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I. 
BEVEZETES 

A "vitlasztasi oktat6i csomaggal" egy olyan hasznos, akar egyenileg, akar cso
portosan forgathat6, tanulmanyozhat6 es feldolgozhat6 segedanyagot kfva
nunk a nagykorUsag kiiszobiire erkezett, a vitlasztasra erett ifjusag kezebe 
adni, amely ujfajta szemleletevel, a tema tobboldalu megkozelftesevel haszno
san segftheti a tortenelemtanftast es az aUampolgliri ismeretek elsajatftasat, 
valamint a tanarok erre iranyul6 munkajat. 

Az elmult evtizednyi id6ben vegbement jelentOs szemleleti es tudati vitltoza
sok, a tarsadalmi es politikai kornyezet atalakulasai, az azokat mozgat6 erOk 
es az uj tudomanyos felismeresek, a tagabbra nyitott politizitlasi lehet6segek 
es igenyek, a demokratizitl6das folyamatanak kiszelesedese Uj feladatokat es 
kihfvasokat jelentenek tanarnak, diaknak egyarant. 

Az uj tortenelem tankonyvek mara mar jobban, gyorsabban es nyitottabban 
kovetik e vitltozasokat, s ha a nagy folyamatok mozgat6inak bemutatasat el is 
vegzik, a mogottes, a Mtkoznapokhoz jobban kot6d6 esemenyekhez es te
nyekhez termeszetesen nem juthat mar id6 es er6, hely es m6d. Olyan ismere
tek eshetnek fgy ki a lat6korb61, amelyek ugyan akar a Mtkoznapokban - pI. 
a tomegkommunikaci6 legkiilonfelebb csatornrun at - eljuthatnak hozzank, 
de lenyegiik tudatosulasi szintje esetenkent is csak igen alacsony nfv6n mo
zog. A tanul6k kiilonboz6 befogadasi kepessege, eIter6 kepzettsegi foka, a leg
kiilonboz6bb erdekl6desi kore meg a megtanuland6 ismeretanyag atadasa 
eseteben is gondot jelenthet. Egy, a tantervt61 elkiiloniil6 "ismeretszerzesi 
prograril" elfogadasa meg ett61 is tobb bizonytalansaggal jarhat, eredmenyes
seger61 nem is sz61va. 

Hasonl6, vagy temajilban ehhez kozelaIl6 segedanyaggal a tortenelemtanarok 
nem igen talitlkozhattak. Szilmukra is igen fontos, hogy e segedanyag maso
dik reszeben roviden osszefoglalt "vitlasztastortenet"-et egyreszt a tananyag
hoz, masreszt pedig a tanul6ifjusag befogad6keszsegehez igazftsB.k. 

A tartalom es a m6dszer kolcsonhatasanak figyelembe vetelevel, a tanul6k 
kepessegeinek es kepzettsegi fokanak, erdekl6desiiknek megfelel6 m6dszere
ket keU kivruasztani az ismeretanyag lehet6 legjobb iltadasara. Ezt minden 
bizonnyal el6segfti a lenyegeben ugyanazon temakort - a vitlasztasokat - tar
gyal6 segedanyag soksziniisege (olvas6konyv, video- es hangkazetta, f61iaso
rozat) is. 

A tobbfele anyag talan talan fgy alkalmas lehet arra, hogy felkeltse az erdek-
16dest, hogy lekosse a figyelmet, hogy valamelyike netanonitl16 feldolgoz6-
vagy alkot6munkara serkentse a tanul6kat. Ha csupan annyit eriink el vele, 
hogy a leend6 els6 vitlaszt6k koziigyek iranti erdekl6deset felkeltjiik, s feleb
resztjiik, tudatositjuk benniik az eziranyli cselekvOkeszseget, akkor mar nem 
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hiaba aHitottuk ossze a demokraciara neveles nagy programjan beliili anya
gunkat. 

Az anyag feldolgozasara - tiszteletben tartva a legteljesebb tanari szabadsagot 
- a beszelgeto tipusu feldolgozast javasoljuk, az anyag egyes reszeinek onrul6 
hasznruatat, a szoveg- es forraselemzest, a kepanyag megtekinteset, majd a 
megadott - vagy tetsz61eges - kerdesek alapjan az elemzesek es valaszok meg
fogalmazasat. 

Az anyag tematikaja nem igazodik a tortenelem tankonyvekhez, ha csak any
nyiban nem, hogy az elmult mintegy masfel evszazadnyi idaszak vruasztasai
nak tortenetet kronologikus rendben tarja elenk. A segedanyagok szeles ko
reb61 kitetszik, hogy torekedtiink a valasztasok tortenetehez kapcsol6d6 is
meretanyag szemleletes bemutathat6sagahoz: forrast, dokumentumot, kepi
es hanganyagot allitottunk ossze, amelyek esetleg tematikus feldolgozasat a 
temak kore csoportosithat6 kivetitheto f61iaanyag is elosegitheti. 

Bizunk abban, hogy az ehhez sziikseges eszkozhatter - videolejatsz6, magneto
fon, irasvetita - a kiilonboza oktatasi inrezmenyekben mar rendelkezesre all, s 
alkalmazasukkal erthet6bb, szinesebb es sokretUbb lehet az olvas6konyvben 
foglalt tiirtenelmi dokumentum- es forrasanyag feldolgozasa. Ennek eredmenye
kent a tarsadalom jovoje szamara rendkiviil fontos elsa vruasztason az arra erett 
nagykorU ifjusag mar az elsa alkalommal az eddigieknel nagyobb szamban jele
nik meg, es nagyobb aranyban vesz a reszt a mindennapi politizruasban, a de
mokracia ezen igen fontos alapjainak megteremteseben. 

Aszerza 
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II. 
V ruasztasok Magyarorszagon (1848·1994) 

1. A nepkepviselet megteremtese (1848-1874) 

A XIX. szazad nagy eur6pai vaItozasai Magyarorszagon sem maradtak hatas 
nelkUl, sa kibontakoz6 reformkorban kezdada vaItozasok a polgari atalakulas 
fele mutattak. A vaItozasok nem hagyhattak erintetleniil a politikai elet egyik 
legfontosabb szinteret, az orszaggylilest sem. A reformparti es liberaIis ellen
zek elsosorban az un. als6tablan mutatta meg az erejet, kiiziittiik Kossuth 
Lajos, Deak Ferenc, Klauzal Gabor, Ghyczy Kalman es masok jatszottak ve
zeta szerepet. A konzervativ varmegyei iinkormanyzaton is repedesek tamad
tak, s a szamban gyarapod6 liberalis szellemisegli tablabirak es kiivetek az 
erasiida reformpart sorait erositettek. 

Az 1847 -48-ban Pozsonyban iilesezett utols6 reformorszaggylilest elsodortak 
az 1848. evi marciusi forradalmak. Feloszlasaval a feudaIis, a nemesi kivaIt
sagokra epiilo rendi orszaggylilesek kora lejart, s egyre szelesebb kapukat 
tarhattak - a forradalom es a szabadsagharc bukasa ellen ere is - a polgari 
reformoknak, azok kialakul6 intezmenyrendszerenek. 

A modern magyar alkotmanyossag kiindul6pontjanak tekintett, 1848-ban 
szentesitett torvenyek ket cikkelye is foglalkozott az orszaggylilesi kepvisela
valasztasokkal, a koriibbiakhoz kepest mer6ben uj viszonyokat teremtve. A 
IV. cikkely hiirom eves ciklusokat aIlapitott meg a most mar Pestre helyezett 
orszaggylilesnek, s az V. cikkelyben kimondta a vaIaszt6jogosultsag alapveto 
polgari feltetelet, azt, hogy nem a rendiseg, hanem a nepkepviselet alapjan 
vaIasztanak. E tiirveny honositotta meg hazankban az aktiv vaIaszt6jogot, 
megszabta a valaszt6jogosultsag felteteleit, vaIaszt6keriileteket alakitott ki. 
Tovabbi cikkelyekben rendelkeztek az alkotmanyossag vedbastyajanak tekin
tett varmegye ugyancsak nepkepviselet alapjan torteno iitalakitasar61, a me
gyei tisztvalasztasokr61, igaz e kerdeseket mar csak egy kiivetkezenda orsziigy
gyulesen targyalva. 

A lakossiignak alig tiibb mint 6%-a jutott - a kiiliinbOza felteteleknek megfe
lelve - valaszt6joghoz. Az 1848 juniusiiban megtartott vaIasztasokon a 377 
vaIaszt6keriilet egynegyedet mar a varosi polgarsag hOditotta meg. 

Az orszaggylilest - az elsa magyar fliggetlen felelos kormany tagjai es elniike je
lenleteben - 1848. julius 5-en a pesti regi Vigad6 epiileteben nyitotta meg Istvan 
nador. A kepvisel6baz (a regi als6tabla, az als6haz) a Vigad6ban, a felsOhaz a Ma
gyar Nemzeti Muzeum disztermeben iilesezett a forradalmi id6'kben. 

A szabadsiigharc bukasat koveto nyilt abszolutizmus az orszaggylileseket 12 
esztendeig sziineteltette. Ferenc J6zsef csaszar 1861-re hivta ujra ossze az 
orsziiggylilest, a mar emlitett 1848-as tiirvenyek alapjan. A vaIasztasok meg 
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az 1848. evinel is nagyobb erdek16des mellett zajlottak Ie orszagszerte. Az or
szag legkival6bb politikusait felvonultat6 orszaggyliles szinte egesze ellenzeki 
volt, de mar ekkor ket partra szakadt, a Deak ki.iriil kialakult, a csaszarral 
val6 megegyezeshez ki.izelebb all6 un. Felirati es a Teleki Laszl6 ki.iriil csopor
tosult, az 1848-as vivmanyok visszaallitasat a zaszlajara tUzo un. Hatarozati 
partra. A parlament ket haza vegiil is a Deak-i javaslatot tette a magaeva, am 
a csaszar az alkotmanyos nehany h6napot lezarva, az orszaggy(ilest feloszlatta. 

A legki.izelebbi valasztasokat 1865 vegen tartottak meg, s akkor kezdte meg a 
muki.ideset az 1865-68-as orszaggyliles, amelynek idoszaka alatt - a sorra let
reji.ivo parlamenti partok altal is elfogadva - ji.itt letre 1867-ben a kiegyezes es 
koronaztak magyar kirallya Ferenc J6zsefet. Ett61 az orszaggylilest61 iilesezik 
a par lament folyamatosan a mai napig. 

Idoki.izben a ket fo kepvisel6bazi part - Deak Part, Hatarozati (Balki.izep) 
Part - vezetesevel a Mz addigi ideiglenes otthonaib6l 1866 aprilisaban atvo
nult az ujonnan epiilt, Ybl Mikl6s tervezte Sandor F6berceg utcai uj Kepvise
l6bazba (a fels6baz tovabbra is a szomszedos Nemzeti Muzeumban maradt). 
Annak ellen ere, hogy az epiiletet ideiglenesnek szantak, a kepvisel61mek sza
zadunk elejeig otthont adott (rna az Olasz Intezet birtokaban van). 

Feldolgoztisra ajanlott ktrdisek: 

• Melyek voltak a vtilaszt6jogosultslig legfontosabb /eltetelei az 1848-as tihveny , 
szerint? 

• Kik es milyen ar{myban nyertek vtilaszt6jogot? 

• Mikort61 iilesezik /olyamatosan Orszliggyulesiink? 

A /ejezethez kapcsol6d6an ajtinljuk az olvas6konyv I. /ejezet 1. es 6. szemelvenyet j 

[0/1. 1., 6. szemelveny), a /6litik koziil az 1-3. lapot [F/l-3. lap), valamint a : 
"Vtilaszttisok Magyarorszligon 1848-1990" C£mu video/ilm elsa perceit [V/l./1-3. 
perc) 

2. Uj tOrveny - kevesebbjog a szazadfordul6n (1874-1900) 

1874-ig a valasztasokat az 1848. evi V.tc. , valamint egy sor beliigyminiszteri 
rendelet alapjan tartottak. A ki.ivetkezo valasztasi ti.irveny, az 1874. evi 
XXXIII.tc. azonban mar egy sor - a liberalizmus fele mutat6 - jelentos valto
zast hozott, s ez kisebb m6dositasokkal egeszen az elso vilaghaboru vegeig 
alapjaiban megszabta a valasztasok kereteit. A valaszt6k addig sem tulzottan 
magas szamat azonban a vagyoni cenzus szigoritasaval tovabb csi.ikkentette, 
tovabbra is megtartotta a szavazas nyilt voltat, s bevezette a kepviselovalasz
tas megkezdese utani (fel 6ran beliili) jeli.iltallitas lehetoseget. 

Az uj ti.irveny alapjan tartott 1875. evi valasztasokon elsi.ipro gyozelmet ara
tott a Deak-partiak soraib61 alakult Szabadelvli Part, a 413 mandatumb6l 
332-ot megszerezve. A part kormanyzati egyeduralma 1905-ig tartott. 
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Az orszaggyiiles mindket hazat magliba foglal6 orszaghaz felepiteset mar 
1880-ban torveny rendelte el. A tervpruyazaton nyertes Steindl Imre vezete
sevel 1885 es 1904 kozott epiilt fel az orszag legnagyobb kozepiilete. A meg 
nem teljesen kesz epiilet felavatasaraa parlament ket hazanak egyiittes iile
sevel a millenniumi iinnepsegek fenypontjakent keriilt sor 1896. junius 8-!in, 
Ferenc J6zsef megkoronazasanak 29. evfordul6jan. Az els6 rendes iilest 1902 
okt6bereben tartott!ik meg a kepvisel6hazi iilesteremben. Az epiilet ett61 kez
d6d6en az orszaggyiiles otthona. 

A vruasztas kiirasa utan - akkoriban el6tte meg ritkabban - kezd6dott meg a 
vruasztasi kiizdelem, a potenciruis vruaszt6k befolyasolasa es valamilyen m6-
don torten6 megnyerese A mandatumok megszerzeseert vagy megtartasaert 
minden eszkozt bevetettek a partok es a jeloltek. Mivel a valaszt6kat nem 
szerveztek a mai ertelemben vett, vagy azokhoz hasonl6 partokba, csak a va
lasztasi kampanyokra alakultak meg a legkiilonfelebb partok es szervezetek a 
jeloltek tamogatasara. Gyakran maga ajelolt szemelyejelentette maglit a partot. 

A jeloltek gy6zelemre segiteseben komoly szerephez jutottak a helyi propa
gandat szervez6 kortesek, akik a vruaszt6kat a legvrutozatosabb m6dszerekkel 
es eszkozokkel igyekeztek befolyasolni, a szavazatukat a jelolt reszere meg
szerezni. A vruasztasokat megel6z6en a jeloltek bejart!ik valaszt6keriiletiiket 
es - leggyakrabban rudomassal, ingyenlakomaval egybekotott - gyiileseken 
ismertettek sajat ill. partjuk programjat. A helyi hat6sagoknak mar ilyenkor 
m6djukban aJlt a nemkivanatos jeloltek korteskorutjai ele akadalyokat gordi
teni, masokat viszont segiteni, akar "szavazatvasarlas" reven is. 

A szavazas a torveny ertelmeben nyiltan tortent, a szavazatszed6 bizottsag 
el6tt kozsegenkent ill. vruaszt6korzetek szerint jelentek meg az egyik vagy 
masik parti (vagy ezekr61 eppen semmit sem tud6) szavaz6k, akik a bizottsag 
elnoke el6tt hangos el6sz6val neveztek meg azt a jeloltet, akinek a voksukat 
szant!ik. A tobb szavazatot elnyert jelolt lett a keriilet kepvisel6je. Ha azon
ban csak egyetlen jelolt volt a szavazas megkezdeset kovet6 fel 6rrug, akkor az 
egesz vruasztasi procedura elmaradt. Ez volt minden jelolt legnagyobb vagya. 

A mandatumok megszerzeseert folytatott kiizdelemben jelent6s szerephez 
jutott a hatalommal val6 visszaeles, az er6szak, a megvesztegetes s nem a leg
utols6 helyen a penz. A korrupci6 feneketlen melysegei tarultak fel az 1896. 
evi 6szi vruasztasok idejen, amikor is a hatalmon lev6 Banffy-kormany sem
mit61 sem visszariadva biztositotta a kormanyz6part fOlenyes gy6zelmet. A 
durva visszassagok, a csalas ugyan soha nem dontottek el a vruasztasok ered
menyet, de egy-egy, vagy tobb vruaszt6keriiletben hozzajarulhattak els6sor
ban a kormanyparti, de gyakran az ellenzeki jelolt gy6zelmehez, a val6s vi
szonyok megvrutoztatas!ihoz. 

A torvenyek rutal fenntartott vruaszt6jogi cenzus mellett, a sztik vruaszt6jog 
fenntartasaval tovabbra is nyilt szavazassal folytak a vruasztasok. Kossuth 
Lajos mar 1851. evi alkotmanytervezeteben rulast foglalt az rutalanos vruasz
t6jog mellett, s ez lett az egyik f6 programja az 1870-es evekt61 a 48-as es ftig
getlensegi partoknak. A torvenyalkot6k nagy tobbsege azonban a nep na-
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gyobbik Mnyadanak kizarasa mellett volt, a magyar lelekt6l idegennek tar
totta a szavazas titkossagat is, s sorra buktak meg az altalanos es titkos sza
vazast kovetelo programok es tervezetek. 

Feldolgoztisra ajanlott k~rdesek: 

• Milyen cenzusokat (megkiiteseket) tartalmazlak a mult szlizadi vdlaszt6jogi tiir-
venyek? 

• Kik voltak a kortesek, es milyen szerepet jdlszottak a vdlasztasokon? 

• Hogyan zajlott Ie egy adott telepiilesen a szavazas? 

A /ejezethez kapcsol6d6an ajdnljuk: a/II 1., 5. szemelveny; F/l-3. lap; V/L/l-3. 
perc. 

3. Onkormanyzati valasztasok a kiegyezes utan (1867-1900) 

A 48-as torvenyek kiterjesztettek a nepkepviselet elvet az onkormanyzatokra, 
a megval6sitasra azonban a kiegyezest koveto id6'kig varni kellett. EI6bb a 
varmegyei jogallasr61, aztan 1886-ban a kozsegek rendezeser6l sziilettek tor
venyek, amelyek reszletesen szabalyoztak a helyhat6s8.gi (varmegyei, tor
venyhat6sagi varosi es kozsegi) valasztasokat. A varmegye (melynek elen a 
foispan allott) legfontosabb testiilete a torvenyhat6sagi bizottsag lett. Tagjai 
felet valasztottak, masik felet pedig a virilizmus elven a legnagyobb ad6fizeto 
polgarok adtak, kik valasztas nelkiil keriiltek a testiiletekbe. 

A torvenyhatoscigi jogu varas elso embere a polgarmester volt, aki az ugyan
csak feleben virilis polgarokb61 a1l6, valasztott varosi tanacs elen allott. Bu
dapest szekesfOvaros elso polgara a fopolgarmester, elso tisztviseloje pedig a 
torvenyhat6sagi bizottsag altai megvalasztott polgarmester volt. 

A kozigazgatasi hierarchia aljat a kozsegek (rendezett tanacsu yaros, nagy
kozseg, kiskozseg) foglaltak el. Varmegyei feliigyeletiiket a foszolgabir6 latta 
el, legf6bb szerviik a virilizmus elven alapul6 kepviselotestiilet volt, melyben 
igy felereszben a legtobb ad6t fizet6'k foglaltak helyet a valasztott kepviselOk 
mellett. 

A nemesi varmegye onaIl6saganak illuzi6ja erosen elt tovabb az onkormany
zatok szinte minden szintjen, annal is inkabb, mivel az aIlamhatalom 1848-et 
kovetoen mindent elkovetett annak csorbitasa erdekeben. A torvenyekbe 
foglalt kozigazgatasi valtozasok is ezt szolgaltak, a kozigazgatas centralizala
sat, allamositasat. Err6l mar Kossuth is sz61t 1851-es alkotmanytervezeteben, 
amelyben a kozseget iigyei intezeseben szabadnak es fliggetlennek tekintette 
mondvan, hogy: "igazgatasanak szervezese a kozsegi tagok altalanos szavaza
tanak serthetetlen elven alapszik." 

Az onkormanyzatok lenyege azonos volt: a helyi tarsadalom onall6sagat va
lasztott kepviseleti szervei utjan biztositottak, amelyek a legfontosabb iigyek
ben intezkedtek, hataroztak, szabalyokat es rendeleteket alkottak, s azokat 
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sajat szerveik altal vegre is hajtottak. A mult szazad vegenek onkormanyzati 
vitai soran fogalmazta meg lenyegiiket Vazsonyi Vilmos akkori ellenzeki po
litikus: " ... Eros jogokban, gazdag k6telessegekben, ore az Alkotmanynak; is
kolaja a szabadsagnak; hatalmas szellemben es anyagilag; nem egyes oszta
lyok uri jateka, mely kellemes idotoltesiil szolgal; sem konnyli keresetforras, 
mely henyelesert kenyeret ad nekik; szabad es demokratikus szervezet, mely
hez minden kepesitett elem hozzruer ... " 

A mindenkori ellenzek gyakran tUzte zaszlajara az onkormanyzatok korsze
rUsitesenek, onall6saguk kiterjesztesenek a kerdeset, s ez gyakran szerepelt -
kiilonoskeppen a valasztasok alkalmaval - a parlamenti csatarozasok temaja
kent is. Az onkormanyzatisag kerdese - amely alapjaiban erintette a minden
kor adott valaszt6jogi rendszert - szazadunk kozepeig a vitak kereszttUzeben 
alit, hiszen pI. 1945-ig fenntartotta a virilizmus intezmenyet. 

Az onkormanyzati valasztasok soran a helyi testiiletekbe megvalasztott, illet
ve a virilis-listan automatikusan bekeriilt kepviselOk a kozseg, a Yaros, a 
varmegye hazaban kepviseltek valaszt6ikat. Az orszaggyfilesi valasztasok so
ran megvalasztott kepviselOk az orszaggyliles kepvisel6bazaban tettek - va
lasztasi igereteiknek ilyen vagy olyan mertekben megfeleloen - ugyanezt. 

Feldolgozasra ajanlott kirdisek: 

• Mit neveziink 6nkormanyzatoknak? 

• Mi volt a virilizmus intezmbzye? 

• Mi volt a szerejJe es jelentosege a valaszt6i nevjegyzeknek? 

A/ejezethez kapcso16d6an ajanljuk: O/Ill. 4. es 7. szemelvbzy; F/5. lap 

4. Reformtorekvesek - hare az altalcinos, egyenl{f es titkos valaszt6-
jogert (1900-1919) 

A valasztasrajogosultak szuk kore miatt (pI. az 1881-ben valasztasrajogosult 
821241 fo az orszag lakossaganak 6%-at adta, de az 19~4. evben osszeirt 
1 272 755 valasztasra jogosult allampolgar is az orszag lakossaganak csak 
6,8%-at kepviselte) az 1880-as evek masodik felet61 egyre gyakoribbakka val
tak az altalanos, egyenlo es titkos valaszt6jogot kovetelo mozgalmak, ame
lyeknek ereje es nagysaga a szazadfordul6t kovetoen tovabb novekedett. Leg
f6bb kepviseloi a kiilonbozo munkaspartok, a radikalisabb parasztpartok es a 
varosi polgarsag mozgalmai es partjai voltak. A szazadunk elejen to!llegesse 
val6 szocialdemokrata mozgalom egyik fo feladatanak tartotta az elavult es 
igazsagtalan valaszt6jog gyokeres reformjat. Agitaci6juk es akci6ik elsosorban 
a fovarosban nagy tomegeket mozgatott meg. 

A reform elodazasa kormanyzati valsagot is okozott, ami tovabb erositette a 
szocialdemokrata es az ellenzeki partok valaszt6jogi harcat. Eredmenyekent 
tobb valaszt6jogi tervezet es javaslat latott napvilagot, sot 1913-ban uj valasz-
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t6jogi torvenyt is elfogadtak. Ez ugyan alig novelte a vruasztasra jogosultak 
koret, de lehetove tette, hogy a vruaszt6k a fovarosban es a torvenyhat6sagi 
jog{! varosokban titkosan szavazhassanak. E torveny szerint azonban az elso 
vihigM.boru kitOrese miatt vruasztasokra mar nem kemlhetett sor, s az elozo
ekben megvruasztott kepviselOk mandatumat meghosszabbltottak. 

Az rutalanos, egyenlo es titkos vruaszt6jogert folytatott kiizdelem - most mar 
a polgari es demokrata partok radikruisaival is karoltve - tovabb folytat6dott, 
sot az 1917-ben megalakult Demokratikus Vruaszt6jogi Blokk tevekenysege
nek koszonhetoen az elso viJaghaboru vegen fel is erosOdott. 1917-ben a kor
many a vruaszt6jog elharcosat, Vazsonyi Vilmost - az eddigi egyetJen - vruasz
t6jogi (tarca nelkiili) miniszterre nevezte ki. Az 1918 szeptembereben elfoga
dott valasztasi torveny minden korabbinru demokratikusabb volt. A vruasz
tasra jogosultak korenek jelentos szelesitesevel mintegy masfel milJi6val no
velte a valaszt6k szamat. E torveny szerint sem tOrtentek azonban vruaszta
sok, mivel a politikai esemenyek gyors vrutozasa kovetkezteben mindossze 
neMny hetig volt ervenyben. 

Az Osztrak-Magyar Monarchia osszeomlasa a polgari rulamhatalom legf6bb es 
legfontosabb intezmenyeinek a megszuneset eredmenyezte. 1918 novembereben 
el6bb a kepvisel6baz, majd a fOrendihaz is kimondta feloszlasat. A hatalomra ke
mIt Karolyi-kormany rutal megalkotott 1918. evi 1. neptorveny ertelmeben szava
zathoz jutott Magyarorszag minden, barmely hazai elo nyelven irni es olvasni 
tud6 21. eletevet bet61t6tt ferfi es 24. evet bet61tOtt no. E tOrveny mondta ki na
lunk eloszor a nOi vruaszt6i es vruaszthatOsagi jogosultsagot. 

A kilrt rutalanos es minden megkotOttsegt61 mentes titkos vruasztOjogon alapul6 
nemzetgylilesi vruasztasokat mar a tanacskoztarsasag alatt bonyolitottak Ie. Ek
kor minden 18. eletevet betOlt6tt ferfi es no az urnakhoz jarulhatott, amikor is 
Budapesten es a varosokban, valamint a kozsegek jelentos hanyadaban titkos 
szavazas soran vruasztottak meg a helyi tanacsokat. A fels6bb tanacsokat - igy az 
orszaggylilest helyettesitO Tanacsok Orszagos Gylileset is - a szovjet minta sze
rinti kozvetett uton, delegaJassal "villasztottak" meg. A kommiin bukasa utan a 
parlamentaris viszonyok miel6bbi folytatasa es az alkotmanyosslig visszaaJlitasa 
erdekeben rendeletileg egykamaras nemzetgylilest hoztak letre, amely a villaszt6-
jogot iJletoen alapveto villtozasokat nem eszkozolt, ha csak annyiban nem, hogy 
glitjat kepezte mindennemu atalakitasnak. 

Feldolgozasra ajdnlott k~rdtsek: 

• Melyek voltak a vaiaszt6jogert jolytatott kiizdelem legfontosabb kovetetesei? 

• Miben rejlett az 1918-as valasztasi torveny demokratikus jellege? 

• Mi jellemezte a tanacskoztarsastig alaUi valasztasokat? 

A jejezethez kapcsol6d6an ajanljuk: O/IV. 2., 6. es 12. szemelveny; F/6. lap; 
V/l./4-7. perc) 
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5. Vtilaszt6jog a ket viltightiboru kOzOtt (1920-1944) 

Az 1922-es valasztojogi rendelet szinte mindenben visszalepest jelentett az 
1918-as tiirvenyhez kepest. Tiibbek kiiziitt ujolag bevezette a valasztojogi cen· 
zust, s a n6k valasztojogat 30 eyre emelte. A valasztoijogosultsaghoz hason
loan a kepvisel6jeliiltseget is sulyos feltetelekhez kiitiitte. Budapesten es a 
tiirvenyhatosBgi jogU varosokban megtartotta ugyan a titkos szavazast, a f6-
varosi· es kiirnyeki valasztokeriiletekben pedig bevezette az un. lajstromos-, 
vagy ajanlasi rendszert. E szerint a keriiletekben legalabb 1500, egyeni va
lasztokeriiletekben pedig 500 valasztopolgar altal alairt ajanlasra kellett szert 
tennie a kepvisel6valasztason indulni kivano jeliiltnek. A tiibbi varosokban es 
a falvakban visszaallitottak a valasztasi-szavazasi altalanos tiibbsegi elven 
nyugvo nyilt szavazasi modot. 

Az els6 vilaghaborut szamunkra lezaro trianoni bekeszerz6des ertelmeben 
harmadara zsugorodott orszag politikai es gazdasBgi konszolidacioja idejen 
sziiletett az addig rendeletekkel szabalyozott valasztojogi kerdeseket reszlete
sen es kimerit6en targyalo, de az el6z6 rendeletnel tiibbet es ujabbat alig ado 
1925. evi uj valasztojogi tiirveny. Az ajanlasi rendszer altalanossa tetelevel a 
valasztoknak modjuk nyilott a hivatalos jeliilteken kiviil mas jeliilteket is alli
tani. Az ajanlasi ivek azonban szamos visszaeles forrasava lettek. A tiirveny 
szerint harom kepvisel6valasztast is tartottak, elobb 1926. decembereben, 
majd 1931. juniusaban es 1935. marcius-aprilis fordulojan. 

1926-ban ujjaszerveztek az orszaggyliles fels{[}uizdt, els6sorban a tiirteneti 
multra p.ivatkozva, de arra is, hogy az esetleges politikai bizonytalansagokat 
ellensulyozhassa. Tagsagat meltosag vagy hivatal, valasztas es kinevezes ut
jan allitottak iissze. 

A helyi kepviseleti rendszeren lenyeges valtozasok hosszu ideig nem tiirten
tek, s az els6 vilaghaborut kiivet6en eltiiriilt virilizmust - a f6varos kivetelevel 
- is visszaallitottak. Az iinkormanyzatisag kereteit mindinkabb sziikiteni ki
vane kormanypolitika celjait szolgalta a tiirvenyhatosagok szervezetet es ha
taskiiret szabalyozo 1929-es tiirveny. A valasztojogot a szegenyebb nepretegek 
iranyaba tovabb sziikitette, meg az orszaggyiilesi kepvisel6valasztasi joghoz 
kepest is. A szavazas itt is nyilt maradt. 

A kiivetkez6, az 1938. evi valasztasi tiirveny a valasztoi jogosultsagot megle
het6sen reszletesen szabalyozta, s ezen beliil is elter6en a lajstromos es az 
egyeni valasztokeriiletekben. A tiirveny a kepvisel6k szamat 245-r61 260-ra 
emelte, ebbol 135-iit egyeni, 125-iit pedig lajstromos valasztokeriiletben kel
lett megvalasztani. A szavazas titkossa es a tiirvenyben meghatarozottak ki
vetelevel minden valasztopolgar szamara kiitelez6ve valt. 

Az 1939-es valasztasokat kiivet6en uj valasztasra a masodik vilaghaboru kitii
rese, majd Magyarorszag hadbalepese kiivetkezteben mar nem keriilt sor, s 
1944-ben a kepvisel6k mandatumat egy evvel meghosszabbitottak. Ez ev no
vembereben iilesezett utoljara az orszaggyiiles a f6varosban. A kepvisel6k egy 
resze kiivette Sopronba a dicstelen Szalasi-kormanyt, s a december masodik 
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fell~t61 pedig a Debrecenben iill~sez6 Ideiglenes Nemzetgyiiles mar egy uj kor
szak nyitanyat jelentette. 

Feldolgozdsra ajanlott k~rcUsek: 

• Melyek voltak (J2, 1920-as evek vtilasztlisi toroenyeinek legfontosabb vtiltozdsai? 

• H ogyan alakultak a vtilasztlisok a II. viliJghtiborU idoszaka alatt? 

A jejezethez kapcsolOd6an ajtinljuk: O/V. 4., 10. es 18. szemelveny; F/l-3. lap; 
V/l./7-1O. perc 

6. Koalici6s idffszakb6l az egypartrendszerbe (1944-1960) 

Az un. koalici6s id6szak els6 valasztasa harom reszletben zajlott Ie. El6szor 
1944. december 13-20. kozott a keleti orsz!igresz 45 helysegenek valaszt6i 
nagygyiileseken kOzfelkialtcissal nyHtan valasztotta meg az Ideiglenes Nem
zetgyiiles 230 kepvisel6jet. A masodik menet a f6varosba tortent atkoltozest 
kovetOen zajlott Ie 1945. aprilis 2-an, amikor is 108 kepvisel6t valasztottak 
meg, majd junius 24-en a dunantuli kepviselOket is megvalasztott!ik. Ez 
ut6bbi 160 rovel kiegesziilve a parlamentben minden idOk legtobb kepvisel6je, 
elvileg 498 f6 foglalhatott helyet. A baloldali partok tulsulya ervenyesiilt, a 
politikai kiizdelmek a Fiiggetlensegi Nepfront ket p6lusa kozott zajlottak Ie. A 
kormanyzas ideiglenes jelleget is lezar6, a politikai er6viszonyokat a parla
mentarizmus teren tiszt!iz6 1945. november 4-ei valasztasokon a Fiiggetlen 
Kisgazdapart egyertelmu gy6zelme ellen ere a polgari ellenzek a kommunista 
parttal szemben fokozatosan elveszitette az onall6 politizalas lehetoseget. 

Az 1945-os valasztas volt az els6, amelyik egyetlen napon zajlott Ie. Uj valasz
tasi torveny szabalyozta, amely megval6sitotta az altalanos, egyenl6 es titkos 
valaszt6jogot, negy eves ciklust allapitott meg, s nemzetkozi mercevel merve 
is demokratikusnak volt min6sithet6. 

A kielez6d6 partkiizdelmek soran feliilkereked6 es a Kisgazdapart hatalmat 
minden eszkozzel visszaszoritani igyekvo Kommunista Part altal kieroszakolt 
id6 el6tti valasztasokra mar 1947-ben sor keriilt. A polgari ellenzek korlatok 
koze torten6 szoritasat celozta a valaszt6k es valaszthat6k korenek tendenci-
6zus szukitese, az 1945-ben mar bevezetett ajanlasi rendszer es a kotott lajst
romu szavazas fenntartasa. A Kommunista Part - az un. kekddultikkal tor
tent csalasok segitsegevel is - a parlament leger6sebb part java valt, s a de
mokratikus m6dszereket me1l6zve rovidesen felszamolta az ellenzeki parto
kat, de meg koalici6s partnerei neki nem tetsz6 ,jobboldalat" is. (Az 1947-es 
valasztasi torveny lehet6ve tette, hogy a valasztasi nevjegyzekbe felvett, de 
valamilyen oknal fogva eppen tavol lev6'k a tart6zkodasi helyiikon szavazhas
sanak. Ok valaszt6jogosults!igukat a nevjegyzeki kivonattal - amit vilagoskek 
cedulara nyomtattak - igazolt!ik. Ez lehet6seget adott a tobb helyen torteno 
szavazasra.) 
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A tObbpart-rendszer megsziintetese es a szovjet mintaju aIlamberendezkedes 
kiepitese egyik alapvet6lepesekent egyesiilt 1948 nyaran a ket IDunkaspart, s 
a megalakult Magyar DoIgoz6k Partja (MDP) mar az Uj er6viszonyokat tiik
riizte. A tiibbpartrendszer es a koalici6s kormanyzas veget ert, s vele egyiitt 
jart Ie az ideje a kiitiitt lajstromu, a valaszt6keriiletek szerin ti vaIasztasoknak 
is. Az 1949 elejen megalakult Magyar Fiiggetlensegi Nepfront - amelyet a 
szetvert partok es maradvanyaik gyiijtOhelyeve tettek - feladata lett az egy
partrendszer keretei kiiziitti vaIasztasok lebonyolitasa. Ez siirget6ve is vaIt, 
mivel a gyiikeresen atalakult politikai legkiirben az MDP szinte akarata sze
rint tudta megvaItoztatni a vaIasztasi tiirvenyt es ket .evvel a negyeves ciklus 
lejarta el6tt ismet orszaggyiilesi valasztasokat tarthattak. 

Az 1949. majus 15-en megejtett vaIasztasokon a nepfrontos programmal kii
ziis listan indult koalici6s partok - minden korabbinaI nagyobb szavaz6i resz
vetellel - a szavazatok tiibb, mint 96%-at szereztek meg (a megvaIasztott 
kepvisel6k 71 %-a az uj part soraib61 keriilt ki). Az igen magas reszveteli 
aranyban szerepet jatszott a korabbiakat feliilmul6 merteku vaIasztasi agita
ci6 mellett az erkiilcsi nyomas es nem utols6 sorban az adminisztrativ eszkii
ziik alkalmazasa is. A nepkiiztarsasagot kikiaIt6 parlament tiirvenybe iktatta 
az uj alkotmanyt. Ennek egyik fejezete foglalkozott a vaIasztasok kerdeseivel, 
riigzitette annak alapelveit (aItalanossag, egyenl6seg, kiizvetlenseg es titkos
sag), valamint el6sziir mondta ki, hogy valamennyi valaszt6jogosult vaIaszt
hat6 is egyben. 

A helyi - kiizsegi, varosi es teriileti (megyei) - iinkormanyzatok a korabbi 
nemzeti bizottsagokhoz hasonl6an partparitasos alapon mukiidtek. A kiizpon
tosit6 aIlamhatalom szovjet mintara szervezte at a korabbi auton6m iinkor
nianyzilti szerveket, amelyet az 1950-ben megalkotott els6 tanacstiirvennyel 
hajtottak vegre. A helyi es teriileti tanacsok - kiizsegi, varosi, jarasi, megyei -
valasztasa zart listas rendszerben egyetlen napon, 1950. okt6ber 22-en zajlott 
Ie. A negy evvel kes6bbi masodik tanacstiirveny az egyeni vaIaszt6keriileti 
rendszert vezette be, amely szerint azonban egy vaIaszt6keriiletben csak 
egyetlen jeliilt aIlitasara nyilott lehet6seg. 

Az 1953-ban esedekes valasztasokat megel6z6en m6dositasra keriilt a hata
lyos vaIasztasi tiirveny, amely az alkotmanyban nyitottan hagyott kerdeseket 
is erintette. Lenyegi vaItozaskent a 18. eletev betiiltesehez kiitiitte a vaIaszt6i 
jogosultsagot. A kizar6 okokat is jelent6sen csiikkentette a tiirveny, s csak a 
szabadsagvesztesiiket tOlt6'k, a kiiziigyekt61 eltiltottak, a rend6ri 6rizetben 
lev6'k ill. feliigyelet alatt aIl6k es az elmebetegek nem rendelkeztek szavazati 
joggal. Az el6z6ekhez kepest erdemi vaItozast jelentett, hogy a kepvisel6'ket 
ezt kiivet6en nem a partokjeliiltek a listara, ezt a feladatot a vaIaszt6poigarok 
jeliil6gyiileseinek kellett megoldani. 

A vaIasztasi lajstromok iisszeaIlitasat a megfelel6 szintU nepfront szervek ve
geztek, a vaIasztasok lebonyolitasa a kiiliinfele tarsadalmi szervezetek bevo
nasaval a tanacsi apparatusra harult. Az 1953. majus 17-en lezajlott orszagy
gyiilesi vaIasztasokon a szavaz6k 98,2%-a a nepfront jeliiltjeire voksolt. Va-
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lasztasokr6l mar nem igen volt ertelme beszelni, az adott belpolitikai legkiir
ben a kiils6segekkel er6teljesen e16 szavazasi cerem6nia kiitelez6ve vrut, olyan 
egyszeri vasarnapi programma, ahol mindenkinek elnie kellett a tiirveny biz
tositottajogaval. 1954-t61 a vruasztasok lebonyolitasaban a Hazafias Nepfront 
jatszotta a f6 szerepet, termeszetesen a mindenkori p8rtszempontok mara
dektalan figyelembe vetelevel es vegrehajtasaval. 

A tanacsi vruasztasokr6l kiiliin t6rvenyt alkottak 1954-ben, de annak alapel
vei minden ben megegyeztek az orszaggyi.i!esi vruasztasokkal. Bevezetesre ke
riilt az egyeni vruaszt6keriileti rendszer, de vruaszt6keriiletenkent itt is csak 
egyetlen je16lt rulitasara nyilott lehet6seg. 

Az orszaggyliles megbizat!isa 1957-ben j8rt volna Ie, de az 1956-os forradalmi 
esemenyek kiivetkezteben a kepviselOk mandatumat egy evvel meghosszabbitot
Wk. Az 1958-ban megaikotott uj vruasztasi tiirveny rendelkezett arr6l, hogy ezt 
kiivet6en egyiittesen, iisszevontan es egyetien napon keriil sor az orszaggylilesi 
kepviselOk es a tanacstagok megvruasztasara (1970-ben bontotWk szet a kepvise-
16k es a tanacstagok egyiittes vruasztasat). Az egyiittes vaJasztas bizonyos kett6s
seget is takart, mivel a tanacstagokat egyeni vaJaszt6keriiletben, az orszaggylilesi 
kepviselOket pedig z8rt listan kellett megvaJasztani. 

A vruasztasok lebonyolitasa soran egyre jelent6sebb - bar az esetek nagy 
tiibbsegeben nyilvanva16an formruis - szerephez jutottak a je16l6gylilesek, 
kiil6niiskeppen att6l kezd6d6en, hogy a jeliiles joga kizar6lag a szavaz6 aIlam
polgaroke lett. 

Feldolgozasra ajanlott ktrdisek: 

• Hogyan zajlottak Ie es melyek voltak a leg(ontosabb elemei, ltpesei az ldeiglenes 
NemzetgyUlesi vtilasztasoknak? 

• Mi volt az ugynevezett "kekddula" es mire haszntilttik fell 

• A kialakul6 egyptirtrendszer hogyan torz{totta el a vtilaszt6jogi tOrvtnyeket? 

• Melyek voltak a Ntpfront vezette vtilasztasok leg(ontosabb jellemzoi? 

A fejezethez kapcsol6d6an ajtinljuk: O/VI. 4., 5., 9. es 13. szemelveny; F18. lap; 
VIl./10-15. perc 

7. Vtilaszt6jogi reform: tobbesjelOles - pluralizmus nelkiil 
(1960-1989) 

Ket vruasztast kiivetOen 1966-ban egysegesitettek a rendszert annyiban, hogy 
ezt kiivet6en - a lajstromos vruasztas helyett - az orszaggylilesi kepvisel6k 
vruasztasaban is bevezettek az egyeni vruaszt6keriileteket, s reszletesen sza
bruyoztak a vruaszt6i nevjegyzek, a vruaszt6i keriiletek, a jeliiles, a vruasztas 
es a p6tvruasztas kerdeskiireit es eljarasait. A tiirveny rutallehet6ve tett tobbes 
jeliilessel az 1967-es vruasztasokon a 349 mandatum elnyereseert meg csak 
kilenc alkalommal eltek (igaz mindig az els6 helyen szerep16 jeliiltek nyertek), 
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de 1971-ben mar 49 kettosjeliiles tiirtent. A kiizeleti megmerettetesnek, a lat
szatpluralizmusnak e valtozatatkevesen vallaltak, s 1980-ra helyreaIlt a 
"rend": csupan 15 helyen eltek a kettos jeliiltaIlitas lehetosegevel. Az egypart
rendszer keretei kiiziitt a szavazas jellege es tetje alig vaItozhatott meg. 

A korabbiakhoz kepest ujat jelentett az 1983-as vaIasztasi tiirveny elOkeszite
seIiek m6dja, mivel annak tiirvenytervezetet - ha erdemben.riivid idore is, de 
- a nepfront bizottsagok altal szervezett un. iissznepi vitara bocsatottak. A 
tiirvenyben a szandek szerint lepesek tiirtentek a nepkepviselet szelesitesere 
es hatekonyabba tetelere, a vaIasztasok el6'keszitesenek es lebonyolitasanak 
egyszerusitesere. 

Az 1985. evi valasztasokkor uj elemeket, ujraszabaIyozasokat alig alkalmaz
tak amellett, hogy a valaszt6jog ujraszabaIyozasanak szellemeben, mintegy uj 
elemkent kiitelezove valt (az addigi lehetoseg) a kettos es a tiibbes jeliiles .. A 
parlamenten beliili erdekkepviselet biztositasa erdekeben 35 fos orszagos lis
tathatarozott meg a tiirveny, s ismet bevezettek a p6tkepviseloi, p6ttanacs
tagi intezmenyt. VaItoztattak a valaszt6keriiletek beosztasan is, s lehetove 
tettek a lak6helyiikt61 tavol tart6zkod6k szavazasi lehetoseget. 

Az igazi uj szint a kettos - ill. tiibbes - jeliiles bevezetese jelentette, 294 va
laszt6keriiletben kettos, 58-ban pedig tiibbes jeliiles tiirtent a jeliilogylilese
ken. Az orszaggylilesi kepviselOk szama - a 35-iis orszagos listan szerepl6'kkel 
egyiitt - 386-ra niivekedett. 

Az 1985-ben megvaIasztott orszaggyliles kes6bbi tevekenysege hozzajarult a 
politikai pluralizmus ujjaeledesehez, majd ternyeresehez. J611ehet a kepvise
l6'k visszahivasanak lehetosege mar 1983-t6l lehetove valt, elosziir megis a 
tiibbpartrendszer csirai kialakulasakor eltek vele. Az 1989 nyaran lefolytatott 
kepviseloi p6tvalasztasokon mar tiibb part jeliiltje kiizdiitt egy-egy parlamenti 
helyert, s ezeket rendre vagy a fUggetlen jeliiltek, vagy pedig a kiiziis jeliilteket 
allit6 ellenzeki p6.rtok nyertek el. 

Feldolgoztisra ajanlott k~rdesek: 

• Hogyan m6dosult, vdltozott a valasztasi rendszer az 1970-BO-as evek /olyaman? 

• Mi volt a kettos - illetve tobbes - jeWlis tenyege? 

A/ejezethez kapcsol6d6an ajlinljuk: G/VII. 4. is ZO. szemelv~ny; FIB. lap; VIl./15-
lB. perc) 

8. Uj valaszt6jogi tOrveny - rendszervaltozas (1989-1994) 

A fokozatosan kialakul6 tiibbpartrendszer keretei kiiziitt folytatott tiibboldalu 
targyalasokon megallapodas sziiletett az un. sarkalatos tiirvenyekr61, amelyek 
alapjan a parlament tiibbek kiiziitt az orszaggylilesi kepviselOk vaIasztasar6l 
sz6l6 uj tiirvenyt elfogadta. A demokratikus elveken felepiilo 19B9. evi XXXIV. 
torveny a politikai pluralizmus keretei kiiziitt biztositotta a szabad vaIaszta-
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sok feltetelrendszeret, rendelkezett a viilasztasok valarnennyi reszletkerdese
rill, megteremtve ill. megerasitve ezzel a tiirvenyesseg es a tisztasag garancia
it. Oniil6 fejezetben riigzitette a viilasztasok legfontosabb alapelveit: a viilasz
t6jog iiltalanossagat es egyenlaseget, a szavazas kiizvetlenseget es titkossagat. 

Ennek szellemeben zajlottak Ie 1990 tavaszan a tiibbpB.rtrendszeren alapul6 
valasztasok Magyarorszagon. A marcius 25-en megtartott elsa viilasztasi for
dul6n a korabban megszokott kiizel 100%-os reszveteli arany helyett a viilasz
tasra jogosultak 65,8%-a jarult az urnakhoz. Az aprilis 7-en megtartott ma
sodik viilasztasi fordul6n 45,4%-os volt a reszveteli arany. A viilasztasokon -
tiibb mint negy evtized utan - az iillarnparttal szembeni ellenzeki erak keriil
tek ki gyaztesen. A bekes titon vegbement rendszerviiltozasban igenkomoly 
szerep jutott az tij viilaszt6jogi tiirvenyeknek es az ehhez kapcsol6d6 jogszaba
Iyoknak. A viilaszt6polgarok akaratab61 es diintese alapjan jiitt Itere a tiibb
parti parlarnent es jiittek letre a demokratikus helyi iinkormanyzatok. 

A kiivetkeza, 1994-es orszaggylilesi kepviselaviilasztasokat a tiibbsziir m6dosi
tott, de a lenyeget alapvetaen megtart6 1989-es viilaszt6jogi tiirveny keretei 
kiiziitt tartottak meg. Igy viiltozatlanul maradt a rendszer vegyes jellege; az 
egyeni es listas viilasztas (176 egyeni viilaszt6keriiletb61, 210 pedig listan -
ebbill 152 a teriileti listan, 58 pedig az orszagoson - szerezhetett man datu
mot), s a viilasztasok is ket fordul6ban zajlottak Ie (majus 8-an es 29-en). 
Mindket fordul6ban nehany szazalekkal tiibben mentek el szavazni, mint a 
rendszerviiltast eredmenyeza 1990. evi alkalmaval, jelezve ezzel is a tenyt, 
hogy az viilaszt6polgarok felismertek a viilasztasok megniivekedett fontossa
gat es tetjet. 

Feldolgozasra ajanlott kt"disek: 

• Hogyan beJolyasolta a politikai berendezkedes a valasztasi rendszert? 

• Miben segitette a politikai pluralizmus kialakulasat a valasztilsi rendszer es 
atalakulasa? 

A Jejezethez kapcsol6dOan aj(znljuk O/VIII. 1., 3. es 8. szemelveny; F/Z es 9-12. 
lap; V/l./18-20. perc, tovabM "Az orsztiggyulesi valasztilsok rendszere" cimu 
vide6Jilmet, valamint annak ket ona1l6 reszet: "A valasztasi rendszerek alkotmany
jogi es torteneti kerdesei ': es az "OrsztiggyUlesi valasztilsok a gyakorlatban ". 
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III. 
Fiiggeh~k 

1. MagyarorszUg kormanyai es az orszUggyulesi kepviseUfvalasztasok 
(1848-1994) 

A vruasztiis idopontja 

1848. junius 

A kormiinyok idorendben 

1848. III. 17.'-1848. X. 2. Batthyany-kormany. 

1849. V. 2.-1849. VIII. 11. 

1861. marcius 1.-aprilis 7. 

1865. november 10.- 1867. II. 20.-1871. Xl. 14. 
december 11. 

1869. marcius 9.-aprilis 13. 1871. Xl. 14.-1872. XII. 5. 

1872. junius 12.-julius 9. 1872. XII. 5.-1874. III. 21. 

1874. III. 21.-1875. III. 2. 

1875. III. 2.-1875. X. 20. 

1875. julius 1.-augusztus 18. 1875. X. 20.-1890. III. 15. 

1878. augusztus 5 -14. 

1881. junius 24.-julius 3. 

1884. junius 13-22. 

Szemere-kormany 

Andrassy-kormany 

L6nyay-kormany 

Szlavy-kormany 

Bitt6-kormany 

Wenckheim-kormany 

Tisza Kalman kormanya . 

1887. junius 17.-julius 26. 1890. III. 15.-1892. Xl. 19. Szapary-kormany 

1892. januar 29.-februar 3. 1892. Xl. 19. -1895.1. 15. . Wekerle elsakormanya 

1895. I. 15.-1899. II. 26. . Banffy-kormany 

1896. okt6ber 29.-november 4. 1899. II. 26.-1903. VI. 27. 

1901. okt6ber 2-9. 1903. VI. 27.-1903. Xl. 3. 

Szell-kormany 

Khuen-Hedervary elsa 
kormanya 

1905. januar 26.-februar 4. 

1906. aprilis 29.-majus 8. 

1910. junius 1-10. 

1903. Xl. 3.-1905. VI. 18. 

1905. VI. 18.-1906. IV. 8. 

1906. IV. 8.-1910. I. 17. 

1910. I. 17.-1912. IV. 22. 

1912. IV. 22.-1913. VI. 10. 

Tisza Istvan elsa kormanya 

Fejervary-kormany 

Wekerle masodik kormanya 

Khuen-Hedervary masodik 
kormanya 

Lukacs-kormany 

1913. VI. 10.-1917. VI. 15. Tisza Istvan masodik korma- . 
nya 

1917. VI. 15.-1917. VIII. 23. Esterhazy-kormany 
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A vruasztas idopontja 

1919. aprilis 7-10. 

1920. januar 25-26. 

1922. majus 28.-junius 18. 

1926. december 14-15. 

1931. junius 28-30. 

Fuggetek 

A konnanyok idorendben 

1917. VIII. 23.-,1918. X. 31. Wekerle harmadik kormanya 

1918. X. 31.-1919. I. 19. Kiirolyi Mihaly kormiinya 

1919. I. 19.-1919. III. 21. 

1919. III. 21.-1919. VIII. 1. 

1919. VIII. 1.-1919. VIII. 6. 

1919. VIII.7.-1919. VIII. 15. 

1919. VIII. 15.-1919. XI. 24. 

1919. XI. 24.-1920. III. 15. 

1920. III. 15.-1920. VII. 19. 

1920. VII. 19.-1921. IV. 14'. 

Berinkey-kormiiny 

Forradalmi Kormanyz6tanacs 

Peidl-kormiiny . 

Friedrich-kormiiny, ideigle
nesen megbizva 

Friedrich-kormiiny 

Huszar-kormany 

Simonyi-Semadam-kormiiny 

Teleki elsa kormanya 

1921. IV. 14.-1931. VIII. 24. Bethlen-kormiiny 

1931. VIII. 24.-1932. X. 1. 

1932. X. 1.-1936. X. 12. 

1935. marcius 31.-aprilis 7. 1936. X. 12 . ...:1938. V. 14. 

Karolyi Gyula kormiinya 

Gombos-kormany 

Daranyi-kormany 

Imrecty-kormiiny 1938. V. 14.-1939. II. 16. 

1939. II. 16.-1941. IV. 3. 

1939. majus 28-29. 1941. IV. 3.-1942. III. 9. 

1942. III. 9.-1944: III. 22. 

Teleki masodik kormanya 

Bardossy-kormany 

Kallay-kormany 

1944. december 13-20. 

1945 .. aprjlis 2: 

1945. junius 24. 

1945. november 4. 

1947. augusztus 31. 

1949: majus 15. 

1953. majus 17. 

1944. III. 22.-1944. VIlI. 29. Szt6jay-kormany 

1944. VIII. 29.-1944. X. 16. Lakatos-kormiiny 

1944. X. 16.-1945. m.28. Sziilasi-kormany 

1944. XII. 22.-1945. XI. 15:· Ideiglenes nemzeti kormiiny 

1945. XI. 15.-1946. 11.4. Tildy-kormiiny 

1946, II. 4.-1947. V. 31. Nagy Ferenc kormanya 

1947. V. 31.-1948. XII. 10. Dinnyes-kormiiny 

1948. XII. 10.-1952. VIII. 14. Dobi-kormiiny 

1952. VIII. 14.-1953. VII. 4. Riikosi-kormiiny 

1953. VII. 4.-1955. IV. 18. Nagy Imre elsa kormanya 
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A vaIasztas idopontja 

1958. november 16. 

1963. februar 24. 

1967. marcius 19. 

1971. aprilis 25. 

1975. junius 15. 

1980. junius 8. 

1985. junius 8. 

1990. marcius 25. ~s april is 8. 

1994. majus 8. ~s 29. 

2. Fogalomtar 

Aktfv vaIaszt6jog 

Cenzus 

Fiiggetlen jeltilt 
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A konnanyok idorendben 

1955. IV. 18.-1956. X. 24. HegediIs-kormany 
. 

1956. X. 24.-1956. XI. 4. Nagy Imre masodik korma-
nya 

1956. XI. 4.-1958. I. 28. Kadar elso kormanya 

1958. I. 28.-1961. IX. 13. Miinnich-kormany 

1961. IX. 13.-1965. VI. 30. Kadar masodik kormanya 

1965. VI. 30.-1967. IV. 14. Kallai-kormany 

1967. IV. 14.-1975. V. 15. Fock -kormany 

1975. V. 15.-1987. VI. 25. Lazar-kormany 

1987. VI. 25.-1988. XI. 24. Gr6sz-kormany 

1988. XI. 24.-1990. V. 23. N~meth-kormany 

1990. V. 23.-1993. XII. 21. Antall-kormany 

1993. XII. 21.-1994. VII. 15. Boross-kormany 

1994. VII. 15. - Horn-kormany 

a t5rv~nyekben megszabott felt~telek megl~te eset~n az 
allampolgar joga a valasztasban val6 r~szv~telre, azaz a szava
zas joga. A szavaz6joggal rendelkez6 jel6ltet alllthat, r~szt 
vehet a valasztasi kampanyban, tev~kenykedhet a valasitasi 
bizottsagok munkajaban, a valasztas napjan szavazhat. A va
laszt6jog gyakorlasa a valaszt6polgar szabad elhatarozasan 
alapul; 

a valaszt6jogosultsag bizonyos feMtelekhez (vagyoni allapot, 
miIvelts~gi szint, alland6 lak6hely, adott korhatar, nem, faj 
stb.) k6t~se; 

az a jel61t, akit nem jel6lo szervezet, hanem meghatarozott 
szamu valaszt6polgar allft; 

Helyi vaIasztasi bizottsag a telepiil~sen miIk6d6 valasztasi bizottsag; 

IdOktizi vaIasztas az egy~ni valaszt6keriiletben, ha a valasztas masodik fordul6-
ja is ~rv~nytelen, vagy ha az egy~ni valaszt6keriilet k~pvise
IOj~nek, illetOleg a polgarmesternek a megbfzatasa valamely 
oknal fogva megsziInik, idOk6zi valasztast kell tartani; 
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Jeiiih!s 

Jeiiiio szervezet 

Kepviseio 

Kepviseiotestiilet 

FUsebbsegiszervezet 

Kortes 

Mandatum 

Nevjegyzek 

Onkormanyzat 

Pariament 

Passziv vaiasztojog 

Vaiasztas 

Vaiasztasi kampany 

Virilizmus 

Fiiggelek 

javaslattetel az orszaggywesi kepviseI6'k, a helyi iinkormany
zatok tagjainak kivalasztasara, amelynek szabalyait a valasz
tasi eljarasokra vonatkoz6 jogszabalyok tartalmazzak; 

a partok mu'kiideser61 es gazdalkodasar61, valamint az egye
siilesi jogr61 sz616 1989. evi tiirvenyek szerint bejegyzett 
tarsadalmi szervezetek; 

az allampolgarok altaI valasztott szemely, aki valaszt6kat 
kepviseli az allami iigyeket intezo testiiletekben. 

a kisebb. teriileti iinkormanyzatokat iranyft6 testiilet, mely
nek tagjai - korabban csak reszben - utjan nyerik el tisztjii
ket; 

olyan tarsadalmi szervezet, amely - a bfrosagi bejegyzes sze
rint - nemzeti es etnikai kisebbseget kepvisel; 

a valasztasok alkalmaval a szavaz6k megnyereseben kiizre
mUkiido szemely, szavazatokat toborz6, szavazatokat gyujto 
megbfzott; 

az orszaggywesi kepviseI6'k, az iinkormanyzati tagok reszere 
a valasztasi szervek altaI kiadott valaszt6i megbfz6leveI; 

a valaszt6joggal rendelkezo allampolgarokr61 keszftett hivata
los osszesftes; 

a helyi szerveknek biztosftott jog, hogy meghatarozott felada
tokat iina1l6an, a kiizponti kormanyzati szervekt61 fiiggetleniil 
lassanak el, kepviseleti vagy valasztott szerveik reven; 

valasztott tiirvenyhoz6 testiilet, illetve ennek tanacskoz6 
he lye; 

a kepviselove valasztas felteteleit tartalmazza. Alapja az aktfv 
valaszt6jog, valamint a magyarorszagi alland6 lak6hely; 

a valasztasr61 jelenleg az Alkotmany es a tiibbsziiriisen m6-
dosftott 1989. evi XXXIV. tv. rendelkezik, amely szerint a 
valasztas altalanos es egyenlo, a szavazas kiizvetlen es titkos. 
Altalanossaga ertelmeben minden nagykoru magyar allam
polgar joga a valasztas es a valaszthat6sag, ha lak6helye Ma
gyarorszagon van, s a valasztas idejen az orszagban tart6zko
dik. Egyenlosege azt jelenti, hogy minden valasztasra jogo
sultnak csak egy szavazata van, amelyeknek erteke azonos; 

valasztasi program ismertetese, jeliilt, lista, jeliilo szervezet 
nepszerusftese, valasztasi gyules szervezese, adomanyok 
gyujtese, onkentesek igenybevetele; 

,a valasztasi rendszer eleme, ami biztosftotta, hogy az iinkor
manyzati testiiletek tagjainak egy jelentos resze a legtiibb 
ad6t fizet6'k, altalaban a legvagyonosabbak kiireb61 keriiljon 
ki. 
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DEZS6 MARTA-BRAGYOVA ANDRAs: A valasztasi rendszerek altalanos vonasai ~s a 
jelol~sek a nyugat-eur6pai orszagokban. MTA AIlamtudomanyi Kutatasok 
Programirodaja, Bp. 1990. 

IzsAK LAjos: A koalici6 ~vei Magyarorszagon 1944-1948, Kozmosz konyvek, Bp. 
1986. 

IzsAK LAjos: Polgan ellenz~ki partok Magyarorszagon 1944-1949. Kossuth Konyv
kiad6, Bp. 1983. 

IzsAK LAjOS-POLOSKEI FERENc-RoMSICS IGNAC-SZERENCSES KAROLy-URBAN 
ALADAR: Magyarorszag miniszterebiokei 1848-1990. C~g~r Konyvkiad6, 
Bp.1993. 

KUGLER GEZA: A k~pviseI6b3z a mult ~s jelen idaszakban. Bp. 1901. 

KUKORELLI ISTVAN: Az alkotmanyozas ~vtizede. Kozjogi, politikai tanulmanyok, 
parlamenti jegyzetek. Bp. 1995. 

Magyarorszagi partprogramok. [szerk. Gergely fenD. Glatz Ferenc es PolOskei Ferenc}. 
Kossuth Konyvkiad6, Bp. 1991. 



24 Fiiggetek 
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4. F6liacsomag 

. 1. 
A V ALASZTOJOGOSUL TSAG ALAKULASA MAGYARORSzAGON 

(a fontosabb valasztojogi tiirvenyek alapjan) 

TIJrveny TIJrvenyho:d Nem Kor AlJDmpolgdr- MllveJtsegi Vagyoni Egylb jogcint 
testillet ;U cenzus cenzus 

1848: V. orszaggyiUes fern 20 magyar jOvedelemre 300 frt. ertei<U varosi 
val6 tekintet IlIld vagy baz, polgarok, akik 
nelkiil: doktor, 114 telek, 100 1848 el6tt is 
sebCsz, frt. ev; v31aszt6k 
iigyved, jOvedelem, voltak: 
mUvesz, ipari 
lelkesz ... miihely ... 

1874: XXXIII. orszaggyiUes fern 20 magyar . .. valamint varosi baz, 114 akik 1848 
oldeveles telek, 16 frt. el6tt is 
gazd3k, jOvedelmet 
erdCszek, ad6 1lI1d, 105 
b3ny3szok ... frt. aIlami 

ad6t fiZet6k ... 

1925: XXVI. orszaggyiUes fern 24 10 eve magyar elemi az 1918. ev; 
aIlampolgar nepiskola 4.0., nl!\jegyzekbe 

fels6fokU felvettek, ha 
vegzettek ugyanott 
korhatar laknak 
nelkiil 

f--- -- ------- r--.------- --------
no 30 elemi saJat 3 vagy tObb 

nepiskola vagyoru\b61 gyermeke van 
6.0 .... vagy 

jOvedelmebOl 
eltartja magat 

1945: VIII. nernzetgytlles fern 20 1945. IX. I-<!n akika 
n6 az 1938 el6tti nemetekes a 

hat:lrokon fasisztak eUen . 
beliillakott hevesen 

harcoltak: 

1949: IX. orszaggyiUes fem 20 janwlr I-<!n 
n6 Magyarorszag 

on lakott 

1989: XXXIV. orszaggyiUes fern 18 magyar 
no 



2. 
A V ALASZHA TOSAG ALAKULAsA MAGYARORSzAGON 

(a fontosabb vaiaszt6jogi tiirvenyek aiapjan) 

TlJrveny Jogosults4g Kor F6bb kizQro olcok 
1848: V. aktlv vaIaszt6jog 24 

rnagyarui tud3s 

1874: XXXIII. aktlv vaIaszt6jog 24 
rnagyaruitudas 

1925: XXVI. aktlv v3laszt6jog 30 biintet6elj3nls alatt all, a 
taruicskOzt3rsas3g alatt funkci6t vaIlaltak 

1945: VIII. aktv vaIaszt6jog 20 fegyveres erllk !agjai, legfflbb 
tisztstgvisel6k milkOdesi terilletllldln 

1949: IX. aktlv v3laszt6jog 20 ... valamint bizonyos p3rtok !agjai, 
fasiszta sajt6 kiad6ja 

1989: XXXIV. aktlv v3laszt6jog a) cselekv6kCpesseget kizI\r6 gondnoks3g 
rnagyarorszagi lakhely alatt 311; 

b) kllzllgyek gyakorl3s3t61 eltiltott; 
c) szabadsagveszt3s biinteteset Wlti; 
d) intezeti kCnyszergy6gykezelC!S alatt 311 



3. 
A v ALASZTAs M6DJANAK ALAKULAsA MAGY ARORSzAGON 

(a footosabb vaJasztOjogi torveoyek aJapjao) 

TlJrveny JeliJles VdJas:t6ke- SZPVaztIs MandOtum Jdlltartoma OrsdggyfiUsi 
rilJeJ megszer:he /cepviselllk 

sz4ma 
1848: V. Mrmely v.Uaszt6 egyeni nyiJt 3ltalanos 377 

aj3nlhat egy tOt tObbseggel 

1874: XXXIIT. . .. a v3laszt3s egyeni nyilt 3ltalanos 1865·t61 3 ev 413 
megnyilllsa utani tObbseggel 
112 6n\ig irasban 

1925: XXVI. 10 000 v.Uaszt6 egyeni nyiJt 3ltalanos tObbseg 
vagy 

5ev 245 ----------- ------- r-.----- -:---------a v.Uaszt6k 150/0-a reszlegesen titkos es lajstromokra es6 
irasban lajstromos kOtelezo szavazatok 

aranyaban 
1945: VlIT. a p3rtok a val. v31aszt6ke· 12 ezer 

el6tti IS. napig a riileti szavazat=1 
valaszt6keriiletek· p:\rtlajstrom 

titkos 
ben 

mandatum 
Hv 421 • 

---------- ------- ----------orszagos lajstrom p3rtok a szavazatok 
orszagos ar:Inyos 
tajstroma eloszlllsa 

1949: IX. lajstromos titkos 16 ezer 4ev 402 
szavazat=1 
mandatum 

1953: IT. tOmegszervezetek, lajstromos titkos 33 ezer lakosra 1 Hv 298 
iizemek stb. kepviselo 
jelOltjei koziil a 
Nc!pftont javasol 

1983: ITI. v31aszt6polg:lrok egyt!ni titkos 3ltal3nos tObbseg 5ev 386 
jelOl6gyii!esei 2 
vagy tObb szemeIyt 
-.---------- -------
Hazafias Nc!pftont orszagos 

!ista 

1989: XXXIV. egyeni egyeni titkos szavazatok tobb 4ev 386 
v31aszt6keriiletben mint 500/0-a 
750 aj3nlassal 
---------- ------ ---------

teriileti list3n orszagos !ist3n a 
p3rtok lista szavazatok 

ar:Inyaban 



4. 
V ALASZTAsI KELLEKEKET GyARTO CEG HIRDETESE, 1884 

.mU.Jl>£iiun'.1If~·lIfr ae. 
zAlRiLO 

£S DISZITUI eDKK[1( 
-- ..... 

Vila.szfisi zasz16k 
,/fJliJ .w ~ 161'1'fi,g 

v.(~ ..... 

IBLViltlK 
_ ur •• i ltMllliitMI. 

VilaatiBJ toIlak 
t.-IfliMo "'*-" .. 110 ...... 

Ciszit6s1 oz;ikkek 
... --



5. 
HiRDETMENY A VALASZTAsRA JOGOSULTAK OSSZEiRAsARoL, 

1896 

Birh11CDJ. 

lev 1ein .. ar bo ij. DApJaUl19vlebr. 
16. napjaig bezal"oiag Cit napoo at 
k07.szemiere Idtetetik. 

Ii mal bm;dik u erdekelt nAIIgyll6i 1W&1i fuIhmiAr, 
httgll A roRli idlibAn K hliY8G kilett ~kei a hinIiIIIm ariA 
altH ~nthelik.$ az· ell!IJ. ftelUillm"ev_lel a li1eIII kOnlO 

lit aapcm il v~ f..t.ruRi' 2O-ig Gy6qy1ls V9ros l~ 1Uai6-
. hi",laIaMl risDan ben!'1ljtbaljik. 

Kelt ~ 1a9S. februar S-an tartott' ~ 



6. 
VALASZTOJOGI NAGYGYULltS PLAKATJA, 1910 

Kereskedelmi alkalmazottak! KarttLrsakl 
Magyilroruay . 1l1unkas$aga e:s ti:JrlI:aacgc:ien gondGlkodQ 

~otgarsaga felemeU tlItakoZD UDYat 6 ,Jl8I1lzetiu konnanynak 
leauiabb mmnylete. 

a plnralis e~ nyilt &zavazas elleIl. 
A k\lrc:illi~detmi alklllmuottaknak I, a harcterre kell !lietniokr 

= bugy m,nnvl tibbol1 fogyonok ilil:uk, akik a~ -

altalanos, titk05 6s egycnlo valasztojog 
erdckcbcn sikri uatlanak. 

Karta~! A belUgyminiw.. jogfomu tene ellell n a 
IrG~oiII1G ,.. ..Iaallllilvivll nu'Yl'1I1 UiH hi ill tinlui~bliU 
f. ho 8 __ n, vaH ...... p dclcJutl 10 o.-"'or, 
it Lippa. I·,ele wendCaiti oBuyte; nleban 
(VII. IlIlrQlet, Erz:aebeHOrut 13. ~,am. DohiillJ-\lb;a RrK2n) 

nyilvinos nagygyulest 
tllrtunk. AI. intuoatos keresiBdeJrnl aillalmuotrak tHmegft 
~---==:-.. = cl.jfJJua a !IJlIlesre. ====== 



7. 
EGYENIVALASZTOKERULETISZAVAZOLAP 

Szavaz61ap 
Orszaggy(ih~si kepviselOk valasztasa 

1994. majus 8. 
Bacs-IGskun megye I. sz. vaIaszt6kertilet 

I. Bflayne Dr. Mksai Anik6 0 Fiiggetlen jeloh 

2. Dr. Burian MikJ6s 0 ~ Magyar Igaz..U.g e:s Bet P1rtja MlE> 

3. Dr. Csik:li Zsolt 0 ? Subad Dernoknttk Sz(Svcuege SZDSZ 

4. Dr. GaaJ 6dOn 0 e Munkispart 

S. Glartfelder Bela 0 • Fialal Dcmokrat1k. SzOvctsigc FIDESZ 

6. Dr. J6u3. Fabian 0 <)MDF Magyar Oemokrata F6Nrn MDF 

7. Kalmar J6z.seF 0 ·1 Fuggeden KJsgazdapin FKGP 

8. Kovacs Jinos 0 ~ u..,;;,1\lIP~ V_P31jaU'SZ VP 
~ 

9. Menus ujos 0 - Magyarorszagi Uld Plitt ZOlDEK 

0 """ 10. T6th Endre 

*' 
Ken:liuenydemokrata Neppin KDNP 

II. Tdth Sandor 0 ® Ncmzeti Demokr.tta Sz6veueg NDSZ 

12. Dr. Ujlaky Istvan 0 • Magyar Szociaiista PUt MSZP 
MSZP 

A jelollre mvaznl a neve menettl kiirben elhelyezetl egymast metsz6 ket vonanalleheL 

Peldliul: . ® t",iny.un szavazni csak '0 j.liillT< I.h.,. 



8. 
A GYOZTES P ARTOK RESZESEDESE A PARLAMENTI HEL YEKBOL, 

1861-1994 (%-BAN) 

VaIasztisok idiipontja 

1861 
1865 
1868 
1872 
1875 
1878 
1881 
1884 

1887 
1892 
1896 
1901 
1905 
1906 
1910 
1919 
1920 
1922 
1927 
1931 
1935 
1939 
1944 
1945 
1947 
1949 
1953 

1958 

1963 

1967 
1971 
1975 
1980 
1985 
1990 

1994 

I 
I 

Parlameoti mand3tumok 

I I • 
I /47,«1% I 

I 

57,10% 

1111,10% 

163,31'1. 

1l1l,«I% 

57,90"10 

511,90% 

68,90% 

163,711% 

1511,90% 

7II,3J% 

ffI,9O% 

/CI,3J'/o 
81,!O% 

1I2,0II'Io 

144,00% 

55,90% 

68,90% 

18UJ% 

168,90% 

16B,SI% 
1211,10% 

1!8,3I% 

lat,3O% 
17U,8O'Io 

megkozelitoleg szaz sz3zaiek 

142,711% 

/54.10% 

• , 
A valasztison gyOztes part 

Felirati Part 

Deak-part 

Deak-part 

Deak-part 

Szabadelvil Part 

Szabadelvil Part 

Szabadelvil Part 

Szabadelvil Part 

Szabadelvil Part 

Szabadelvil Part 

Szabadelvil Part 

Szabadelvil Part 

Fiiggetlensegi Part 

Fiiggetlensegi Part 

Munkapart 

Orsz. Kisgazda es Fiildm. Part 

Ker. Kisg., Fiildm. es Polgilri P. 

Ker. Kisg., Fiildm. es Polg;iri P. 

Ker. Kisg., Fiildm. es Polgilri P. 

Nemzeti Egyseg Partja 

Magyar Elet Partja 

Magyar Kommunista Part 

Fiiggetlen Kisgazdapart 

Magyar Kommunista Part 

Magyar OolgozOk Partja 

Magyar Demokrata Forum 

Magyar Szocialista Part 



9. 
A JELOLltS EREDMENYE AZ 1994. EVI ORSzAGGYULESI V ALASZTAsOKON 

Dn<O~;mr Au[ii'~ ii'lul!!J~m ~o$ii'Aii' @~@@!i unAii' 1i'1i\\ru!.1i\~~~ii'II Ii'A~ii'@1( 

Ii'hii'@1( ~~Ii\ h~[ii'~ Ii' A~ii'@1( A~~[ii'~ Ii'A~ii'@1( ~Ii\ 

~Ii\ ~A~1i\ 

!lII O~ 11$ ® 

MSZP MSZP MSZP MSZP 
SZDSZ SZDSZ SZDSZ SZDSZ 
MDF MDF MDF MDF 
FKGP FKGP FKGP FKGP 
KDNP KDNP KDNP KDNP 
FIDESZ FIDESZ FIDESZ FIDESZ 
MUNKAspART MUNKAspART MUNKAspART 
KOZTARSASAGPART KOZTARSASAGPART KOZTARSASAGPART 1 agm, kilpvlselO 
AGMRSZOVET&G AGMRSZOVET&G AGRARSZOVET&G 1 kOzOs kilpvlselO 
MI~P MI~P MI~P 

MSZDP MSZDP MSZDP 
EKGP EKGP EKGP 
LPSZ LPSZ LPSZ 
NDSZ NDSZ NDSZ 
ZOLDEK ZOLDEK ZOLDEK 
KFKP KFKP 
KONZV. pART KONZV. pART 
ZA ZA 
PIACpART PIACpART 
CSALAOI szOV. 
CSZP 
DEK6 
DP 
FMDP 
MI~P 
MMP 
MSZV 
MTU 
NEM 
NYVT 
TFK 

~!!J@@m~~ D~~<O~ ncc. 

~~Ii\ 
O@!J 



10. 
A V ALASZTAsI RENDSZER A V ALASZTOPOLGAROK SZEMPONT JABOL 

~@1l~1M~ 

WJ ~1W!\~@~~~@Il.~ 

lJ~iJ@J1J 

~1l.1W!\1I'1l1?@1l.@~~ 
.u..u. 

~~ WJfA~~@$ WJ~IW!\~~$~ 

~~IM[Q)~~~ 

~~~@Il.~~WJ~IW!\~@~~~@Il.~ 

IJIllIQ)WJ ~~@$~~~ 1I'1l~@1l~ 

~WJ~@IW!\I? fA ~~~@Il.~~. 

1l.~$~~M 



I 

11. 
A V ALASZTAsI RENDSZER AZ ORSZAGGYUUl:SI KEPVISELOK SZEMPONT JABOL 

~~ 

@~@@'tllQjll.~~ ~~I?W~~~Il.\Q) 

. ~@'tl~~~W~~~@~~IR@Il.~ 

.. 

.:.1>. 
~fil 

@1R~@@'tllQjll.~~ ~~I?W~~~~\Q) 

@~@@$Il.~$if'b.\ 

~~~ 

@1R~@@'tllQjll.~~ Idl?w~~~Il.\Q) 

.... 

... 

.. 
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, ',' 12. 

A JELOLES FEL TETELEI 

\ 

, """"''''7 ,.11100, • ..0" 

[!,rn@~[!,~§§ O©~©© ru~~[!,@ ~[!,~Jw 



. Country 

. Year Language 

Descriptioh R ) \ 12 ~ A I\JI? ;; Qf'P kE)Jc G -
\+l\?-:Y ~)'4TE(2(AL TO TEAOf 
Iff£: 5021(;01 ('eLeCT (GUS '\ 

IFES developed/sponsored? __ ----,-____ _ 

, 'I 


