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Komlós Péter

A FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK SZAVAZATI JOGÁNAK KORLÁTOZÁSA 
A VÁLASZTÓJOGI (ÉS MÁS) TÖRVÉNYEK TÜKRÉBEN MAGYARORSZÁGON

Tanulmányomban rövid történelmi áttekintést 
kívánok adni arról, hogy a magyar választójogot 
érintő jogszabályok idevonatkozó passzusai a XIX. 
század közepétől napjainkig milyen tartalommal 
bírnak a fogyatékossággal kapcsolatos szemlélet vál-
tozásáról.1

A szavazati jog gyakorlása minden korban kü-
lönböző feltételekhez volt kötve. Ma sincs ez más-
képp. Életkor felől megközelítve a kérdéskört arra 
jutunk, hogy jelenleg a nagykorúság elérése az a 
határ, ami szükséges, de nem feltétlenül elégséges 
feltétele mind az országgyűlési, mind a helyha-
tósági, mind pedig az európai parlamenti képvi-
selők választásán való részvételnek. Korábban a 
teljeskorúság/nagykorúság elérése nem esett egybe 
a választási jogszabályokban a szavazáson való rész-
vételhez szükséges életkori cenzussal. 

Ezek alapján jelen dolgozatban csak nagykorú 
– felnőtt – fogyatékossággal élő személyek szavazati 
jogának alakulásával kívánok foglalkozni. Ezt azért 
tartom fontosnak leszögezni, mert a további jogi ki-
fejezéseket is csak ebből az aspektusukból kívánom 
tisztázni és adott esetben alkalmazni. Ezek a fogal-
mak a jogképesség, a cselekvőképesség, a gondnokság és 
a támogatott döntéshozatal. Általában véve a fogyaté-
kossággal élők egy részének jogi helyzetét – elsősor-
ban a pszichoszociális és intellektuális fogyatékkal 
élő személyek – s így a választói jogosultsághoz való 
viszonyát is a cselekvőképesség korlátozásán vagy 
kizárásán keresztül a gondnoksági rendszer defi niál-
ja. A gondnokság alatt álló személyek a gondnokság 
alá rendelésével, amely jogerős bírósági döntés ered-
ménye, szavazati jogukat is elveszítik. (Ebben volt 
némi változás a közelmúltban, ennek részletezését 
lásd lejjebb).

A jogképességről úgy fogalmaz a Polgári Törvény-
könyv,2 hogy az valamennyi élve született embert 
megillet, azaz jogai és kötelezettségei lehetnek. A 
jogképesség nemre, fajra, életkorra, nemzetiség-

1 Például míg a teljeskorúság elérése a dualiz-
mus időszakában 18. életév betöltése volt, az választói 
jogosultsághoz az életkori cenzus 20 év volt. (1874. évi 
XXXIII. törvénycikk 1. §, illetve 1877. évi XX. törvény-
cikk 4. §)
2 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvény-
könyv) 8-10. § http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=95900004.TV&celpara=#xcelparam

hez vagy felekezethez való tartozástól függetlenül 
egyenlő, és azt korlátozó szerződés vagy egyoldalú 
nyilatkozat semmis.

A cselekvőképesség a törvény3 szerint az a képes-
sége egy személynek, amely szükséges ahhoz, hogy 
az őt megillető jogokat maga gyakorolhassa, tehát 
maga köthessen szerződést vagy tehessen jognyi-
latkozatot, azaz „...tapasztalatainak és céljainak bir-
tokában, korlátait és lehetőségeit felmérve, az akarás 
pszichés aktusa révén olyan döntést hozzon, amelynek 
rövid és hosszú távú konzekvenciáinak tudatában 
van, s azért felelősséget vállal...”4 Cselekvőképes az a 
személy, akinek cselekvőképességét a törvény nem 
korlátozza vagy nem zárja ki. Törvény általi korláto-
zására vagy kizárására két okból kerülhet sor, egyik 
részről akkor, ha a személy kiskorú, másik részről 
pedig a fentebb leírt képesség részleges vagy teljes 
hiánya miatt. Itt jön képbe a gondnokság intézmé-
nye, mert a második esetben a korlátozásra vagy 
kizárásra gondnokság alá helyezéssel kerül sor. Ez 
igazságügyi elmeorvos szakértői vizsgálat alapján 
hozott jogerős bírói döntés következménye.

Gondnokság – egy olyan jogi (korlátozás a gond-
nokság alá rendelt személy szempontjából) kapcsolat 
a gondnokolt és a gondnok között, amelynek célja a 
jogában korlátozott vagy teljesen kizárt személy vé-
delmének garantálása oly módon, hogy a személyes 
döntések meghozatalával összefüggő felelősségét a 
gondnok átvállalja, és – akár a gondnokolt akara-
tával ellentétben is – döntéseket hozhat. A törvény5 
több korlátozási ügycsoportot6 határoz meg, ame-
lyek a mindennapi élethez kötődnek, mint példá-
ul a társadalombiztosítási, szociális, munkanélküli 
ellátás, vagyonhoz kapcsolódó rendelkezési jog, 
házassághoz, származás megállapításához, gyermek 
nevének meghatározásához, örökbefogadáshoz, 
lakhatáshoz, örökösödéshez kapcsolódó jogok. A 

3 uo. 11. §
4 Verdes – Tóth 2010:13.
5 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvény-
könyv) 14. § (6) http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=95900004.TV&celpara=#xcelparam
6 A 2013. február 11-én elfogadott és 2014. 
március 15-én hatályba lépő új Ptk. már nem határoz 
meg korlátozási ügycsoportot. A bíróságoknak maguk-
nak kell meghatározni a korlátozandó területeket. http://
www.parlament.hu/irom39/07971/07971.pdf
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törvény lehetőséget biztosít a bíróságnak arra, hogy 
eldöntse, vannak-e olyan ügycsoportok, amelyek 
tekintetében a gondnokolt képes-e önálló, minden-
ki érdekét szolgáló döntést hozni. Így minden olyan 
ügyben önállóan jognyilatkozatot tehet, amelyben 
a bíróság nem korlátozza a cselekvőképességét.

Fontos itt megjegyezni, hogy nem csak intellektu-
ális és pszichoszociális fogyatékossággal élők, hanem 
autisták, időskori demenciában szenvedők, szenve-
délybetegek és – akár – mozgásszervi fogyatékossággal 
élő személyek is gondnokság alá rendelhetők.

Támogatott döntéshozatal elve a helyettes – a 
gondnok általi – döntéshozatallal szemben az, 
hogy a fogyatékos személy saját egyéni képességétől 
függően saját maga hoz döntést, továbbá ennek a 
folyamatnak a teljes, minden lehetőségre kiterjedő 
segítése. Az ezzel kapcsolatos alapelveket az ELTE 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán 2009 óta 
használatban lévő jegyzet7 írja le az ENSZ Fogyaté-
kossággal élő személyek jogairól szóló egyezményé-
vel összhangban.

A jogképességet, a cselekvőképességet, a gond-
nokságot túlnyomó részt 1959. évi IV. törvény8  
(Polgári Törvénykönyv), valamint az 1952. évi 
III. törvény9 (Polgári Perrendtartás) szabályozzák. 
Ezeken felül a gondnokságra befolyással bíró jog-
szabályok az Alaptörvény,10 1997. évi XXXI. tör-
vény Gyermekek Védelméről és a Gyámügyi Igaz-
gatásról,11 A házasságról, a családról és a gyámságról 
szóló 1952. évi IV. törvény,12 149/1997. (IX. 10.) 
Kormány rendelet,13 2004. évi CXL. törvény a 
Közigazgatási Hatósági Eljárás és Szolgáltatás Álta-
lános Szabályairól,14 2001. évi XV. törvény a cse-
lekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes 
törvények módosításáról,15 A fogyatékossággal élők 

7 Gombos – Hoff man – Könczei – Nagy – Sza-
bó 2009.
8 http://net. jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=95900004.TV&celpara=#xcelparam
9 http://net. jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=95200022.TVR&celpara=#xcelparam
10 http://net. jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=A1100425.ATV&celpara=#xcelparam
11 http://net. jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=99700031.TV
12 http://net. jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=95200004.TV
13 http://net. jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=99700149.KOR
14 http://net. jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=A0400140.TV&celpara=#xcelparam
15 h t t p : / / w w w . 1 0 0 0 e v . h u / i n d e x .
php?a=3&param=9956

jogairól és az esélyegyenlőség biztosításáról az 1998. 
évi XXVI. törvény16 és az 10/2006. (II. 16.) OGY 
határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program-
ról17 rendelkezik. 2009-ben megszületett egy pol-
gárjogi törvény, a 2009. évi CXX. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről,18 amely azonban soha nem lépett 
hatályba. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény19 14-20. §-a rendelkezik a választójogból 
kizárt nagykorú személyek cselekvőképességének 
korlátozásáról és kizárásáról gondnokság alá helye-
zéssel, azok nyilvántartásáról, a 2010. évi XVIII. 
törvény20 a gondnokok, gondnokoltak és azok jog-
nyilatkozatainak nyilvántartásáról.

Történelmi áttekintés

Már a rómaiak is ismerték a jogképességet és 
cselekvőképességet – legalábbis a mögöttes tartal-
mat21 –, és külön is vált ez a két fogalom egymás-
tól. Az elmebetegek gyakorlatilag önjogú személyek 
voltak, nem voltak cselekvőképesek. A betegség 
súlyosságától függően akár cselekvőképtelennek is 
nyilvánították és a szervi fogyatékkal élőkkel együtt 
gondnokság alá rendelték őket. Tehát a gondnokság 
intézménye – gyámság intézményével együtt – már 
több mint kétezer éves.

A római jog tovább élt a középkori Európában, 
így Magyarországon is megjelent a kereszténység 
felvétele és az államalapítás után. A XV. században, 
Hunyadi Mátyás egyik 1485. évi dekrétumában je-
lenik meg a gyámság mellett a gondnokság. Ezek 
azonban a jogtudomány fejlettségi foka miatt egy-
általán vagy nem a mai kritériumok szerint határo-
lódtak el.22 Ami a fogyatékkal élőket illeti, hazánk 
törvényei csak értelmi fogyatékosokat említettek, s 
azt is csak a tulajdonjog vonatkozásában. Ez így volt 
egészen a XIX. század második feléig.23

A modern felfogás szerinti választójogról Ma-
gyarországon először az 1848. IV. és V. törvény-

16 http://net. jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=99800026.TV
17 http://www.complex.hu/kzldat/o06h0010.
htm/o06h0010.htm
18 http://www.complex.hu/kzldat/t0900120.
htm/t0900120.htm
19 h t t p : / / w w w . 1 0 0 0 e v . h u / i n d e x .
php?a=3&param=9519
20 http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=A1000018.TV#lbj1param
21 dr. Jakab Nóra 2011:38.
22 Zámbó 2004:18.
23 Mental Disability Advocacy Center 2007:20.
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cikkek rendelkeztek. Az előbbi az évenként Pesten 
tartandó országgyűlés üléseiről, az utóbbi pedig az 
országgyűlésbe küldendő követeknek népképviselet 
alapján megválasztását határozta meg. Az V. tör-
vénycikk 1-2. §-a rendelkezik azokról, akik szava-
zati joggal bírnak. Az 1. § megállapítja, hogy azok, 
akik eddig is választhattak, azok „...e jog gyakorlatá-
ban ezennel meghagyatnak...”.24

A 2. § adja meg azokat a feltételeket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy valaki választó lehessen. 
Magyarországi születésű vagy honosított, legalább 
20 éves, sem atyai, sem gyámi, sem gazdai hatalom 
alatt nem lévő lakosok, továbbá nem követett el 
bűncselekményt, férfi , stb. A továbbiakban felso-
rolja, mi mindennel kell – vagyoni cenzus, művelt-
ségi és szakmai cenzus, és városi polgár –, hogy ren-
delkezzen a választó. Ebből láthatjuk, hogy ebben 
választójogi törvénycikkben nincsenek megemlítve 
sem mint értelmi fogyatékkal élők, sem mint gond-
nokoltak, pedig választójoggal egyik csoport sem 
rendelkezett.

Az 1871. évi XVIII. törvénycikk a községek 
rendezéséről25 IV. fejezetében a községi képviselet-
ről (helyhatósági választás) 38-40. §-aiban hatá-
rozták meg a választásra jogosultak körét. Életkori, 
vagyoni, lakhatási cenzus volt életben, továbbá nők, 
bűncselekményt elkövetett, aktív katonai szolgála-
tot teljesítők, adósok, stb., nem rendelkeztek vá-
lasztójoggal, illetve a gyámság és gondnokság alatt 
állók helyett a gyám illetőleg a gondnok szavazott. 
Ekkorra már egyértelműen külön vált gyámság és a 
gondnokság intézménye.

Ezért érdekes, hogy az 1874. évi XXXIII. tör-
vénycikkben,26 amely az 1848. évi választójogi tör-
vénycikk és az erdélyi II. törvénycikk módosításáról 
és kiegészítéséről való – az országgyűlési választá-
sokhoz kötődő választójog vonatkozásában – nem 
jelenik meg a gondnokolt kifejezés. Továbbra is az 
előző, az 1848. évi választójogi törvényből már is-
mert megfogalmazás jelenik meg: „...10. § Választói 
joggal nem birnak, [...] kik atyai, gyámi vagy gazdai 
hatalom alatt állanak...”.

1877-ben megjelent a XX. törvénycikk,27 mely 
határozottan különválasztja a gyámságot a gond-

24 1848. évi V. törvénycikk 1. § http://
www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5273
25 h t t p : / / w w w . 1 0 0 0 e v . h u / i n d e x .
php?a=3&param=5484
26 h t t p : / / w w w . 1 0 0 0 e v . h u / i n d e x .
php?a=3&param=5645
27 h t t p : / / w w w . 1 0 0 0 e v . h u / i n d e x .
php?a=3&param=5784

nokságtól és egyértelműen meghatározza azt. A 28. 
§-ban kimondta, hogy gondnokság alá nagykorú-
ak kerülnek, közülük is azok, „... a) ha elmebete-
gek vagy siket-némák és magukat jelekkel megértetni 
nem tudják; b) oly gyenge elméjüek, és a magukat 
jelekkel megértetni tudó siketnémák, kik ezen ba-
jok egyike vagy másika miatt vagyonuk kezelésére 
képtelenek;...”28 Rajtuk kívül még gondnokság alá 
kerültek a tékozlók, a távollevők és akiket a bíróság 
börtönbüntetésre ítélt.

Valószínűleg ennek a törvénynek és a követke-
zőnek – 1886. évi XXII. törvénycikk a községek-
ről,29 amelyben a korábbi törvénycikk idevonatkozó 
részeit kiskorúakra és gondnokoltakra vonatkozólag 
érintetlenül hagyta – köszönhető, hogy az 1913. évi 
XIV. törvénycikk az országgyűlési képviselők válasz-
tásáról30 14. §-a az újkori magyar történelemben 
először foglalja törvénybe azon személy kizárását a 
választók sorából, aki gondnokság alá van helyezve 
vagy kiskorú, illetve „... aki elmebeteg, akkor is, ha 
még nincs gondnokság alá helyezve;...” A 48. §-ban 
a választói névjegyzékbe történő felvételnél kerül 
szóba az, hogy a fentebb említett elmebetegség cí-
mén csak azt lehet kihagyni, akinek a gondnokság 
alá helyezését bírói ítélet rendelte el vagy hatósági 
orvos bizonyítvány igazolja a kórós elmeállapotot. 
Ebből következik, hogy az elmebetegnek történt 
nyilvánítás nem jelentette automatikusan a gond-
nokság alá helyezést.

A következő az 1918. évi XVII. törvénycikk31 
(1918. évi I. néptörvény), amely november 22-én 
jelent meg, majdnem szó szerint ismétli ezt.

A Berinkey-kormány erre alapozta az 1919. 
XXV. néptörvényt,32 azonban ebben úgy fogalma-
zott, hogy azokon a településeken, ahol szavazóiga-
zolványt adtak (volna) a választásra jogosultaknak, 
azzal kellett (volna) menni szavazni, ahol pedig 
ilyen nem volt, ott a jogosultságot a szavazatszedő 
bizottság állapította (volna) meg. Továbbá, ha a vá-
lasztó olyan testi fogyatékosságban szenvedett, hogy 
segítségre szorult, a bizottság elnöke megengedhet-
te (volna), hogy kísérőt választhasson magának. A 
törvény 1919. március 5-én került kihirdetésre és 

28 1877. évi XX. törvénycikk, http://
www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5784
29 Az 1871. évi XVIII. törvénycikk módosítása.
30 h t t p : / / w w w . 1 0 0 0 e v . h u / i n d e x .
php?a=3&param=7210
31 h t t p : / / w w w . 1 0 0 0 e v . h u / i n d e x .
php?a=3&param=7409
32 http://www.polhist.hu/regi/koztars/index.
php?fkod=21&fi d=2
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április 13-ára voltak kiírva a választások, azonban 
a Tanácsköztársaság kikiáltása mindezt meghiúsí-
totta. A törvény szövege szerint a választásra való 
jogosultságot egy olyan grémium állapította vol-
na meg, amelyik nagy valószínűséggel semmilyen 
szakmai hozzáértéssel nem rendelkezett annak 
megállapítására, hogy az illető személy birtokában 
van-e azon képességeknek, amelyek segítségével 
szavazni tud, azaz rendelkezik-e politikai priori-
tással. Kérdéses persze, hogy a korabeli orvosok-
nak, akik meghozták azokat a szakvéleményeket, 
amelyekre alapozták a gondnokság alá helyezésről 
rendelkező bírói döntéseket, volt-e ugyanehhez 
kellő hozzáértése.

A következő választójogi jogszabály a sorban 
a Magyar Kormány 1919. évi 5985. M.E. számú 
rendelete,33 amely november 17-én publikáltak. 
(Az ezt megelőző 4215/1919, augusztus 31-én 
jelent meg, azonban34 ez alapján nem írtak ki vá-
lasztásokat, illetőleg csupán szerkezetében tér el 
a korábbitól.) Itt a 3. § az, amely meghatározza 
a kizártak körét. Eszerint, többek között, aki a 
politikai jogai gyakorlásából fel van függesztve, 
segélyből él, bűnvádi eljárás alá van vonva vagy 
jogerősen el van ítélve és „... aki gondnokság vagy 
csőd alatt áll, vagy akinek kiskorúsága meg van 
hosszabbítva...” Mint láthatjuk, visszatér a gond-
nokolt kifejezés.

Az 1925. évi XXVI. törvénycikk35 7. §-a – 
amely tulajdonképpen a 2200/1922. M. E. ren-
delet törvénybe emelése –, valamint az 1938. 
évi XIX. törvénycikk36 27. §-a szinte szó szerint 
ugyanúgy fogalmaz. A gondnokság alatt állóknak, 
a kiskorúaknak és az elmebetegeknek, akiknek 
még ha nem is állnak gondnokság alatt, nincs sza-
vazati joga.

A második világháború utáni újjáépítés és új-
jászervezés új választójogi törvényt is alkotott. Ez 
a 1945. évi VIII. törvény a nemzetgyűlési választá-
sokról37 5. §-a 1-2. pontjai alapján, aki elmebeteg-
ség miatt gondnoksága alatt áll, s ezt törvényszéki 

33 http://www.vokscentrum.hu/torveny/index.
php?jny=hun&mszkod=200003&evvalaszt=1920&torv
id=18
34 Földes – Hubai 2010:49.
35 h t t p : / / w w w . 1 0 0 0 e v . h u / i n d e x .
php?a=3&param=7637
36 h t t p : / / w w w . 1 0 0 0 e v . h u / i n d e x .
php?a=3&param=8074
37 h t t p : / / w w w . 1 0 0 0 e v . h u / i n d e x .
php?a=3&param=8215

határozat tanúsítja, valamint akinek elmebetegsé-
gét, „... még ha nem áll gondnokság alatt, ideiglenes 
gondnokság alá helyező határozat vagy hatósági orvosi 
bizonyítvány tanusítja...”

1947-ben módosították ezt a jogszabályt 1947. 
évi XXII számú törvény38 néven. A '45-ös törvény 
5. §-a, amely a választásból kizártakról rendelkezik, 
jócskán bővült, de a dolgozat szempontjából lénye-
ges 1-2. pontjait nem változtatta meg. 

Fontos lépcsőfok a jogszabályok sorában az 
1949. évi XX. számú törvény,39 amely Magyar 
Népköztársaság Alkotmánya néven vonult be a tör-
ténelemkönyvekbe. A 63. § (2) pontja viszonylag 
egyszerűen fogalmaz: a dolgozó nép ellenségeit és 
az elmebetegeket a választójogból kirekeszti. Nem 
részletezi sem azt, hogy mi alapján minősül vala-
mely személy elmebetegnek, sem pedig azt, hogy a 
személy gondnokság alatt kell, hogy álljon vagy a 
gondnokság alá rendeléséhez jogerős bírói döntésre 
van szükség.

Az 1953. évi II. törvény40 az országgyűlési 
választásokról szóló jogszabály-módosítás szerint 
a közügyektől eltiltott, előzetes letartóztatásban 
lévő vagy börtönbüntetését töltő, rendőri felügye-
let alatt álló és elmebeteg személynek nincs válasz-
tójoga, függetlenül attól, hogy gondnokság alatt 
áll-e.

1983-ban a választójog megújításának keretein 
belül sikerült elérni többek között a kettős jelö-
lést, a jelölt visszahívhatóságának liberalizációját, 
az Alkotmányjogi Tanács felállítását,41 azonban a 
szavazásból kizártak körének meghatározása nem 
nagyon változott. Az 1983. évi II. törvény42 2. §-a 
az elmebetegeket, a közügyektől eltiltottakat és a 
szigorított őrizetben lévőket vagy börtönbünteté-
süket töltőket nem engedi a szavazóurnák köze-
lébe.

A legnagyobb változásokat ez az időszak öle-
li fel. Ez természetesnek tűnik, hiszen az általános 
szemléletváltás, ami alapvetően az '50-es, '60-as 
években kialakult Amerikai Egyesült Államok pol-
gárjogi mozgalmai közepette megszületett fogyaté-
kos-jogi mozgalmak – egyik kiemelkedő alakja Ed 

38 h t t p : / / w w w . 1 0 0 0 e v . h u / i n d e x .
php?a=3&param=8269
39 h t t p : / / w w w . 1 0 0 0 e v . h u / i n d e x .
php?a=3&param=8365
40 h t t p : / / w w w . 1 0 0 0 e v . h u / i n d e x .
php?a=3&param=8390
41 Földes – Hubai 2010:301.
42 h t t p : / / w w w . 1 0 0 0 e v . h u / i n d e x .
php?a=3&param=8541
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Roberts43 – nyomán Nyugat-Európában a '80-as 
években a társadalmi-gazdasági feltételekben, tech-
nológiában és más politikai területen történt külső 
változások, valamint a fogyatékosságügyi politika 
hibás belső konstrukciói, valamint a kutatás és köz-
vélemény változása, alakulása következtében öltött 
alakot, Magyarországon – és a térség országaiban is 
– csak a rendszerváltás után, a '90-es években volt 
először észlelhető.

Hazánkban a közeledő rendszerváltás-rend-
szerváltozás új megközelítéseket is hozott. 1989-
ben egy alkotmánymódosító jogszabály is született, 
az 1989. évi XXXI. törvény,44 ennek 70. § (2)-a 
behozza a cselekvőképesség, illetőleg a korlátozó és 
kizáró gondnokság, valamint a büntetőeljárásban 
jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés 
fogalmát a választójogot érintő jogszabályokba. 
Így a közügyektől eltiltottak, a cselekvőképességet 
korlátozó vagy kizáró gondnokság, a kényszer-
gyógykezelés alatt állók és a börtönbüntetésüket 
töltők hiába is akarták volna, nem szavazhattak.

Egy másik, az országgyűlési képviselők válasz-
tásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény45 2. §-a szó 
szerint átemeli az alkotmánymódosítás szövegét, 
külön pontokba szedve azt.

A következő lépésként elfogadott, módosított 
alkotmány, az 1949. évi XX. törvény46 – A Magyar 
Köztársaság Alkotmánya 70. § (5) pontja alig vál-
toztat ezen, inkább hangsúlyeltolódásként lehet ér-
telmezni azt, hogy a választójoguktól megfosztottak 
körének az abból való kizárás okát jogerős bírósági 
ítélethez köti. Ez azonban a szempontunkból lé-
nyegtelen: akit a bíróság gondnokság alá rendelt, 
nem járulhatott az urnákhoz.

43 Amerikai fogyatékosügyi, polgárjogi harcos 
(1939–1995): gyermekparalízis következtében mind a 
négy végtagja, illetve légzőizmai is megbénultak tizen-
négy éves korában. Korának ellenállásába ütközve nagy 
kitartással elérte, hogy középiskolába, majd egyetemre 
is járhasson. Létrehozták barátaival a Rolling Quads-ot. 
Később az Independent Living, majd a World Institute of 
Disabilities (WID) megteremtője. Aktívan politizált, de-
monstrációkat szervezett, sok helyen tanított. Nagy sze-
repet játszott az amerikai fogyatékosságügyi törvény, az 
Americans with Disabilities Act (ADA) megszületésében.
44 h t t p : / / w w w . 1 0 0 0 e v . h u / i n d e x .
php?a=3&param=8629
45 h t t p : / / w w w . 1 0 0 0 e v . h u / i n d e x .
php?a=3&param=8632
46 http://kozlony.magyarorszag.hu/pdf/1369

Az 1990. évi LXIV. törvény47 a korlátozó vagy 
kizáró gondnokság alatt állókat nem engedi szavaz-
ni helyhatósági választásokon.

Az 1989. évi XXXIV. törvény, az 1994. évi 
III. törvény48 és három évvel később az 1997. évi 
XCVI. törvény49 módosításai érintetlenül hagyták 
a választásban részt nem vehetőket beazonosító 2. 
§ (2) pontját.

Ahogyan azt fentebb már megemlítettem, 1998-
ban a magyar parlament megalkotta a XXVI. számú 
törvényt,50 amely 1999. január 1-jén lépett hatály-
ba és amely a fogyatékkal élők jogairól és az esély-
egyenlőség biztosításáról rendelkezik. Alapelveket 
fogalmaz meg az egész társadalomra vonatkozóan, 
hogy olyan módon kell végezni tevékenységüket, 
hogy az ne vezessen fogyatékosság kialakulásához. 
Továbbá, a fogyatékosokkal szembeni helyes maga-
tartás, a tervezési és döntési folyamatok során kü-
lönösen szem előtt kell tartani a fogyatékossággal 
élők szükségleteit. A törvényhozók belefoglaltak 
egy fogyatékosság-defi níciót.51 Az őket megillető 
jogok, közelebbről a környezet, kommunikáció, a 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáfé-
rés, közlekedés, oktatás, egészségügy, foglalkoztatás, 
sport, kultúra, stb., de a politikai jogok nincsenek 
megemlítve. A törvény 26. §-a alapján benyújtott 
Országos Fogyatékosügyi Program A 100/1999. 
(XII. 10.) OGY határozat52 formájában 1999-ben 
lépett hatályba. Ennek céljai között szerepel többek 
között a 

„... fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, ön-
rendelkező képességének, önálló életvitelének, a társa-
dalmi életben való aktív részvételének biztosítása érde-
kében azon intézkedések meghatározása, amelyeket az 
egészségügyi, foglalkoztatási, szociális, oktatási, közle-
kedési, településrendezési, településfejlesztési és egyéb 
állami tervezésben […] végre kell hajtani...”.

47 http://www.complex.hu/kzldat/t9000064.
htm/t9000064.htm
48 h t t p : / / w w w . 1 0 0 0 e v . h u / i n d e x .
php?a=3&param=9061
49 h t t p : / / w w w . 1 0 0 0 e v . h u / i n d e x .
php?a=3&param=9515
50 http://net. jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=99800026.TV
51 „fogyatékos személy: az, aki érzékszervi – így kü-
lönösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit 
jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg 
a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez szá-
mára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív 
részvétel során;” uo.
52 http://www.complex.hu/kzldat/o99h0100.
htm/o99h0100.htm
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A társadalmi életben való aktív részvétel biztosí-
tásának egyik eleme a politikai részvétel biztosítása, 
ami itt sincs néven nevezve.

A 2003. évi CXXV. törvény53 az egyenlő bánás-
módról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szól 
és a bevezetőjében hangsúlyozza, hogy a magyar 
Parlament elismeri minden személy jogát az egyen-
lő méltósághoz, hatékony jogvédelmet biztosítson 
a hátrányt szenvedőknek, valamint hogy az esély-
egyenlőség előmozdítása állami feladat. Hivatkozik 
az Alkotmány 70/A §-ára, illetve a 2011. évi CCI. 
törvény módosítása nyomán az Alaptörvény II. és 
XV. cikkére, valamint – és ezt a módosítás érintet-
lenül hagyta – Magyarország nemzetközi kötele-
zettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira, 
melyek szerint a Magyarország biztosítja az egyenlő 
bánásmódot és az állampolgári54 illetve alapvető55 
jogok – ideértve a politikai jogokat is – érvényesü-
lését „... bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, 
szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy 
más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, 
vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különb-
ségtétel nélkül ...”.56

Nagy előrelépés a fogyatékosság-politikában a 
2006-ban az ENSZ által elfogadott és 2008. május 
3-án hatályba lépett A Fogyatékossággal élő szemé-
lyek jogairól szóló egyezmény.57 Hazánk második-
ként írta alá az dokumentumot. Ez az egyezmény 
már tükrözi a nemzetközi porondon végbement 
paradigmaváltást, amely az addig széles körben el-
terjedt személy/egyén-orientált – ún. orvosi – mo-
dellel58 szemben a szociálpolitikai modellt59 helyezi 
előtérbe. Fontos, hogy ez a szemléletváltás a fogya-
tékosság fogalmában is megjelenik, mindjárt az 1. 
cikkben:

53 http://net. jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=A0300125.TV&celpara=#xcelparam
54 Alkotmány szerint
55 Alaptörvény szerint
56 uo. XV. cikk
57 http://www.un.org/disabilities/default.
asp?navid=14&pid=150
58 A fogyatékosságot stabil, individuális tulaj-
donságként fogja fel, amely az orvostudományra támasz-
kodva természettudományosan kifejezve érthető meg. In 
Maschke, M. 2010 Fogyatékosságpolitika az Európai Uni-
óban. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar dékán-
ja, Budapest, 32. o.
59 Olyan hátrány vagy tevékenységbeli korlá-
tozás, amit a korabeli társadalmi szerveződés hív életre, 
amely vagy egyáltalán nem, vagy alig számol a testi káro-
sodással élő emberekkel, és így kizárja őket a társadalmi 
tevékenységek legfontosabb területeiről. uo.

„Fogyatékossággal élő személy minden olyan sze-
mély, aki hosszan tartó fi zikai, értelmi, szellemi vagy 
érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb aka-
dállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, 
hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepválla-
lását.”

Mint láthatjuk, ez a megfogalmazás nem a fo-
gyatékosság, hanem a fogyatékos személy fogalmát 
defi niálja.

Mindazonáltal számunkra a 2., a 12. – az ún. 
magcikkely – és a 29. cikk a lényeges. Az elsőben 
a fogyatékosság alapján való megkülönböztetést – 
közvetett és közvetlen megjelenése –, a második a 
törvény előtti egyenlőséget, az utolsóban a politi-
kai életben és közéletben való részvételt taglalja. Az 
egyezmény Magyarországon a 2007. évi XCII. tör-
vény néven került a magyar jogrendszerbe.

A 2012. január 1-jén hatályba lépett Magyaror-
szág Alaptörvénye,60 amelynek XXIII. cikkének (6) 
pontja szerint „Nem rendelkezik választójoggal az, akit 
bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének kor-
látozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt...”.

Ha ezt összevetjük az Alkotmány 70. § (5) 
pontjával, amely így fogalmaz:

„Nincs választójoga annak, aki jogerős ítélet 
alapján a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró 
gondnokság, illetőleg a közügyek gyakorlásától eltil-
tás hatálya alatt áll, szabadságvesztés büntetését vagy 
büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógy-
kezelését tölti” – azt vehetjük észre, hogy az Alap-
törvény szerinti megfogalmazás mintha elválna a 
gondnokság alá rendelés tényétől. Ezt többek kö-
zött azt is jelenti, hogy amennyiben a szóbanforgó 
személy valamely korlátozási ügycsoportot61 érin-
tően cselekvőképességét korlátozó gondnokság alá 
van rendelve, nem jelenti automatikusan a választó-
jog megvonását. Ez az Alkotmány szerinti megkö-
zelítéshez képest különbség.

Az Alaptörvény rendelkezéseit a 2011. évi CCI. 
számú törvény62 – Egyes törvények Alaptörvénnyel 
összefüggő módosításáról 145 § (2) pontja részle-
tezi úgy, hogy ezeket az A választási eljárásról szóló 
1997. évi C. törvény módosításaként ezt III/A. feje-
zettel egészíti ki. Ez A választójogból való kizárás a 
belátási képesség korlátozottsága miatt 11/A. §. Itt a 

60 http://net. jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=A1100425.ATV&celpara=#xcelparam
61 h t t p s : / / u g y i n t e z e s . m a g y a r o r s z a g .
h u / u g ye k / 4 1 0 0 0 0 / 4 2 0 0 0 1 / Go n d n o k s a g _ e s _
gyamsag20091202.html?ugy=cselkepkorl.html#paragr3
62  http://www.complex.hu/kzldat/
t1100201.htm/t1100201.htm
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bíróság a gondnokság alá helyezést kimondó íté-
letében dönti el, hogy a gondnokolt személy sza-
vazhat-e vagy sem. Az alapvető kérdés a megfelelő 
belátási képesség megléte vagy hiánya.

Ugyanezen év CCIII. számú törvénye63 szabá-
lyozza az országgyűlési képviselők választását. Nem 
említi külön sem a gondnokoltakat, sem a fogyaté-
kossággal élőket, sem pedig a belátási képességük-
ben korlátozottakat. Csak következtetni lehet arra, 
hogy az említett csoport nem vehet részt a választá-
son. A 2. § (2) pontja szerint a névjegyzékben sze-
replő személyek gyakorolhatják választójogukat. A 
névjegyzékbe a még hatályos 1997. évi C. választási 
eljárásról szóló törvény szerint csak a választójoggal 
rendelkező személyeket kell felvenni.

Az új választási eljárásról szóló T/8405. számú 
törvényjavaslat64 2012. szeptember 18-án került be-
nyújtásra, azóta több kapcsolódó módosító javaslatot 
is benyújtottak hozzá, most még mindig zárószava-
zásra vár. Mind a választójoggal rendelkező mind az 
azzal nem rendelkező polgárok nyilvántartását szabá-
lyozza. Valamint a fentebb említett 1997. évi C. tör-
vény III/A. Fejezetet 11/A. §-át kívánja módosítani.65

Magyarország Alaptörvényének átmeneti ren-
delkezései66 idevonatkozó része a 26. cikk úgy fo-
galmaz, hogy akinek az Alaptörvény hatálybalépé-
sekor nem volt választójoga, annak továbbra sincs, 
továbbá, aki gondnokság alatt állt a hatálybalépés-
kor, nincs lehetősége a választójogának gyakorlására 
egészen a gondnokság megszűnéséig vagy amíg a 
bíróság annak fennálltát meg nem állapítja.

2013. február 11-én a Parlament elfogadta az új 
Polgári törvénykönyvet, amely 2014. március 15-
én lép hatályba. A korlátozó és kizáró gondnokság 
kifejezés helyett a cselekvőképesség részleges és tel-
jes korlátozása kifejezés került. Gyakorlatilag nem 
változott a helyzet. A támogatott döntéshozatal 
intézménye, amely a hatályba nem lépett 2009-
es polgárjogi törvényben szerepelt, itt megjelenik, 
azonban civil és szakmai szervezetek problémásnak 
találták az intézmény kidolgozottságát illetve azt, 
hogy a törvény a hagyományos gyámügyi apparátus 
hatáskörébe utalta.67 Jelenleg itt tartunk.

63 http://net. jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=A1100203.TV&celpara=#lbj1param
64 h t t p : / / w w w . p a r l a m e n t . h u /
irom39/08405/08405-0065.pdf
65 uo. 360. §
66 http://net. jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=A1101231.ATV&celpara=#xcelparam
67 http://mdac.info/sites/mdac.info/files/
beadvany_keh_0.pdf

Összegzés

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a gond-
nokság fogalma és gyakorlata több mint kétezer 
éves múltra tekint vissza. A római korban alakult 
ki, hatása erőteljes volt az európai jogrendszerek-
ben, így Magyarországon is. Korábban értelmi fo-
gyatékosokat említettek a jogszabályok, elsősorban 
a tulajdonjoggal összefüggésben. Az érintettek nagy 
része gyámság alatt volt.

A népképviselet megjelenésének idején a vá-
lasztójog szabályozásakor gyámi hatalom alatt állók 
nem szavazhattak. A gondnokság a gyámság fogal-
mától azonban csak a XIX. század második felében 
vált el határozottan. A helyhatósági választásokon a 
gondnok voksolhatott a gondnokolt helyett. A par-
lamenti választójogi törvény újrafogalmazása egy-
előre nem változtatott a korábbi megfogalmazáson. 
A gyámsági és gondnoksági törvény megalkotása 
némi pontosítást mutatott a defi níciókat illetően. A 
XX. század első választójogi törvénye először fogal-
mazta meg a gondnokoltak illetve az elmebetegek 
kizárását a választójogból. Azonban az elmebeteg-
nek történő nyilvánítást csak bírói döntés vagy ha-
tósági orvosi bizonyítvány kellett igazolja.

Az első világháborút követően a választási jog-
szabályok sem az elmebetegeket, sem a gondno-
koltakat nem engedték az urnák közelébe. E meg-
közelítés egészen a század végéig tartotta magát. A 
népköztársasági alkotmány egyszerűen fogalmazott. 
Eszerint az elmebetegeket és a dolgozó nép ellensé-
geit kizárták a szavazati joguk gyakorlásából.

Változást – legalábbis a megfogalmazás terén 
– a rendszerváltás hozott. Szétvált a korlátozó és 
kizáró gondnokság fogalma. Igaz, a választójogból 
mindkét kategóriába esőket kizárták, amelyhez jog-
erős bírósági döntés volt szükséges. Ilyenformán 
került bele a köztársasági alkotmányba is. Közel 
tíz év után megalkotásra került a fogyatékkal élők 
jogairól és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 
törvény, amely az élet minden területén elrendelte 
az egyenlő jogokat, továbbá az állam számára célo-
kat és kötelezettségeket fogalmazott meg, amelyek 
egy fogyatékosügyi program keretén belül léptek 
hatályba.

Az igazi előrelépést az ENSZ által megfogal-
mazott és elfogadott, a fogyatékossággal élők jogait 
részletező egyezmény hozott, illetve hozhatott vol-
na. Ebben erőteljesen tükröződött a fogyatékosság-
gal kapcsolatos paradigmaváltás mind a defi níció, 
mind pedig maga fogyatékos fogalom megközelíté-
se terén. Többek között a törvény előtti egyenlőség, 
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a politikai életben és közéletben való szerepvállalás, 
a fogyatékosság alapján történő megkülönböztetés 
tilalma immár az egyezményt aláíró részes államok 
számára nem lehet kétséges többé. Már most látha-
tó, hogy ez azért nem ennyire egyértelmű. Az egyez-
mény hatályba lépése után elvégzett vizsgálatok és a 
tapasztaltakat leíró országjelentések elég lesújtóak. 
A vizsgált országok többségében továbbra is olyan 
jogszabályok vannak hatályban, amelyek egyértel-
műen ellentétesek az ENSZ-egyezménnyel.

Magyarországon a cselekvőképesség korlátozá-
sának és kizárásának módjáról polgárjogi, az érin-
tettek politikai jogairól választójogi illetve választási 
eljárási jogszabály rendelkezik. Egy részük életbe 
sem lépett,68 más részük még zárószavazásra vár.69 

Alapvetően a szavazati jog megvonása nem kö-
vetkezik a cselekvőképesség korlátozásából. Mind-
azonáltal az eddigi magyarországi gyakorlat ezt 
mutatta. Az Alaptörvény átmeneti rendelkezései 
szerint a választójog visszaszerzése a törvény hatály-
ba lépésével nem automatikusan, és csak jogerős 
bírói döntés eredményeként történhet.

Új fogalomként és a jogi cselekvőképesség egy 
másik felfogásaként megjelenik a támogatott dön-
téshozatal, amelynél a fogyatékos személy saját, 
egyéni képességétől függően hoz döntést az őt érin-
tő ügyekben, s ehhez mindenre kiterjedő segítséget 
vehet igénybe.
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Absztrakt 

In my study I intend to provide a historical 
overview on how Hungarian legislation restricted 
disabled people in their rights to vote, and to in-
troduce how the change of attitude of the majority 
of society towards persons with disabilities refl ects 
in Hungarian law with special regards to suff rage 
in the last 150 years. Guardianship and trusteeship 
was formed in Roman age and had a powerful ef-
fect on European legal systems. When real popu-
lar representation fi rst appeared in Hungary in the 
middle of the 19th century persons under guardian-
ship, along with many others, and from beginning 
of the 20th century feeble-minded, mentally ill per-
sons and those deaf-and-dumbs who were not able to 
make themselves understood with signs, even if they 
were not placed under guardianship, had no right 
to vote. Th is kind of excluding attitude did not 
change under the upcoming regimes and remained 
until end of the era of state-socialism. Th e wind 
of changes had blown the notion of legal capacity, 
plenary and partial guardianship based on legally-
binding judgments, means arbitrary and automatic 
deprivation of voting rights. 

Hungarian Parliament in 1998 makes the law 
on the rights of persons with disabilities and ensurance 
of equal opportunities, including a defi nition of dis-
ability. Law in 2003 on promotion of equal treat-
ment and equal opportunities points out recogni-
tion equal dignity, legal protection is pointed out.

In 2006 Convention on Rights of People with 
Disabilities indicates radical change in the para-
digm within disability policy; emphasizing rather a 
defi nition of person with disability than the defi ni-
tion of disability itself. No discrimination on the 
basis of disability is allowed. Despite of introduc-
ing this convention into the Hungarian legal sys-
tem – thus it became a part of it – the institution of 
plenary guardianship hinders the full and eff ective 
participation in political life. 

 




