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A választások technikai szempontjait, beleértve a választás napját is, általában jól kezelték, bár 

a választások előtti időszakban számos probléma, köztük a jogi keret hiányosságai és 

elmaradása a kormánykoalíció javára billentette az esélyeket. A választási kampányt a nem 

megfelelő választói befolyásolással kapcsolatos vádak, beleértve a szavazók megfélemlítését és 

szavazatvásárlását is jellemezték. A jogi keret átdolgozását teszi szükségessé a megfigyelt 

problémák kezelése és a demokratikus választások lebonyolításának feltételeinek javítása 

érdekében. 

  

 

 

  
  
  

A Választásfigyelő Szervezetek Európai Hálózata Együttműködési Szervezet (ENEMO) 2022. 

február 1-jén Nemzetközi Választásfigyelő Missziót (IEOM) küldött Magyarországra a 

közelgő 2022. április 3-i parlamenti választások és népszavazás megfigyelésére. 

  
Az ENEMO hét Core Team szakértőt akkreditált Budapesten. A misszió élén Dritan Taulla állt. 

Az ENEMO emellett tíz hosszú távú megfigyelőt (LTO) szervezett öt csapatban az ország 

egész területén. Az IEOM-t 200 rövid távú megfigyelő (STO) támogatta, akik figyelemmel 

kísérték a választás napján zajló folyamatokat, a nyitó eljárásoktól kezdve  az eredmények 

összeszámlálásáig és összesítéséig. 

  
Ez volt az ENEMO első magyarországi választási megfigyelő küldöttsége. Az IEOM célja, 

hogy javítsa a választási folyamat átláthatóságát, értékelje annak integritását és a demokratikus 
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választások nemzetközi normáival és a magyar jogszabályokkal való összeegyeztethetőségét, 

valamint javaslatokat tegyen – és szorgalmazza – a lehetséges fejlesztési területekre. 

  
A misszió figyelemmel kísérte és értékelte az általános politikai és választási környezetet, a 

választási irányító testületek magatartását, a kampányt, a nemek közötti egyenlőséget, a 

szavazási és összesítési folyamatokat, a választási vitarendezést és a folyamat egyéb fontos 

szempontjait. A választás napjáig az ENEMO küldöttsége 352 találkozót bonyolított le az 

érintett tárgyalópartnerekkel, köztük választási irányító szervekkel, politikai pártokkal és 

jelöltekkel, hazai civil társadalmi szervezetekkel és médiával, a választási versenyzők 

kampánytevékenységeinek (találkozóinak vagy gyűléseinek) megfigyelése mellett. 

  
Az előzetes megállapításokról és következtetésekről szóló nyilatkozat az ENEMO a 

választások előtti időszak és a választás napján tett megállapításain alapul. A nyilatkozat a 

március 21-én kiadott  időközi jelentést  követi. A Misszió a választási folyamat lezárásáig az 

országban tartózkodik, és figyelemmel kíséri a választások utáni fejleményeket is. A teljes 

értékelést is magában foglaló zárójelentést, amely részben függ a választás hátralévő 

szakaszainak lebonyolításától, részletes megállapításaitól és ajánlásaitól, az 

eredményhirdetéstől számított hatvan napon belül adják ki. 

  
  
  
Az itt közölt nyilatkozat eredeti hivatalos formátuma angol nyelven érhető el, az alábbi 

magyar fordítás a közérthetőség megkönnyítése érdekében a tökéletesség igénye nélkül 

készült. 
 

Az ENEMO Nemzetközi Választási Megfigyelő Misszió a 2022. április 3-i országgyűlési 

választáson Magyarországon a Nemzeti Demokráciáért Alapítvány (NED) anyagi 

támogatásának köszönhetően valósult meg. A dokumentum tartalma az ENEMO 

kizárólagos felelőssége, és nem feltétlenül képviseli a donor álláspontját. 

 
 

https://enemo.eu/uploads/file-manager/ENEMOInterimReport21March.pdf
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Előzetes következtetések 

  
 

 

Április 3-án Magyarországon országgyűlési választásokat tartottak az Országgyűlés 199 tagjának 

megválasztására négyéves időtartamra. Hat ellenzéki párt szövetségként indult a választáson, a 

Fideszből és a KDNP-ből álló kormánykoalíció ellen, amely a negyedik ciklusért indult. A 

választásokat erősen polarizált politikai környezet és a demokratikus választások 

körülményeinek romlása miatti aggodalmak közepette tartották meg. 

  
A jogi keret megfelelő szabályozást tartalmaz a választások különböző szabályaira vonatkozóan; 

azonban néhány kulcsfontosságú szempont nincs pontosan és kellően szabályozva, ami 

hátráltatja a választások átláthatóságát, nem biztosítja a jogsértések hatékony megelőzését és az 

egyenlő versenyfeltételeket. A jogszabályi hiányosságok elsősorban a kampányfinanszírozással 

és az állami forrásokkal való visszaélésekkel kapcsolatosak. Érdemes megjegyezni, hogy a 

média- és véleménynyilvánítás szabadsága, a civil szervezetek, az igazságszolgáltatás, valamint 

az információhoz való hozzáférés szabályozása az évek során romlott, így az a választási 

környezetre is negatív hatással van. 

  
Hét egyéni választókerületben 20 százalékot meghaladó eltérés mutatkozik a szavazók átlagos 

számában, amely sérti a szavazategyenlőség elvét, és ellentétes a nemzetközi bevett gyakorlattal 

és a hazai jogszabályokkal. A megnövekedett számú egyéni választókerület, amelyben a politikai 

pártoknak jelöltet kell állítaniuk ahhoz, hogy országos listán szerepelhessenek, indokolatlanul 

akadályozza a politikai pártok részvételét a választásokon. 

  
A választási irányító szervek (VISZ) általában betartották a törvényes határidőket, és hatékonyan 

irányították a folyamatokat. Nyitottak voltak a nemzetközi megfigyelők és a média felé, és 

átláthatóan jártak el. Ahogyan azonban számos ENEMO tárgyalópartner és média beszámolt 

róla, a NVI nem ellenőrizte teljes mértékben a postai szavazás folyamatát, mivel legalább 

Szerbiában és Romániában a szavazócédulák kézbesítését nem minden esetben a 

jogszabályoknak megfelelően, az érintett postahivatalok végezték. 

  
Összességében tehát csak bízni lehet a választói listák pontosságában. A NVI heti 

rendszerességgel publikálta a választói regisztrációval kapcsolatos adatokat nyílt formában, ami 

hozzájárult az átláthatóság növeléséhez. A választási eljárási törvényben azonban vannak 

kiskapuk a levélben történő szavazást illetően, miközben továbbra is aggodalomra ad okot, hogy 

a külföldön elhunytak adatait nem távolítják el automatikusan a levélben szavazók 

névjegyzékéből. Az egyenlő választójog elve is megkérdőjeleződött, mivel a külföldön szavazók 

differenciált szavazási eljáráson estek át, az országon belüli lakcímmel való rendelkezés miatt. 

  
Az átfogó folyamat során az VISZ-ek 663 jelöltet regisztráltak egyéni választókerületi listán , 6 

pártlistán és 12 nemzeti kisebbségi listán. Általában véve tiszteletben tartották a választáson való 

részvételhez való jogot. Az aláírásgyűjtési folyamatot azonban megzavarták az egyes pártok 

vagy jelöltek nevében meghamisított aláírások gyanúi. 

 

A választás napján a Szavazóhelyi Bizottságok és NVI-k hatékonyan bonyolították le a szavazási 

és számlálási eljárásokat, néhány kisebb eljárási eltéréssel, amelyek látszólag nem befolyásolták 

negatívan a folyamat és az eredmények legitimitását. 



4 

 

A választói részvételről és az előzetes választási eredményekről a NVI online tájékoztatást adott, 

ami hozzájárult a folyamat átláthatóságának növeléséhez. 

 

A kampányt leginkább a konstruktív viták hiánya, a közvélemény érdemi tájékoztatásának 

hiánya, valamint a mély polarizáció jellemezte. A választókra, különösen a köztisztviselőkre és a 

kiszolgáltatott csoportokra való nyomásgyakorlásra és megfélemlítésre, szavazatvásárlásra és a 

választói akarat ellenőrzésének egyéb formáira vonatkozó állítások szintén rontották a kampányt. 

Ukrajna február 24-i orosz inváziója nagymértékben befolyásolta a kampány forgatókönyvét, és a 

belpolitikai kérdésekről a geopolitikai és biztonsági témákra helyezte a hangsúlyt. Az 

adminisztratív erőforrásokkal való szisztematikus visszaélés, beleértve a kormány és a 

kormánypártok üzeneteinek átfedését is, egyenlőtlen feltételeket teremtett. 

  
A kormány által kezdeményezett népszavazást az ellenzék kampányában szinte teljesen 

figyelmen kívül hagyták, eltekintve az érvénytelen szavazatok leadására irányuló ritka 

felhívásoktól. Az ENEMO csak a választás napját megelőző héten figyelte meg a népszavazási és 

kapcsolódó témákkal összefüggő kampányok megélénkülését, főleg vidéken. 

  
A párt- és kampányfinanszírozásra vonatkozó jogszabályok hiányosságai és eltérései hatással 

voltak a választásokra a kampányköltések átláthatósága tekintetében. A harmadik felektől 

származó kampányalapok hatékony jogi felügyeletének és szabályozásának hiánya alapot teremt 

a kampányfinanszírozási szabályok megkerülésére, így rontva az átláthatóságot. Az ENEMO 

egyensúlyhiányt észlelt a kampány erőforrásai között a kormányzó szövetség javára, ami 

ellentmond a nemzetközi normáknak, valamint ellentétes a magyar jogszabályok által 

meghatározott „esélyegyenlőség” elvével. 

  
Az egyenlő és pártatlan médiabánásmód nem volt kellőképpen biztosítva minden jelölt számára, 

és a méltányosság, a kiegyensúlyozottság és a pártatlanság elve sem volt érvényes a választási 

kampányok tudósítása során. A kiegyensúlyozatlan és egyoldalú jelentéstétel különösen 

regionális és helyi szinten volt látható. A választásokról, jelöltekről és programjaikról szóló 

médiacikkekből egyes esetekben hiányoztak az elemző és oknyomozó tudósítások, ami 

összességében korlátozhatta a választók minőségi információhoz való hozzáférését. 

  
A közösségi média fontos szerepet játszott ezeken a választásokon. Az online kampányt a 

politikai hirdetésekre költött nagy összegek, harmadik felek bevonása a kampányba, valamint a 

felhasználók megzavarását, megtévesztését, politikai ellenfelek támadását célzó hamis profilok 

jelenléte jellemezte. 

  

A nők általában alulreprezentáltak a politikában és a magyar törvényhozásban. Alacsony számú 

női jelöltet regisztráltak a parlamenti választásokra. A nők nem voltak széles körben láthatók és 

nem is vettek részt a kampányban. Nincsenek jogi mechanizmusok a nők politikában való 

részvételének előmozdítására. 

  
A hazai civil szervezetek nem követhetik a választásokat, ami nem biztosítja a széles körű, 

pártoktól mentes megfigyelést, és korlátozza a választók hozzáférését a pártatlan információkhoz 

és a választási folyamat értékeléséhez. A kormánnyal szemben kritikus civil társadalmi 

szervezetek gyakran ellenséges retorika célpontjaivá válnak, amelyek célja munkájuk 

hiteltelenítése. Ezek a gyakorlatok szűkítik a civil szervezetek munkájának terét. 
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Panasszal és fellebbezéssel csak a jogsértés által érintettek élhetnek, ami korlátozza a panasztétel 

lehetőségét. Sok panaszt formai okok miatt utasítottak el, ami akadályozza a jogorvoslathoz való 

jogot, és ellentétes a nemzetközi bevett gyakorlattal. Általánosságban elmondható, hogy a 

panaszok elbírálása – mind a választási irányító szervek, mind a bíróságok által – azt mutatta, 

hogy a jogszabályi előírások és a kialakult gyakorlat, különösen az adminisztratív erőforrásokkal 

való visszaélésekkel kapcsolatos ügyekben, többnyire eredménytelen, nem járul hozzá a 

jogsértések megelőzéséhez. 
 

 

Háttér 
 

 

Április 3-án országgyűlési választást tartottak Magyarországon, amelyen 199 országgyűlési 

képviselőt választottak meg négy évre. Hat ellenzéki párt szövetségként1 indult a választáson, 

kihívva a Fidesz és a KDNP negyedik ciklusáért induló kormányszövetséget.  Az ellenzéki 

pártok 2021 őszén tartottak előválasztást a miniszterelnök-jelölt2 kiválasztására. 

  

Amióta 2010-ben átvette a hatalmat, a Fideszből (Magyar Polgári Szövetség) és a KDNP-ből 

(Kereszténydemokrata Néppárt) álló uralkodó szövetség birtokolja a többséget az 

Országgyűlésen. A kétharmados többséget birtokló Fidesz és a KDNP az évek során számos 

jogszabály-módosítást fogadott el, köztük az Alaptörvény (Alkotmány) és a választásokat 

szabályozó törvények módosítását. A Fidesz a legtöbb önkormányzatot is ellenőrzi. 

  
Számos nemzetközi és hazai érintett, köztük a választáson indulók is hangsúlyozták a választás 

tétjét, Magyarország jövője szempontjából döntő mérföldkőnek tekintve. A nemzetközi közösség 

igen nagy érdeklődését mutatja az akkreditált és kihelyezett nemzetközi megfigyelők száma. 

  
A választásokat erősen polarizált politikai környezet és a valódi demokratikus választások 

körülményeinek romlása miatti aggodalmak közepette tartották. A választásokra az Ukrajna ellen 

folyó orosz invázió idején került sor, amely uralta a kampányt a nyilvános üzenetküldésben, a 

kormánykoalíció és az ellenzék közötti vádak és ellenvádak mellett. Magyarország csatlakozott 

az EU által javasolt szankciókhoz, de határozottan ellenezte az energiaszektort sújtó minden 

szankciót, illetve a haditechnikai eszközök áthaladását a területén. 

  
Ugyanezen a napon tartották a kormány által kezdeményezett, az LMBTQ-ügyekkel foglalkozó 

országos népszavazást. Az előzetes eredmények alapján a szavazásra jogosultak kevesebb mint 

50 százaléka adott érvényes választ, így a népszavazás érvénytelennek minősülhet. 

  
A NVI honlapja szerint az országgyűlési választáson 69,5 százalékos volt a részvétel. Az előzetes 

eredmények szerint a hivatalban lévő, Fidesz és KDNP alkotta kormánykoalíciónak képviselői 

többsége lesz, így már negyedik ciklusát fogja tölteni. A hivatalban lévő miniszterelnök és a 

Fidesz vezetője, Orbán Viktor már kihirdette győzelmét. Márki-Zay Péter közös ellenzéki 

miniszterelnök-jelölt is elismerte a választás eredményét, ugyanakkor kiemelte, hogy a választás 

nem volt demokratikus és szabad. 

  

 

1 A Demokratikus Koalíció (DK), a Jobb Magyarországért Mozgalom (Jobbik), a Momentum Mozgalom (M), a 

Magyar Szocialista Párt (MSZP), a Magyarországi Zöld Párt (LMP) és a Párbeszéd Magyarországért (P). 
2 Előválasztást tartottak 2021 szeptemberében  és októberében. 
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Jogi keret és választási rendszer 
 

 

A jogi keret számos jogi aktust tartalmaz, amelyek a választások különböző vonatkozásait 

szabályozzák3.  Ezeket kiegészítik a Nemzeti Választási Bizottság által elfogadott másodlagos, 

nem kötelező erejű iránymutatások.  

 

A választásokat szabályozó számos jogi aktusra vonatkozó legutóbbi módosításokat 2020 

decemberében fogadták el. Néhány módosítás jelentősebb kérdésekkel foglalkozott4, míg a 

túlnyomó többsége technikai jellegű volt. Az a tény, hogy a módosításokat szélesebb körű 

nyilvános konzultáció nélkül és sietve fogadták el, aggodalomra okot adó kérdésként merült fel5. 

Az ENEMO úgy véli, hogy a szélesebb körű közbizalom és a magasabb szintű legitimáció 

biztosítása érdekében a lényeges módosítások elfogadásának folyamatának átfogóbbnak kell 

lennie. 
  
Kiemelendő, hogy a végrehajtott változtatások nem foglalkoztak a kampányfinanszírozáshoz 

kapcsolódó néhány kulcsfontosságú kérdéssel; harmadik fél kampányával; választókerületi 

határok lehatárolásával; állami forrásokkal való visszaéléssel stb. 

  
Az Országgyűlés 199 tagból áll, akiket vegyes választási rendszerben választanak meg négy 
évre. Az ENEMO úgy ítéli meg, hogy a 2020-ban elfogadott módosítások – amelyek szerint egy 
politikai pártnak legalább 14 megyén belül legalább 71 egyéni választókerületben és Budapesten 
is jelöltet kell kiállítania, hogy indulhasson az arányos választásokon – további akadályokat 
állítanak fel a politikai pártok országos listán való indulásában, és nincsenek kellően 
alátámasztva6. Egy másik probléma az egytagú választókerületek közötti eltérés a szavazók 
átlagos száma tekintetében. A törvény szerint, ha az eltérés több mint 20 százalék, a 
választókerületek határait módosítani kell. Hét választókerületben 20 százalék feletti az eltérés, a 
legmagasabb a 33 százalék feletti7. Ez ellentétes a nemzetközi normákkal, és sérti a szavazatok 
egyenlőségének elvét8.   Emellett 10 egyéni választókerület van, ahol az eltérés meghaladja a 15 
százalékot. 

 

3 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásokról, az Országgyűlés tagjainak megválasztásáról szóló 2011. évi 

CCIII. törvény és az Országgyűlés tagjainak megválasztásával kapcsolatos kampányköltségek átláthatóságáról szóló 

2013. évi LXXXVI. törvény stb. Emellett Magyarország számos nemzetközi eszköz, például az Emberi Európai 

Egyezmény részese Jogok és alapvető szabadságok; Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya; 

Egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól; Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden 

formájának felszámolásáról (CEDAW) stb. 

4 Növelte például a politikai pártok egyéni választókerületeiben indítandó jelöltjeinek számát az arányos 

választásokon történő pártlistára vételhez; módosultak a közfinanszírozás elnyerésének feltételei, jelöltállítás 

előírása megnövekedett számú egyéni választókerületben; lerövidült a levélszavazás jelentkezési határideje stb. 

5 Közös vélemény a választási jogszabályok 2020. évi módosításairól, Európai Bizottság a demokráciáért a jogon 

keresztül ( Velencei Bizottság) EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (EBESZ/ODIHR), 

CDL-AD (2021) 039, 2021. október 18.  

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)039-e 

6  Korábban 27 választókerületben (összesen 106 választókerületből), 9 megyében (19-ből) és Budapesten kellett 

jelöltet állítani. 

7 A Kormány álláspontja szerint, ha a választás napján az eltérések bebizonyosodnak, a kérdést a következő 

választásokig megtárgyalják. 

8 A választási ügyekben bevált gyakorlati kódex, Velencei Bizottság, 2.2. §-ának iv. alpontja: „A normától való 

megengedett eltérés nem haladhatja meg a 10%-ot, és semmiképpen sem haladhatja meg a 15%-ot, kivéve 

különleges körülmények (koncentrált kisebbség védelme, ritkán lakott közigazgatási egység)”. 

C://Users/Felhasználó/Documents/Saját%20memoQ-projektek/statemento_en-hu/Documents/mt0zs-prv/%7C64PTIQMMMMQITP65%7C%7C65PTIQMMMMQITP66%7C%7C66PTIQMMMMQITP67%7C
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A parlamenti választásokkal egy napon először tartottak nemzeti népszavazást is9. A szavazóknak 

„igen” vagy „nem” választ kellett adniuk a szavazólapon szereplő négy kérdésre10. A jogi 

szabályozás szerint a közszolgálati műsorszolgáltatókon keresztüli népszavazási kampány 

politikai hirdetéseit csak a kezdeményezés szervezői és a parlamenti politikai pártok tehették 

közzé11. Nincsenek rendeletek sem a népszavazási kampány finanszírozásáról, sem a kiadások 

korlátozásáról. 

 

Összességében a jogi keret megfelelő szabályozást tartalmaz a választások különböző 

vonatkozásaira vonatkozóan; néhány kulcsfontosságú kérdés azonban nincs pontosan és kellően 

szabályozva, így a jogsértések nem kezelhetők hatékonyan. Ez károsítja a választások 

átláthatóságát, és nem biztosít egyenlő versenyfeltételeket. A jogalkotási hiányosságok 

elsősorban a kampányfinanszírozáshoz kapcsolódnak, beleértve a népszavazást és az állami 

forrásokkal való visszaélést is. A választási rendszerre vonatkozó szabályozás is fejlesztést 

igényel. Érdemes megjegyezni, hogy az évek során a média- és véleménynyilvánítás 

szabadságára, a civil szervezetekre, az igazságszolgáltatásra és az információhoz való 

hozzáférésre vonatkozó szabályozások romlottak12, ami negatívan hat a választási környezetre is. 

 
  

Választási adminisztráció 

  

A 2022. április 3-i parlamenti választásokat háromszintű választási igazgatás irányította13: A 
Nemzeti Választási Bizottság (NVB), 106 Választókerületi Választási Bizottság (VVB-k) és 
10,243 szavazóhelyi bizottsága (PSC). A bizottságokat a választási irodák14

 párhuzamos 
struktúrája támogatta, beleértve a Nemzeti Választási Irodát (NVI), 97 Választókerületi 
választási irodát (VVI) és 1,264 helyi választási irodát (HVI). 

  

 

9  2021-ben hatályon kívül helyezték az országos népszavazások és választások egy napon való megtartásának 

tilalmát. 
10 A kérdések az iskolai szexuális felvilágosításra irányuló nevelés korlátozására, a gyermekek nemi 

megváltoztatásával és a homoszexualitással kapcsolatos információkhoz való hozzáférésére vonatkoztak.  A 

népszavazás lebonyolítását bírálta Dunja Mijatović, az Európa Tanács emberi jogi biztosa és aki szerint az 

LMBTQ+ személyek  emberi jogait tárgyiasítja és gyengíti, https://bit.ly/36C8ABt  

11 A népszavazást elsősorban a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről és a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény szabályozza, 

https://njt.hu/translation/J2013T0238P_20211120_FIN.PDF 

12 2021 Jogállamisági jelentés, Országgal foglalkozó fejezet a magyarországi jogállamiság helyzetről, Európai 

Bizottság, SWD (2021) 714 végleges, 2021. július 20. Magyarország, Események 2020, Human Rights Watch. 

13 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint a regionális választási bizottságoknak is 

működniük kell Országgyűlési választások, miközben korlátozott feladatkörük van, így az országos listás 

választások területi részeredményeinek megállapítása, valamint az VVB-k jelölthirdetési határozatát támadó 

fellebbezések eldöntése. 

14 20 Területi Választási Iroda is részt vett abban, hogy javaslatot tegyenek az NVB részére a Területi Választási 

Bizottságokba szánt tagokat illetően, üresedés esetén kinevezzék a KVI- és HVI-vezetőket, a KVI- és HVI-vezetők 

feladatainak ellátására vonatkozó utasításokat adjanak, a Szavazóhelyi Bizottságokat más települések Szavazóhelyi 

Bizottságaiból delegált tagokkal kiegészítsék, amennyiben a tagok létszáma a jogszabályban előírtnál kisebb, illetve 

olyan esetekben, amikor ez a HVI-k számára nem lehetséges, valamint az országos listás választások területi 

részeredményéről szóló jegyzőkönyv egy példányát megküldjék az NVI részére. 

https://bit.ly/36C8ABt
C://Users/Felhasználó/Documents/Saját%20memoQ-projektek/statemento_en-hu/Documents/mt0zs-prv/%7C100PTIQMMMMQITP101%7C%7C101PTIQMMMMQITP102%7C%7C102PTIQMMMMQITP103%7C
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0714&from=EN
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/hungary#5b498e
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A választási bizottságok elsősorban a jelöltek és a pártok nyilvántartásba vételéért, valamint a 

választási eredmények összesítéséért voltak felelősek15. A választási irodák a választások 

előkészítésével, szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat láttak el. Ezek az 

irodák támogatták, segítették a megfelelő választási bizottságokat és titkárságként működtek. 
  
Az VISZ-ek általában betartották a törvényes határidőket, és hatékonyan irányították a 

folyamatokat. Nyitottak voltak a nemzetközi megfigyelők és a média felé, és átláthatóan jártak 

el. A választás napján a Szavazóhelyi Bizottságok és a HVI-k hatékonyan bonyolították le a 

szavazási és számlálási eljárásokat, néhány kisebb eljárási eltéréssel, amelyek úgy tűnt, nem 

befolyásolták negatívan a folyamat és az eredmények legitimitását. A választói részvételről és az 

előzetes választási eredményekről az NVI online tájékoztatást adott, ami hozzájárult a folyamat 

átláthatóságának növeléséhez. 
  
A tárgyalópartnerek többsége bízott az VISZ-ek professzionalizmusában és hatékonyságában. 

Néhány tárgyalópartner azonban aggodalmát fejezte ki egyes VISZ-ek esetleges politikailag 

elfogult megközelítésével kapcsolatban helyi és regionális szinten. 

 
 

Nemzeti Választási Bizottság (NVB) és Nemzeti Választási Iroda (NVI) 

  
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) állandó független testület, amely 7 megválasztott és 11 

delegált tagból áll16. A NVB három megválasztott tagja, köztük az alelnök is, nők. Mind a hat 

párt és koalíció17, valamint öt nemzeti kisebbség18 (a tizenkettőből) delegált tagokat az NVB-be 

nemzeti vagy nemzetiségi listáik nyilvántartásba vétele után. A tizenegy delegált tag között az 

egyik nő. 
  
A választások bejelentésének napjától kezdve, a nemzeti listák nyilvántartásba vételéig – tehát 
egy olyan időszakban, amely alatt kulcsfontosságú döntéseket hoztak, például a jelölő 
szervezetek és a nemzeti listák nyilvántartásba vételét, valamint számos panaszt is 
felülvizsgáltak –, a NVB csak megválasztott tagokból állt. Ebben az  időszakban a legtöbb 
döntést vita nélkül hozták meg. Az ENEMO pozitívan értékelte az iránymutatások 
felülvizsgálatát és elfogadását a választási nap bejelentése előtt, az összes megválasztott és 
delegált tag részvételével19. A pártokon átívelő felügyelet hiánya azonban az átmeneti időszakban 
továbbra is megoldatlan hiányosság marad a jogi keretben. 
  
A parlamenti választások időpontjának bejelentésétől kezdve a NVB 33 ülést tartott20. Bár az 

NVB üléseit elektronikus úton is meg lehet tartani, ezeket az üléseket21 nem közvetítik élőben, és 

 

15 A magasabb szintű bizottságok  felülvizsgálják az alacsonyabb szintről érkező panaszokat és a médiát is. 

16 Az elnököt és hat tagot a köztársasági elnök javaslatára kilencéves időtartamra választották meg, a jelenlévő 

parlamenti képviselők kétharmadának szavazatával, 2013szeptemberében. 
17 Megoldási Mozgalom; Demokratikus Koalíció — JOBBIK (Mozgalom a Jobb Magyarországért) — 

Lendületmozgalom -Magyar Szocialista Párt - LMP (Magyar Zöld Párt) - Párbeszéd Magyarországért; Magyar 

Kétfarkú Kutya Párt; Mi Hazánk Mozgalom; FIDESZ (Magyar Civil Szövetség) - KDNP (Kereszténydemokrata 

Néppárt) és Normális Élet Pártja. 

18 Német, szlovák, örmény, görög és lengyel nemzeti kisebbségek. 
19 Az NVB 2021 októberében kezdte meg az Útmutató felülvizsgálatát, a Nemzeti Választási Iroda elnökének 

kezdeményezésére. 
20 z ENEMO 22-t figyelt meg közvetlenül.  
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csak az NVB helyiségeiben nézhetők meg. Az ülések napirendjét online előre közzétették22. Az 

NVB határozatait közvetlenül az ülések után tették közzé, a jegyzőkönyveket pedig néhány 

napos késést követően, az ülést követő 20. napig publikálták. A Választások honlapja 

rendszeresen frissül23, és kulcsfontosságú választási adatokat tartalmaz például a jelöltekről, 

jelölőszervezetekről, országos listákról, döntésekről24, utasításokról stb. Az ENEMO átláthatónak 

értékeli az NVB és a NVI megfigyelt időszakban végzett munkáját. 
  
Az NVB az országgyűlési választás időpontjának kihirdetése óta összesen 291 határozatot hozott 

az április 3-i választásokkal és népszavazással kapcsolatban. A legtöbb elfogadott határozat a 

jelölőszervezetek nyilvántartásával, az országos listák nyilvántartásával és a panaszok 

elbírálásával kapcsolatos volt. 
  
A Nemzeti Választási Hivatal (NVI) lebonyolította a választópolgárok értesítését, valamint 

választói tájékoztató kampányt25. A NVI központi szintű információs központot is működtetett. 
  

A legtöbb folyamat, mint például a nemzetközi megfigyelők akkreditációja, a szavazólapok 
kinyomtatása, a VISZ tagok képzése, a szavazók tájékoztatása stb. szakszerűen zajlott. Amint 
azonban számos ENEMO tárgyalópartner és média beszámolt róla, a NVI nem ellenőrizte teljes 
mértékben a postai szavazás folyamatát, mivel legalább Szerbiában és Romániában a 
szavazócédulák kézbesítését nem minden esetben a jogszabályoknak megfelelően az érintett 
postahivatalok végezték26. 
  
A NVI az egyéni választókerületi jelöltekre mintegy 7,7 millió, az országos pártlistára 8,1 millió, 

a nemzeti kisebbségekre 70 ezer, a népszavazásra pedig 8,1 millió szavazólapot nyomtatott. 

  
Választókerületi Választási Bizottságok (VVB) és választókerületi választási irodák (VVI) 

  

A VVB-ket három megválasztott27
 és más delegált28

 tagból állt. 

  
Általánosságban elmondható, hogy az VVB-k nem számoltak be a munkájukba való 
beavatkozásról vagy megfélemlítésről, és önállóan jártak el. A törvényes határidőket betartották, 

 

21 A választási eljárásról szóló törvény 2020-as módosításai szerint (40A. szakasz) a NVB üléseit elektronikus 

kommunikációs eszközökkel is meg lehet tartani, amennyiben az elnök úgy dönt. 

22 Az ülések napirendjét, döntéseit és jegyzőkönyveit közzéteszik a választások hivatalos honlapján. 
23 A Választások honlapja magyar, valamint angol, német és francia nyelvű információkat tartalmaz. A magyar 

nyelveken kívüli információk nem azonos gyakorisággal frissülnek. 

24  A weboldal másik három verziója csak általános információkat tartalmaz. 
25 Beleértve a plakátokat, a közösségi és a hagyományos médiában sugárzott rövid videókat, valamint egyszerűsített 

útmutatót a szavazók számára. 

26 További információért, kérjük, olvassa el a Választók regisztrációja című részt. 
27 Az Országgyűlési Egymandátumos választókerület székhelyét képező településen a képviselő-testület az 

Országgyűlési Egymandátumos választókerületi Választási Iroda vezetőjének javaslatára három tagot kell válasszon 

az Országgyűlési Egymandátumos Választási Bizottságba az országgyűlési választás időpontjának kihirdetését 

követően, de legkésőbb a választás napját megelőző 42. napig. 

28 Minden választási jelölt a választókerületben egy tagot delegálhat az adott VVB-ba. 

https://www.valasztas.hu/az-nvb-ulesei
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kollegiálisan, konstruktívan dolgoztak. Az VVB-k és az VVI-k hozzáférést biztosítottak29 az 
akkreditált megfigyelőkhöz, és általában az ülések közleményeit, határozatait és jegyzőkönyveit, 
valamint egyéb hasznos információkat tettek közzé az érintett helyi hatóságok honlapján. 
 
  
Szavazóhelyi Bizottságok (PSC-k) és helyi választási irodák (HVI-k) 

  

A szavazóhelyi bizottságokat (PSC-k) a választott30
 és a delegált tagok alkották. Az ENEMO 

STO-k által a választás napján megfigyelt 1219 szavazóhelyiségben a Szavazóhelyi Bizottság 

tagok átlagos száma hét volt. A nők jól képviselve voltak a szavazóköri bizottságokban, a 

megfigyelt szavazóhelyiségekben a Szavazóhelyi Bizottság tagok 64 százaléka volt nő, ebből 

75,6 százalék az elnök és 77,66 százalék az elnökhelyettes. 

  
Mindkét folyamat - a Szavazóhelyi Bizottság tagjainak megválasztása és küldöttsége jelentős 
nehézségek nélkül és a jogi határidőn belül befejeződött. A NVI szerint a 10 243 létrehozott 
Szavazóhelyi Bizottság több mint 80 000 tagból állt, amelyek közül több mint 40 000 -et 
delegáltak politikai pártokból.31

 A legtöbb választott bizottsági tag tapasztalt volt, és további 
képzést biztosítottak nekik. 

  
A 10,243 Szavazóhelyi Bizottságot 1,264 helyi választási iroda (HVI) segítette, amelyeket a 

település önkormányzati tisztviselője vezetett. 

  

 A választás napján a Szavazóhelyi Bizottságok és a HVI-k hatékonyan bonyolították le a 

szavazási és számlálási eljárásokat, néhány kisebb eljárási eltéréssel, amelyek úgy tűnt, nem 

befolyásolták negatívan a folyamat és az eredmények legitimitását. 

  
  

A szavazók nyilvántartásba vétele 
 

 

Az országon belüli címmel rendelkező magyar állampolgárok szavazói regisztrációja passzív és 

folyamatos. Szavazásra jogosult minden állampolgár, aki a választás napjáig betöltötte a 18. 

életévét, valamint a 16. életévét betöltött házas állampolgár32; kivéve azokat, akiket 

bűncselekmény vagy korlátozott értelmi képesség33 miatt egyéni bírósági határozattal 

jogfosztottak34. A családi állapoton alapuló differenciált választójog35, valamint az értelmi 

 

29 Minden országgyűlési egymandátumos választókerületben legyen egy Választási Iroda, amelynek élén az 

országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti település jegyzője áll. A választásokon összesen 97 VVI 

segíti a 106 VVB-ket. Nyolc VVI volt, amely egynél több VVB-t segített és támogatott. 

30 A települési önkormányzat képviselő-testülete az Országgyűlési Választások időpontjának kitűzését követően kell 

hogy megválassza a szükséges számú Szavazóhelyi Bizottság tagot,  de legkésőbb a választás napját megelőző 20. 

napig a helyi választási iroda (HVI) vezetőjének javaslatára.  
31 Egy választókerületben minden választási jelölt két szavazati joggal rendelkező tagot delegálhat minden 

Szavazóhelyi Bizottságba, legkésőbb a választás napját megelőző 9. napig.  A NVI szerint az egyesült ellenzéknek 

több mint 19 500, a Fidesz-KDNP-nek több mint 17 500, a Kétfarkú Kutya Pártnak több mint 1700, a Mi Hazánk 

Mozgalomnak pedig több mint 800 delegáltja volt. 

32  Kérésre. 
33 A bírósági határozat alapján mentális fogyatékosság miatt a szavazati jogtól megfosztott szavazók száma 47,078. 
34 A büntetőítélet alapján megfosztott szavazók száma 25,282 volt. 
35 A25. számú Általános megjegyzés 3.§-a szerint: „A közügyekben való részvétel joga, a szavazati jogok és a 

közszolgálathoz való egyenlő hozzáférés joga” az ICCPR (Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmánya) 25. cikke szerint, „nem megengedett különbségtétel az állampolgárok között e jogok 

https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/general%20comment%2025.pdf
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fogyatékosság miatti választójogtól való megfosztás ellentétes a nemzetközi normákkal36. Az 

ENEMO pozitívan értékeli a „kóros függőség” eltávolítását a jogfosztás okai közül.37 
  
A központi választói nyilvántartás egy elektronikus nyilvántartás, amelyet a személyes adatok 

nyilvántartásából, valamint az állampolgárok címéből és más nyilvántartásokból nyernek ki38, és 

a NVI vezeti. 

  
Az NVI 2021 decemberétől heti rendszerességgel publikálta a választói regisztrációval 

kapcsolatos adatokat nyílt formátumban39. Bár a küldöttség több tárgyalópartnere aggodalmát 

fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a választópolgárok állítólagos fiktív40 lakcímen 

regisztrálhatnak a vitatott egyéni választókerületekben, 2022. március 29-ig nem figyeltek meg 

hirtelen tömeges új lakóhely bejelentést. A választói nyilvántartásba vételre vonatkozó adatokat 

azonban 2021 decembere előtt sem a NVI, sem a Belügyminisztérium nem tette közzé. 

  
A szavazásra jogosult és a választói nyilvántartásban szereplő állampolgárok teljes száma 8 215 

466 volt, akik közül 7 750 337 országon belüli lakcímmel rendelkező állampolgár volt.41
 A 

szavazók április 1-ig kérhették adataik módosítását a választói nyilvántartásban. 

 

A külföldön élő, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok országos listára és 
egyéni választókerületi jelöltre is szavazhattak, és csakis személyesen, ideértve a külhoni magyar 
külképviseleteket is42. A korábbi parlamenti választásokhoz képest nőtt azoknak a diplomáciai 
képviseleteknek a száma, ahol az országon belüli címmel rendelkező külföldi szavazók 
szavazhatnak43. A törvényes határidőn belül 65 480 választópolgárt regisztráltak valamelyik 

 

gyakorlása során faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi 

származás, vagyon, születési vagy egyéb helyzet alapján”. 
36 A CRPD 29. cikke előírja az államok számára, hogy „garantálják a fogyatékossággal élő személyek politikai 

jogaival és a lehetőségeivel éljen másokkal egyenlő alapon”. A CRPD 12. cikkhez tartozó 1. számú Általános 

megjegyzés 48. §-a kimondja, hogy „egy személy döntéshozatali képessége nem indokolja a fogyatékossággal élő 

személyek politikai jogaik gyakorlásának kizárását, beleértve a szavazati jog, a választáshoz való jog és a zsűri 

tagjaként való jogot”. 

37 A választási eljárásról szóló törvény 2020-as módosításaival. 
38 Az állampolgárok személyi és lakcím-nyilvántartásában nem szereplő választópolgárok központi választói 

névjegyzékében szereplő adatok a központi úti okmánynyilvántartásból és a vezetői engedélyek nyilvántartásából, 

továbbá a választójoggal nem rendelkező nagykorú állampolgárok névjegyzékéből, a szavazóköri és választókerületi 

nyilvántartásból, valamint a szavazóköri választói névjegyzékből keletkeznek. 
39 A honlapon közzétett szavazói nyilvántartási adatokat megyei, egytagú választókerület és település szintjén 

részletezik. 
40 Az állampolgárok nyilvántartásáról szóló törvény módosításával a személyes adatok és cím, a lakóhely 

meghatározását a polgárok által a hivatalos kommunikációhoz használt címre csökkentették (5. szakasz (2) 1992.évi 

LXVI. törvény a személyes adatok nyilvántartásáról és a polgárok lakossági címéről). Az Alkotmánybíróság a 

2022.02.08-i II/5048/2021 sz. határozatával elutasította az országgyűlési képviselők alkotmányellenességének 

megállapítását és a kérdéses szakasz  megsemmisítését kérő beadványát. 
41 Csak az országon belüli címmel rendelkező szavazók jogosultak szavazni mind az egytagú választókerületi 

jelöltekre, mind a nemzeti listákra. 
42 Kezdetben a NVI bejelentette, hogy a külföldi szavazók szavazhatnak a 146 magyar diplomáciai képviselet 

egyikén.  A NVI 2022. március 30-án a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól kapott hivatalos tájékoztatás alapján 

arról tájékoztatott, hogy a koronavírus terjedésével kapcsolatos korlátozások miatt Kínában, így a sanghaji 

főkonzulátuson sem lehetett szavazni.  

43 A 2018-as parlamenti választásokon a külföldi országos címmel rendelkező szavazók szavazhattak a 118 külföldi 

diplomáciai képviselet egyikén. 

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/779679?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/779679?ln=en
https://www.valasztas.hu/telepulesek-lakossag-es-valasztopolgarszama
https://njt.hu/jogszabaly/1992-66-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1992-66-00-00
https://hunconcourt.hu/uploads/sites/3/2022/02/sz_ii_5048_2021_en.pdf
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külhoni magyar diplomáciai képviseleten, 7170 választópolgárral többet, mint az előző 
országgyűlési választáson.44 
  
A magyarországi cím nélküli szavazók március 9-ig45 kérhették a postai úton történő választói 

nyilvántartásban való regisztrációt, és csak pártlistára és nemzeti népszavazásra szavazhattak.  A 

szavazási csomagot postai úton vagy személyesen kell megkapniuk, és személyesen vagy 

meghatalmazással átadhatják a diplomáciai képviseleteknek és a VVI-knek, vagy postai úton 

szavazhatnak. A levélben szavazók névjegyzékében 456 129 választópolgár szerepel, ami 77 

680-al több, mint az előző országgyűlési választásokon.46 2022. március 8-tól kezdődően a NVI 

szavazási csomagokat osztott ki postai úton  szavazóknak. A teljes számból 308 000 szavazási 

csomagot küldtek Romániába, 83 000-et Szerbiába és 27 000-et Ukrajnába. 

  
A médiajelentések és az ENEMO tárgyalópartnerek szerint a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ), a Fideszhez kapcsolt szerb párt politikai aktivistái szállítottak szavazati csomagokat, 

ellentétben azzal, amit a törvény ír elő. Az aktivisták utasítást adtak a szavazóknak arra 

vonatkozóan, hogy hogyan kell szavazni, és szavazócsomagokat gyűjtöttek tőlük. Az NVI azt 

állította, hogy betartották az eljárásrendet, és felhívták a szavazólap-csomagok kézbesítésében 

részt vevő postai szolgáltatók és közreműködő partnereik figyelmét arra, hogy alkalmazottaiknak 

tartózkodniuk kell a választói jogok szabad gyakorlásának befolyásolásától a  szavazócsomagok 

kézbesítése során.47 A NVB ellen benyújtott hivatalos panaszt48 ebben az ügyben először az NVB 

utasította el formális okok miatt, majd a Legfelsőbb Bíróság.49 

  
Április 30-án a romániai Marosvásárhely közelében található Jedd falu szélén található 
hulladéklerakóban több50 szavazólapot találtak magyar választásokra. Az ezzel kapcsolatos 
panaszt az NVB elutasította, az NVI pedig arról tájékoztatott51, hogy feljelentést tettek a 
rendőrségen. Romániában az ENMT52, egy állítólag a Fidesznek dolgozó szervezet utasította a 
szavazókat, hogy küldjenek szavazólapokat rajtuk keresztül, mivel a román posta nem 
megbízható. 

 

Az ENEMO megjegyzi, hogy a választási eljárásokról szóló törvényben vannak kiskapuk a 
postai szavazással kapcsolatban, míg a külföldről érkező elhunyt emberek adatainak automatikus 
eltávolításának hiánya a postai úton történő választói nyilvántartásból továbbra is aggodalomra 
ad okot.53 

  

 

44 A 2018. április 8-i országgyűlési választáson összesen 58 310 választópolgár kért szavazatot a diplomáciai 

képviseleteken. 
45 A választások napja előtti 25. napon. 

46 A 2018. április 8-i országgyűlési választás levélben szavazóinak névjegyzéke 378 449 választót tartalmazott. 

47 A NVI sajtóközleményt tett közzé március 21-én. 

48 A NVB 2022.március 21-i187/2022 határozata. 

49 További információért, kérjük, olvassa el a jelentés Panaszok és fellebbezések fejezetét. 

50 https://www.youtube.com/watch?v=2gIWsBM8ito  

51 https://www.valasztas.hu/sajtokozlemeny-2022/9  

52 https://bit.ly/36LAzPj 

53 A külföldön elhunytak adatainak a levélben történő választói névjegyzékből való törlése csak hozzátartozóik 

hivatalos kérésére történhet, mivel az automatikus törlésüket biztosító mechanizmusok nem léteznek. 

https://www.valasztas.hu/sajtokozlemeny-2022/8
https://www.valasztas.hu/hatarozat-megjelenito/-/hatarozat/187-2022-nvb-hatarozat-a-g-sz-d-maganszemely-altal-benyujtott-kifogas-targyaban
https://www.youtube.com/watch?v=2gIWsBM8ito
https://www.valasztas.hu/sajtokozlemeny-2022/9
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Az ENEMO úgy értékeli, hogy az egyenlő választójog elvét megkérdőjelezték, mivel  külföldön 

a választópolgárok differenciált szavazási eljáráson estek át, amely csak az országon belüli 

lakcím meglétéhez kapcsolódik. 
  
A törvényes határidőn belül 40 570 választópolgárt54 vettek nyilvántartásba a nemzeti kisebbségi 

választói névjegyzékben, míg a roma nemzetiségi kisebbségre vonatkozó választói adatokat az 

NVI törölte a szavazókör választói névjegyzékéből, mivel az érintett nemzetiségnek nem volt 

nemzetiségi listája. 
  
A választópolgárok március 25-ig adhattak le átjelentkezési kérelmet.55 A választási eljárásról 

szóló törvény 2020. évi módosításaival módosult a átjelentkezési kérelmek benyújtásának 

határideje, négy napról kilenc nappal a választás napja előtt. A törvényes határidőn belül 157 551 

választópolgár, 42 490-el kevesebb, mint az előző országgyűlési választáson56 kérte szavazókör 

megváltoztatását. 

  
A fogyatékkal élő és egészségügyi problémákkal élő választópolgárok a választás napján 12 

óráig jelentkezhetnek mozgóurnás szavazásra. A fogyatékkal élő választópolgárok kérhetik, hogy 

a választókerületükben egy akadálymentesített57 szavazóhelyiségben szavazhassanak, és 

kérhetnek Braille-szavazólapot.58
 

  

Egy nappal a választások napja előtt, a helyi választási irodák kinyomtatták a frissített szavazók 

listáját, és eljuttatták azokat a szavazóállomások bizottságaihoz. 

 
  
  

Jelölt regisztráció 
 

 

Minden szavazati joggal rendelkező állampolgárnak joga van indulni az országgyűlési 

választásokon. Egy jelölt egymandátumos választókerületben és országos listán is indulhat 

egyszerre, de csak egy egyéni választókerületben. Általában véve tiszteletben tartották a 

választáson való részvételhez való jogot. 

  
A törvényes határidőn belül 43 pártot vettek nyilvántartásba jelölőszervezetként, hét párt 

kérelmét pedig elutasította az NVB.59 
  
A független jelölteknek és a jelölőszervezeteknek legalább 500 aláírást kellett összegyűjteniük 

egy adott választókerületben a választójoggal rendelkezőktől, és a jelölthirdetés határidejéig60 a 

bizottság elé terjeszteni.61 A kért aláírások száma összhangban van a nemzetközi bevált 
 

54 A teljes számból 31 856 német kisebbséghez tartozó szavazó volt. 
55 Szavazás a lakcímétől eltérő szavazókörben, miközben a bejegyzett egyéni választókerület jelöltjére szavaz. 
56 Összesen 200 041 szavazó kért átjelentkezést a 2018. április 8-i országgyűlési választásokon. 
57 Március 30-ig. 
58 A NVI szerint 250 Braille-sablonra vonatkozó kérelmet nyújtottak be a jogi határidőn belül. 
59 Magyar Nemzetrend Pártja; Magyar Szociális Párt; Magyarországi Szociáldemokrata Párt; Női Értékek Pártja; 

Opre Roma; Platón Párt és Szegények Pártja, a törvényi előírások be nem tartása miatt. 
60 Február 25. 37. nap a választások előtt 

61 A jelölteket be kell jelenteni a nyilvántartásba vételükre illetékes VVI-nek, az ajánlóívek átadásával az adott 

VVI-nek. A független jelöltként indulni kívánó választópolgárok, valamint a jelöltet állítani kívánó jelölő 

szervezetek minden hozzájuk beérkezett ajánlóívet a jelölthirdetési határidőn belül  le kell adják a választási 
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gyakorlatokkal.62
 A választópolgár egynél több jelölt támogatását is aláírhatja, amely 

összhangban van a nemzetközi bevált gyakorlatokkal.63
 Az aláírás ellenőrzését a VVI-k 

végezték. Miután megállapították, hogy az érvényes ajánlások száma elérte az 500-at, az 

ajánlások részletes ellenőrzését a nemzetközi bevált gyakorlatnak megfelelően meg lehet 

szüntetni.64 

  
Ezeken a választásokon először ellenőrizhették online a választók, hogy aláírták-e a pártok és 

jelöltek által összegyűjtött, a választási irodák által ellenőrzött ajánlóíveket.65 A NVI szerint több 

mint 100 000 szavazó használta ezt a szolgáltatást. A választók több keresetet is benyújtottak, 

miszerint olyan jelöltek ajánlóívén találták aláírásukat, amelyet nem ajánlottak. Letörölték a 

Normál Élet Párt egyik budapesti jelöltjét, mivel a hamis aláírások eltávolítása után hiányzott a 

törvény által előírt számú aláírás.66 Több feljelentés is érkezett a Területi Választási Irodákhoz, a 

rendőrség pedig nyomozást indított. 
  
A regisztrált 43 jelölőszervezetből mindössze 20-nak sikerült legalább egy jelöltet regisztrálnia 

az egyéni választókerületekben. Összesen 663 SMC jelöltet regisztráltak, köztük 116 nőt. 31 

választókerületben nem volt női jelölt. Mintegy 106 SMC jelöltet nem regisztráltak, főként a 

megfelelő aláírások hiánya miatt, míg nyolc regisztrált jelölt visszavonult. Az SMC összes 

jelöltjéből 34-en indultak függetlenként. 
  
Összesen hét koalíció és párt nyújtott be kérelmet a törvényes határidőn belül országos listák 

bejegyzésére. Összesen hat jelölőszervezetet (két koalíciót és négy pártot) vettek 

nyilvántartásba67, egy párt kérelmét pedig elutasították, mert nem tartották be az egyéni 

választókerületi jelöltek számára és megoszlására vonatkozó jogszabályi előírásokat.68 A 

koalíciók és pártok országos listáján 1035 jelölt volt, köztük 205 nő. 

 

irodának. E kötelezettség be nem tartása esetén a szóban forgó jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási 

bizottságnak minden hiányzó ajánlási lapra bírságot kell kiszabnia. 

62 A Velencei Bizottság választási ügyekben bevált gyakorlati kódexének 1,3 i. §-a szerint az aláírások száma 

alacsonyabb, mint az érintett választókerület szavazóinak 1% -a. 
63 A Velencei Bizottság2. kiadásának 96. §-aés az EBESZ/ODIHR iránymutatások a politikai pártok 

szabályozásáról kimondják, hogy „lehetővé kell tenni egynél több párt bejegyzésének támogatását, és a 

jogszabályok nem korlátozhatják, hogy egy állampolgár vagy más magánszemély csak egy párt számára írjon alá 

támogatólistát”. 
64 A Velencei Bizottság választási ügyekre vonatkozó helyes gyakorlati kódexének 1., 3. iv. bekezdése értelmében 

az ellenőrzési folyamatnak elvileg minden aláírásra ki kell terjednie; ha azonban kétségtelenül bebizonyosodott, 

hogy a szükséges számú aláírás összegyűlt, a fennmaradó aláírásokat nem kell ellenőrizni. 

65 Pályázat benyújtásával, sikeres hitelesítés után a személyre szabott adminisztrációs felületen 

magyarorszag.hu/szuf, az „Információ az ajánlásról - Kit ajánlottam?” szakaszban. 
66 Az összesen 505 ajánlóívből több olyan aláírást találtak, amelynél többször is szerepeltek ugyanannak a 

személynek az adatai, de az ajánlásokon szereplő aláírások minden esetben egyértelműen eltértek. A problémás 

ajánlások eltávolítása után az érvényes ajánlások száma 485 volt. 

67 Demokrata Koalíció — JOBBIK (Mozgalom a Jobb Magyarországért) — Lendületmozgalom - Magyar 

Szocialista Párt - LMP (Magyar Zöld Párt) - Párbeszéd Magyarországért; Normális Élet Pártja; Magyar Kétfarkú 

Kutya Párt; Hazánk Mozgalom; Megoldási Mozgalom; FIDESZ (Magyar Civil Szövetség) - KDNP 

(Kereszténydemokrata Nép). 
68 Pártunk - IMA a törvényes határidőn belül mindössze 10 egyéni választókerületi jelöltet regisztrált mindössze 7 

megyében és a fővárosban. Az NVB a határozattal elutasította az országos lista bejegyzésére vonatkozó kérésüket 

104/2022 2022. Február 27. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev2-cor-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)032-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)032-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev2-cor-e
https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=dbc26795-c481-492d-843f-1c872b6318a5
https://www.valasztas.hu/hatarozat-megjelenito/-/hatarozat/104-2022-nvb-hatarozat-a-mi-partunk-ima-altal-az-orszaggyulesi-kepviselok-2022-evi-altalanos-valasztasan-allitott-partlista-nyilvantartasba-vetelenek-
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A nemzeti kisebbségi önkormányzatok külön szavazáson nyújthatták be a jelöltek listáját a 

nemzeti kisebbségek számára. Alátámasztó aláírásokat kellett gyűjteniük az adott kisebbségi 

nyilvántartásban szereplő szavazók legalább egy százalékától, de legfeljebb 1500 aláírást. A jogi 

határidőn belül 12 nemzeti kisebbséget regisztráltak, összesen 111 jelölttel, köztük 48 nővel. 
 
  
  

Választási kampány és kampányfinanszírozás 
 

 

Választási kampány 

  
A választási kampány időszaka hivatalosan február 12-én kezdődött, és a választás napjával 
együtt 50 napig tartott. A választási kampány a COVID-19 világjárvány miatt Magyarországon 
bevezetett és a legutóbbi meghosszabbítás szerint - június 1-ig tart69 - hivatalos 
szükségállapotban zajlott, de minden olyan szabályt, amely korlátozhatja a gyülekezési 
szabadságot, március 7-től feloldották, és az ENEMO nem észlelt semmilyen hatást a kampányra 
ezzel kapcsolatban. Az aláírásgyűjtési időszak és a hivatalos kampányidőszak átfedése hátrányos 
helyzetbe hozta a kevesebb erőforrással rendelkező jelölteket és pártokat, akiknek több időre volt 
szükségük a támogató aláírások összegyűjtéséhez, és így később tudtak kampányalaphoz jutni.70 

  
A választási jelöltek általában szabadon tudtak kampánytevékenységeket folytatni, rendkívül 
versenyképes környezetben. Volt példa a főbb jelöltek korai kampányolására vagy az őket 
támogató mozgalmakra is.71 A kampány a választások napjához közeledve jelentősen 
felerősödött.72 Szinte minden párt rendezett nagygyűléseket, háztól-házig kampányt, szabadtéri 
és beltéri fórumokat, beleértve a pártvezetők választókerületekben és vidéken tett látogatásait, 
plakátokat, valamint telefonkampányt, nyilvános és online előadásokat, aktivisták kampányát, 
online és közösségi média hirdetéseket. A Fidesz-KDNP és az Egyesült Ellenzék szintén aktívan 
kampányolt külföldön hirdetőtáblákkal73, találkozókon74 és a közösségi médiában. 

 

69 A koronavírus-járvány miatti rendkívüli állapot 2020 elejétől jött létre Magyarországon, és 2022. június 1-jéig 

tart, a parlament 2021. decemberi határozata alapján. 
70 A Velencei Bizottság által elfogadott, a választási ügyekben bevált gyakorlati kódex szerint, különös tekintettel a  
I.1.3.v. pontra miszerint „az aláírások hitelesítését a választási kampány kezdetéig be kell fejezni”. Lásd még a 

magyarázó jelentés I.1.3.8. bekezdését. 
71 A szeptemberi és októberi előválasztást követően január elején az egyesített ellenzék közös szlogent mutatott be a 

„Legyen Magyarország mindannyiunké” kampányról. A Fidesz-KDNP állandó kampányt folytatott, és ebben a 

választási időszakban a korai kampányt elsősorban a harmadik felek kampányai képviselték, például kormányzati 

tájékoztató kampányok és Fidesz-párti civil szervezetek, például a Megafon a bloggereken és influencereken belül, 

Civil Összefogás Fórum (CÖF) , Alapvető Jogok Központja stb. 
72 A választás napját megelőző héten Orbán Viktor miniszterelnök jobban bekapcsolódott a kampányba, és  
személyesen vett részt a rendezvénysorozaton. Az ellenzéki miniszterelnök jelölt, Márki-Zay Péter szintén több 

rendezvényen is részt vett. A Fidesz-KDNP robothívásokat, pártvezetők személyes telefonhívásait és bevont 

hírességeket használt fel a kampányban. Az egyesült ellenzék 30 választókerületben 30 furgont telepített 

kihangosítóval, képernyőket és filmfalakat helyezve el 24 város terein promóciós videókkal, hírességek 

telefonhívásával és sms-ekkel kampányolt. 
73 Például március közepe óta és a kampányidőszak utolsó két hetében Londonban, különösen a King's Cross 

pályaudvaron és a Borough High Streeten helyezték el az egyesült ellenzéki óriásplakátokat.  

74 Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter február 14-én Romániába látogatott, és felszólította a román-

magyar.  

https://rm.coe.int/090000168092af01
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Az ENEMO több tárgyalópartnerei – elsősorban az ellenzéki jelöltek és pártok körében – 

hangsúlyozta, hogy nincs egyenlő hozzáférés az óriásplakát-helyekhez. A kormányszövetség 

óriásplakát-kampányai, valamint a Fidesz-KDNP-t előnyben részesítő és az egyesült ellenzéket 

vádoló harmadik felek kampánya országos volt, és sokkal láthatóbb volt, mint a többi jelölt 

kampánya. Az ENEMO valamennyi ellenzéki tárgyalópartnere a médiához, így a közmédiához 

való hozzáférés hiányát hangsúlyozta központi és regionális szinten, mint a választók elérésének 

egyik legnagyobb akadályát.75 Mind a Fidesz-KDNP, mind az ellenzéki összefogás azzal vádolta 

egymást, hogy illegális adatbázisokat használnak a szavazók személyes adataival. 
  
A fő jelöltek között nem volt hivatalos nyilvános vita76. A kampányt a konstruktív megbeszélések 

hiánya, a közvélemény érdemi tájékoztatásának hiánya jellemezte. A kampányban széles körben 

jelen volt a mély polarizáció, valamint a személyes vádaskodás, a „fekete PR”, az ellenkampány, 

valamint a kampányanyagok megrongálásának és károsításának összehangolt gyakorlata. Mind 

az Egyesült Ellenzék, mind a kormánykoalíció harmadik felek kampányát alkalmazta, ideértve a 

külföldi politikusok támogatását a kampányban, de a források az utóbbi felé billentették a 

mérleget.77 
  
Ezekre a választásokra országos listát jegyző pártok többsége konkrét választási programot 

mutatott be, a kormánykoalíció kivételével. A felek hivatalos programjai alig tükröződtek a 

kampányüzenetekben. Ukrajna február 24-i orosz inváziója nagymértékben befolyásolta a 

kampány narratíváját, ahol a geopolitikai és biztonsági témák voltak a főáramúak, háttérbe 

szorítva a hazai ügyeket, a társadalmi-gazdasági fejlődést, a korrupciót, a béreket és az LMBTQ+ 

jogait.78 

  

 

kettős állampolgárokat, hogy szavazzanak a kormányszövetségre. 

75 A kampány médiakörnyezetét részletesen elemezzük a jelentés külön fejezetében. 
76 Az ellenzék miniszterelnök jelöltje, Márki-Zay Péter többször is meghívta a hivatalban lévő miniszterelnököt – 

Orbán Viktor urat, de ezeket többszörösen elutasították. 

77 Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke március 15-én részt vett az egyesített ellenzék gyűlésén, és tartott egy 
beszédet. Másrészt március közepén Donald Trump volt amerikai elnök nyilvános levelet küldött Orbán Viktor 

miniszterelnök támogatására. 
78 A Fidesz-KDNP az elmúlt 12 év sikeres magyar fejlődéséről és a visszafordulás veszélyéről , valamint a 

„jobboldal” és a „baloldal” közötti ideológiai választásról szóló kulcsfontosságú narratívával kezdte a hivatalos 

kampányt. A kormányzó szövetség végső kulcsüzenete a „béke vagy háború” közötti választásra egyszerűsödött, 

valamint az ellenzék vádaskodása, amiért az ukrán hatóságokkal folytatott összeesküvés révén Magyarországot a 

háborúba akarták bevonni. Az „Egységben Magyarországért” az ország tágabb értelmében vett 

„demonopolizálását”, a korrupció elleni küzdelmet, Magyarország nyugati demokráciaként való visszaállítását 

szorgalmazta. Az egységes ellenzék az egész kampány során az Orbán Viktor kormányzása következtében kialakult 

társadalmi-gazdasági válságról is üzent, valamint Putyin fő szövetségesének állította Orbán Viktor hivatalban lévő 

miniszterelnököt, a választás tétjét a „Kelet vagy Nyugat” között, és az ukrajnai orosz invázió után ez a narratíva 

lett a kulcsüzenet. A Mi Hazánk Mozgalom a nacionalista, jobboldali, oroszbarát és nyugatellenes narratívákat, 

valamint a COVID-ellenes programokat kihasználva tiltakozott a kötelező védőoltások ellen. A Megoldás 

Mozgalom Magyarország tágabb értelmében vett digitalizálásáért kampányolt. A Kétfarkú Kutya Párt szatirikus és 

troll üzenetekkel futott, a korrupció- és rendszerellenes politikát hirdetve. A Normális Élet Pártja a COVID-ellenes 

és az összeesküvés napirendjén kampányolt. 



17 

 

Az adminisztratív erőforrásokkal való szisztematikus visszaélés79, beleértve a kormány és a 

kormánypártok üzeneteinek átfedését, egyenlőtlen feltételeket teremtett80. Az ENEMO 

megjegyzi, hogy a magyar jogalkotás maga teremti meg a jogalapot a jogszerű magatartáshoz, 

annak ellenére, hogy ellentmond a választási81 eljárások alapelveinek és a nemzetközi 

normáknak.82 

  
A választókra, különösen a köztisztviselőkre és a kiszolgáltatott csoportokra gyakorolt 

nyomásgyakorlásra és megfélemlítésre, szavazatvásárlásra és a választói akarat ellenőrzésének 

egyéb formáira vonatkozó állítások szintén rontották a kampányt.83 

  
Az országgyűlési választások napjára kitűzött és az országgyűlési választással egy napon 

megtartott, úgynevezett „gyermekvédelmi törvénnyel” kapcsolatos négy kérdésben zajló 

népszavazási kormányzati kampány átfedésben volt a Fidesz-KDNP retorikájával és kiegészítő 

eszközként szolgált kampánytevékenységével a szavazók mozgósítására, de nem vált a fő 

kampány részévé.84 A népszavazást szinte teljesen figyelmen kívül hagyták a többi jelölt 

kampányában, eltekintve az érvénytelen szavazatok leadására irányuló ritka felhívásoktól, 

 

79 Február végén például a „felelőtlennek tartjuk és nem támogatjuk az ellenzék azon álláspontját, hogy 

Magyarország  csapatokat és fegyvereket küldjön Ukrajnába” szövegű kormányzati tájékoztatót eljuttatták 

mindazokhoz, akik korábban regisztráltak a Covid-19 oltásra. Február 15-től elindult az iskolai laptopok európai 

uniós forrásból támogatott hivatalos állami programja, amelyhez a Fidesz-KDNP jelöltjei is bekapcsolódtak. Az 

ENEMO emellett megfigyelte a helyi önkormányzatok részvételét a választási kampányban, különösen a 

polgármesterek és munkatársaik (pl. Nógrád, Debrecen, Vásárosnamény, Kemecse, Demecser, Gemzse és 

Tiszatelek, Nyíregyháza, Kisvárda) ,főként a kormányzó blokk javára történő kampányolás formájában, vagy 

akadályok állításában az ellenzéki jelöltek előtt a kampányban.. 
80 Például a magyar kormány néhány hónappal a hivatalos választási kampány kezdete előtt egy sor társadalmi-

gazdasági intézkedést terjesztett elő, például korlátozta az üzemanyagok és bizonyos élelmiszerek árát, fizetett 13. 

havi nyugdíjat, megemelte a minimálbért és a közigazgatás béreit, illetve 25 éven aluliak és dolgozó szülők 

adókedvezményeit hirdette ki. Ezeket a kezdeményezéseket a kormányzati információs kampány támogatta a 

„Magyarország előre megy, nem hátra!” szlogen alatt. A Fidesz-KDNP hivatalos kampánya hasonló szlogennel 

kezdődött: „Előre menjünk, ne hátra!”. Ukrajna orosz inváziója után Orbán Viktor arccal és üzenettel újabb 

kormányzati tájékoztató kampányba kezdett, amely átfedésben volt a Fidesz-KDNP „békéről”, „biztonságról” és 

Magyarország háborúból való távoltartásáról szóló narratívájával. 
81 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény kimondja, hogy „a választási szervek tevékenysége, a 

polgárok, mint magánszemélyek közötti személyes kommunikáció, annak tartalmától és formájától függetlenül, nem 

minősül választási kampánynak az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok és más állami szervek 

által ellátott, törvényben meghatározott feladatokból eredő tevékenység”, amely a gyakorlatban ellentmondhat a 

választási eljárások egyik, ugyanazon törvényben meghatározott alapelvének – „a jelöltek és a jelölő szervezetek 

esélyegyenlőségének”. 
82  Az EBESZ Emberi Dimenziójával foglalkozó Konferencia koppenhágai találkozójának dokumentumának 5. 

cikke (5.4. bekezdés) felszólít az „állam és a politikai pártok egyértelmű elválasztására; különösen a politikai pártok 

nem egyesülhetnek az állammal”.  

83 Pl. A roma kisebbség, a vidéken élő alacsony jövedelműek és a lakosság más veszélyeztetett csoportjai különösen 

függenek a fizetett közmunkaprogramoktól és egyéb közpénzektől. 
84 Az Országgyűlés 2021. június 15-én fogadta el a különböző törvénymódosítások sorozatát, amelyek a szexuális 

bűncselekményeket az LMBTQ+ személyek jogaival és szabadságaival, a szexuális irányultsággal és a nemi 

identitással keverik. A módosításokat a Fidesz kezdeményezte és szorgalmazta, a párt homofób retorikájával együtt, 

és hevesen bírálta az országon belüli ellenzék és civil társadalom, valamint a nemzetközi közösség. 2021 júliusában 

az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az alapvető jogok megsértése miatt, 

majd 2021 decemberében az Európa Tanács Demokráciával a Joggal Bizottsága (Velencei Bizottság) véleményében 

megállapította, hogy ezek a módosítások összeegyeztethetetlenek a nemzetközi emberi jogi normákkal.  
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amelyeket kezdetben a civil szervezetek szorgalmaztak. Az ENEMO csak a választási nap 

hetében figyelte meg a népszavazásról és a kapcsolódó témákról folytatott kampány aktiválását, 

többnyire vidéken. 
  

 
Kampányfinanszírozás  
  
A magyar jogszabályok közcélú kampányfinanszírozást biztosítanak, valamint lehetővé teszik 

más források felhasználását a választási kampányokhoz. Tilos jogi személyek vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint külföldi állampolgárok és szervezetek 

adományának elfogadása. Az országgyűlési választási kampányhoz mind a pártok, mind az 

egyéni választókerületek jelöltjei85, valamint a kisebbségi listák közfinanszírozásban 

részesülnek.86 

  
 A párt- és kampányfinanszírozásra vonatkozó jogszabályok  hiányosságai hatással voltak a 

választásokra a kampányköltések átláthatósága tekintetében. Különösen a kampányköltések 

felügyeletére irányuló jogi eljárások hiánya, valamint a jelöltek kampányfinanszírozási 

jelentéseinek a választás napja előtti közzétételére vonatkozó kötelezettség hiánya, az 

átláthatóság romlása mellett, túlköltekezéshez, valamint a kiutalt pénzeszközökkel esetleges 

visszaéléséhez vezethet. A magánadományozás korlátozásának hiánya a pártok erős függőségét a 

nagy adományozóktól, valamint a különböző pártok által a választások között felhasználható 

források aránytalanságához vezethet, ami kihat a hivatalos kampányidőszakra. A 

kampányfinanszírozás felügyelete nem teszi lehetővé a kiadások független ellenőrzését. 
  
A hatékony jogi felügyelet és szabályozás hiánya lehetővé tette, hogy a különböző jelöltek külső 
kampányokat alkalmazzanak87, de nagy aránytalanságot teremtett a kormánykoalíció Fidesz-
KDNP javára. Az egyrészt a kormány által hivatalosan kezdeményezett kormányzati 
információs kampány üzeneteinek és a népszavazás üzeneteinek átfedése, másrészről a Fidesz-
KDNP választási kampányüzenetei között a kampánykiadási korlátok tényleges kijátszását 
szolgálta. A népszavazási kampány kiadási korlátja, a párhuzamos kormány tájékoztató 
kampányával együtt potenciálisan korlátlan forrást engedhet a Fidesz-KDNP 
kampányüzeneteinek népszerűsítésére a kampány során. 
  
Az ENEMO kritikus egyensúlyhiányt figyelt meg a kormányzó szövetség erőforrásaiban a 

hivatalos választási időszakban a  többi versenyzőhöz képest, különösen vidéken, ami 

 

85  A 2022-es országgyűlési választási kampányban a pártlistát jegyző pártok mintegy 471-706 millió forint (kb. 

1,4-1,9 millió euró) közpénzben részesülhettek. Ebben a kampányban csak a kormányszövetség és az „Egységben 

Magyarországért” egyesült ellenzéki szövetség kapott maximális támogatást. 
86 A 2022-es kampány ideje alatt 1 182 896 forint (kb. 3 200 EUR). 

87 A Meta Ad Library Report 2022. február 15. és március 31. közötti időszakra vonatkozó adatai alapján a 

felelősség kizárása szerint azok a hirdetők, akik a legtöbb pénzt költötték társadalmi témákkal, választásokkal vagy 

politikával kapcsolatos hirdetésekre a Facebookon: Megafon (357.316.878 Ft), Mediaworks Hungary Zrt. 

(325.494.884 Ft), Fidesz (179.047.264 Ft), erosito.hu (158.297.189 Ft), EzaLényeg.hu (134.912.257 Ft), 

kormanytvaltok.hu (130,975.779 Ft) és Aktív Média (102,870.436 Ft). Megafon (PR cég), Mediaworks Hungary Zrt. 

(médiacég), a Fidesz (párt) és az Aktuális Média (média) a kormánypártot támogató tartalmakat, míg az erosito.hu 

(médiaerősítő), az EzaLényeg.hu (média) az ellenzéki posztokat A kormanytvaltok.hu pedig a Márki- Zay Péter 

profil fizetett hirdetéseinek 89 százalékát finanszírozta. 
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ellentmond a nemzetközi normáknak88, valamint ellentétes a választási eljárás magyar 

jogszabályok által meghatározott egyik alapelvével.89 
  
A következő szervezetek költötték a legtöbb pénzt a hivatalos választási kampány során90: 

Fidesz, a Megoldás Mozgalom, és Egységben Magyarországért,91 míg a „politikus” kategóriába 

sorolt profilok között a fizetett hirdetésekre fordított legtöbb pénz az alábbiakból származott: 

Márki-Zay Péter, Dúró Dóra és Orbán Viktor.92 

  
A Google Átláthatósági adatai az Európai Unió politikai hirdetéseiről a Google-on, a YouTube-

on és a partnerek webhelyein a Fidesz az EU legfőbb 5 hirdetője között van.93 A Google 

magyarországi politikai hirdetési adatai94 2022. február 12-e óta azt mutatják, hogy a Fidesz95 és 

az Aktuális Média Nonprofit Kft.96 a hirdetésekre költött pénzek alapján a legfőbb hirdetők. 
  
  

Média 
 

Az ENEMO tárgyalópartnerek arról számoltak be, hogy a médiaszektorra jellemző az állam 

szisztematikus beavatkozása a média ökoszisztémájába, ami különösen a közbeszéd 

manipulálásán és az információáramlás szabályozásán, a gazdasági nyomáson, valamint a 

kritikus sajtóorgánumok és újságírók felé irányuló rágalomkampányokon keresztül nyilvánul 

meg. 
  
Újságírók elleni támadásokról nem számoltak be, ám kémmegfigyelési esetek, digitális zaklatás, 

zsarolás, és a médiával szembeni negatív nyilvános retorika hozzájárult a kritikus újságírás 

fenyegetettséggel és megfélemlítettséggel teli légköréhez.97 
  

 

88 A CSCE emberi dimenziójáról szóló konferencia koppenhágai üléséről szóló dokumentum 7. cikkének (7.6.) 

bekezdése felszólít arra, hogy „tiszteletben tartsák az egyének és csoportok azon jogát, hogy teljes szabadságukban 

saját politikai pártjaikat vagy más politikai szervezeteiket alapítsák, és biztosítsák e politikai pártoknak és 

szervezeteknek a szükséges jogi garanciákat ahhoz, hogy egyenlő bánásmód alapján versenyezzenek egymással, 

mielőtt törvény és a hatóságok által” . 

89 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. cikke a választási eljárás egyik alapelveként határozza 

meg a „jelöltek és a jelölő szervezetek esélyegyenlőségét”. 
90 Az Ad Library szerint a 2022. február 15-től március 31-ig terjedő időszakra 
91 Az Ad Library szerint az említett oldalak a következő összegeket költik el: Fidesz (103.217.924 Ft),  Megoldási 

Mozgalom (102,768.371 Ft) és Egységben Magyarországért (50.432.605 Ft) 
92 Az Ad Library szerint az említett profilok a következő összegeket költik el: Márki-Zay Péter (109.514.538 Ft), 

Dúró Dóra (70.555.467 Ft) és Orbán Viktor (63.993.518 Ft) 
93 2019. március 20. óta a Fidesz összesen 96 politikai hirdetést és 686,450 EUR-t költött. Google Átláthatósági 

jelentés. Az ENEMO megjegyzi, hogy időközi jelentése óta a Fidesz a8. és 5.helyre került az EU-ban működő 

politikai hirdetők listáján az online hirdetésekre fordított összeg szempontjából. 

94 Google Átláthatósági jelentés 
95 Összesen 57 hirdetésre és 172,550 EUR költöttek. Google Átláthatósági jelentés 
96 Összesen 4 hirdetésre és 56.850 EUR-t költöttek. Google Átláthatósági jelentés 
97 Az ENEMO megjegyezte, hogy a kampányidőszak alatt a független média ellen perek folytak a cikkeikben 

használt bizonyos megfogalmazásokkal kapcsolatban, pl. A Megafon beperelte a Telexet, mert azt mondta, hogy 

„akár közpénzt is kaphatnak” a finanszírozásukért. Budapest - A Fővárosi Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a perek 

ebben az esetben megalapozatlanok voltak, ez azonban hozzájárulhat a média öncenzúra környezetének 

megteremtéséhez. 

https://www.osce.org/files/f/documents/9/c/14304.pdf
https://transparencyreport.google.com/political-ads/region/EU?hl=en
https://transparencyreport.google.com/political-ads/region/EU?hl=en
https://transparencyreport.google.com/political-ads/region/EU?hl=en
https://transparencyreport.google.com/political-ads/region/EU?hl=en
https://transparencyreport.google.com/political-ads/region/EU?hl=en
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Az ENEMO tárgyalópartnerei arról számoltak be, hogy a politikai szereplők, különösen a 

kormányzati és a közintézmények nem álltak rendelkezésre interjúk készítéséhez és a médiával 

való együttműködéshez. A nyilvános információk nem mindig érhetők el az újságírók számára, 

míg a hatóságok nem válaszolnak időben a média kérdéseire, és csak általános adatokat 

szolgáltatnak, ezzel súlyosbítva munkájukat. Beszámoltak a kritikus médiumok 

diszkriminációjáról a kormány sajtótájékoztatóin is. Ezenkívül az ENEMO tárgyalópartnerei 

aggodalmukat fejezték ki a hazai médiában megjelenő oroszbarát narratívák és EU-ellenes 

érzések miatt. 

  
A médiatanács-szabályozó hatóságokkal kapcsolatban az ENEMO megjegyzi, hogy a 

Médiatanács-tagok kiválasztási mechanizmusai nem nyújtanak megfelelő jogi biztosítékokat 

teljes függetlensége érdekében.98 

  
Hagyományos média 
  
Az ENEMO tárgyalópartnerei arról számoltak be, hogy a kereskedelmi műsorszolgáltatók 

csekély érdeklődése politikai reklámozás iránt a törvényi kötelezettségnek tudható be, hogy azt 

minden politikai versenyző számára csak ingyenesen biztosítsák.99 Ily módon a politikai 

tudósítások sugárzása a tévében korlátozott, és főként a közszolgálati médiától függ. 
  
Az ENEMO megjegyzi, hogy a választásokon induló politikai pártok egy része egyáltalán nem 

élt az ingyenes politikai hirdetésekhez való jogával, vagy nem élt vele a köztévében és rádióban, 

csak az RTL Klubon.100  
  

Ugyanakkor minden választáson induló párt élt azzal a lehetőséggel, hogy a számára biztosított 
ötperces időkeretben bemutathassa politikai műsorát a köztévében és rádióban.101 Ami a 
népszavazást illeti, a tévében és rádióban nem sugároztak ingyenes politikai reklámot. 102 A 
politikai ellenfelek között nyilvános viták nem szerveződtek, elsősorban a kormánypártok 
politikai érdektelensége miatt.103 

  
ENEMO megfigyelők szerte az országban, valamint számos tárgyalópartner következetesen arról 

számolt be, hogy a média nem biztosított kellőképpen egyenlő és pártatlan bánásmódot minden 

jelölt számára, és nem tartották tiszteletben a tisztesség, az egyensúly és a pártatlanság elvét sem 

 

98 A médiatörvény, 124. szakasza szerint, különösen a 4. bekezdés: „A jelölési bizottság tagjainak szavazati jogkörét 

a parlamenti frakció azon tagjainak számával összhangban kell súlyozni, akiknek a nevében megválasztották őket.” 

99 Ez kihívást jelent a médiák számára, mivel a fizetett reklámok a fő finanszírozási forrásuk, így sokan közülük 

nem választanak politikai hirdetéseket csatornáikon. 
100 Médiatanács, Választások 2022 média monitoring jelentés 

101 A választáson induló pártok mindegyike élõ ötperces idõkeretet használt az M1 köztévében, a Kossuth Rádióban 

pedig úgy nyilatkozott, hogy a Kétfarkú Kutya Párt nem élt a rádióban való megszólalással. 

102 Médiatanács, Választások 2022 média monitoring jelentés 
103 Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje a kampányidőszak alatt többször is kijelentette, hogy 

televíziós vitát szeretne folytatni Orbán Viktorral, Orbán Viktor azonban mandátumának utolsó, márciusi parlamenti 

ülésén kijelentette, hogy politikai vitát nem tartanak. 

https://nmhh.hu/cikk/227483/Valasztas_2022
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2022/03/23/valasztas-2022-a-partok-bemutatjak-programjukat-magyar-ketfarku-kutyapart
https://nmhh.hu/cikk/227483/Valasztas_2022
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a választási kampányok tudósítása során. A kiegyensúlyozatlan és egyoldalú jelentéstétel 

különösen regionális és helyi szinten volt látható.104 
  
Az ENEMO megfigyelői arról számoltak be, hogy a helyi TV-csatornákat és újságokat a helyi 
hatóságok erősen befolyásolják, és gyakran az elfogult információk terjesztésének eszközének 
tekintik őket, míg a független helyi média kevésbé van jelen és látható. A helyi közvélemény a 
különböző régiókban főleg kiegyensúlyozatlan és pártos médiajelentéseknek van kitéve. Ilyen 
környezetben, ahol a helyi médiához nem, vagy csak korlátozottan fértek hozzá, az ellenzék és a 
kispártok sok esetben saját maguk készítettek nyomtatott sajtótermékeket, és fizikailag juttatták 
el a választók postaládájába, elsősorban önkéntesekre támaszkodva.105 

  

  
Elektronikus média 
  
Ami az elektronikus adathordozót illeti, az ENEMO olyan médiamegfigyelési módszert 

alkalmazott, amely a tartalomalapú mennyiségi és kvalitatív elemzésre összpontosított. A 

médiavisszhangot részletesen elemezve megállapítható, hogy a megfigyelési időszakban106 a 

megfigyelt elektronikus média107 általában semleges hangnemben (61 százalék), negatívan (30 

százalék) és legkevésbé pozitívan (9 százalék) számolt be a választási jelöltekről.108 Az ENEMO 

megjegyzi, hogy az időközi jelentéséhez képest csökkent a semleges hangnemek aránya a 

médiacikkekben, míg a pozitív és a negatív nőtt. Az elemzés azt mutatja, hogy a független 

elektronikus média politikailag elfogultabb tudósításokat kezdett mutatni, ahogy a választási 

kampány közeledett a választás napjához.109 Ennek következtében a választásokról és a 

 

104 Az ENEMO megfigyelői panaszokról számoltak be a helyi médiával szemben, amiért nem biztosítottak egyenlő 

esélyeket minden jelölőszervezetnek, és csak a kormánypárti jelölteket kérdezték meg Bács-Kiskun megyében. 

Hajdú-Bihar megyében, a Bihari Hírlap és a TV Berettyó legnagyobb hetilap állítólag ritkán írt az ellenzéki 

jelöltekről. Amint arról beszámoltunk, a Miskolc Napló helyi újság és a Miskolc televíziós csatorna túlnyomórészt 

teret adott az ellenzéki jelölteknek, míg Sajomente, Eszak Magyarorszag, Bon.hu, Sátoraljaújhely, főként a Borsod-

Abaúj-Zemplén megyei kormánypártról számol be. A Hatvan online a hírek szerint csak a kormánypártot fedi le 

Heves megyében, és ugyanez a helyzet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kelet Magyarországgal, Nyíregyházi 

Naplóval, Szalka TV-vel, Kölcsey TV-vel. A Győr-Moson-Sopron megyei helyi Kisalföld és a Molnár TV különösen 

a kormánypárti médiumok között szerepelt, amelyek szinte kizárólag a kormányszövetséggel kapcsolatos pozitív és 

az ellenzékről negatív híreket sugároznak és közölnek. Az Érd Rádió, az Érd TV, az erdmost.hu és az Érdi Újság 

elsősorban az ellenzéki pártokat mutatják be Pest megyében. Budapesten kissé jobb a helyzet, mivel több független 

média található, míg a rádiófrekvenciák elfogult információkat közvetítenek. 
105 Az ENEMO is felfigyelt a „Nyomtass te is!” munkájára, amely egy közösségi kezdeményezés országszerte és 

önkéntesekből áll, akik objektív médiacikkeket készítenek, nyomtatnak és eljuttatnak a vidéki polgárokhoz. 

106 A megfigyelést a választási kampány hivatalos kezdetétől, 2022. február 12-től tartották a választás napjáig, 

2022. április 3-ig 
107 Megfigyelt elektronikus média: 24.hu, Origo, Index, Hirado, Telex, HVG. A média kiválasztását a következő 

kritériumok alapján végezték el: elérés, felhasználói bizalom, és tulajdonjog a közszolgáltatás és a magánmédia 

bevonása érdekében. 

108 Összesen 3089 cikket elemeztek a megfigyelési időszak alatt, ebből 3008 cikket ellenőriztek az általános 

hangnem tekintetében. 81 cikk nem volt elérhető a paywall rendszer miatt. 

109 Felfigyeltek az egyes politikai szereplők által elmondottak félreértelmezésére, a kontextusból való kiragadására, 

a beszélgetőpartnerekkel folytatott interjúk készítésére, a közvélemény-kutatások bemutatására, amelyek csak a 

politikai színtér egyik oldalának kedveznek. Az ENEMO megjegyzi, hogy 2022 februárjában Marki-Zay Péter 

miniszterelnök-jelölt pert nyert a köztelevízió és egyes magánmédiák ellen, mert vidéki látogatása során 
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versenyzőkről szóló médiacikkekből egyes esetekben hiányoztak az elemző és oknyomozó 

tudósítások, ami összességében korlátozhatta a választók minőségi információkhoz való 

hozzáférését. 
  
Az ENEMO megjegyezte, hogy az Anonymous hackelési tevékenységei és kibertámadásai 

gyakran jelennek meg mind a politikai pártok, mind a média ellen a választási kampány utolsó 

hetében. Az első Anonymous az ellenzéki jelöltek állítólagos korrupciós ügyeit fedte fel hetente 

videókon keresztül.110 A választás hetében az Anonymous egy csoportja feltörte a kormány 

számára kedvező hírforrásokat, és elárasztotta portáljait kormánykritikus tartalommal111, 

miközben a politikai pártok és a média internetes oldalaik elleni támadásokról számoltak be.112 

 

  

Közösségi média 

  
A közösségi médiában zajló politikai kampányokat a politikai hirdetésekre költött nagy összegek, 

harmadik felek (befolyásolók, mémoldalak) kampányba vonása, a felhasználók megzavarását és 

megtévesztését célzó hamis profilok jelenléte, valamint a politikai ellenfelek megtámadása 

jellemezte.113 Módosított/újratervezett képek, Facebook-kvízek, online interaktív találkozók a 

szavazók bevonására, csak néhány az ENEMO által a digitális térben felfigyelt/megfigyelt 

eszköz közül. 
  
A 2022-es magyarországi parlamenti választásokon az ENEMO a CrowdTangle platformot 
használta a politikai felek közösségi médiában folytatott tevékenységének figyelemmel 
kísérésére, a Facebookra114 és az Instagramra115 összpontosítva. A Facebookon összesen 4425 
hozzászólás és 6.8 millió interakció116 jött létre. A legaktívabb a Fidesz (878 hozzászólás), 
amelyet a Szocialista Párt (514), a Párbeszéd Magyarországért (504), a Jobbik (413) és a 
Momentum Mozgalom (401) követett. Az adatok azt mutatják, hogy az összes interakció 57 
százaléka csak egy féltől származik - Fidesz (összesen 3,9 millió interakció). Az Instagramon a 
politikai pártok kevésbé voltak aktívak,117 közülük a legtöbb interakciót a Kétfarkú Kutya párt és 
a Megoldás Mozgalom hozta létre.118 

  

 

állítólagosan félrevezették szavát. A határozat nem végleges, mivel a beperelt média fellebbezést nyújtott be a 

bírósági határozat ellen, és az ügy még folyamatban van. 

110 Anonymous először 2022. március 16-án jelent meg. 
111 Március 29-én feltörtekMandiner, 888.hu, Metropol, Figyelő, Szabad Föld és Nemzeti Sport, valamint számos 

megyei újságot. 

112 AFidesz kibertámadásokról számolt be a honlapjukon március 30-án, míg a Momentum Mozgalom arról számolt 

be, hogy weboldalaikat feltörték március 31-én. A Telex.hu és a 444.hu március 31-én is részben elérhetetlen volt. 
113 Egyes tárgyalópartnerek fekete PR-ról, rágalmazásról, valamint szervezett posztkommentálásról számoltak be 

(botok és valós emberek által), amelyek azt a benyomást keltik, hogy tömegesen támogatnak bizonyos tartalmakat a 

közösségi médiában. 

114  Az ENEMO 13 politikai párt hivatalos Facebook-profilját figyelte 2022. február 12. és április 3. között.  
115  Az ENEMO a politikai pártok 11 Instagram profilját figyelte meg. 
116 Az interakciók közé tartozik: megjegyzések, megosztások, és reakciók (tetszik, imádom, vicces, hűha, szomorú, 

dühítő, törődés). 
117 Összesen 397 bejegyzés és 231 590 interakció jött létre. 
118 A Kétfarkú Kutya párt 140 721 interakciót generált (az összes interakció 61 százaléka), míg a Megoldás 

Mozgalom 43 792 interakciót (az összes interakció 19 százaléka). 
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A politikai pártok különböző szerkezeti egységeket (helyi és regionális oldalakat) is használtak, 
beleértve a politikai pártok vezetőinek és a „politikusnak” minősített jelöltek oldalait a  
Facebookon119 és az Instagramon120. Az adatok azt sugallják, hogy a politikusok profiljukon 
keresztül több Facebook-felhasználó interakciót értek el, mint a politikai pártok, összesen 29,2 
millió interakciót számolva. A legtöbb interakciót Orbán Viktor, Márki-Zay Péter és Szijjártó 
Péter profilja érték el.121 Az Instagramon Orbán Viktor és Márki-Zay Péter profiljai generálták a 
legtöbb interakciót.122 

  

Az ENEMO tárgyalópartnerei megemlítették, hogy a Meta123 gyakran szélsőjobboldali 

konnotációkkal csökkenti a tartalom elérhetőségét124 és néhány médium125 arról számolt be, hogy 

elérhetőségük csökkent, míg néhány nappal a választások előtt, egy a jobboldali párt hivatalos 

fiókját126 a Facebookon törölték. Az ENEMO megjegyzi, hogy a Meta gyakori beavatkozásai 

arra utalhatnak, hogy Magyarországon az online térben magas szintű szélsőjobboldali narratívák 

léteznek, amelyek szélsőségességre törekednek. Ami a népszavazást illeti, az ENEMO főként 

egy LMBTQ+ ellenes kampányt figyelt meg, amelyben a legszembetűnőbb oldal a StopGender 

volt.127 

  

Az ENEMO megjegyzi, hogy az állami intézmények nem tettek lépéseket az online média, 

köztük a közösségi média figyelemmel kísérésére, az álhírek, a negatív kampányok és retorikák, 

valamint az online dezinformáció kezelésére, különösen a fizetett reklámokkal és azok 

forrásaival kapcsolatos lehetséges költségek azonosításával. 

 

  

Nemek képviselete 

 

 

Magyarországon a nők alulreprezentáltak, mind a törvényhozásban, mind a kormányzásban. A 

leköszönő nemzetgyűlési tagok mindössze 13 százaléka, a kabinet 14 tagjából pedig csak három 

nő. Március 10-én az Országgyűlés megválasztotta az első női elnököt. 

  

Kevés számú nőt jelöltek az április 3-i országgyűlési választáson. Az egymandátumos 

választókerületi választásokon a jelöltek mindössze 17,65 százaléka volt nő; arányos választáson 

19,80 százalék. A nők képviselete magasabb volt a nemzetiségi listákon, 43 százalékot tett ki, 

közülük négyen az adott nemzetiségi listák első helyén szerepeltek. A nők politikában való 

 

119 Az ENEMO a politikusok 43 Facebook-fiókját figyelte 
120 Az ENEMO a politikusok 11 Instagram-fiókját figyelte 
121 Orbán Viktor profilja 5,6 millió interakciót generált (az összes interakció 19,1 százaléka), Márki-Zay Péter 2,7 

milliót (az összes interakció 9,2 százaléka), Szijjártó Péter pedig 2,6 milliót (az összes interakció 8,9 százaléka) 
122 Orbán Viktor profilja 1 millió interakciót generált (az összes interakció 56 százaléka), míg Márki-Zay Péter 

277,764 (ez 15 százalék az összes interakcióból) 

123 Korábban Facebook 
124 Különösen a Rod Dreher említését hangsúlyozták rendkívül problematikusnak.  
125 Az Index.hu értesülései szerint az elérhetőségüket a Facebook/Meta-ra csökkentették. 
126 A Meta március 29-én törölte a Mi Hazánk mozgalom hivatalos fiókját. 
127 Az oldal 2021. december 13-án jött létre, és 87 fizetett hirdetést tartalmaz, valamint 2 252 451 forintot költöttek 

társadalmi kérdésekről, választásokról vagy politikáról szóló hirdetésekre, amelyeket a Stop Gender - Alapjogokért 

Központ fizetett. 

https://index.hu/belfold/2022/02/25/index-twitter-csatorna-facebook-tiltas-kozlemeny/
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alacsony képviselete ellenére nincs olyan mechanizmus, amely megkönnyítené 

elköteleződésüket. 

  

Ami a nők médiában a politikában való képviseletét illeti ezeken a választásokon, az ENEMO 

megjegyzi, hogy az elektronikus médiában megfigyelhető tartalmak közül mindössze 4 

százalék szólt nőkhöz. A legtöbbet említett nők Varga Judith, Novák Katalin, Szabó Tímea és 

Dobrev Klára voltak. 

  

Egyes politikai pártok programjaikban vagy a kampány során foglalkoztak a nőkkel kapcsolatos 

kérdésekkel.128 

 
  

  

Nemzeti kisebbségek 

  

Az alaptörvény a nemzetiségi jogokról szóló törvénnyel együtt szabályozza a nemzeti 

kisebbségek jogait, beleértve az ország politikai életében való részvételüket is. Magyarország 

tagja a Nemzeti Kisebbségvédelmi Keretegyezménynek.129 
  

Magyarországon 13 hivatalosan elismert nemzeti kisebbség él. Joguk van nemzeti kisebbségi 

listákat bejegyezni venni. Ezekre a választásokra 12 nemzeti kisebbség vette fel névjegyzékét. 

A roma kisebbségi önkormányzat belső nézeteltérések miatt nem nyújtott be egyet –  erről 

tájékoztatták az ENEMO-t. Mint beazonosítható volt, a Fidesz-KDNP koalíciónak egy roma 

jelöltje van a listán, az egységes ellenzéknek pedig három. Úgy tűnik, mindkét oldalnak vannak 

támogatói a roma kisebbségből.130
 

  

A kisebbségi problémákkal kapcsolatos programjaiban az egyesült ellenzék a kisebbségekkel 

kapcsolatos konkrét kérdéseket is beépítette programjába, különös tekintettel a romák 

felsőoktatási számának növelésére és vállalkozói készségek biztosítására a magánvállalkozások 

indításához; az infrastruktúra és az életminőség javítása a roma telepeken stb. A Mi Hazánk 

politikai párt programja kisebbségi kérdéseket is tartalmaz, de negatív összefüggésben. Azt 

állítják, hogy lemondanák a romák integrációs programjait, elkülönített oktatási rendszert 

vezetnének be, valamint a szavazati jogot csak az írástudó személyekre korlátoznák, amely 

feltételezhető, hogy a roma kisebbséget célozza meg. 

 

128 Például a közös ellenzék a programjában és a kampány során is foglalkozott a nőkkel kapcsolatos 

problémákkal, különös tekintettel a nők és férfiak közötti fizetési különbségek csökkentésére; nők 

nyugdíjjogosultsága 40 év munkaviszony után; források növelése a családon belüli erőszak megelőzésére és 

speciális figyelemfelkeltő programok indítása; oktatási programok bevezetése hátrányos helyzetű nők számára; az 

intim higiéniai termékekhez való hozzáférés támogatásának növelése. A Megoldás Mozgalom és a Mi Hazánk 

programjaiban a szülői munka, mint elismert főállás bevezetése az egyetlen olyan téma, amely a nőket célozhatja 

meg. 

129 A nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény, 1995. február, https://rm.coe.int/16800c10cf 

130 A nemzeti roma önkormányzat elnöke kifejezte támogatását az ellenzék iránt, https://bit.ly/3JTYxpL 

Másrészt március 30-án Orbán Viktor fotót és videót tett közzé a Facebookon Grófo-Kozák László egyik 

legnépszerűbb roma zenészével, https://www.facebook.com/orbanviktor/videos/502106154898567; Március 15-én 

a Békemenet első sorában Gáspár Győző („Győzike”) volt látható, aki a közismert roma híresség 

Magyarországon. A Békemeneten való megjelenése után azt állította, hogy a Fidesz hivatalos tagja lett, 

https://bit.ly/38eru1D 

C://Users/Felhasználó/Documents/Saját%20memoQ-projektek/statemento_en-hu/Documents/mt0zs-prv/%7C1081PTIQMMMMQITP1082%7C%7C1082PTIQMMMMQITP1083%7C%7C1083PTIQMMMMQITP1084%7C
C://Users/Felhasználó/Documents/Saját%20memoQ-projektek/statemento_en-hu/Documents/mt0zs-prv/%7C1087PTIQMMMMQITP1088%7C%7C1088PTIQMMMMQITP1089%7C%7C1089PTIQMMMMQITP1090%7C
C://Users/Felhasználó/Documents/Saját%20memoQ-projektek/statemento_en-hu/Documents/mt0zs-prv/%7C1093PTIQMMMMQITP1094%7C%7C1094PTIQMMMMQITP1095%7C%7C1095PTIQMMMMQITP1096%7C
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Ahogyan az ENEMO tárgyalópartnerei arról értesültek, gazdasági és szociális körülményeik 

miatt a roma kisebbségiek gyakran válnak szavazatvásárlás célpontjaivá. Állítások szerint a 

kormánypárt különböző társadalmi események rendezésével és a roma kisebbségi vezetők 

számára nyújtott szociális juttatások biztosításával nyeri el a támogatásukat. Azt is 

megemlítették, hogy a közszférában foglalkoztatott kisebbségiek nyomás alatt vannak, és 

időnként akár közvetlenül is kérik tőlük a kormánypárt támogatását. 

  

A szavazólapokat az adott nemzeti kisebbség nyelvén nyomtatták ki. 

   

  

A fogyatékossággal élő személyek bevonása 

 

A jogi keret szabályokat tartalmaz a fogyatékossággal élő személyek jogairól. Magyarország 

2007 óta részes fele a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménynek (CRPD). 

Emellett a választások tekintetében a választási eljárásokról szóló törvény külön jogi normákat 

határoz meg a fogyatékossággal élő személyek választásokon való részvételének biztosítására. 

  

A fogyatékossággal élő személyek választójogával kapcsolatban a fő kérdés, hogy értelmi 

fogyatékosság miatt bírósági határozattal megfoszthatók a választójogtól. A bíróság dönt arról, 

hogy a választóképesség tartósan vagy ideiglenesen jelentősen csökken-e; vagy ha végleg és 

teljesen elvész. Az ENEMO rendelkezésére bocsátott információk szerint 47 078 olyan személy 

van, akiket a szellemi cselekvőképtelenségen alapuló bírósági határozattal megfosztottak a 

szavazati jogtól. A polgárok értelmi fogyatékosságon alapuló megfosztása ellentétes a 

nemzetközi normákkal.131 

  

A választási eljárásról szóló törvény meghatározza a fogyatékos választópolgárt.132 A törvény 

meghatározza azt is, hogy a fogyatékossággal élő személyek milyen segítséget kérhetnek, így 

különösen választójoguk gyakorlásához: Információs anyagok hozzáférhető formátumban; 

akadálymentesített szavazóhelyiségek;133 Braille-írásos szavazólapok;134 mozgóurnával történő 

szavazás. 

  

Az NVI Braille-írásos szavazólapokat és/vagy könnyen olvasható anyagokat küld a 

választópolgárnak, ha az erre vonatkozó kérelmet legkésőbb a választás napja előtt hatvannyolc 

nappal benyújtja. A választópolgár legkésőbb a választások előtt négy nappal akadálymentesített 

szavazóhelyiséget igényelhet. Ha a választópolgár bejelentett lakcímén található szavazóhelyiség 

 

131 A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény (CRPD) 29. cikke; A CRPD 12. cikkéhez fűzött 1. 

számú általános megjegyzés (2014) 48. pontja kimondja, hogy „a személy döntéshozatali képessége nem igazolhatja 

a fogyatékossággal élő személyek politikai jogaik gyakorlásából való kizárását, ideértve a választójogot, a választási 

jogot és az esküdtszéki tagságot”  
132 3 § (1) bekezdése szerint fogyatékos választó az a választópolgár, aki érzékszervi, így különösen látási és hallási 

képességei jelentősen korlátozottak vagy egyáltalán nem, illetve mozgásszervi vagy szellemi képességei jelentősen 

korlátozottak vagy nincsenek, vagy aki jelentősen korlátozott kommunikációs képességekkel rendelkezik, és ez 

tartósan hátrányos helyzetbe hozza a társadalmi életben való aktív részvétel tekintetében”. 

133 Az akadálymentesített szavazóhelyiségek igénylésének határideje március 30. volt. 
134 A Braille-írásos szavazólapok igénylésének határideje március 25. volt. 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
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nem megközelíthető, a HVI köteles a választópolgárt egy akadálymentesített szavazókörbe 

besorolni, ugyanazon a településen és választókerületen belül. Ezeket a szabályozásokat 

pozitívan kell értékelni, mivel lehetőséget adnak a fogyatékossággal élő választók számára, hogy 

releváns információkhoz jussanak, és önállóan adják le szavazataikat. 

  

A Braille-írásos szavazólapok igénylése, bár formailag pozitív előírás, a gyakorlatban további 

akadályokat gördít a fogyatékkal élő választópolgárok elé, hiszen az ehhez kapcsolódó 

kérelmeket többlet erőfeszítéssel kell benyújtaniuk, holott a választási adminisztráció képes 

lenne egy előreláthatóbb megoldást találni a problémára.  250 kérés érkezett Braille-

szavazólapokra. 

  

A szavazóhelyiségek fizikai megközelíthetőségéről a választási iroda honlapján tájékoztatás 

található, ami a választók tájékoztatása szempontjából pozitív tény. Eszerint 7815 hozzáférhető 

szavazóállomás van (10,243-ból). Amint azonban az ENEMO tárgyalópartnerei jelezték, ezek az 

információk nem mindig pontosak, és nem minden szavazóhelyiség érhető el az előírt 

szabványoknak megfelelően. Néha a probléma a szavazóhelyiség mérete is a kerekesszékes 

választópolgárok esetében. 

  

Bevett szokás, hogy az audiovizuális médiában megjelenő politikai hirdetéseket feliratozni kell, 

vagy jelnyelvi tolmácsolással kell ellátni. A politikai hirdetéseket megrendelők felelősek ezen 

követelmények betartásáért.135 Ez egy fontos szabályozás, amely biztosítja, hogy a fogyatékkal 

élők hozzáférjenek a versenyzők kampányinformációihoz. 

  

Meg kell jegyezni, hogy a választási jelöltek nem foglalkoztak a fogyatékossággal élő 

személyekkel kapcsolatos kérdésekkel, sem a programjaikban, sem a kampány során. 

 

 

Panaszok és fellebbezések 

 

A választási eljárásokról szóló törvény szerint csak a választási jogszabályok megsértésével 

érintett természetes és jogi személyek jogosultak panaszt benyújtani az illetékes hatósághoz. Az 

ENEMO megjegyzi, hogy a panaszbenyújtási jog korlátozása nem teszi lehetővé az összes 

érdekelt fél számára, hogy jogsértések esetén releváns panaszokat nyújtsanak be. Így a kereseti 

jogot nem szabad csak a jogsértés által közvetlenül érintettekre korlátozni. 

  

A VVB-k a Szavazóhelyi Bizottságok tevékenységeivel és döntéseivel kapcsolatos panaszokat, 

az egytagú választókerületi választásokkal kapcsolatos panaszokat, valamint a helyi médiával 

kapcsolatos panaszokat bírálják el. A jelentkezők regisztrációjával kapcsolatos fellebbezések 

benyújthatók a REC-ekhez. A VVB-k határozataival szembeni minden egyéb panaszt és 

fellebbezést a NVB ítél meg. A választási igazgatás határozatai ellen a Legfelsőbb Bírósághoz, a 

Legfelsőbb Bírósági határozatok alkotmányossága ellen pedig az Alkotmánybírósághoz lehet 

fellebbezni. 

  

 

135 Az ENEMO a sugárzott politikai reklámok tekintetében nem végzett médiafigyelést, és nincs információja arról, 

hogy a szabályozás minden esetben teljesült-e. 
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A panaszt/fellebbezést az adott szabálysértés és/vagy határozat keltétől számított három napon 

belül az illetékes hatósághoz kell benyújtani, és annak kézhezvételétől számított három napon 

belül el kell bírálni. Az ENEMO úgy ítéli meg, hogy a megállapított határidők indokoltak a 

panaszok és fellebbezések benyújtására, valamint a megalapozott döntések meghozatalára. 

  

Április 2-tól 146 panaszt és fellebbezést nyújtottak be a NVB-hez, 126 pedig a regionális 

választási bizottsághoz.136 

  
A panaszok/fellebbezések közül sok az állami forrásokkal való visszaélésre vonatkozott. 

Közülük az egyik legfontosabb az volt, hogy a Kormányzati Tájékoztatási Központ segítségével 

e-maileket küldtek azoknak az állampolgároknak, akik a koronavírus elleni oltási kampány 

keretében megadták személyes adataikat. A kormány által küldött üzenet az ukrajnai helyzettel 

kapcsolatos álláspontját érintette.137 Az NVB a panaszt mint megalapozatlant elutasította, a 

Legfelsőbb Bíróság pedig részben elutasította, és megállapította, hogy a Kormány e 

tevékenysége sérti a versenyzők esélyegyenlőségének és a jóhiszemű joggyakorlás elvét. 
  
A Legfelsőbb Bíróság határozata ellen az Alkotmánybírósághoz fellebbezéssel fordultak, amely 

érvénytelenítette azt azzal, hogy a Kormány eleget tett az Alaptörvény szerinti tájékoztatási 

kötelezettségének. 
  
Az állami forrásokkal való visszaélésre hivatkozott panaszok/fellebbezések abszolút többségét 

elutasították arra hivatkozva, hogy a kormánykoalíció jelöltjei138 hivatali jogkörükben 

országgyűlési képviselőként vagy állami tisztségviselőként végezték tevékenységüket, és nem 

tekinthetők jogsértésnek.139 Az NVB ezen álláspontját mind a Legfelsőbb, mind az 

Alkotmánybíróság megerősítette. Megállapítható, hogy az állami forrásokkal való visszaélés 

eseteinek kezelésében és azok megelőzésében hatástalannak bizonyult a jogszabályi szabályozás, 

valamint a nemzeti hatóság és a bíróságok általi alkalmazásuk bevált gyakorlata. 
  
Az egyik fontos panasz az állami forrásokkal való visszaélés mellett a Fidesz-KDNP koalícióhoz 
kötődő Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) által a Szerbiában élő magyar állampolgárok 

 

136 Szinte minden panasz a Normális Élet Pártja és a Megoldás Mozgalom jelöltjeinek aláírásgyűjtését érintette. 

Néhány panasz kivételével, a REC mindegyiket elutasította. 
137 Az e-mailben az áll, hogy a kormány felelőtlennek tartja, és nem támogatja az ellenzék azon álláspontját, hogy 

Magyarországnak csapatokat és fegyvereket kell küldenie Ukrajnába. Nem támogatja a Magyarország gázellátását 

és a tarifák csökkentését veszélyeztető javaslatokat sem. Mivel az üzenet az ellenzék álláspontjára utalt, a 

panaszosok azzal érveltek, hogy ez sérti az esélyegyenlőség és a megfelelő igazságszolgáltatás elvét. 

138 Az esetek többségében a Fidesz-KDNP koalíció jelöltjei, akik egyben országgyűlési képviselő vagy 

köztisztviselők is digitális eszközöket adtak át diákoknak vagy tanulóknak. Több esetben a kormánykoalíció 

jelöltjei is érintettek, akik közösségi oldalakon vagy más módon mutattak be különböző, a Kormány által 

végrehajtott tevékenységeket/programokat, állítólagosan félrevezetve a választókat azt a benyomást keltve, hogy 

azokat a politikai párt valósította meg. 
139 A döntések egy része a választási eljárásról szóló törvény 142. §-án alapult: a választási szervek tevékenysége, a 

polgárok, mint magánszemélyek közötti személyes kommunikáció, függetlenül annak tartalmától és formájától, 

valamint az Alkotmánybíróság, a bíróságok tevékenysége, nem minősül választási kampánynak az önkormányzat és 

más állami szerv a törvényben meghatározott feladataik ellátása során. 
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szavazócsomagjainak kiosztására vonatkozott.140 Az NVB a panaszt elutasította, mondván, hogy 
a NVI semmilyen jogszabályi előírást nem sértett meg, a kézbesítés a posta feladata. A NVB nem 
vizsgálta tovább az állítólagos jogsértés körülményeit. A határozatot fellebbezték a Legfelsőbb 
Bírósághoz, amely helybenhagyta azt.141 Az ENEMO rendelkezésére álló információk szerint az 
állítólagos jogsértéssel kapcsolatban egyik állami hatóság sem intézkedett. 

  

Öt panasz az alacsonyabb szintű választási bizottsági tagok által a közösségi hálózatokon történő 

politikai bejegyzések közzétételére/megosztására vonatkozott. Az NVB kezdetben a bizottsági 

tagok pártatlanságának megsértését állapította meg, bár egy esetben a Legfelsőbb Bíróság 

hatályon kívül helyezte az NVB azon határozatát, amely szerint a politikai párt által delegált 

bizottsági tag kötődik a jelölő párthoz, és nem kell függetlennek lennie. A bizottság tagjai csak 

közfeladataik ellátása során kötelesek pártatlannak és függetlennek lenni. E határozat szerint a 

Legfelsőbb Bíróság differenciált megközelítést fogadott el a kijelölt és a felhatalmazott bizottsági 

tagok között a pártos üzenetek közösségi hálózatokon történő közzététele tekintetében. A NVB 

követte a Bíróság által hasonló ügyekben megállapított gyakorlatot. 

  

28 NVB-hez benyújtott panaszok/fellebbezések a kampányfinanszírozásra vonatkoztak, 

különösen a pályázók kampányhirdetéseinek harmadik felek általi finanszírozására. Az NVB 

minden panaszt érdemi vizsgálat nélkül, hatáskör hiányában elutasított. A Legfelsőbb Bíróság 

helybenhagyta a NVB álláspontját. Így az állítólagos jogsértések figyelmen kívül hagyásra 

kerültek, valószínűleg a kampányfinanszírozással kapcsolatos panaszok benyújtására és az 

elbírálásra illetékes hatóság nem egyértelmű vagy elégtelen szabályozása miatt. 

 

Kampányplakátokkal/szórólapokkal kapcsolatosan összesen 23142, 17 médiával143 és 9 

aláírásgyűjtéssel kapcsolatos panasz és fellebbezés érkezett az NVB-hez.144 

 

A legtöbb esetben, amikor az NVB szabálysértést állapított meg, csak bírság kiszabása nélkül 

tiltotta el a szabálysértőket a további jogsértéstől. Ezt a megközelítést a jogsértések súlyosságától 

függetlenül alkalmazták, ami kérdéseket vet fel a jogsértések megelőzésének hatékonyságát 

illetően. 
  

 

140 A panaszos a jogsértés megállapítását kérte, valamint a szavazócsomagok VMSZ-en keresztül történő 

kézbesítésének megtiltását a NVI-nak azon állampolgárok kivételével, akik kérik azok kézbesítését a VMSZ 

címére. 

141 A Legfelsőbb Bíróság úgy határozott, hogy a NVI postai küldemények átadásával megfelelően teljesítette 

jogszabályi kötelezettségeit a magyar posta felé, és mivel a szerb postai kézbesítési szabályok állítólagos 

megsértésének értékelése nem tartozik a NVB hatáskörébe, helyesen elutasította a panaszt. 
142 Legtöbbjük a plakátok sérülésére vagy letakarására vonatkozott; kampányanyagok közzététele szükséges 

információk nélkül; állítólagos hamis/helytelen információkat tartalmazó plakátok/szórólapok közzététele stb. Az 

esetek többségében a jogsértőt nem azonosították. 

143 Az összesített számból hetet érdemi vizsgálat nélkül, ötöt vizsgálat után elutasítottak, ötöt helyben/részben 

helybenhagytak. A panaszok a következőkre vonatkoztak: a médiacégek politikai reklámjainak elmulasztása, az arra 

nem pályázó médiumok politikai reklámjainak sugárzása, a politikai pártok népszavazási idő igénybevételére 

vonatkozó követelménye a választásokkal kapcsolatos reklámozásra. 
144 Valamennyit, köztük nyolcat érdemi vizsgálat nélkül elutasítottak határidők megsértése, bizonyítékok hiánya és 

illetéktelen személyek panasztétele miatt. Egy esetben az NVB döntése ellen fellebbezést nyújtottak be a Legfelsőbb 

Bírósághoz, amely az NVB határozatát helybenhagyta. A panaszok a választók adataival való visszaélésre 

vonatkoztak, ideértve az elhunytakat is a szükséges számú aláírás összegyűjtése érdekében; a szavazók olyan 

versenyzők aláírását fedezték fel, akiket nem támogattak; az ajánlóíveket nem küldték vissza időben. 
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Az NVB 73 panaszt utasított el érdemi vizsgálat nélkül, különböző indokok miatt. Leginkább a 

határidők megsértésére, a kötelező személyes adatok vagy bizonyítékok hiányára, a hozzáértés 

hiányára stb. hivatkozva. Általánosságban elmondható, hogy a panaszok elbírálása azt mutatja, 

hogy sok panaszt formai okok miatt utasítottak el, ami korlátozza a hatékony jogorvoslathoz való 

hozzáférést, ami ellentétes a nemzetközi jó gyakorlattal.145 
  
Összesen 45 fellebbezést nyújtottak be a Legfelsőbb Bírósághoz az NVB és az alsóbb szintű 
választási irányító testületek döntései ellen. A Legfelsőbb Bíróság 10 fellebbezést utasított el 
érdemi vizsgálat nélkül, és az NVB kilenc határozatát teljesen vagy részben hatályon kívül 
helyezte. Kilenc alkotmányos panaszt nyújtottak be az Alkotmánybírósághoz. Három esetben a 
Bíróság elutasította a Legfelsőbb Bíróság határozatait.146 

  

  

Választási nap 

 

 

A választás napján az ENEMO 200 rövid távú megfigyelőt (STO) küldött ki két megfigyelőből 

álló többnemzetiségű csapatokba, hogy nyomon kövessék a szavazóhelyiségek előkészítésének 

és megnyitásának folyamatát, a szavazás és a számlálás folyamatát, valamint a választási 

anyagok HVI-k általi átadását és befogadását. A megfigyelők 100 szavazókörben figyelték a 

nyitási folyamatokat, 1119 szavazókörben a szavazást, 99 szavazókörben a zárást és a számlálást. 

Ezenkívül az ENEMO 96 helyi választási irodában figyelte meg a választási anyagok felvételét. 

  

A választás napja összességében nyugodt és békés volt. A Szavazóhelyi Bizottságok és a HVI-k 

közvélemény-kutatásának és lefolytatásának kezelését a megfigyelt esetek többségében pozitívan 

értékelték, néhány eljárási eltéréssel, amelyek értékelése szerint nem befolyásolták negatívan az 

általános folyamat legitimitását. 

  

A szavazók szervezett szállítására, valamint a szavazóhelyiségek közelében aktív 

kampányolásra, illetve a szavazati titok megsértésére is sor került. 

  

Általánosságban elmondható, hogy a számlálási eljárásokat, bár a számlálandó szavazatok 

különböző típusai miatt hosszadalmasak voltak, megfelelően követték, a kérdéseket szakszerűen 

kezelték, az anyagátadást pedig szervezetten bonyolították le. 

  

  

Megnyitási eljárások 

  

Az ENEMO 100 szavazóállomáson figyelte meg a nyitási eljárásokat. 

  

 

145A Velencei Bizottság választási ügyekben bevált gyakorlatokról szóló kódexének 96§-a : „Az eljárásnak is 

egyszerűnek kell lennie, és ezt segíti a választópolgárok speciális fellebbezési nyomtatványokkal való ellátása. Fel 

kell számolni a formalizmust, és így kerülni az elfogadhatatlan döntéseket, különösen politikailag kényes 

esetekben.” 

146  Az Alkotmánybíróság két ügyben hozott határozatai még nem érhetők el a weboldalon. 

https://rm.coe.int/090000168092af01
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A nyitás a megfigyelt szavazókörök 91 százalékában reggel 6 óra előtt, a szavazóhelyiségek 9 

százalékában reggel 6 óra után (6 és 6 óra 10 óra között) kezdődött. A megfigyelt 

szavazóhelyiségek 67 százalékát reggel 6 órakor, 28 százalékát 6.00 és 6.15 között, 5 százalékát 

pedig 6.15 és 6.30 között nyitották meg. 

  

A 100 megfigyelt szavazóhelyiségből 99 volt felszerelve a nyitás pillanatában a szavazáshoz 

szükséges összes szükséges anyaggal és egyéb tájékoztató anyagokkal, egy szavazókör 

kivételével, ahol hiányzott a pecsét. 

  
A helyhez kötött urnák lezárásának eljárását a megfigyelt szavazóhelyiségek közül 99-ben 

követték megfelelően, 1 szavazókörben pedig egyáltalán nem zárták le az urnákat. A 

mozgóurnák esetében 99 megfigyelt szavazóhelyiségben történt szabályszerűen a lezárási 

eljárás, míg 1 szavazóhelyiségben -ben a mozgóurnát egyáltalán nem zárták le. 

  
A fogyatékkal élők számára a  hozzáférhetőség tekintetében a megfigyelt szavazóhelyiségek 57 

százaléka volt megközelíthető, 17 százaléka nem, míg a többi 25 százalékban kisebb segítségre 

volt szükség ahhoz, hogy a mozgássérültek bejussanak a szavazóhelyiségbe. . 

  
A szavazóhelyiségek helyiségeinek elrendezését 99 megfigyelt szavazóhelyiségben ítélték 

megfelelőnek, egyben a megfigyelők az elrendezést nem megfelelőnek ítélték meg. 

  
Az ENEMO munkatársai minden megfigyelt szavazóhelyiségben megfelelően figyelemmel 

kísérhették a nyitási eljárást, kivéve egyet, amely túlzsúfolt volt. A megnyitási folyamattal 

kapcsolatban a megfigyelt szavazóállomások egyikében sem jelentettek panaszt. 

  
Eljárási jogsértéseket figyeltek meg egy szavazóhelyen a nyitás során. A megfigyelt 

szavazóállomások 96 százalékában azonban a nyitási eljárásokat pozitívan értékelték (nagyon 

jó vagy jó). A megfigyelt szavazóhelyiségek közül csak négyben értékelték a megfigyelők 

rossznak a megnyitási eljárást, a Szavazóhelyi Bizottság tagok hanyagsága miatt. 

  
A szavazási folyamat 

  

Az ENEMO megfigyelői 19 megyében és Budapesten 1119 szavazókörben, 100 

választókerületben figyelték a szavazókörök körüli környezetet és a szavazás folyamatát. Az 

összes megfigyelt szavazóhelyiségből 9-ben csak távollevők szavaztak, 269-ben pedig rendes 

és távollevők is szavaztak. 
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A szavazóhelyiségek körüli környezetet a megfigyelt szavazóhelyiségek megközelítőleg 99 

százalékában rendezettnek minősítették. A megfigyelt szavazóhelyiségekből 1 esetben jelezték a 

választópolgárok szervezett szállítását, 2 esetben pedig túlzott rendőri jelenlétet. Bizonyos 

kampánytevékenységeket csak néhány szavazóhelyiségen belül észleltek (kevesebb mint 1 

százalék). 

  
Valamennyi megfigyelt szavazóhelyiség legalább a törvény által megkövetelt minimális 

Szavazóhelyi Bizottság taglétszámmal működött. A szavazóköri bizottságokban jól 

képviseltették magukat a nők, a megfigyelt szavazóhelyiségekben a Szavazóhelyi Bizottság 

tagok 64 százaléka volt nő, ebből körülbelül 76 százalékuk elnök és 78 százalék alelnök. 

  
A megfigyelt szavazóhelyiségekben illetéktelen és/vagy azonosítatlan személyek 

szavazóhelyiségben való tartózkodását nem észlelték. 

  
A megfigyelt szavazóhelyiségek mintegy 97 százalékánál megfelelő elrendezést találtak a 

szavazáshoz, míg a megfigyelt szavazók 3 százalékánál az elrendezést nem megfelelőnek 

minősítették, elsősorban a szavazófülkék elhelyezése, a nem megfelelő helyiségek miatt, ami 

időnként túlzsúfoltsághoz vezetett, ami veszélyeztetheti a szavazás titkosságát, vagy azt, hogy a 

Szavazóhelyi Bizottság valamennyi tagja és megfigyelője nem rendelkezett világos rálátással a 

teljes szavazási folyamatra. A szavazóhelyiségek mozgáskorlátozottak számára való 

megközelíthetőségét a megfigyelt szavazóhelyiségek megközelítőleg 76 százaléka könnyűnek, 

15, illetve 9 százalékában pedig segítségnyújtást igénylőnek, illetve teljesen 

megközelíthetetlennek minősítette. A megközelíthetetlenség fő oka a tolószékes rámpa hiánya és 

a lépcsők jelenléte volt. 

  
A szavazás lebonyolításához nélkülözhetetlen anyagok minden megfigyelt szavazóhelyiségben 

jelen voltak. 
  
A szavazás menetéről és a jelöltekről szóló tájékoztató anyagok a megfigyelt szavazóhelyiségek 

mintegy 99 százalékában voltak jelen. 1 százaléknál hiányzott, vagy nem került ki a 

szavazóhelyiség falára a szavazás menetére vonatkozó információ. 

  
A megfigyelők a szavazás titkosságának megsértését a megfigyelt szavazóhelyiségek mintegy 80 

százalékában nem észlelték. A megfigyelt szavazóhelyiségek 13 százalékában azonban a 30 

perces megfigyelés alatt egynél több személyt vettek észre a szavazófülkében, a választók 4 

százalékánál felfedték szavazatukat, 7 százalékuknál a választók nem szavaztak titokban 

különböző okok miatt, mint pl. fülkéken kívüli szavazás, több embera fülkében, nem megfelelő 

fülkék kialakítása vagy túlzsúfolt szavazóhelyiség, család vagy közös szavazás. . Segített 

szavazás szabálysértése 3 esetben történt, valamint két esetben, amikor a választópolgár 

lefényképezte a megjelölt szavazólapot. 

  
A megfigyelt szavazóhelyiségek hozzávetőleg 95 százalékában a megfigyelők nem vettek észre, 

és nem is jelentettek olyan eseteket, amikor a választópolgárok nem szerepeltek a választói 

névjegyzékben, míg a szavazóhelyiségek 5 százalékánál figyeltek meg, vagy arról számoltak be, 

hogy a szavazók a megfigyelés során nem találták a nevüket a listán. 

  
Az ENEMO megfigyelői a felkeresett szavazókörök megközelítőleg 99 százalékában tudtak 

megfelelően megfigyelni, míg 1 százalékában a megfigyelést a szavazóhelyiség nem megfelelő 

elrendezése, a körzet kis helyiségei vagy a szavazóhelyiségek túlzsúfoltsága nehezítette. Az 
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egyik szavazóhelyiségben a megfigyelőktől szándékosan megtagadták a hozzáférést a szavazási 

folyamat egyes aspektusaihoz. 
  
Az ENEMO megfigyelői a szavazóhelyiségek körülbelül 3 százalékában észlelték nemzetközi 

megfigyelők jelenlétét. 

 

A megfigyelt szavazóhelyiségek körülbelül 99 százalékában a megfigyelők jelezték, hogy nem 

nyújtottak be hivatalos panaszt. 1 százalékában volt kisebb panasz, egy szavazókörben pedig 

jelentősebb panasz érkezett a Szavazóhelyi Bizottsághoz. 

  
A megfigyelt szavazóhelyiségek mintegy 91 százalékát működőnek és megfelelően irányítottnak 

értékelték a Szavazóhelyi Bizottságok tagjai, míg 7 százalékuk volt valahogy zsúfolt, de így is 

megfelelően kezelték. Az ENEMO megfigyelői 9 szavazóhelyiségben szervezetlennek, 

zavarosnak és túlzsúfoltnak értékelték a folyamatot. A szavazás folyamatának általános 

értékelése pozitív (nagyon jó vagy jó) volt a megfigyelt szavazóhelyiségek 97 százalékában. 33 

megfigyelt szavazóhelyiség (3 százaléka) esetében a megfigyelők gondatlanság miatt rossznak 

ítélték a folyamatot. 

  
  
A számlálási folyamat 

  

Az ENEMO 99 szavazókörben követte a zárási és szavazatszámlálási eljárást. Az összes 

megfigyelt szavazóhelyiség közül egy nem zárt be időben, és a zárás pillanatában megfigyelt 99 

szavazókör valamelyikében sorban álltak a szavazók. 

  
A szavazatszámlálást megelőző eljárásokat a megfigyelt szavazókörök 95 százalékában követték 

megfelelően, 5 százalékban pedig az eljárásoktól való eltérést észleltek. 

  
Az összes megfigyelt szavazóhelyiség 88 százalékában szabályosan betartották a számlálási 

eljárást, míg az ENEMO megfigyelői a szavazókörök 7 százalékában vették észre, hogy a 

jegyzőkönyvvezető is részt vesz a számlálásban. Néhány szavazóállomáson voltak eltérések a 

protokoll kitöltésének eljárásaiban. A megfigyelők azonban úgy értékelték, hogy ezek az 

eltérések nem sértették a folyamat legitimitását, és nem befolyásolták az eredményeket ezeken a 

helyeken. A megfigyelt szavazóhelyiségben egy hivatalos panasz érkezett a szavazatszámlálási 

folyamattal kapcsolatban. Az eljárásokat nem követték megfelelően és a megfelelő sorrendben a 

megfigyelt szavazóhelyiségek 6 százalékában, ahol a távollévők szavaztak. 

  
A megfigyelt szavazóhelyiségek 96 százalékában a jegyzőkönyveket minden átvételre jogosult 

személy megkapta. Minden ENEMO megfigyelő optimálisan nyomon követhette a számlálási 

eljárásokat. Az összes megfigyelt szavazóhelyiségben csak az arra jogosult személyek 

tartózkodtak a szavazatszámláláson. 

  
Az ENEMO megfigyelői által végzett számlálási eljárások átfogó értékelése pozitív (nagyon jó 

vagy jó) volt a megfigyelt szavazóállomások 94 százalékában, és 6 százalékban a számlálási 

folyamatot rossznak értékelték. A negatív értékelés azonban minden esetben hanyagságra 
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vezethető vissza. Általánosságban elmondható, hogy a protokollok számlálásának és kitöltésének 

folyamata szinte minden megfigyelt szavazóhelyen nagyon lassú volt. 

  
Anyagok átadása a helyi választási irodáknak (HVI-k) és a HVI-k tevékenységei 

  

Az ENEMO megfigyelői 96 HVI-ban figyelték a választási anyagok átadását és a megfelelő 

felvételt. Az anyagok átadása rendezett módon és az eljárásokat követve történt minden olyan 

HVI-ban, ahol az ENEMO megfigyelte ezt a folyamatot. 

 

A megfigyelők értékelése szerint a megfigyelt HVI-k 94 százaléka átláthatóan és pontosan járt el, 

míg a HVI-k munkáját 2 megfigyelt esetben szervezetlennek és zavarosnak értékelték. 

  
A HVI helyiségeit a megfigyelt HVI-k 98 százaléka tágasnak és megfelelőnek ítélte a választási 

anyagok szállítására, míg 2 HVI-t nem elég tágasnak. A HVI-k a megfigyelt esetek hozzávetőleg 

90 százalékában nem voltak túlzsúfoltak, míg a megfigyelt esetek 9 százalékában hosszú sorok 

voltak a HVI-ban, azonban a bejutás és a mozgás könnyű volt. Az egyik megfigyelt HVI 

túlzsúfolt volt. A megfigyelt HVI-k 96 százalékában az összes feljogosított megfigyelő 

megfelelően tudta megfigyelni a folyamatot. 

  
A HVI-k munkáját az ENEMO megfigyelői pozitívan (nagyon jó vagy jó) értékelték a 

megfigyelt HVI-k megközelítőleg 95 százalékánál. Mindössze 5 HVI-t értékeltek rossznak 

gondatlanság miatt. 

  
  
  

Megfigyelők 

 
  

Az ENEMO ismételten hangsúlyozza, hogy a civil szervezetek kizárása a választások 

megfigyeléséből korlátozza az elfogulatlan és pártatlan megfigyelést, és csökkenti a választók 

hozzáférését a választási folyamattal kapcsolatos pártatlan információkhoz és értékelésekhez. A 

civil szervezetekkel szembeni ellenséges retorika emellett munkájuk hiteltelenítésére irányul, 

ami nincs összhangban a demokratikus normákkal, és nem járul hozzá a demokratikus értékek 

erősítéséhez. 

  
A jelenlegi törvényi tilalom mellett a civil szervezetek korlátozott mértékben vettek részt a 

választásokon. Ahogyan az ENEMO-t arról tárgyalópartnerei tájékoztatták, a civil szervezetek 

elsősorban képzéseket szerveznek, önkénteseket toboroznak a szavazatvásárlás, a láncszavazás, a 

választókra való nyomásgyakorlás, a választópolgárok szervezett szállítása és egyéb lehetséges 

jogsértések azonosítására. Néhányan jogsértés esetén jogi segítséget is nyújtanak. 

  

A NVI összesen 906 nemzetközi megfigyelőt akkreditált.147 Az akkreditált megfigyelők magas 

száma bizonyítja az országgyűlési választások iránti érdeklődést és a választási megfigyelés 

 

147 Az akkreditált szervezetek és megfigyelők listája az alábbi linken érhető el: https://bit.ly/3JS6ITt 

C://Users/Felhasználó/Documents/Saját%20memoQ-projektek/statemento_en-hu/Documents/mt0zs-prv/%7C1234PTIQMMMMQITP1235%7C%7C1235PTIQMMMMQITP1236%7C%7C1236PTIQMMMMQITP1237%7C
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szükségességét. Amint azt az ENEMO értesült, egy szervezet regisztrációját megtagadták 

anélkül, hogy az elutasítás konkrét okát közölték volna. A NVI együttműködött a nemzetközi 

megfigyelőkkel, és minden szükséges információt biztosított, és biztosította a megfigyelők gyors 

akkreditációját, bár az ENEMO úgy véli, hogy az akkreditáció elutasítása esetén az átláthatóság 

hiánya ronthatja a NVI hírnevét. 

  
  

AZ ENEMO-ról 

 

A Választási Megfigyelő Szervezetek Európai Hálózata (ENEMO) egy nemzetközi nem 

kormányzati szervezet, amely a nemzeti nem kormányzati civil szervezetek hálózatát képviseli, 

amelyet 2001. szeptember 29-én alapítottak Abbáziában, Horvátországban. 21 vezető hazai 

megfigyelő szervezetből áll Közép-Kelet-Európa és Közép-Ázsia 17 országából, köztük két 

európai uniós országból. 

Az ENEMO a választási folyamatok és a politikai környezet értékelésével, valamint pontos és 

pártatlan megfigyelési jelentésekkel igyekszik támogatni a nemzetközi közösség érdekeit a 

demokrácia elősegítésében a régióban. Az ENEMO nemzetközi megfigyelő missziói a 

demokratikus választásokra vonatkozó nemzetközi referenciaértékeket és szabványokat 

alkalmazzák a választási folyamat és a fogadó ország jogi kereteinek értékeléséhez. Az ENEMO 

és minden tagszervezete jóváhagyta a 2005-ös Nyilatkozatot a nemzetközi választási 

megfigyelés elveiről és a nyilatkozatot az állampolgári szervezetek párton kívüli választási 

megfigyelésének és ellenőrzésének globális elveiről. Minden ENEMO megfigyelő aláírta a 

nemzetközi választási megfigyelők magatartási kódexét. 

Az ENEMO tagszervezetei több mint 250 nemzeti választást figyeltek meg, és több mint 240 

000 megfigyelőt képeztek ki. 

Eddig az ENEMO 38 nemzetközi választási megfigyelő missziót szervezett 10 országba.148

 

148 Szerbia 2022, elnök- és parlamenti választások; Georgia 2021, helyi választások; Koszovó 2021, helyi 

választások; Albánia 2021, parlamenti választások; Moldova 2021, parlamenti választások; Moldova 2020, 

elnökválasztás; Ukrajna 2020, helyi választások; Montenegró 2020, parlamenti választások; Szerbia 2020, 

parlamenti választások; Moldova 2019, helyi választások; Ukrajna 2019, előrehozott parlamenti választások; 

Ukrajna 2019, elnökválasztás; Moldova 2019, parlamenti választások; Örményország 2018, előrehozott parlamenti 

választások; Moldova 2016, elnökválasztás; Ukrajna 2015, helyi választások; Ukrajna 2014, parlamenti 
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