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VÁLASZTÓJOG AZ IDŐKÖZI POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSON 

 

Az Alaptörvény XXIII. cikke politikai alapjogként határozza meg a választójogot, amely 
szerint minden nagykorú magyar állampolgárnak, valamint az Európai Unió más 
tagállama magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van 

ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és 
választható legyen [XXIII. cikk (1)-(2) bekezdés]. Az Alaptörvény biztosítja továbbá, hogy a 
Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú 
személyek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választók 

legyenek.  

A szavazás jogának feltétele továbbá, hogy a választópolgár magyarországi lakóhellyel vagy 
bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezzen, figyelemmel arra, hogy az Alaptörvény XXIII. 

cikk (5) bekezdés szerint a választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett 
tartózkodási helyén gyakorolhatja. Ilyen korlát a passzív választójog vonatkozásában nincs, 
azaz magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgár is lehet jelölt, feltéve, 
hogy az NVI a központi névjegyzékbe felvette.  
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A választójogot korlátozzák az ún. természetes kizáró okok, így az Alaptörvény XXIII. cikk 
(6) bekezdése alapján „nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése 
vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt”.  
A Ve. 13/A. §-a alapján a bíróságnak a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság 
alá helyezést kimondó, valamint a felülvizsgálati eljárás alapján hozott ítéletében kell 
rendelkeznie a választójogból való kizárás kérdéséről.  
Mindezek alapján nem rendelkezik sem aktív, sem passzív választójoggal  

• az a gondnokolt, akit a bíróság kizárt a 
választójogból,  

• aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.  
Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható,  

aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti 
kényszergyógykezelését tölti, és nincs eltiltva a közügyektől.  
Szintén nem választható az uniós állampolgár, ha saját hazájában kizárták e jog 
gyakorlásából.  
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