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VÁLASZTÁS 
készítette: Bánlaki Ildikó 



DEMOKRÁCIA 

a hatalomgyakorlás formája 

MODERNITÁS 

modern állam  „demos” – választójoggal rendelkezők csoportja (nagy) 

a közügyek intézésére választott testület  közvetett hatalomgyakorlás 

 

demokrácia    diktatúra 
 

demokrácia = alkotmány + demokratikus elvek, értékek  demokratikus 

eljárások + alapvető jogok    



Választás 

- országgyűlési 

- önkormányzati 

- Európa-parlamenti 

KÖZVETETT / KÉPVISELETI 

demokrácia 

Az állampolgárok átruházzák jogukat 

valaki másra. Képviselőt választanak, 

aki dönt helyettük. 

NÉPSZUVERENITÁS 

Népszavazás 

Népi kezdeményezés 

Sztrájk 

Demonstráció 

KÖZVETLEN / RÉSZVÉTELI 

demokrácia 

Az állampolgárok saját maguk döntenek / 

nyilvánítanak véleményt bizonyos 

kérdésekben. 

(állam)polgári engedetlenség 

2014 



VÁLASZTÓJOG alapvető politikai szabadságjog 

ÁLTALÁNOS                                                            

minden nagykorú magyar állampolgár  rendelkezik 

vele                                                                                           
nincs: cselekvőképesség hiánya / korlátozottsága, 

 szabadságvesztés büntetés töltése /                        

 jogerős  közügyektől eltiltás /                            

 jogerősen elrendelt intézeti  gyógykezelés 

EGYENLŐ                                                                   

minden választásra jogosult szavazata azonos értékű 



VÁLASZTÓJOG alapvető politikai szabadságjog 

Mint egy érmének, a választójognak is két oldala van: 

AKTÍV : választhatsz 

PASSZÍV : választható vagy 



1893 Új-Zéland 

1906 Finnország 

1920 USA 

1928 Nagy-Britannia 

1918 / 1945 Magyarország 

1935 Törökország 

1971 Svájc 

VÁLASZTÓJOG A nők választójoga 



VÁLASZTÁS alapelvei 

  KÖZVETLEN                                                                      

a szavazatok leadása közvetlenül a jelöltekre történik / 

a szavazati jog nem átruházható 

  TITKOS                                                                              

a szavazatok leadása titkosan történik 

Magyarázd meg, miért fontos a szavazás 

titkossága! 



VÁLASZTÁS alapelvei 

Választani csak személyesen lehet. 

A szavazás joga más személyre nem ruházható át. 

KÖZVETLEN VÁLASZTÁS 



Mikor használható? 

Választás 

- országgyűlési 

 

- önkormányzati 

 

- Európa-parlamenti 

KÖZVETETT / KÉPVISELETI 

demokrácia 

Az állampolgárok átruházzák jogukat 

valaki másra. Képviselőt választanak 

aki dönt helyettük. 

Népszavazás 

Népi kezdeményezés 

Sztrájk 

Demonstráció 

KÖZVETLEN / RÉSZVÉTELI 

demokrácia 

Az állampolgárok saját maguk döntenek / 

nyilvánítanak véleményt bizonyos 

kérdésekben. 

VÁLASZTÓJOG 

2014 



PARLAMENTI választások 

1990 1994 1998 2002 2006 2010 

alkotmány        4 évente, április vagy május hónapban              

          a köztársasági elnök írja ki az időpontját  

2014 



PARLAMENTI választások 1990 - 2010 

egyéni választókerületek területi listák 

       19+1 

szavazat 1 személyre szavazat 1 pártra 

országos lista 

176 58 152 

töredékszavazatok 

386 



176 egyéni választókerület 

PARLAMENTI választások   1990-2010 



PARLAMENTI választások 

750 



2006 2010 2002 1998 1994 1990 

ALKOTMÁNY: 1989. okt. 23. – 2011. dec. 31. 
- 386 fős parlament                       

- vegyes választási rendszer                        

- kétfordulós választás                   

- két szavazat                                 

- személy és párt választása              

- többségi és arányos                     

- egyéni és területi választókerület 

- kompenzáló rendszer                  

- 750 ajánlószelvény                      

- 5 %-os küszöb 

VÁLTOZÁSOK 

PARLAMENTI választások 

ALAPTÖRVÉNY: 2012. január 01.  

ÚJ VÁLASZTÁSI RENDSZER 



PARLAMENTI választások 

VÁLTOZÁSOK 
- 199 fős parlament                                                                                         

- egyfordulós rendszer                                                                                   

- nincs érvényességi küszöb (nem feltétel az 50% fölötti részvétel)                                                                          

- 106 egyéni választókerület                                                                                                                                                 

- ajánlóív / 500 fő ajánlása (egyéni választókerületenként, többes jelölés is 

lehetséges)                                                                                                                     

- egyéniben a győztes mandátum után is jár töredékszavazat az őt 

indító pártnak (első és második közötti szavazatszám különbsége)                  

- töredékszavazatok az országos (párt) listákra   (93 fő)                               

- listaállítás feltétele min. 27 evk-ban jelölt állítása (9 megye + Bp) 

- 5 %-os küszöb                                                                                     

- határon túli magyarok szavazójoga (állandó lakcímmel nem rendelkezők 

csak pártlistára) 



PARLAMENTI választások 

Minden választópolgár rendelkezik a jelöltállítás jogával.  

Ahhoz azonban, hogy valakiből ténylegesen jelölt váljon, más 

állampolgárok támogatását is meg kell szereznie az adott 

személynek. (→ ajánlóív) 

Az országgyűlési választásokon személyekre ÉS pártokra szavazhatunk.  

500 



PARLAMENTI választások / AJÁNLÓÍV 

500 

Ahhoz azonban, hogy valakiből ténylegesen jelölt váljon, más állampolgárok 

támogatását is meg kell szereznie az adott személynek.  



PARLAMENTI választások 

Az induláshoz szükséges támogatást megszerző személyek indulhatnak:  

függetlenként 

valamely párt színeiben 

PÁRT 

több párt közös jelöltjeként 

PÁRT 
PÁRT 



PARLAMENTI választások 2014 

egyéni választókerületek 

személyre pártra 

országos lista 

106 93 

töredékszavazatok 

199 



106 egyéni választókerület 

PARLAMENTI választások 



PARLAMENTI választások 

Párt – országos lista 

min. 27 egyéni választókerületben 



Párt – országos lista 

PARLAMENTI választások 



Párt – országos lista 

PARLAMENTI választások 

     MAGYAR                          PÁRTJA 

5 % 



PARLAMENTI választások 2014 

egyéni választókerületek 

személyre pártra 

országos lista 

106 93 

töredékszavazatok 

199 



PARLAMENTI választások 

Ezt tesszük, amikor élünk a választójogunkkal és elmegyünk szavazni: 

- a személyazonosságunkat igazoló dokumentumot viszünk magunkkal… 

- a választási bizottság által átadott szavazólapon érvényes jelölünk… 

- hazaballagunk és kíváncsian várjuk a végeredményt. 

Sorold fel a megfelelő dokumentumokat! 



PARLAMENTI választások 

„Jelöltre szavazni a neve mellett elhelyezett körben elhelyezett egymást metsző 

két vonallal lehet.”         

A szavazat csak akkor érvényes, ha így jelölünk: 

- több karikában helyez el jelölő keresztet 

- karikán kívül jelöl 

- a szavazólapon eredetileg nem szereplő, 

utólag hozzáírt nevet jelöl,  

- megjegyzésben fejezi ki a támogatását 

Nem érvényes a szavazat, ha valaki: 


