mely egyé ni vagy kö zös sé gi cél ki -
tû zés el éré se. Más részt nem fû zõ dik hoz zá
olyan ered mény, di rekt vissza csa to lás, mint
egy vá lasz tás hoz. Har mad részt pe dig ke vés -
bé for ma li zált, az ál lam ré szé rõl ke vés bé ak -
tív köz re mû kö dést kö ve tel meg. El té rés mu -
tat ko zik az ala nyok kö ré ben is, mi vel a pe tí -
ci ós jog az Alap tör vény XXV. cik ke sze rint
nem ki zá ró lag a ma gyar ál lam pol gá ro kat il -
le ti meg, ha nem min den kit.

A vá lasz tó jog és a vá lasz tó jog
ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges jo gok

Lát ni kell, hogy a vá lasz tó jog ön ma gá ban
nem mi nõ sí ti a ha ta lom gya kor lás de mok ra -
tiz mu sát. Po li ti kai alap jog ként ke ze lé se biz -
to sí té kot je len t a vá lasz tó jog, sõt a töb bi po -
li ti kai jog ér vé nye sí té sé re, azon ban a vá lasz -
tá sok de mok ra tiz mu sá nak fel té te le az is,
hogy a po li ti kai jo gok (kü lö nö sen a vé le -
mény nyil vá ní tás hoz való jog, az egye sü lé si
és a gyü le ke zé si jog) jogi ga ran ci ái, bí rói vé -
del me és tény le ges ér vé nye sü lé se biz to sí tott
le gyen.19

Az össze füg gés annyi ra szo ros, hogy a
rész vé te li jo gok tá gabb fel fo gá sa sze rint
a po li ti kai sza bad ság jo gok is a rész vé te li jo -
gok cso port já ba tar toz nak, mi vel a po li ti ka
for má lá sá ban, a köz ügyek meg vi ta tá sá ban
való rész vé telt te szik le he tõ vé az egyén szá -
mára.20

Ezek a jo gok rend sze rint nem ke rül nek
alap jo gi konf lik tus ba a vá lasz tó jog gal, ha -
nem ép pen annak ér vé nye sü lé sé hez szük sé -
ge sek. Sõt bi zo nyos ese tek ben ezen jo gok
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14 18/1993. (III. 19.) AB-ha tá ro zat.
15 Ezt az ér tel me zést tá maszt ja alá az is, hogy az Alap tör -

vény XXIII. cikk (8) be kez dé se alap ján tör vény ha tá roz -
za meg azo kat a köz hi va ta lo kat, ame lye ket párt tag ja
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16 63/B/1995. AB-ha tá ro zat.
17 39/1997. (VII. 1.) AB-ha tá ro zat.

18 A pe tí ci ós jog szo ro sabb kap cso lat ban áll a nép sza va zás -
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20 HAL MAI–TÓTH: Az em ber i jo gok rend szer e, i. m., 94. p.



kor lá to zá sá ra is csak ki sebb mér ték ben ke -
rül het sor, ami kor ér vé nye sü lé sük a vá lasz -
tó jog ér vé nye sü lé sé nek fel té te lé vé vá lik, így
fõ leg a vá lasz tá si kam pány idõ sza ká ban.

A vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá ról az
Alkot mány bíró ság ki fe je zet ten meg ál la pí -
tot ta, kü lö nö sen fon tos, hogy a vá lasz tá si
kam pány idõ sza ká ban ér vé nye sül jön.21 Más 
ha tá ro za ta i ban pe dig a vá lasz tá si kam pányt
egye ne sen a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá -
ga meg nyil vá nu lá si for má já nak te kin ti.22

Ugyan er re a meg ál la pí tás ra jut az ENSZ
Em ber i Jogi Bi zott sá ga: annak ér de ké ben,
hogy a po li ti kai rész vé te li jo gok tel jes mér -
té kû gya kor lá sa biz to sít va le gyen, a kö zé let -
tel és po li ti kai ügyek kel kap cso la tos in for -
má ci ók és el kép ze lé sek sza bad köz lé se el en -
ged he tet len a pol gá rok, je löl tek és vá lasz tott 
kép vi se lõk kö zött. Ez ma gá ban fog lal ja azt a 
kö ve tel ményt, hogy a saj tó és más mé di u -
mok sza ba don, cen zú ra men te sen kom men -
tál has sák a köz ügye ket és tá jé koz tat has sák
a köz vé le ményt, meg kí ván ja a köz ügyek
meg vi ta tá sá nak, a kri ti ká nak, a vá lasz tá si
kam pány nak és a po li ti kai hir de té sek nek a
sza bad sá gát.23

A de mok ra ti kus köz vé le mény kialaku -
lásához nél kü löz he tet len az információ -
szabadság alap jo ga és a vá lasz tó pol gá rok tá -
jé ko zó dás hoz való joga, így a vá lasz tó jog
érvé nyesüléséhez szük sé ges jo gok köz é so -
rol hat juk a köz ér de kû adatok meg is me ré sé hez 
való jo got is.24 Er rõl a jog ról is meg ál la pí tot ta 
az Alkot mány bíró ság, hogy kü lö nö sen fon -
tos, hogy a vá lasz tá si kam pány ban ér vé nye -
sül jön.25 A köz ér de kû ada tok meg is me ré sé -
hez való jog azon ban nem csak a vá lasz tá si
kam pány ban me rül fel, ha nem a vá lasz tás -
sal össze füg gõ in for má ci ók vo nat ko zá sá ban 
is, ame lyek egy ér tel mû en köz ér de kû ada tok.
A vá lasz tó jog gya kor lá sá val, illetve a vá lasz -

tá si el já rá si cse lek mé nyek kel kap cso la tos in -
for má ci ók köz lé se min den vá lasz tó pol gár
tár gyi la gos tá jé koz ta tá sát biz to sít ja.26 Szin -
tén köz ér de kû adat a vá lasz tá sok ered mé -
nye, az ugyan is az ál lam mû kö dé sét és az
állam polgárok éle tét, köz ügyek ben való rész -
vé te lét alap ve tõ en be fo lyá so ló in for má ció.27

Az ENSZ Em ber i Jogi Bi zott sá ga sze rint
a vá lasz tó jog el en ged he tet len ki egé szí tõ je az
egye sü lé si jog is, be le ért ve a po li ti kai és köz -
ügyek kel fog lal ko zó szer ve ze tek és egye sü -
le tek ala kí tá sá hoz és az ezek hez való csat la -
ko zás hoz való jo got. A po li ti kai pár tok és
tag ja ik je len tõs sze re pet ját sza nak a köz -
ügyek gya kor lá sá ban és a vá lasz tá si fo lya -
mat ban.28 Eb ben az eset ben is meg fi gyel het -
jük, hogy a vá lasz tó jog ér vé nye sü lé se ér de -
ké ben az egye sü lé si jog kor lá to zá sá nak
al kot má nyos le he tõ sé ge szû kebb a po li ti kai
pár tok ese tén. Így pél dá ul az ügyész ség nem
gya ko rol tör vé nyes sé gi fel ügye le tet a pár tok 
fe lett, a pár tok költ ség ve té si tá mo ga tás ra jo -
go sul tak. Ez azon ban szo ro san össze függ a
po li ti kai pár tok al kot má nyos sze re pé vel.29

Vé gül meg kell je gyez nünk, hogy az egye -
sü lé si jog nak a vá lasz tó jog ér vé nye sü lé sét
biz to sí tó jel le ge el le né re a je lölt ál lí tás jo gát
az Alkot mány bíró ság nem te kin ti alap jog -
nak, az az egye sü lé si jog nak nem rész e, ha -
nem a vá lasz tó jo gon ala pul.30

A gyü le ke zé si jog és a vá lasz tó jog kap cso la -
tá ban a leg in kább igaz az az ál lí tás, hogy
a vá lasz tó jog ér vé nye sü lé se ér de ké ben az
alap jog kor lá toz ha tó sá ga csök ken: a ha tá -
lyos sza bá lyo zás sze rint a vá lasz tá si gyû lé -
sek nem tar toz nak a gyü le ke zé si tör vény ha -
tá lya alá, így nin cse nek elõ ze tes be je len tés -
hez köt ve. Azaz a vá lasz tó jog ér vé nye sü lé se
ér de ké ben a vá lasz tá si kam pányidõ szak ban
a gyü le ke zé si jog kor lá to zá sa ke vés bé in do -
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21 60/2003. (XI. 26.) AB-ha tá ro zat.
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30 1/2002. (I. 11.) AB-ha tá ro zat.



kolt, mint a vá lasz tá si kam pá nyon kí vü li
idõ szak ban.31

Míg a köz ügyek ben való rész vé tel jo gá -
hoz tar to zó alap jo gok nál azt ál la pít hat tuk
meg, hogy az ala nyi kör rend sze rint meg -
egye zik a vá lasz tó jo go sul tak kö ré vel, ad dig
a po li ti kai sza bad ság jo gok nál a jo go sul tak
köre szé le sebb a vá lasz tó jo gé nál, ily mó don
le he tõ sé get biz to sí t arra, hogy azok, akik
nem ren del kez nek vá lasz tó jog gal, ezen jo -
gok gya kor lá sa ré vén még is be fo lyás sal bír -
ja nak a köz ügyek re, még ha ez a be fo lyás nem
is olyan di rekt, mint a vá lasz tó jog ese tén.

A választójog tartalmát meghatározó
alapjogok (elvek)

Az em ber i mél tó ság hoz való jog nem csak
alap jog, ha nem olyan elv, amely va la mennyi 
alap jog, így a vá lasz tó jog tar tal mát is át hat ja, 
meg ha tá roz za. Az egész jog rend szert át ha tó
má sik ilyen al kot má nyos elv az egyen jo gú -
ság elve, össze füg gés ben a hát rá nyos meg kü -
lön böz te tés ti lal má val.32 Ho gyan vi szo nyul -
nak ezek a vá lasz tó jog hoz?

Az egyen jo gú ság elve két vá lasz tó jo gi al -
kot má nyos alap elv hez kap cso ló dik: a vá -
lasz tó jog ál ta lá nos sá gá hoz és a vá lasz tó jog
egyen lõ sé gé hez.

A vá lasz tó jog ál ta lá nos sá ga spe ci fi kus ki -
fe je zõ dé se az ál ta lá nos egyen lõ sé gi sza bály -
nak. Az össze füg gést rö vi den ta lán így fo gal -
maz hat juk meg: min den pol gár egyen lõ, te -
hát min den pol gár nak van vá lasz tó jo ga.

A vá lasz tó jog ál ta lá nos sá ga arra kö te lez,
hogy min den ki hoz zá fér jen a vá lasz tó jog -
hoz, és tilt ja, hogy egyes pol gá rok vagy
társa dalmi cso por tok po li ti kai, gaz da sá gi
vagy szo ciá lis ok ból ki le gye nek re keszt ve a
vá lasz tó jog ból. Ez meg fe lel a diszkrimináció -

tilalomnak, azaz az ál ta lá nos egyen lõ sé gi sza -
bályt for ma li zál ja.33

Ez a kap cso lat azon ban nem volt min dig
ma gá tól ér te tõ dõ. A jog egyen lõ ség meg va -
ló su lá sá ra és a vá lasz tó jog ál ta lá nos sá gá nak
meg te rem té sé re irá nyuló fo lya mat lé nye gé -
ben pár hu za mosan zaj lott, bár el té rõ hul lá -
mok ban. Míg a „min den em ber egyen lõ” elv 
már az elsõ jog nyi lat ko za tok ban is meg je le -
nik, ad dig ebbe az egyen lõ ség be a vá lasz tó jo -
got kez det ben nem ér tet ték bele, és csak az
em ber i jo gok és a pol gá ri jo gok kö zöt ti ha -
tár vo nal meg szû né sé vel vált ál ta lá nos sá a vá -
lasz tó jog.

Míg te hát a vá lasz tó jog ál ta lá nos sá ga a vá -
lasz tó jog hoz való azo nos hoz zá fé rést je len -
ti, ad dig a vá lasz tó jog egyen lõ sé ge az ak tív és 
passzív vá lasz tó jog le he tõ leg azo nos mó don
tör té nõ gya ko rol ha tó sá gát kö ve te li meg.34

Ha a vá lasz tó jog ál ta lá nos sá gát a „min den
pol gár egyen lõ, te hát min den pol gár nak van 
vá lasz tó jo ga” elv vel ha tá roz tuk meg, ak kor
eh hez ké pest a vá lasz tó jog egyen lõ sé ge
annyit je len t, hogy „min den vá lasz tó pol gár
egyen lõ, te hát vá lasz tó jo ga azo nos ér té kû”.

Mind a ma gyar, mind a né met alkot -
mány bíró ság gya kor la ta sze rint a vá lasz tó -
jog egyen lõ sé ge spe ci á lis egyen lõ sé gi sza bály 
a hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal má hoz
ké pest. Ez azt is je len ti, hogy a vá lasz tó jog
egyen lõ sé gé nek sé rel me ese tén e spe ci á lis
egyen lõ sé gi sza bály meg sér té sét ál la pít ják
meg, és – le ga láb bis a ha tá ro zat ren del ke zõ
ré szé ben – nem nyúl nak vissza az ál ta lá -
nos egyen lõ sé gi sza bá lyig.35 A vá lasz tó jog
egyen lõ sé ge annyi ban is spe ci á lis, hogy a
töb bi alap jog hoz vi szo nyít va itt az egyen lõ -
ség ta lán a leg lát vá nyo sab ban mu tat ko zik
meg, el sõ sor ban az alap elv elsõ össze te võ jé -
nél, az „egy em ber – egy sza va zat” el vé nél –
hi szen min den ki ugyan annyi sza va zó la pot
kap.
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31 Ter mé sze te sen a tel jes kép hez hoz zá tar to zik, hogy a
sza bá lyo zá si hi á nyos sá gok (pl. a vá lasz tá si gyû lés fo gal -
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Mün chen, 2003, 1234. p.

34 MAGI E RA: i. m., 1237. p.
35 22/2005. (VI. 17.) AB-ha tá ro zat; MAGI E RA: i. m., 2003,

1237. p.; Fri ed helm HUFEN: Sta ats recht II. Grund rech te,
Ver lag C. H. Beck, Mün chen, 2009, 749. p.



Nem a vá lasz tó jog ból, ha nem az ál ta lá nos 
egyen lõ sé gi sza bály ból kö vet ke zik azon ban
az esély egyen lõ ség elve, amely a vá lasz tá so -
kon in du ló je löl tek re és je lö lõ szer ve ze tek re 
vo nat koz tat ha tó. A jog egyen lõ ség meg va ló -
su lá sát cél zó esély egyen lõt len sé gek ki kü szö -
bö lé sé re irá nyuló in téz ke dé sek a vá lasz tó jog 
te rü le tén sa já to san ér vé nye sül nek: az ál lam
azo nos fel té te le ket kö te les biz to sí ta ni azok -
nak, akik el kí ván nak in dul ni a vá lasz tá -
son.36 Az esély nek azon ban ki zá ró lag a vá -
lasz tást meg elõ zõ en kell egyen lõ nek len -
nie.37

A hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal má -
ból ki in dul va is el jut ha tunk az em ber i mél tó -
ság al kot má nyos alap el vé hez. A vá lasz tó ke -
rü le tek arány ta lan sá gá ról szóló 22/2005.
(VI. 17.) AB ha tá ro zat sze rint az, hogy min -
den vá lasz tó pol gár nak egy, a töb bi vá lasz tó -
pol gá ré val azo nos ér té kû sza va za ta van, az
egyen lõ em ber i mél tó ság el vé nek ki fe je zõ -
dé se. A sza va za tok sú lya kö zöt ti két sze res
el té rés nem csak a vá lasz tó jog egyen lõ sé gé -
nek el vét sér ti, ha nem az em ber i mél tó sá got
is, ezért ilyen eset ben az el té rés olyan nagy -
mér té kû, hogy azt sem mi fé le in dok nem te -
he ti al kot má nyo san el fo gad ha tó vá.

A né met alkot mány bíró ság et tõl szo ro -
sabb össze füg gést is ki mu tat az em ber i mél -
tó ság és a vá lasz tó jog kö zött: a de mok ra ti -
kus rész vé tel joga az egyé ni fe le lõs ség és az
em ber i mél tó ság ki fe je zõ dé se. A vá lasz tó jog 
az em ber i mél tó ság el vé nek ga ran ci ái közé
tar to zik, így az al kot má nyos rend szer egyik
leg fon to sabb alap kö ve.38

A választójog és más alapjogok
„konfliktusos” kapcsolata

Míg az elõb bi cso port ban a vá lasz tó jog és
va la mely más alap jog egy más ér vé nye sü lé sét 

se gí tet ték elõ, elõ for dul hat olyan hely zet,
ami kor a két alap jog össze üt kö zés be ke rül
egy más sal, és va la me lyik nek a má sik ér vé -
nye sü lé se ér de ké ben en ged nie kell. E konf -
lik tu sok ban rend sze rint a vá lasz tó jog bi zo -
nyul „erõ sebb nek”.

A sze mé lyes ada tok vé del mé hez való jog a
vá lasz tá si el já rás so rán több ször is elõ tér be
ke rül, hi szen ön ma gá ban a vá lasz tás le bo -
nyo lí tá sá nak is fel té te le a sze mé lyes ada tok
ke ze lé se. A leg je len tõ sebb – és hosszú ide je
fenn ál ló – konf lik tus az aján ló szel vé nyek te -
kin te té ben áll fenn a két alap jog kö zött. Az
Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy az
aján ló szel vé nyek húsz éve al kal ma zott
rend szer e nem sér ti a sze mé lyes ada tok vé -
del mé hez való jo got. Ez utób bi ugyan is nem 
kor lá toz ha tat lan alap jog, adott eset ben ép -
pen egy má sik alap jog, a vá lasz tó jog és a
hoz zá kap cso ló dó aján lá si jog ér vé nye sü lé -
se, illetve az e jo gok kal való vissza élés meg -
elõ zé se vagy fel tá rá sa ér de ké ben le het sé ges,
hogy a vá lasz tá si szer vek és bí ró sá gok a vá -
lasz tá sok kal kap cso la tos sza bá lyok meg tar -
tá sá nak el len õr zé se vé gett meg is mer hes sék a 
vá lasz tó pol gá rok né hány sze mé lyes ada tát.
A vá lasz tá si tör vény rá adá sul csak aján lá si
jo got ad a vá lasz tó pol gár nak, de nem te szi
kö te les sé gé vé, hogy él jen is aján lá si jo gá val.
A vá lasz tó pol gár te hát maga jo go sult el dön -
te ni, hogy az aján lás ér de ké ben fel fe di-e bi -
zo nyos sze mé lyes ada ta it egy párt, il le tõ leg a 
vá lasz tás tör vé nyes sé gét ellen õr zõ szer vek
elõtt vagy sem.39 Eb ben az eset ben te hát a
sze mé lyes ada tok vé del mé hez fû zõ dõ jog
kor lá toz ha tó a vá lasz tó jog ér vé nye sü lé se ér -
de ké ben.

Bi zo nyos ese tek ben a köz ér de kû ada tok
meg is me ré sé hez való jog kor lá to zá sá ra van
szük ség annak ér de ké ben, hogy a vá lasz tó -
pol gá rok be fo lyás men te sen tud ják gya ko -
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36 13/2004. (IV. 20.) AB-ha tá ro zat.
37 3/1991. (II. 7.) AB-ha tá ro zat.
38 Winf ri ed BAUS BACK: Ver fas sungs recht li che Gren zen des

Wahl rechts zum De uts chen Bun des tag, Lang, Frank furt
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91. p.

39 2/1990. (II. 18.) AB-ha tá ro zat, 19/1994. (IV. 1.) AB-ha -
tá ro zat. Só lyom Lász ló az elsõ ha tá ro zat hoz kü lön vé le -
ményt, a má so dik hoz pár hu za mos in do ko lást fû zött,
ame lyek ben ki fej tet te, hogy a kor lá to zás arány ta lan, mi -
vel a cél, azaz az aján ló szel vé nyek va ló di sá gá nak el len õr -
zé se más, a sze mé lyes ada tok vé del mé hez való jo got ke -
vés bé kor lá to zó mó don is meg va ló sít ha tó lett vol na.



rol ni a vá lasz tó jo gu kat. Ez a di lem ma me -
rült fel a 2010. évi or szág gyû lé si vá lasz tás -
kor, ami kor vita ala kult ki az adat vé del mi
biz to s és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
kö zött ar ról, hogy köz zét ehe tõ ek-e a sza va -
zó kö ri ada tok a vá lasz tás es té jén, ha köz tu -
do má sú, hogy egyes sza va zó kö rök ben még
vá lasz tók vár nak arra, hogy sza va za tu kat le -
ad has sák. Az adat vé del mi biz to s sze rint az,
hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá -
nak elsõ for du ló já ban az elõ ze tes vá lasz tá si
ered mé nyek szol gál ta tá sá ra csak ké se del me -
sen ke rült sor, a köz ér de kû ada tok meg is me -
ré sé hez fû zõ dõ jog ér vé nye sü lé sé vel kap cso -
la tos visszás sá got oko zott.40 Az OVB vé le -
mé nye sze rint az el té rõ fel dol go zott sá gi
szin te ken ala pu ló elõ ze tes vá lasz tá si ada tok
köz lé sé nél fon to sabb al kot má nyos ér dek fû -
zõ dik a vá lasz tó pol gá rok sza va za ti jo gá nak
be fo lyás men tes gya kor lá sá hoz, ezért nem
sé rült a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé hez
fû zõ dõ jog az zal, hogy az elõ ze tes vá lasz tá si
ered mé nyek köz lé sé re nem 19 órá tól fo lya -
ma to san ke rült sor.41 A ma gunk ré szé rõl eb -
ben a vi tá ban az OVB ál lás pont já val ér tünk
egyet. A köz ér de kû ada tok meg is me ré sé hez
való jog ból nem kö vet kez het az, hogy a
köz fel ada tot el lá tó szerv a ke ze lé sé ben
lévõ ada to kat az adat ke ze lés meg kez dé sé nek 
pilla natában kö te les len ne nyil vá nos ság ra
hoz ni.42

A vá lasz tá si el já rás ban el en ged he tet len,
hogy ér vé nye sül jön a jog or vos lat hoz való jog, 
biz to sít va le gyen a ha té kony jog vé de lem.
A vá lasz tás azon ban spe ci á lis ab ból a szem -
pont ból, hogy az éssze rût le nül hosszú ide ig
el hú zó dó jog vi ták a vá lasz tá sok ered mé nyé -

nek akár utó la gos meg kér dõ je le zé sét is le he -
tõ vé te het nék, aka dá lyoz nák a tes tü le tek
meg ala ku lá sát vagy két ség be von nák a már
meg ala kult tes tü le tek le gi ti má ci ó ját, amely
el len té tes len ne a jog ál la mi ság el vé vel. A vá -
lasz tá si el já rás nak a de mok ra ti kus le gi ti má -
ci ós funk ci ó ja, va la mint az el já rá si rend sa já -
tos sá gai, ezen be lül is kü lö nö sen a jog ala -
nyok spe ci á lis hely ze te (az, hogy egyéb ként
is fi gye lem mel kí sé rik a vá lasz tá si szer vek
dön té se it) in do kolt tá te szi a rö vid jog or vos -
la ti ha tár idõk meg ha tá ro zá sát. A jog al ko tó -
nak a vá lasz tá si el já rás ban olyan éssze rû ha -
tár idõ ket kell meg ál la pí ta nia, ame lyek biz -
to sít ják egy részt a jog or vos lat hoz való
jo got, más fe lõl pe dig azt, hogy a vá lasz tás
ered mé nyé nek meg ál la pí tá sát a jog or vos lat
mi nél ke vés bé kés lel tes se.43  Itt te hát a jog or -
vos lat hoz való jog kor lá to zá sá ra ke rül sor
annak ér de ké ben, hogy a vá lasz tó jog spe ci á -
lis funk ci ó ja ér vé nye sül hes sen.44 

A fen ti ha tá ro zat hoz fû zött kü lön vé le mé -
nyé ben Kiss Lász ló – amel lett, hogy a há -
rom na pos jog or vos la ti ha tár idõ ket lát szat -
meg ol dás nak tart ja – a jog or vos lat hoz való
jog és a vá lasz tó jog egy má sik össze füg gé sé re 
mu tat rá. A vá lasz tá sok a kép vi se le ti de mok -
rá cia ki e mel ke dõ en fon tos ese mé nyei, ame -
lyek le foly ta tá sá nak és ered mé nyes ki me ne -
te lé nek leg fõbb fel té te le a vá lasz tó pol gá -
ri rész vé tel. Az érin tet tek ak tív és passzív
vá lasz tó jo gá nak gya kor lá sát biz to sí tó in téz -
mé nyek és mû kö dé si rend meg lé te elõfel -
tétele a de mok ra ti kus vá lasz tó jog gya kor lá -
sá nak, így a rö vid jog or vos la ti ha tár idõk,
ame lyek egy ol da lú an csak az el já rá sok gyors 
le zá rá sá ra kon cent rál nak, a de mok ra ti kus
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40 ABI-2257/2010/H. szá mú ügy.
41 Az OVB köz le mé nye, 2010. áp ri lis 22.
42 Rá adá sul ha az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da az elõ ze tes ada -

to kat az elõtt nyil vá nos ság ra hoz ta vol na, mi e lõtt a sza -
va zás va la mennyi sza va zó kör ben le zá rul, az zal nem csak 
a kam pány csend re vo nat ko zó sza bályt sér tet te vol na
meg, ha nem a vá lasz tó jog egyen lõ sé gé nek al kot má nyos
el vét is. Ál lás pon tunk sze rint a vá lasz tó jog egyen lõ sé gé -
nek el vé bõl az kö vet ke zik, hogy a vá lasz tó pol gár jo go -
sult arra, hogy sza va za tát be fo lyás men te sen, meg fe le lõ
ga ran ci ák mel lett adja le, füg get le nül at tól, hogy ezt a
sza va zás meg kez dé se kor vagy – ad mi niszt ra tív hiba
foly tán – 19 óra után te szi meg. Az eset és az az zal kap -

cso lat ban fel me rült to váb bi al kot mány jo gi prob lé mák
rész le tes le írá sát lásd: BOD NÁR Esz ter: Pil la nat kép a ha -
zai alap jog vé del mi rend szer rõl a 2010. évi or szág gyû lé si
vá lasz tá sok kap csán = Or szág gyû lé si vá lasz tá sok 2010 –
Ak tu á lis köz jo gi és po li to ló gi ai kér dé sek, szer k. NOVO -

SZÁ DEK Nóra, ELTE Bibó Ist ván Szak kol lé gi um, Bu da -
pest, 2010, 143–159. p.

43 59/2003. (XI. 26.) AB-ha tá ro zat.
44 Ugyan így el fo gad ha tó nak tart ja az Em ber i Jo gok Euró -

pai Bí ró sá ga a rö vid jog or vos la ti ha tár idõ ket a vá lasz tá -
si el já rás ban. Lásd: Et xe ber ria et aut res c. Es pag ne, Ar ret 
de 30 juin 2009, no. 35579/03, 35613/03, 35626/03,
35634/03.



vá lasz tói köz re mû kö dés re a gya kor lat ban
nem te rem te nek le he tõ sé get.

Ha bár a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gát a 
fen ti ek alap ján el sõ sor ban a vá lasz tó jog ér -
vé nye sü lé sét elõ se gí tõ jog nak te kint het jük,
fel me rül het olyan hely zet, amely ben a két
jog konf lik tus ba ke rül egy más sal. A leg jel -
lem zõbb pél da erre a kam pány csend, amely -
rõl az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta,
hogy nem al kot mány el le nes, nem korlá -
tozza a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá nak
a lé nye ges tar tal mát. A kor lá to zás ra a vá -
lasztójog ér vé nye sü lé se, a vá lasz tá si aka -
rat ki nyil vá ní tá sá nak za var ta lan sá ga ér de -
ké ben ke rül sor, a kor lá to zás min den ki re
néz ve azo nos, va la mint ará nyos, mi vel nem
tar tal mi, ha nem csak idõ be li jel le gû, és az
ide je a kam pány idõ sza ká hoz ké pest rö vid.45

Az Em ber i Jo gok Euró pai Bí ró sá gá nak
gya kor la ta szin tén azt az el vet kö ve ti, hogy
a vá lasz tá sok ide jén vagy azt meg elõ zõ -
en  lehet olyan kor lá to zá so kat al kal maz ni a
vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá val szem -
ben, ame lyek egyéb ként nem len né nek
elfogad hatóak, annak ér de ké ben, hogy a
nép véle ményének ki fe je zé sét biz to sít sák
a tör vény ho zó tes tü let meg vá lasz tá sát ille -
tõen.46

Míg a fen ti ese tek ben az alap jo gi konf lik -
tus ban a vá lasz tó jog „ke re ke dett fe lül”, ad -
dig sem a kü lön bö zõ alap jog vé dõ fó ru mok
gya kor la tát, sem az el mé le ti es he tõ sé ge ket
szám ba véve nem ta lá lunk olyan ese tet,
amely ben a vá lasz tó jog kor lá to zá sá ra va la -
mely más alap jog ér vé nye sü lé se ér de ké ben
ke rül ne sor.47

Össze fog la lás

A vá lasz tó jog és más alap jo gok vi szony -
rend sze rét át te kint ve meg ál la pít hat juk, hogy
a vá lasz tó jog kap cso la ta egyes alap jo gok kal
in kább el mé le ti, dog ma ti kai szin ten mu tat -
ha tó ki, míg má sok nál a vá lasz tó jog gal való
vi szony a gya kor lat ban, konk rét ese tek so -
rán tisz tá zó dott.

Az elsõ cso port ba tar to zó alap jo gok nál
rend sze rint nem me rül fel alap jo gi konf lik -
tus, ha nem vagy a vá lasz tó jog tar tal mát
meg ha tá ro zó an hat nak (egyen jo gú ság, em -
ber i mél tó ság), vagy elõ se gí tik a vá lasz tó jog
ér vé nye sü lé sét (po li ti kai sza bad ság jo gok).
Ideso rol hat juk még azo kat a jo go kat, ame -
lyek kap cso la ta a vá lasz tó jog gal pár hu za -
mos ként jel le mez he tõ (köz ügyek ben való
rész vé tel jo gá hoz tar to zó töb bi alap jog), mi -
vel ezek nél a jo gok nál szá mos azo nos ság
mu tat ha tó ki a vá lasz tó jog gal a jo gok ala nyi
kö rét, szer ke ze tét, alap jo gi sa já tos sá ga it il le -
tõ en. 

A má sik cso port ba tar to zó alap jo gok a vá -
lasz tá si el já rás so rán össze üt kö zés be ke rül -
nek a vá lasz tó jog gal, és mint lát hat tuk, ezen
alap jo gi konf lik tus ban rend sze rint a vá lasz -
tó jog ér vé nye sü lé se ér de ké ben a má sik alap -
jog ke rül kor lá to zás ra.

A fen ti ek alap ján egy ér tel mû en arra a kö -
vet kez te tés re jut ha tunk, hogy a vá lasz tó jog
nem el szi ge tel ten lé te zik az alap jo gi rend -
szer ben. A tör vény ho zó ha ta lom mal fel ru -
há zott kép vi se le ti szer vek de mok ra ti kus vá -
lasz tá sá hoz az ál ta lá nos vá lasz tó jog biz to sí -
tá sa mel lett ga ran tál ni kell a sza va zás és az
egész vá lasz tá si el já rás tisz ta sá gát, a jog or -
vos lat le he tõ sé gét, va la mint a vá lasz tó jog -
hoz szer ve sen kap cso ló dó po li ti kai alap jo -
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45 39/2002. (IX. 25.) AB-ha tá ro zat.
46 Ko vács Pé ter sze rint ez azt tá maszt ja alá, hogy az EJEB a 

vá lasz tá si kam pány idõ sza ká ban kö ve ten dõ el ve ket lex
spe ci a lis nak te kin ti, azaz nem me cha ni ku san vo nat koz -
tat ja rá a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gát il le tõ en ál -
talában ér vé nye sü lõ sza bá lyo kat, illetve sa ját jog gya kor -
la tát. Lásd a 6/2007. (II. 27.) AB-ha tá ro zat hoz fû zött
kü lön vé le mé nyét.

47 A szak iro da lom ban van olyan ál lás pont, amely sze rint a
sza bad ság jo gok ha tárt szab nak a rész vé te li jo gok ér vé -
nye sü lé sé nek: az ál lam pol gá rok de mok ra ti kus dön tés -
ho za tal út ján – sem köz vet le nül, sem kép vi se le ti szer vek 
ré vén – nem csor bít hat ják az egyé nek sza bad sá gát biz to -
sí tó jo go kat, és ter mé sze te sen a rész vé te li jo go kat sem.
(HAL MAI–TÓTH: i. m., 83. p.) Ál lás pon tunk sze rint
azon ban eb ben az eset ben a sza bad ság jo gok már nem a
vá lasz tó jog, ha nem a de mok ra ti kus ha ta lom gya kor lás
kor lát ját je len tik.
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gok és sza bad sá gok ér vé nye sü lé sé nek fel -
tételeit. Kü lö nö sen fon tos a vá lasz tó jog
szem pont já ból az ál lam pol gá rok joga po li ti -
kai pár tok szer ve zé sé re, a sza bad je lölt ál lí -
tás ra, az egy más sal ver sen gõ po li ti kai erõk
tá mo ga tá sá ra és a kö zöt tük, illetve po li ti kai
prog ram ja ik kö zött tör té nõ sza bad vá lasz -
tás ra. Ezek a kri té ri u mok a de mok ra ti kus
több párt rend sze rû or szá gok ban ér vé nye sül -

nek, ahol a jogi ga ran ci ák és a po li ti kai rend -
szer in téz mé nyei (pár tok, ér dek kép vi se le -
tek, egye sü le tek, nyil vá nos ság) együtt biz to -
sít ják, hogy a vá lasz tó jog mint a ha ta lom ban 
való rész vé tel joga funk ci o nál jon.48

A vá lasz tó jog te hát nem „min den ha tó”, a
de mok ra ti kus ál la mi-tár sa dal mi be ren dez -
ke dés fel té te le az alap ve tõ jo gok tel jes körû,
egy más ra ható ér vé nye sü lé se.

A vá lasz tó jog és más alap jo gok kap cso la ta

A ta nul mány a vá lasz tó jog hoz alap jo gi szem szög bõl kö ze lít ve annak vizs gá la tá ra tesz kí sér le tet, 
hogy mi ként il lesz ke dik ez a po li ti kai rész vé te li jog az alap jo gok rend sze ré be, és ho gyan ala kul az
egyes alap jo gok kal való vi szo nya. A vizs gá lat szám ba ve szi az el mé le ti, dog ma ti kai szem pon to kat,
va la mint a gya kor lat ban fel me rült konk rét ese te ket is. Míg egyes alap jo gok a vá lasz tó jog ra anél kül
hat nak, hogy az zal konf lik tus ba ke rül né nek, má sok nál alap jo gi konf lik tus me rül fel, amely ben
rend sze rint a má sik alap jog kor lá to zá sá ra van szük ség a vá lasz tó jog ér vé nye sü lé se ér de ké ben. A vá -
lasz tó jog és a töb bi alap jog köl csön ös egy más ra ha tá sa és ér vé nye sü lé se nél kü löz he tet len a de mok -
ra ti kus ál lam i be ren dez ke dés megteremtéséhez.

48 DEZSÕ : A po li ti kai jo gok…, i. m., 28. p.




