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VÁLASZTÁSOK 2014 
 

Polonkai Éva – Schattmann Dorka : 

Összefoglaló az Európai Választási Szakértők Egyesülete és a Mathias Corvinus 

Collegium szemináriumsorozatáról 

 

Első rész 

 

Az Európai Választási Szakértők Egyesülete (ACEEEO) és a Mathias Corvinus 

Collegium (MCC) szervezésében megvalósuló, választási témájú szeminárium-sorozat 

első alkalmára 2013. október 2-án került sor. 

 

A rendezvénysorozat célja a megváltozott választójogi szabályozás megvitatása 

szakértők, diákok és az érdeklődő közönség részvételével. A rendezvény keretében négy 

szemináriumra kerül sor, amely minden alkalommal a hatályos szabályozás 

ismertetésével kezdődik, melyre két előadó reflektál: egyikük elméleti jogi, másikuk 

pedig gyakorlati szempontú előadásában. A szemináriumot minden esetben vita zárja. 

 

A szeminárium-sorozat első rendezvényének témája a választójogosultak körének 

kibővülése és az ezzel kapcsolatos kihívások megtárgyalása volt. A rendezvény 

háziasszonya dr. Fröhlich Johanna, az MCC oktatója, aki a konferencia megnyitását az 

MCC intézményének bemutatásával kezdte. 

 

Az első felszólaló Szolnoki Zsolt, az ACEEEO főtitkára, üdvözölte a megjelenteket, és 

kiemelte, hogy a szemináriumsorozat célja egy politikasemleges fórum létrehozása a 

választási szervezetek számára a szabad és tisztességes választások elősegítése 

érdekében, illetve a párbeszéd ösztönzése. 

 

A következőkben Németh Márton és Schattmann Dorka, a Jog Szakirány hallgatói 

ismertették a választásra jogosultakra vonatkozó törvényi szabályozás változásait. 

 

Dr. Jakab András, az MTA Jogtudományi Intézetének igazgatója előadását a választás 

intézményének bemutatásával kezdte. A modern kori hatalomelméletet az általános 

választójog előzményeként mutatta be. Az általános választójog kialakulása részben 

történelmi szükségszerűségek, részben különböző csoportérdekek bekanalizálásának 

köszönhető. A határon túli magyarok választójogával kapcsolatban kifejtette, hogy a 

jelenlegi szabályozás álláspontja szerint félmegoldás, hiszen egyes állampolgárok egyéni 

választókerületi képviselőkre való szavazati jogának megvonása csökkentett értékű 

választójogot jelent. Ezáltal sérül a nominális értékegyenlőség elve, és ilyen módon a 

hatályos szabályozás többek között sérti a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmányában előírt egyenlő választójog elvét. 
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Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, a Magyar Helsinki Bizottság szakértője előadásának 

tárgya a fogvatartottak választójogának gyakorlati érvényesülése volt. A Helsinki 

Bizottság álláspontja kiemeli, hogy a választójog alapjog, ezért célszerű a jövőben olyan 

bírósági gyakorlat kialakítása, amely minél szűkebb körben és átlátható mérce alapján 

szab ki közügyektől való eltiltást a letöltendő szabadságvesztés büntetés mellett. 

Az utolsóként felszólaló meghívott előadó Verdes Tamás, a Társaság a 

Szabadságjogokért szakértője volt. Kifejtette, hogy az Alaptörvény elfogadásával 

előrelépés történt a gondokság alatt álló személyek választójogát illetően – ezeknek a 

személyeknek a korábbi mérlegelés nélküli megfosztása a szavazati jogtól jogszerűtlen 

volt. Ugyanakkor a jelenlegi, egyedi bírói mérlegelésen alapuló szabályozás is sérti  

 

Az előadásokat élénk vita követte. A hozzászólások elsősorban a határon túli 

választópolgárok választójogához, a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt állók 

szavazati jogának kibővítéséhez és az értelmi fogyatékos, de gondnokság alatt nem álló 

állampolgárok szavazati jogához kapcsolódtak. Az aktív választójoghoz szükséges 

belátási képesség számos definíciós problémába ütközik, abban azonban a kérdezők és az 

előadók is egyetértettek, hogy a küszöb a lehető legalacsonyabban húzandó meg: az 

azonos politikai közösséghez tartozásról való döntés meghozatali képességénél. 

 

Második rész 

 

A szeminárium-sorozat második alkalmára 2013. november 6-án került sor. A második 

szeminárium témája a választási rendszer új elemei voltak, a szavazat mandátummá 

alakulása, országgyűlési képviselők létszámának csökkenése, valamint a nemzetiségi 

képviselet és a jelölés megváltozott szabályozása. 

 

Elsőként az ACEEEO főtitkára, Szolnoki Zsolt köszöntötte a résztvevőket. A konferencia 

moderátori szerepét dr. Papp Gábor, az MCC Jog szakirányának vezetője látta el. A 

hatályos szabályozást az MCC Jog szakirányának hallgatói, Dobos Dóra és Mező Réka 

ismertették. Ennek körében szó esett az országgyűlési képviselők létszámáról, jelöltállítás 

új szabályairól, az országos és nemzetiségi lista állításáról, valamint a választás 

eredményének megállapításáról, illetve a nemzetiségi szószóló intézményéről. 

 

Elsőként Dr. Dezső Márta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Karának professor emeritusa tartotta meg előadását, amelyben egy rövid 

történeti, illetve nemzetközi összehasonlító keretbe helyezte a témát. Elmondta, hogy a 

választási rendszerek közül először a kormányozhatóságra koncentráló többségi rendszer 

alakult ki, majd a XIX. században a nagypártok kialakulásával jelent meg az arányos 

rendszer, amely már a képviseletet helyezte középpontba. A hatályos magyar jog 

többségi dominanciájú vegyes rendszert szabályoz, amely integrálta magába a külhoni és 

nemzetiségi szavazatokat. Ezt követően a választási rendszer elemeit illető újításokról 

beszélt. Az új szabályozás pozitívumaként emelte ki, hogy megszűntek az aránytalan 

választókerületek, azt azonban aggályosnak találta, hogy a választókerületek határai is 

sarkalatos törvénybe kerültek, valamint felvetette, hogy szerencsésebb megoldást jelentett 

volna, ha azok kialakításában egy független bizottság működik közre. Szintén üdvös 

változásnak tartotta, hogy egyszerűbbé vált az egyéni jelöltállítás, viszont a pártlisták 
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állítása a kispártok számára nehezebbé vált. A szavazati struktúrát illetően érdekes 

helyzetnek tekintette, hogy a külhoni magyar és a nemzetiségi szavazatok bevezetésével 

bár egy állampolgárság van, mégis három szavazati módon adják majd le a 

választópolgárok voksaikat. Végül a töredékszavazatokkal kapcsolatos kérdéseket emelte 

ki, és bár a „prémium a győztesnek" szisztéma bevezetése a többségi rendszer jegyeit 

erősíti, az külföldi példák alapján nem tekinthető hosszú életűnek. 

 

A konferencia második meghívott előadója László Róbert, a Political Capital szakértője, 

az új választási rendszer várható következményeiről, a leadott szavazatok súlyáról és a 

jelöltállítás változásairól beszélt. A mandátumkiosztás módszerének részletes 

magyarázatát követően értékelte a külhoni magyarok által várt szavazatok hatását az 

egész választás kimenetelére, és megállapította, hogy sem azok teljes jelentéktelenségét, 

sem a végső döntés potenciálját hirdető feltevések nem megalapozottak. Előadásában a 

külhoni magyarok által érvényesen leadott, illetve időben beérkező szavazatoktól, és több 

más tényezőtől függően amellett érvelt, hogy ezek a szavazatok feltehetően csupán 2-3 

mandátum sorsát fogják befolyásolni. A jelöltállítás változásait szintén kedvezően 

értékelte, hiszen eddig a jelöltállításhoz átlagosan minden 60. választópolgár aláírását 

kellett megszerezni, azonban az új rendszerben elég minden 150. választópolgár aláírása, 

így tehát könnyebb lesz a belépés a politikai arénába. Pozitív következményként emelte 

még ki, hogy az új szabályozásnak köszönhetően várhatóan meg fog szűnni az ajánlások 

feketepiaca, ennek okát azonban nem az ajánlószelvények eltörlésében, hanem a 

jelöltállítás lényeges megkönnyítésében látta. Az előadó a kampányfinanszírozási törvény 

szabályozását azonban rendkívül problematikusnak tartotta, ugyanis abban benne rejlik a 

pszeudopártok megjelenésének és a jogosulatlanul felvett anyagi támogatások 

veszélyének komoly kockázata. 

 

Az előadásokat vita követte, melynek során először a pártlistás jelöltekről esett szó. Dr. 

Dezső Márta válaszában megjegyezte, ha egy demokratikus párt belső mechanizmusa jól 

működik, a pártlistán sem csupán szervilis pártkatonák kapnak helyet. A konferencia 

zárásaként dr. Papp Gábor a 2014-es választások várható tanulságairól kérdezte az 

előadókat, akik az új választási rendszer eljárási szabályainak gyakorlati megvalósulását, 

valamint az azok által feltételezett logisztikai követelményeket emelték ki. 

 

Harmadik rész 

 

A harmadik szeminárium “A választás törvényességének őrei” témakör köré csoportosult, 

vagyis azon intézmények két meghívott előadója reflektált a jövő évi választások jogi 

környezetének megváltozásával kapcsolatos kérdésekre, amelyek feladata lesz, hogy a 

választások alkotmányosságának, törvényességének felügyeletét ellássák. 

 

Elsőként dr. Bodnár Eszter az ACEEEO jogi szakértője köszöntötte a résztvevőket, 

majd Szalbot Balázs, az MCC negyedéves hallgatójának előadása következett, aki az új 

választási rendszer jogorvoslati lehetőségeinek jogszabályi hátteréről beszélt. Az előadás 

kiterjedt a jogorvoslati rendszer elemzésére, a választási kifogások bemutatására, 

valamint a döntések lehetséges jogkövetkezményeire. Szalbot Balázs prezentációjában 
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kitért a választási rendszer olyan újításaira is mint az alkotmányjogi panasz, valamint az 

uniós, strasbourgi bírósági jogorvoslati út bemutatása. 

 

Ezt követőn Dr. Stumpf István alkotmánybíró tartott előadást, aki az új választási 

rendszert az alkotmányossági felügyelet szemszögéből elemezte. Az alkotmánybíró 

szerint a választójogi szabályozás az Alkotmánybíróság számára paradigmatikus 

szerepváltozást is előidézhet. Előadásában kitért a fóti helyi választások esetére is. Az 

Alkotmánybíróság szerepének fontosságára az alkotmányjogi panasz jogorvoslati 

rendszerben betöltött szerepén keresztül hívta fel a figyelmet. Ezen belül kitért a 

választásokkal összefüggésben benyújtott panaszokra vonatkozó eljárási határidők 

problémáira, valamint a felmerülő jogalkalmazási dilemmákra. Külön kiemelte az 

indítványozói jogosultság problémakörét, azon belül az Alkotmánybíróság azon egyik 

legutóbbi döntését, amely szerint a politikai részvételi jogok alanya nem csupán 

természetes személy, hanem szervezet is lehet. 

 

Az esemény második meghívott előadójaként Dr. Bordás Vilmos, az Országos Választási 

Bizottság volt elnöke tartott előadást. Az előadó hangsúlyozta, hogy az intézmények 

mellett egy polgári demokráciában a választópolgárok, a nyilvánosságot biztosító sajtó, a 

választási megfigyelők, valamint a szavazatszámláló és választási bizottságok is 

őrködnek a választások törvényessége felett. Expozéjában kitért a tipikus csalási 

módszerekre, majd a választási bizottságokról, a választási kampányról, valamint a 

szavazás és szavazatok összeszámlálásának kérdéseit vette sorra. Ezt követően arról 

beszélt, hogy mely tényezők, jogintézmények jelenthetnek nehézséget a jövőben. 

Elsőként arra hívta fel a figyelmet, hogy számos kipróbálatlan jogintézményt vezet be az 

új szabályozás, amelyek gyakorlatát végső soron a Kúria alakítja majd ki. A megszűnő 

területi szintek miatt a Nemzeti Választási Bizottság valószínűleg komoly munkateherrel 

számolhat a megnövekvő jogorvoslati teher eredményeképpen. Végül, a levélben 

szavazás és a határon túli magyarok szavazatának leadása a Nemzeti Választási Iroda 

részéről igényel majd különösen precíz és hatékony szervezési munkát. 

 

Az előadásokat hagyományosan vita követte, ahol többek között a láncszavazás, a 

kampánycsend megsértése, az ügyteher növekedés által generált esetleges szervezeti 

átalakítások, valamint a rendes bíróságok és az Alkotmánybíróság ítélkező 

tevékenységének elválasztása került elő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




