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AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG EGY VÁLASZTÁSI HATÁROZATÁRÓL 

 

HALLÓK TAMÁS * 

 

 
A 2014-es országgyűlési választásokon új választójogi törvényt alkalmaztak. A vegyes 

választási rendszer megmaradt. Azonban sajátos szabály az ún. győzteskompenzáció in-

tézménye. Az országos lista töredékszavazatai ugyanis már nem csak az egyéni választó-

körzetben mandátumot nem szerző jelöltet kompenzálják, hanem a győztes jelöltet is. 

Ugyanis töredékszavazatnak ismerik el a rá leadott olyan szavazatokat is, amelyek a győ-

zelemhez már nem voltak szükségesek. Az Alkotmánybíróság ennek alkotmányosságát 

vizsgálta. Megállapította, hogy a választójog egyenlősége nem sérül, a törvényalkotó maga 

dönti el, hogy milyen választási rendszert alakít ki. Azonban megállapíthatjuk, hogy ez 

igazságtalanul kompenzál, és a képviselet arányosságának elvét sérti. Ezen elv viszont nem 

alkotmányos alapelv. 

Kulcsszavak: választójog, kompenzáció, töredékszavazatok, választójog egyenlősége, 

képviselet arányossága, szabad választás 

 

On the 2014 parliamentary election a new election act was applied. The mixed member 

electoral system stayed. Although there is a specific rule, which name is compensation of the 

wimnner. The fragmented votes in the national list compensate not only the candidate who 

didn’t get mandate in the single-member district, but also the winner. The law consider 

fragmented votes the votes cast the winner, which was already not necessary for winnig. The 

Constitutional Court conducted the constitutionality of this institution. It declared, the equ-

ality of the right to vote don’ t injured, the legislator decide on his own what kind of election 

system establish. We can declare, this institution compensate unjust, and it injures the prin-

ciple of the proportional representation. Although this pronciple isn’t a constitutional prin-

ciple. 

Keywords: right to vote, compensation, fragmented votes, the equality of the right to vote, 

proprtional representation, free election 

 
A 2014-es országgyűlési és európai parlamenti választások új jogszabályok alapján 

zajlottak le. Az Alkotmánybíróság számára is ez részben egy új hatáskört jelent. Az 

alkotmányjogi panaszt ugyanis mint hatáskört az Alkotmánybíróságról szóló 2011. 

évi CLI. törvény biztosítja. Azonban a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (Ve.) most már külön is lehetővé teszi [233. § (1) bek.] az alkotmányjogi 

panasz igénybevételét a rendes választási jogorvoslatok kimerítését követően, ter-

mészetesen a választások jellegéhez igazodva rövid határidővel. Ekkor az alkot-
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mányjogi panaszt azon bírói döntés ellen lehet benyújtani, amely elbírálta a vá-

lasztási szerv határozata ellen benyújtott felülvizsgálatot. Ekkor először a beérke-

zésétől számított három munkanapon belül arról dönt az Alkotmánybíróság, hogy 

elbírálható-e (befogadható-e) a panasz. A befogadott alkotmányjogi panaszról to-

vábbi három munkanapon belül dönt [Ve. 233.§ (2) bek.]. Az Alkotmánybíróság 

ezen határozataiban jelentős kérdéseket dönthet el, tehet a viták végére pontot. Ilyen 

döntés a győzteskompenzációról szóló határozat is. 

 

1. Az alapprobléma: a töredékszavazatok  
 

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (Vjt. 2.) a 

korábbi törvényhez képest a töredékszavazatok új esetét határozta meg. A töredék-

szavazatok az országos listás mandátumszerzéshez kapcsolódnak. Eredeti funkció-

juk egyfajta kompenzáció, aminek az a célja, hogy a nem győztes jelöltekre szavazók 

véleménye is valamiféleképpen megjelenjen a parlamentben.  

A töredékszavazatok intézménye már az országgyűlési képviselők választásáról 

szóló korábbi törvényben, az 1989. évi XXXIV. törvényben (Vjt. 1.) is szerepelt. 

Dezső Márta ennek kapcsán megjegyezte, hogy az országos listának arányosító 

mandátumai vannak. Viszont azt is hozzáteszi, hogy ha valóban arányosító funk-

cióval bírna, akkor a győztes pártok onnan nem juthatnának mandátumhoz.1 Fábián 

György és Kovács László Imre is kiemelte, hogy az országos lista az egyéni kerü-

letek veszteseit kompenzálja.2 Tóth Károly is rámutatott arra, hogy a töredéksza-

vazatok célja, hogy a leadott érvényes szavazatok közül minél kevesebb vesszen el, 

azaz minél több eredményezzen mandátumot.3 A Vjt. 1.-ben az országos lista eredeti 

célja a törvényjavaslat általános indokolása szerint az aránytalanságok kiegyenlíté-

se.4 A Vjt. 1. megalkotásakor egyértelmű volt a kompenzáció indoka is: azért van rá 

szükség, hogy az egyéni kerületi ágban várhatóan kialakuló, de a stabilitást szolgáló 

aránytalanságot megpróbálja kiküszöbölni, s így a végeredmény mégis közel ará-

nyos legyen.5  

Ezt a fajta kompenzációt a hatályos törvény továbbra is biztosítja. Ezek a sza-

vazatok ugyanis felkerülnek az országos listára, ahol a pártok között ki lesznek 

osztva. A törvény kimondja, hogy töredékszavazatnak minősül az egyéni választó-

                                                           
1 DEZSŐ Márta: Arányosság és a vegyes választási rendszerek, in.: Választási rendszer, 

választójog és választás Kelet-Közép-Európában, MTA Állam-és Jogtudományi Inté-
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Szemle 1995/2, 73. 
3 TÓTH Károly: A képviselők választásának anyagi jogi szabályai, in.: A közjogi választások 

egyes elméleti és gyakorlati kérdései (szerk.: Szoboszlai György), OVI- Magyar Köz-

igazgatási Intézet, Bp., 2004, 155. 
4  KUKORELLI István: A magyar választási rendszer 1989–1998, in: Választástudományi 

tanulmányok (szerk.: Dezső Márta–Kukorelli István), OVI, Bp., 1999, 48. 
5  KOVÁCS László Imre: Még egyszer a kompenzációról, 2011. november 22. 

http://www.valasztasirendszer.hu/?p=1940286, 2014. október 18. 
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kerületben a) a mandátumot nem szerző jelöltre leadott szavazat, valamint b) a 

mandátumot szerző jelölt szavazataiból a második legtöbb szavazatot elérő jelölt 

eggyel növelt szavazatainak kivonása után fennmaradó szavazatszám [Vjt. 2. 15. § 

(1) bek.]. Emellett van egy harmadik eset is. Eszerint ha az egyéni választókerület-

ben a legtöbb szavazatot két vagy több jelölt egyenlő szavazatszámmal szerzi meg, 

töredékszavazatnak minősül az adott egyéni választókerületben minden egyéni 

választókerületi jelöltre leadott szavazat [15. § (2) bek.].  

Itt a második, a b) pont szerinti esettel van probléma. Ez az eset nem a vesztes 

jelöltnek juttat töredékszavazatot, hanem a győztesnek is, mégpedig annyit, ameny-

nyivel többet szerzett, mint a második helyezett, vagyis annyit, amennyi már nem 

volt szükséges a győzelméhez. 

Mi az indok arra, hogy nem csak a vesztes jelölteknek juttatnak töredékszava-

zatot? Ezt azzal indokolták, hogy a Vjt. 1. szerinti kompenzációs rendszer féloldalas 

eredményt szülne, mivel a vesztes töredékszavazatok felhígítanák az országos listát. 

Így ott az egyéni győztes kevesebb mandátumot tudna szerezni, mint amennyit a rá 

leadott szavazatmennyiség indokolna.6 

 

2. A döntés 
 

Az 1063/2014. NVB határozat állapította meg a 2014. évi országgyűlési választás 

országos listás szavazásának eredményét. Ez ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtot-

tak be a Kúriánál, amelyben az NVB határozat alaptörvény-ellenességére hivat-

koztak. Indokuk az volt, hogy a Vjt. 2. 15. § (1) bek. b) pontja alapján a töredék-

szavazatokat a győztes egyéni jelölteknél is figyelembe vették az országos listás 

eredmény megállapítása során. Ez pedig sérti az egyenlő választójogot [Alaptörvény 

2. cikk (1) bek.], valamint a választójoggal [XXIII. cikk (1) bek.] összefüggésben a 

diszkrimináció tilalmát [XV. cikk (2) bek.]. 

A Kúria 2014. április 26-án a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította azért, 

mert a Ve. szerint felülvizsgálati kérelmet csak jogszabálysértésre lehet alapozni 

[Ve. 223. § (3) bek.]. A bíróságnak azonban a választási rendszer és a jogszabályok 

felülvizsgálatára nincs lehetősége, jogalkotási kérdésekben nem foglalhat állást. A 

kérelem pedig jogszabálysértést nem jelölt meg (Kvk.III.37.512/2014/3. számú 

végzése).  

A Kúria mindenképpen helyesen döntött, hisz a jogszabályok alkotmányossá-

gának vizsgálatára, azok felülvizsgálatára nincs hatásköre, az az Alkotmánybíróság 

hatásköre. Kiindulópontja csakis a jogszabály elfogadott szövege lehet. 

Felvetődik az a kérdés, hogy a kérelem nem értelmezhető-e úgy, hogy az meg-

jelölt jogszabálysértést, mégpedig az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdésének, vala-

mint a XXXIII. cikknek és a XV. cikknek a sérelmét. A Ve. azt írja, hogy bírósági 

felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással lehet benyújtani. [223. § 

                                                           
6  MÉCS János: A győzteskompenzáció alkotmányosságáról- a pozitív töredékszavazatok 

megítélése az egyenlő választójog tükrében. 
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azatok-megitelese-az-egyenlo-valasztojog-tukreben.html, 2014. december 20. 
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(3) bek. a) pont]. Tehát azt nem írja, hogy választási jogszabálysértésre hivatko-

zással, így bármilyen jogszabály, akár az Alaptörvény sérelme is felvetődhet. Tar-

talmilag azonban nem így van. Az Alaptörvény sérelme, ha fennáll, itt azért áll be, 

mert a Vjt. egy szabályát betűhíven alkalmazta az Nemzeti Választási Bizottság 

(NVB). Tehát itt a Vjt. egy szabályának alkotmányosságáról kellene dönteni. Ez 

pedig az Alkotmánybíróság feladata. 

Az indítványozók ezért terjesztettek elő alkotmányjogi panaszt. Kérték, hogy 

állapítsák meg egyrészt a Kúria Kvk.III.37.512/2014/3. számú végzésének alap-

törvény-ellenességét, másrészt az országgyűlési képviselők választásáról szóló 

2011. évi CCIII. törvény (Vjt. 2.) 15. § (1) bekezdése b) pontjának alaptör-

vény-ellenességét. Továbbra is hivatkoztak a választójog [XXIII. cikk (1) bek.], 

valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalma [XV. cikk (2) bek.] alkotmányos 

rendelkezéseinek sérelmére.  

Az Alkotmánybíróság erről a kérdésről a 3141/2014. (V. 9.) AB-határozatában 

döntött. Ezeket az indítványokat elutasította. Külön felmerült, hogy az ún. győz-

teskompenzációs szabály [Vjt. 2. 15. § (1) bek. b) pont] ellentétes választójog 

egyenlőségével [Alaptörvény 2. cikk (1) bek.]. Ezt az indítványt pedig visszautasí-

totta az Alkotmánybíróság. Az indítványozók mind az Abtv. szerint, mind pedig a 

Ve. 233. §-a szerint benyújtották az alkotmányjogi panaszt. 

Melyek voltak az indítványozók főbb érvei? Az indítványozók hivatkoztak az 

Alkotmánybíróság 63/B/1995. AB-határozatára. Eszerint az Országgyűlés széles 

döntési szabadsággal rendelkezik a választási rendszer megválasztása, a választási 

eljárás szabályainak megalkotása során. Ezt a döntési szabadságát az Alkotmány 

keretei között gyakorolhatja, úgy köteles a szabályokat meghozni, hogy azok az 

Alkotmány rendelkezéseibe ne ütközzenek, Alkotmányban szabályozott alapvető 

jogot alkotmányellenes módon ne korlátozzanak. (63/B/1995. AB-hat.). Ebből az 

indítványozók levezették, hogy a többségi, arányos vagy vegyes rendszer önmagá-

ban nem sérti a szavazatok egyenlő súlyának követelményét, azonban a megalkotott 

választási rendszerben, vegyes rendszer esetén pedig annak részelemein belül a 

szavazatok egyenlő súlyozásának követelményétől csak alkotmányos indokkal lehet 

eltérni.  

Az 3141/2014. (V. 9.) AB-határozat indokolása is hivatkozik a 63/B/1995. 

AB-határozatra. Rámutatott, mivel az Alaptörvény az Alkotmányhoz hasonlóan a 

választási rendszerről néhány alapelv előírásán kívül nem tartalmaz részletesebb 

rendelkezéseket, a határozat továbbra is irányadó. A testület viszont ezt arra hozza 

fel indokként, hogy ezért tartózkodott a választási rendszer egészének vagy egy 

elemének felülvizsgálatától. Rámutatott ugyanakkor arra, hogy a törvényhozó széles 

mozgástere természetesen nem jelenti azt, hogy az Alaptörvény rendelkezéseiből ne 

következnének olyan követelmények, amelyek a választási rendszerre vonatkozó 

szabályok alkotmányossági mércéjéül szolgálnak. Rámutattak, hogy az arányos 

képviselet elvét az Alaptörvény szövegszerűen nem rögzíti, és ez az Alaptörvényből 

nem is következik kényszerítően. Ez fontos és megfontolandó megállapítás.  

Ugyanakkor kijelenthetjük, hogy az indítványozók által említett szavazatok 

egyenlő súlyozása nem egyenlő a választójog egyenlőségének elvével, inkább az 
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arányosság elvéből vezethető le. Az Alaptörvény azonban a választójog követel-

ményeként az egyenlőséget és nem az arányosságot említi.  

Az indítványozók érve, hogy a szavazatok egyenlő súlyának mint a választójog 

lényeges tartalmának korlátozására csak a szükségesség/arányosság követelmé-

nyének megtartásával van alkotmányos lehetőség. Ez ugyanis választójoggal ösz-

szefüggő megkülönböztetés. Rámutatnak, hogy az Alaptörvényben a választójog 

egyenlősége ugyan nem az alapjogokról szóló Szabadság és felelősség cím alatt 

található, azonban a választójog mint Alaptörvényben biztosított jog egyik lényegi 

jellemzőjét képezi. A választójog egyenlősége főképpen az Alaptörvénynek a disz-

krimináció tilalmát előíró szabályából is következik. 

A határozat szerint azonban az általános jogegyenlőségi szabály speciális for-

májának tekintendő egyenlő választójoggal összefüggésben alkotmányjogilag 

vizsgálható a kérdés. Az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése tartalmazza az ország-

gyűlési képviselők megválasztásán az egyenlő választójog alapelvét. Az Alkot-

mánybíróság szerint ez önmagában nem alapvető jog, hanem alkotmányos alapelv, 

mégpedig az Alaptörvényben szabályozott garancia. Ezért ennek sérelme sem az 

alapjogokra vonatkozó, az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében szabályozott 

szükségességi és arányossági teszt szerint ítélhető meg. A választójog egyenlősé-

gének alapelve nem tekinthető olyan, az Alaptörvényben biztosított jognak, 

amelynek sérelmére hivatkozva alkotmányjogi panaszt lehetne benyújtani. A ren-

delkezés ugyanis önmagában nem alapvető jogot, hanem a választásokkal kapcso-

latos alkotmányos alapelvet, elvárást és eljárási garanciát tartalmaz, ezért az Al-

kotmánybíróság ezt az indítványelemet visszautasította.  

Az Alkotmánybíróság ezzel sajátos álláspontot képvisel. A választójog alapjog. 

Az egyenlőség a választójog alapelve, tehát lényeges eleme, tartalma. Alapvető jog 

lényeges tartalmának korlátozására pedig csak törvényben kerülhet sor, feltétlenül 

szükséges mértékben, arányosan, és a kívánt cél elérésére alkalmas módon [L. 

Alaptörvény I. cikk (3) bek.]. Az alapelv a jog egyik lényegi összetevője, anélkül 

nem vagy nem úgy érvényesül a jog. Az Alaptörvény XXIII. cikke garantálja a 

választójogot. A 2. cikk (1) bekezdése pedig meghatározza, hogy demokratikus 

államban milyennek kell lennie a választójognak, azaz általánosnak, egyenlőnek, a 

szavazásnak pedig közvetlennek és titkosnak. Az alapelvek a választójog és a sza-

vazás fő vonásai, enélkül nincs demokratikus választójog, nincs demokratikus vá-

lasztás. Ha egy választási alapelv sérül, akkor nyilvánvalóan a választójog is. Ha a 

választójog egyenlősége sérül, akkor a választójog is sérül. Tehát ez alapján az 

AB-nak nem kellett volna visszautasítania ezt az alkotmányjogi panaszt. 

 

3. A kompenzáció 
 

Az indítványozók úgy látják, hogy a töredékszavazatokkal megszerezhető országos 

listás mandátumoknak az a rendeltetése, hogy az egyéni választókerületekben le-

adott szavazatoknál kompenzációt valósítsanak meg.  
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Ez valóban így van. A Vjt. 1-el kapcsolatban is több tanulmány7 rámutatott, a 

töredékszavazatok célja a kompenzáció, az egyéni választókerületekben (és a terü-

leti listákon) mandátumot nem eredményező szavazatok kompenzálása, ellensú-

lyozása. Az ellensúlyozás ebben az esetben azt jelenti, hogy a szavazatveszteséget 

visszapótolják. 

Mit jelent a kompenzáció? Kompenzáción általában a leadott érvényes szavaza-

tok valamilyen formában való minél teljesebb hasznosítását értjük; másképp köze-

lítve: olyan megoldásokat, amelyek minimalizálni igyekeznek a mandátumot nem 

eredményező „elveszett” voksok számát.8 

Ebben az esetben viszont a „felesleges” szavazatok győztes általi újrahasznosí-

tásáról van szó. A győztes jelölt e kerületben ugyanis már megnyert egy mandátumot 

a pártja számára. Kovács László Imre felveti, ha ez a kerületek többségében így van, 

akkor az összeredmények tekintetében miért is kellene kompenzálni ezt a pártot. 

Kérdés, hogy mit is akarunk elérni a kompenzációval. Erre a válasz az, hogy az 

eredmény arányosítását az összes mandátum, és nem egy kerület szavazatai vonat-

kozásában szeretnénk. Ha az arányosság a cél, akkor csak a veszteseket kell kom-

penzálnunk, hiszen ilyenkor a győztes a pártlistáról kevesebb helyet tudna szerezni, 

mint amennyi rá, illetve a jelöltjére leadott valós szavazatmennyiség.9 

A győzteskompenzáció tehát az egyéni választókerületekben eleve győztes pártot 

az országos listás mandátumkiosztásnál is segíti: erősítve ezzel a magyar választási 

rendszer többségi elemét. A győzteskompenzáció a legerősebb, legtöbb körzetet 

nyerő pártot segíti, ráadásul minél megosztottabb ellenzékkel áll szemben, annál 

jobban, hiszen minden, nem a második helyen végző pártra leadott voks közvetetten 

őt erősíti. A 2014-es választásokon a győzteskompenzáció végül hat mandátumot 

jelentett a Fidesz-KDNP-nek, ami a parlamenti helyek három százaléka – ráadásul e 

hat mandátum nélkül a pártnak nem lett volna kétharmada.10  

A győzteskompenzáció hatásának nagysága ugyanis elsősorban attól függ, 

mekkora a különbség a választáson induló két legerősebb formáció között. Minél 

több szavazattal veri meg a győztes a második helyezettet, annál több töredéksza-

vazatra számíthat. Azaz minél gyengébben szerepel a legerősebb vesztes, annál jobb 

a győztesnek. Minden egyes önállóan elinduló, akár csak néhány százalékot szerző 

párt is csökkenti a legerősebb ellenzéki jelölt támogatottságát, ami így növeli a 

győztes párt előnyét – amely előny töredékszavazatokban nyilvánul meg. Aki a 

szavazatát nem az első vagy második helyen végző jelöltre adja le, a rendszer kö-

vetkeztében tulajdonképpen az első helyezettet (is) támogatja.11 

                                                           
7 L. 1–4 jegyzetek 
8 KOVÁCS László Imre: Még egyszer a kompenzációról, 2011. november 22., 

http://www.valasztasirendszer.hu/?p=1940286, 2014. október 18. 
9 KOVÁCS László Imre: Még egyszer a kompenzációról, 2011. november 22., 

http://www.valasztasirendszer.hu/?p=1940286, 2014. október 18.  
10 Választás ’14. A Republikon Intézet Választási Elemzése. 

http://republikon.hu/media/9504/valasztasok_2014_ri.pdf, 18. o. 
11 REINER Roland: Több induló, erősebb győzteskompenzáció, 

http://republikon.blog.hu/2013/07/23/kulon_gyengebbek, 2014. október 18. 

http://www.valasztasirendszer.hu/?p=1940286
http://www.valasztasirendszer.hu/?p=1940286
http://republikon.hu/media/9504/valasztasok_2014_ri.pdf
http://republikon.blog.hu/2013/07/23/kulon_gyengebbek


150                                                                Hallók Tamás                                                         

 

A győztes jelölt után járó töredékszavazatoknak akkor van valódi hatása, ha van 

olyan párt, amelyik jelentősen nagyobb támogatottsággal bír a többinél, így az 

egyéni választókörzetek nagy többségét meg tudja nyerni. A győzteskompenzáció 

ebben az esetben ezt az aránytalanságot tovább erősíti.12 

A határozat indítványozói kifejtik, hogy a vesztes egyéni jelöltre leadott szava-

zatok kompenzálásának alkotmányos indoka a szavazatok lehetőség szerint azonos 

súlyának elősegítése, hiszen kompenzáció nélkül a vesztes jelöltre leadott szavaza-

tok súlya nulla lenne. Erre viszont azt mondhatjuk, hogy ez félreértés, hiszen ez 

inkább az arányosság követelményét jelenti. Az egyenlőségnek ugyanis a szavaza-

tok leadásakor kell fennállnia. 

Az indítványozók szerint a győzteskompenzáció csak akkor felel meg az Alap-

törvény rendelkezéseinek, ha annak alkotmányos indoka van. Itt kiemelik, hogy a 

győztes jelöltre leadott szavazatok súlya az egy mandátumot szükségképpen meg-

haladja, ez az indok nem szolgálhat a győztes kompenzáció alapjául, hiszen eleve 

felülsúlyozott a győztes jelöltre leadott szavazat. Külföldi példák arra szolgálnak, 

hogy a győztes kompenzációjának alkotmányos indoka lehet a kormányozhatóság, a 

stabil kormánytöbbség elősegítése. Azonban a bevezetett vegyes választási rendszer 

a korábbihoz képest erősebben többségi jellegű, így a kormányozhatóság érdekében 

további korrekcióra nincs elkerülhetetlenül szükség. Szerintük nincs tehát olyan 

alkotmányos indok, amely elkerülhetetlenül szükségessé tenné a szavazatok súlyára 

vonatkozó követelmény – a relatív többségi rendszerelem lényegéből nem követ-

kező – korlátozását. Mindezek miatt ellentétes szerintük ez a rendelkezés az egyenlő 

választójog és az általános egyenlőségi szabály alkotmányos követelményével. 

Egyértelműen megállapíthatjuk, hogy az egyéni választókerületek jellemzően 

torzítanak, a győztest preferálják. Azonban az is szükséges, hogy érvényesüljön 

azok akarata is, akik nem a győztesre szavaznak. Így a parlamentben ezek a véle-

mények is megjelenhetnek. Dezső Márta is rámutat, hogy az országos listák kiegé-

szítő, arányosító funkciójúak.13 Nincs ez másképp a Vjt. 2. esetében sem. 

 

4. A választójog egyenlősége és a kompenzáció 
 

Az indítványozók a választójog egyenlőségével kapcsolatban hivatkoznak a 

809/B/1998. AB-határozatra is. Eszerint két követelménye van a választójog 

egyenlőségének: egyrészt a választójog a választópolgárok szempontjából azonos 

értékű legyen, másrészt a szavazatok lehetőleg azonos súlyúak legyenek egy-egy 

képviselő megválasztásánál. A szavazatok azonos értékét feltétel nélkülinek tartja az 

AB, ami azt jelenti, hogy egyik választópolgár ne adhasson le több szavazatot mint a 

másik. A szavazatok azonos súlya azonban nem abszolutizálható. Indokként itt a 

3/1991. (II. 7.) AB-határozatra utalt vissza a testület: A választójog egyenlősége 

ugyanis nem jelenti és nem jelentheti a választáskor kifejezett politikai akaratok 

                                                           
12 REINER Roland: Több induló, erősebb győzteskompenzáció, 

http://republikon.blog.hu/2013/07/23/kulon_gyengebbek, 2014.október 18. 
13 DEZSŐ Márta: A választási rendszer, in: Alkotmánytan I. (szerk.: Kukorelli István), Osiris, 

Bp., 2007, 226. 

http://republikon.blog.hu/2013/07/23/kulon_gyengebbek
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csorbítatlanul egyenlő érvényesülését. Bár az Alkotmány kinyilvánítja a választójog 

egyenlőségét, az állampolgári politikai akarat képviselők útján való, közvetett ér-

vényesülése természetszerűleg aránytalanságot eredményez. Az állampolgár vala-

mely politikai párt támogatásával vállalja a választás előre pontosan meg nem álla-

pítható következményeit. 

Az indítványozók viszont érdekes következtetést vezetnek le ebből. Szerintük ez 

a kettős követelmény azt zárja ki, hogy egy választópolgár több szavazatot adhasson 

le, mint egy másik választó, „míg a szavazatok lehetőség szerinti arányos súlya azt a 

követelményt támasztja, hogy lehetőség szerint azonos mértékben eredményezzen 

mandátumot minden egyes szavazat.” 

Ez utóbbiról viszont megállapíthatjuk, hogy az csak arányos rendszerben lehet-

séges. Az első esetben valóban arról van szó, hogy senkinek vagyoni, születési, 

származási vagy egyéb társadalmi helyzete szerint se legyen több szavazata mint 

másnak. A másik esetet viszont az indítványozók félreértették. Ez a követelmény 

ugyanis az egyenlő egyéni választókerületekkel kapcsolatos, tehát azzal, hogy a 

lakosság létszáma választókerületenként megközelítőleg azonos legyen. Míg a 

809/B/1998. AB-határozat szövege lehetőleg azonos súlyról ír, az indítványban ez 

már arányos súlyra változik. Az az elv, amire hivatkoznak, miszerint lehetőség 

szerint azonos mértékben eredményezzen mandátumot minden szavazat, pedig nem 

az egyenlőség, hanem az arányosság követelménye. Az arányosságot az Alaptör-

vény nem írja elő, viszont az egyenlőséget igen. 

Az AB határozata szerint a törvényhozónak törekednie kell arra, hogy közel 

azonos számú szavazó döntése eredményezzen mandátumot, és nem lehet a man-

dátumok elosztásának célja az, hogy egyes választói csoportokhoz tartozó szemé-

lyek indokolatlanul hátrányosabb helyzetbe kerüljenek másokhoz képest. Indokként 

itt a 22/2005. (VI. 17.) AB-határozatra hivatkozik: „A választójog egyenlő értékű-

sége azt jelenti, hogy minden választópolgár azonos számú szavazattal rendelkezik, 

és a szavazatszámlálásnál minden szavazat ugyanannyit ér. […] A tartalmi egyen-

lőség szempontjából annak nincs jelentősége, hogy az országgyűlési képvise-

lő-választás során konkrétan hány szavazat eredményez mandátumot. A többségi 

rendszerekben ugyanis a megegyező nagyságú választókerületekben is elkerülhe-

tetlenül eltérő számú szavazat eredményez mandátumot, tekintettel arra, hogy az 

egyes kerületekben eltérhet a versengő jelöltek (pártok) száma és támogatottsága, 

valamint kerületenként különböző a szavazásban ténylegesen részt vevő választó-

polgárok száma. Következésképpen a „lehetőleg azonos súlyú”, illetőleg „a közel 

azonos súlyú” szavazatok követelménye nem vonatkozhat a szavazásban részt vevő 

választópolgárok […] ténylegesen leadott szavazataira és azok egymáshoz való 

viszonyára. A választási részvétel, a választópolgárok aktivitása miatti eltérések és a 

ténylegesen leadott szavazatok megoszlása nincs kihatással az […] egyenlő vá-

lasztójog elvének érvényesülésére”.  

Például ez már akkor is eltér, ha az egyik választókerületben a választási rész-

vétel pl. 60%-os, a másikban pedig 70%-os. Már ekkor nem közel azonos számú 

szavazó szavazata fog mandátumot eredményezni. Ezt még az is befolyásolja, hogy 

hogyan oszlanak meg a szavazatok az egyes jelöltek között.   
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A 3141/2014. (V. 9.) AB-határozat rámutatott, hogy a szavazatok lehetőség 

szerinti azonos súlya tehát az eljárási értelemben vett egyenlőséget valósítja meg: 

lehetőséget teremt arra, hogy egyenlő számú választópolgár döntése eredményezzen 

mandátumot. Erről hasonlóan szólt a 809/B/1998. AB-határozat, ami szerint „[a]z 

egyéni választókerületek eltérő nagysága (választási földrajz), illetőleg az egy 

mandátum megszerzéséhez szükséges konkrét szavazatok száma (választási mate-

matika) miatt a választások után, a választási eredmények ismeretében természete-

sen nem lehet abszolút értelemben vett egyenlőség a szavazatok súlyában”. (ABH 

2000, 783, 784.) Az Alkotmánybíróság ugyanakkor következetes volt abban, hogy 

nem követelte meg a választójog ún. „effektív egyenlőségét”. A választójog 

egyenlősége nem jelenti azt, hogy a választáskor kifejezett politikai akaratok csor-

bítatlanul egyenlően fognak érvényesülni.  

Lévay Miklós alkotmánybíró különvéleményében úgy látja, hogy a választójog 

egyenlősége nyilvánvalóan olyan alapjogi elem, amelyet a jogállami alkotmá-

nyoknak tartalmazniuk kell [Alaptörvény a 2. cikk (1) bek.]. Szélesebb megközelí-

tésben ugyanakkor leszögezhető, hogy a választójog egyenlősége önmagában nem 

jelenti annak biztosítékát, hogy az egyenlő választójog érvényesítésével megtartott 

minden választás demokratikusnak minősülne. A diktatúrákban, tipikusan az ún. 

puha diktatúrákban (késő Kádár-rendszer) abszolút érvényesült a választójog 

egyenlősége, amelynek semmi más funkciója nem volt, mint a politikai értelemben 

teljesen homogén parlament összetételének biztosítása. Ezzel szemben a választójog 

egyenlősége jogállamban, demokratikus berendezkedésben azt biztosítja, hogy 

minden választójogosult azonos módon és mértékben vehessen részt az egymással 

versengő politikai erők megméretésében.  

Erre azt mondhatjuk, hogy az egyenlőség valóban jelenti az azonos módon való 

részvételt, az azonos mértéket viszont nem. A választójog egyenlősége ugyanis azt 

jelenti, hogy mindenkinek azonos értékű és számú a szavazata. Az viszont, hogy 

mindenki akarata azonos mértékben érvényesüljön, már nem az egyenlőség, hanem 

az arányosság követelménye. 

Az AB rámutatott, hogy valamely jelölt vagy jelölő szervezet támogatásával 

valamennyi választópolgár azonosan vállalja a választás előre pontosan nem látható 

következményeit. A választási rendszernek azok a szabályai, amelyek a választó-

polgárok előre pontosan meg nem határozható akaratnyilvánításának eredménye-

képpen vannak hatással a szavazatok egymáshoz viszonyított súlyára, nem az eljá-

rási értelemben vett egyenlőséggel, hanem az ún. „effektív egyenlőséggel” állnak 

összefüggésben. Tipikusan ilyen szabályok a mandátumszerzés rendjét meghatározó 

olyan előírások, amelyek önmagukban véve „semlegesek”, azaz nem hoznak hát-

rányos helyzetbe egyes választói csoportokat. A mandátumszerzés aránytalanságá-

ban rejlő előnyt vagy hátrányt ezek kizárólag a választók döntése nyomán, utólag 

megállapítható módon eredményezhetnek. Így azonban ez a kérdés már nem a 

szabály diszkriminatív voltának, hanem a választási rendszer arányosságának kér-

désévé válik. Ez mindenképp igaz.  

 

 



                                        Az Alkotmánybíróság egy választási határozatából                                   153 

 

5. A töredékszavazatok és a győzteskompenzáció 
 

Az indítványozók szerint a töredékszavazatokkal megszerezhető országos listás 

mandátumoknak az egyik rendeltetése, hogy az egyéni választókerületekben leadott 

szavazatokkal összefüggő kompenzációt valósítsanak meg. Ez a vesztes jelöltekre 

leadott szavazatok súlyát növeli. Azonban a Vjt. 2. szerint a győztes jelöltre is jutnak 

töredékszavazatok. Így a rá leadott szavazatok is nagyobb súllyal érvényesülhetnek, 

mert több mint egy mandátumot (egy egyéni választókerületben elnyert mandátu-

mot) lehet megszerezni velük. Erre viszont azt mondhatjuk, hogy ez tévedés. Nem a 

töredékszavazatokkal szerezték meg az egyéni mandátumot. Ezek a töredékszava-

zatok ugyanis már azon felüli szavazatok, amivel mandátumot szereztek. 

Az AB hangsúlyozta, hogy a törvényhozó által választott, és a Vjt. 2. támadott 

rendelkezésében megjelenő szabályt – amely nem veszteskompenzációnak, hanem 

„győztes-prémiumnak” minősül – az Országgyűlés a széles körű döntési szabadsá-

gával élve fogadta el. A Vjt. 2. 15. § (1) bekezdés b) pontja nem akadályozza az 

indítványozóknak az Alaptörvény XXIII. cikk (1) bekezdésében biztosított azon 

jogát, hogy az országgyűlési képviselők választásán választók, illetőleg választhatók 

legyenek – más választópolgárokhoz és jelöltekhez hasonlóan. Nem minősül to-

vábbá olyan szabálynak sem, amely ne biztosítana a választásokat megelőzően 

egyenlő esélyt a jelöltként indulóknak. 

Az AB hangsúlyozta, hogy a „győztes kompenzáció” jogintézménye történetileg 

létező, és Magyarországon is ismert. Ennek a Vjt.2. szerinti szabályozása a többségi 

és az arányos (listás) választás elemeit úgy vegyíti, hogy a módszer az egyik rend-

szer alkalmazásából sem következik feltétlenül. Az egyéni kerületben a győztes az 

egyetlen mandátumot megszerzi a rá leadott szavazatokkal, vagyis mindazoknak a 

szavazata, akik a győztesre szavaztak, mandátum szerzéséhez vezet. Listán a kom-

penzáció (kiegyenlítés) főszabálya szerint a listára leadott és (ha van) az egyéni 

kerületben mandátum szerzéséhez nem vezető szavazatok számítanak. Az újdonság 

az, hogy az indítvány szerint elvi lehetőség van egynél több mandátum szerzésére az 

egyéni kerületi (vagyis többségi elven működő) szavazattal. A hatályos megoldásból 

ugyanakkor az AB szerint nem következik konkrétan meghatározott számú több-

letmandátum, főleg nem a mandátumok több mint fele. A hatályos megoldás nem a 

választáson relatív többséget szerző jelölő szervezetet támogatja, hanem csupán (ha 

van ilyen) az egyéni választókerületi győztest jelölő szervezetet, amely nem feltét-

lenül azonos a választáson a végeredményt tekintve relatív többséget szerző jelölő 

szervezettel. A hatályos megoldásban csak jelentős számú, a győztesre leadott „tö-

redékszavazat” eredményez mandátumot (feltéve, hogy jelölő szervezet áll a jelölt 

mögött, és ez a szervezet listát is állított). Ha kicsi a különbség az első kettő jelölt 

között a kerületekben – vagyis kevés a prémiumhoz vezető töredékszavazat –, nem 

keletkezik többletmandátum.  

Kérdés, hogy mire gondolhatott az Alkotmánybíróság, amikor történetileg létező 

és Magyarországon ismert intézményként említette a győzteskompenzációt. Ha az 

1947-es prémiumos rendszerre, arra ugyanis nem feltétlenül kellene. Az ugyanis 

semmiképp sem demokratikus rendszer, az arányosság elvével pedig messzemenően 
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ellentétes volt. Igazságtalan módon juttatta többletmandátumhoz a győztes pártlis-

tákat. Az pedig teljesen mindegy a szabály szempontjából, hogy keletkezik-e man-

dátum a prémiumos töredékszavazatokból. Mégpedig azért, mert ez is igazságtalan 

módon jutalmazza a győztest, nem az arányos mandátumkiosztást segíti elő. 

A győzteskonmpenzáció és a szabad választások kérdéskörére is kitért az Al-

kotmánybíróság. Már az 1/2013. (I. 7.) AB-határozatban, az Indokolás [58] bekez-

désében is rámutatott, hogy ritkán lehet önmagában egyetlen választási szabályról 

vagy valamely választójogi jogintézményről megállapítani, hogy az a szabad vá-

lasztást korlátozza-e vagy sem. A választási szabályoknak összességében kell biz-

tosítaniuk, hogy a választók véleményének szabad kifejezését segítsék elő. Az AB 

szerint a Vjt. 2 egészének és a 15. § (1) bekezdés b) pontjának megalkotásával a 

törvényhozó eleget tett a választójog intézményvédelmi oldalából rá háruló azon 

kötelezettségének, hogy a választójog gyakorlását elősegítse és megfelelő garanci-

ákkal védje, továbbá ne gördítsen olyan akadályt a választójog gyakorlása elé, amely 

a választási részvételt alaptörvény-ellenesen korlátozná. 

Lévay Miklós különvéleményében helyesen állapítja meg viszont, hogy valós és 

reális versengés nélkül nincs demokratikus választás, és nincs tartalma a választójog 

egyenlőségének. Ebből következően az adott választójogi rendelkezésnek nem lehet 

más alkotmányossági mércéje, mint az, hogy ellentétes-e a jogállami felfogás sze-

rinti demokratikus választás biztosításának követelményével.   

Ezért nagyon fontos kérdés, hogy a „győztes kompenzációról” szóló törvényi 

rendelkezést az önmagában vett a választójog egyenlősége alapján kell vizsgálni. A 

másik eshetőség, hogy úgy kell vizsgálni, hogy figyelembe kell venni a demokra-

tikus jelleg megőrzésének mindent felülíró követelményét.  

Ebből fakadóan van jelentősége, hogy egy adott szavazat hány és hányféle 

mandátum megszerzésében játszik vagy játszhat közre. A demokratikus választási 

rendszer szerves részét képezi az a követelmény, hogy az arányosság (ha van ilyen 

elem a rendszerben, tehát legalább részben listás) a választási versengés során hát-

rányba kerülő (az egyéni választókerületi mandátumot nem megszerző) jelölt (poli-

tikai erő) érdekében érvényesüljön. Ennek megvalósulási formája az ún. kompen-

zációs lista. Ha a demokratikus jelleg érvényesül, ide csak az egyéni választókerü-

letek vesztes jelöltjeire leadott szavazatok kerülhetnek. Rámutat, hogy a győztest is 

kompenzáló megoldás diszfunkcionális, mert a versengésben előnyösebb helyzetbe 

került politikai erőt, azaz annak egyik jelöltjét relatív vagy abszolút helyzeti előnybe 

juttatja. 

Úgy látja, hogy ha a törvényhozó olyan rendszert alakít ki, amelyikben van 

arányosító elem, nem tekinthet el az erre vonatkozó alkotmányos kötöttségektől és 

követelményektől. A választójog egyenlősége sérül, ha az arányosítás során a 

győztesre leadott szavazatok az egyéni választókerületi mandátumon túlmenően 

további – kompenzációs – mandátumok elnyerését eredményezik, vagyis az ará-

nyosítás önmaga ellentétébe átcsapva a rendszert aránytalanná teszi.   

Ez viszont nem az egyenlőség sérelme, mert ekkor mindenkinek azonos értékű a 

szavazata, és azonos számban is adhatott le szavazatot. Ahogy a különvélemény is 

mondja, ez a rendszert aránytalanná teszi. Tehát ez az arányosság sérelmét jelenti. 
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Mindezek alapján az AB azt állapította meg, hogy a Vjt. 2. 15. § (1) bekezdés b) 

pontjában szereplő rendelkezés sem vizsgálható a választási szabályok összességétől 

elkülönítve; és kompenzációs, arányosító szabályként önmagában nem ütközik az 

Alaptörvény XXIII. cikk (1) bekezdésébe és a XV. cikk (2) bekezdésébe pusztán 

amiatt, mert az egyéni választókerületben mandátumot nem szerző jelöltre leadott 

szavazatok mellett a mandátumot szerző jelöltre leadott a mandátumszerzéshez 

szükséges számon felüli szavazatot is töredékszavazatnak tekinti. Kérdésként vi-

szont feltehetjük, hogy mi ebben a szabályban az arányosító, kompenzációs jellegű. 

Lévay Miklós különvéleményében viszont úgy vélte, meg kellett volna állapítani 

a Vjt. 2. 15. § (1) bekezdés b) pontjának alaptörvény-ellenességét. Rámutatott, hogy 

az Alkotmánybíróság választhatta volna a jövőbeli megsemmisítést, annak hang-

súlyozásával, hogy a jelen döntésnek nincs semmiféle hatása a lezajlott 2014. évi 

általános országgyűlési képviselői választásokra. Emellett azt is megtehette volna, 

hogy ex nunc hatályú döntést hoz, amely a választási eredménynek a megsemmisí-

tett rendelkezés figyelmen kívül hagyásával történő felülvizsgálatát jelentette volna.  

 

Összegzés 
 

Azt láthatjuk, hogy ez a sajátos szabály nem ellentétes az Alaptörvénnyel, és nem 

sérti a választójog egyenlőségét. Mások szerint 14  viszont az Alkotmánybíróság 

elszalasztotta azt a lehetőséget, hogy az egyenlő választójogtól való eltérés pontos 

feltételrendszerét, vagyis másként fogalmazva az egyenlő választójog terrénumát 

meghatározza. Sőt a határozatból arra következtethetünk, hogy bármilyen eltérés 

megengedett, a mögöttes alkotmányos érdek vizsgálatától függetlenül. 

Igazából azt mondhatjuk, hogy a győzteskompenzációval valóban nem sérül a 

választójog egyenlőségének elve. Mindenkinek ugyanis azonos értékű lesz a sza-

vazata, és azonos számú szavazatot is adhat le mindenki. Amely szavazatok ugyanis 

a győzelemhez szükségesek, azok az egyéni választókerületi mandátumhoz számí-

tanak, amelyek ezen felüliek, azok felkerülnek ún. kompenzációs mandátumként az 

országos listára. Tehát senkinek sem számít kétszer a szavazata. Bár az igaz, hogy 

nem tudhatjuk, hogy mely szavazatok számítanak be a mandátumba, s melyek 

mennek fel az országos listára. Ami sérül, az az arányosság elve. Ugyanis ezen elv 

szerint a pártok a rájuk leadott szavazatok arányban részesülnek a mandátumokból. 

Az aránytalanság ellensúlyozását szolgálja a kompenzáció. Azonban itt nincs szó 

aránytalanságról, elveszett szavazatokról, hiszen a győztes már mandátumot szer-

zett. Felvetődik a kérdés, hogy minek kell azt a pártot kompenzálni, amelynek a 

jelöltje mandátumot szerzett. Így a győztes pártra szavazók felül lesznek képviselve 

a parlamentben. Kérdés azonban az, hogy az ilyen kompenzációnak van-e alkot-

mányos indoka, és kell-e ezt vizsgálni. 

Az alkotmányellenesség viszont nem állapítható meg. Az Alaptörvény 2. cikk (1) 

bekezdése tartalmazza a választási alapelveket, tehát a választójog általánosságát, 

egyenlőségét és a szavazás közvetlenségét és titkosságát. Viszont a képviselet ará-
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nyosságát nem tartalmazza. Ahogy az Alkotmánybíróság rámutatott, a jogalkotó 

szabadon dönti el, hogy milyen választási rendszert alakít ki, az arányosság köve-

telménye, főleg annak legtisztább formája leginkább az arányos rendszerek köve-

telménye. Erről az oldalról viszont az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdésében talál-

ható alkotmányos alapelvek sérelme nem állapítható meg, csak az arányosság elvéé. 

Másrészt mivel vegyes rendszer van, amiben a többségi oldal erősebb, az ilyen 

kompenzáció erősen rendszeridegen. Igazságtalanul kompenzálja azt a pártot, 

amelynek jelölje mandátumot szerzett. Viszont formailag az Alaptörvény sérelme 

nem mutatható ki. 

 

 

 

 


