
 

 

„Studia Wyborcze”, tom 18, 2014 

 
 
 
 
 
 
Timea Drinóczi

* 
 
 
 
NOWE PRAWO WYBORCZE NA WĘGRZECH  
I JEGO IMPLIKACJE** 
 
 

W poprzednim artykule przedstawiłam krótką analizę nowych wę-
gierskich regulacji prawa wyborczego1. Nowe przepisy, które weszły w życie 
po roku 2010, w tym ustawa CCIII z 2011 r. w sprawie wyboru członków 
parlamentu (dalej: ustawa z 2011 roku) zostały skrytykowane przez Komisję 
Wenecką2, niektóre organizacje pozarządowe oraz węgierski Trybunał Kon-
stytucyjny3. Organy te były aktywnie zaangażowane w prowadzenie dialogu 
konstytucyjnego, w którym krytykowano decyzje polityczne, które doprowa-
dziły do uchwalenia przepisów prawa w tym kształcie; a węgierski Sąd Kon-
stytucyjny uznał niektóre z nich za niezgodne z konstytucją.  

W niniejszym artykule skupię się głównie na kontrowersyjnych – z punktu 
widzenia ich zgodności z konstytucją – kwestiach podniesionych przez wska-
zane wyżej organy. W tym celu przedstawię rozwój nowego systemu wybor-
czego jako wprowadzenie do omówienia zastrzeżeń konstytucyjnych dotyczą-
cych nowych unormowań regulujących: prawo do głosowania i rejestrację 
wyborców, geografię wyborczą, mechanizm uprzywilejowania zwycięzcy, 
kampanię wyborczą oraz wnioski. 

                                                 
* Dr hab., Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Pécs, Węgry, 

drinoczi.timea@ajk.pte.hu. 
** Badania zostały przeprowadzone w ramach stypendium Bolyai Janos Research Scholar-

ship.  
1 T. D r i n ó c z i, Nowy węgierski system wyborczy, „Studia Wyborcze” 2012, t. 13, s. 49–59. 
2 Zob. przede wszystkim: Opinia na temat czwartej poprawki do węgierskiej ustawy zasad-

niczej przyjęta przez Komisję Wenecką podczas 95 sesji plenarnej, Wenecja 14–15 czerwca 
2013 r., nr CDL-AD(2013)012, http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/by_opinion. 
aspx.  

3 Zob. T. D r i n ó c z i, Constitutional dialogue theories – extension of the concept and 
examples from Hungary, „Zeitschrift für öffentliches Recht” 2013, nr 1, s. 87–110. 
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ROZWÓJ NOWEGO PRAWA WYBORCZEGO 
 

Opracowanie i uchwalenie nowych zasad prawa wyborczego zostało po-
przedzone zmianami w konstytucji dokonanymi w latach 2010–2011, przed 
wejściem w życie ustawy zasadniczej (1 stycznia 2012 r.). Po utworzeniu no-
wego rządu (w maju 2010 r.) większość rządząca natychmiast rozpoczęła no-
welizację Konstytucji Republiki Węgierskiej z 1949 roku (bez przestrzegania 
formalnych wymogów wprowadzania takich zmian, tj. wymogu poparcia 
ustawy konstytucyjnej większością 2/3 głosów członków Zgromadzenia Na-
rodowego) i bez odpowiedniego przygotowania wprowadzonych zmian, w tym 
poprzedzającej ich uchwalenie publicznej debaty4. Zmiany te objęły m.in. 
zmniejszenie liczby posłów w parlamencie (Zgromadzeniu Krajowym) z 386 
do 200, i weszły w życie przed następnymi wyborami parlamentarnymi         
w 2014 roku5. Kolejna zmiana ograniczyła bierne prawo głosu wyborców, 
którzy odbyli lub odbywają służbę w siłach zbrojnych6. 

Proces stanowienia konstytucji na Węgrzech doprowadził do uchwalenia 
dwóch tekstów składających się na Konstytucję Węgier, tj. ustawy zasadniczej 
Węgier (z dnia 25 kwietnia 2011 r., zwanej dalej: ustawą zasadniczą) oraz 
przepisów przejściowych do ustawy zasadniczej (z dnia 31 grudnia 2011 r., 
zwanych dalej: przepisami przejściowymi). Oba akty normatywne weszły      
w życie 1 stycznia 2012 roku, stanowiąc wyraz władzy ustrojodawczej parla-
mentu. Ustawa zasadnicza zawierała przepisy, które zwykle powinny znajdo-
wać się w konstytucji danego państwa, jednak to przepisy przejściowe stały 
się depozytariuszem dyskusyjnych, kontrowersyjnych, a nawet wcześniej 
uchylonych regulacji. Ten charakter przepisów przejściowych oraz zawarcie 
ich w odrębnym akcie prawnym przyczyniło się do nawiązania dialogu kon-
stytucyjnego między Trybunałem Konstytucyjnym i organem ustrojodaw-
czym. Debata ta doprowadziła do uchylenia – na mocy wyroku Sądu Kon-
stytucyjnego – części spośród przepisów przejściowych w grudniu 2012 ro-
ku7. Ze względu na uzasadnienie wyroku, zabieg ten wzbudził wątpliwości 
natury konstytucyjnej. W odpowiedzi ustrojodawca w marcu 2013 roku 
uchwalił czwartą z kolei nowelizację ustawy zasadniczej, na mocy której do-
dano do tego aktu normatywnego prawie wszystkie uchylone regulacje prze-
                                                 

4 Zob. także K. K o v á c s, G.A. T ó t h, Hungary’s Constitutional Transformation, 
“European Constitutional Law Review” 2011, no. 7, s. 183–203.  

5 Art. 1 nowelizacji konstytucji ogłoszony w dniu 25.05.2010 r., „Magyar Közlöny” z 2010 r., 
nr 85, s. 19722. 

6 Nowelizacja konstytucji opublikowana dnia 11.08.2010 r., „Magyar Közlöny” z 2010 r., 
nr 130. s. 22370. 

7 Wyrok 45/2012 (XII. 29.) Sądu Konstytucyjnego, http://www.mkab.hu/letoltesek/en_ 
0045_2012.pdf. 
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pisów przejściowych oraz pozostałe przepisy przejściowe, tj. te, które nadal 
obowiązywały8. 

W okresie od marca do grudnia 2012 roku ustawa zasadnicza została zno-
welizowana trzykrotnie. Projekt drugiej z kolei nowelizacji (z dnia 9 listopada 
2012 r.)9 został wniesiony przez posłów do parlamentu w dniu 18 września 
2012 roku i uchwalony w dniu 29 października 2012 roku. Zgodnie z nowym 
brzmieniem art. 23 ust. 3–5 przepisów przejściowych, wprowadzono wymóg 
wcześniejszej (uprzedniej) rejestracji wyborców. W konsekwencji, aby móc 
skorzystać z prawa do głosowania należało przed kolejnymi wyborami parla-
mentarnymi dokonać odpowiedniej rejestracji. Pomysł uprzedniej rejestracji 
wyborców – to całkowicie nowa instytucja prawna na Węgrzech, wydawać by 
się mogło, że całkowicie zbędna, ponieważ istnieje rejestr zawierający dane 
adresowe osób mających stałe miejsce zamieszkania na Węgrzech i wybory 
do tej pory były przeprowadzane na podstawie tego rejestru. Taki wniosek le-
gislacyjny pojawił się jednak w projekcie ustawy o procedurze wyborczej        
i został przedstawiony w parlamencie jesienią 2012 roku. Wziąwszy pod uwa-
gę krytyczne opinie na temat wprowadzenia uprzedniej rejestracji wyborców, 
dla decydentów politycznych (liczących 2/3 członków Zgromadzenia Narodo-
wego) lepszym rozwiązaniem stało się umieszczenie tego wymogu w prze-
pisach przejściowych. Po przyjęciu ustawy o procedurze wyborczej, niektóre 
jej przepisy zostały skierowane przez Prezydenta Republiki do Sądu Konsty-
tucyjnego i zostały w dniu 7 stycznia 2013 roku uznane za niekonstytucyjne10. 
W wyroku Sąd Konstytucyjny odniósł się także do wymogu uprzedniej reje-
stracji wyborców oraz nowych zasad prowadzenia kampanii wyborczej.       
W reakcji na tę decyzję – biorąc pod uwagę fakt, że przepisy przejściowe 
zostały unieważnione – parlament większością 2/3 głosów przyjął czwartą 
poprawkę do ustawy zasadniczej, która nie wprowadzała wprawdzie przepi-
sów ustanawiających wymóg wcześniejszej rejestracji do tego aktu norma-
tywnego, ale objęła niektóre zmodyfikowane przepisy dotyczące prowadzenia 
kampanii wyborczej oraz wiele innych regulacji uznanych wcześniej przez 
Sąd Konstytucyjny za niekonstytucyjne lub zawartych wcześniej w przepisach 
przejściowych11. 

                                                 
 8 Zob. T. D r i n ó c z i, Influence of human rights standards? Hungarian style on dialogic 

interaction, [w:] J. J a s k i e r n i a (red.), Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój de-

mokracji i ochronę praw człowieka, t. 3, Warszawa 2013, s. 430–440.  
 9 Druga nowelizacja węgierskiej ustawy zasadniczej ogłoszona w dniu 9.11.2012 r. („Magyar 

Közlönyˮ z 2012, nr 149. s. 25018). 
10 Wyrok Sądu Konstytucyjnego 1/2013 (I. 7.). Należy podkreślić, że w wyroku z dnia 

28.12.2012 r. dotyczącym przepisów przejściowych sąd ten uchylił regulacje wprowadzone 
następnie na mocy drugiej nowelizacji do przepisów przejściowych.  

11 Zob. przyp. 7.  
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Należy dodać, że tylko niektóre z wymienionych poprawek, w pkt 1.1. 
przyjętych w latach 2010–2011 do Konstytucji z 1949 roku, znalazły się – 
po przyjęciu nowej ustawy zasadniczej – w nowym tekście konstytucji12. 
Ustawa zasadnicza nie określa liczby posłów, ani nie ustanawia żadnych 
ograniczeń biernego prawa wyborczego, w szczególności w odniesieniu do 
wyborców, którzy odbyli już lub są w trakcie odbywania służby w siłach 
zbrojnych. Z kolei ustawa z 2011 roku nie zmieniła mieszanego charakteru 
węgierskiego systemu wyborczego, ale wprowadziła kilka nowych unormo-
wań, w tym prawo do głosowania dla obywateli węgierskich zamieszkujących 
za granicą oraz szczególne uprawnienia dla mniejszości narodowych. Ustano-
wiła również przepisy dotyczące rozgraniczenia okręgów wyborczych, za-
warte w dwóch załącznikach do tej ustawy, które określają ich granice. Za-
wiera ona również postanowienia dotyczące prawa kandydowania, ustalania 
wyników wyborów oraz wyborów uzupełniających. W ustawie z 2011 roku 
wskazano liczbę 199 członków parlamentu, zamiast 200 i nie wprowadzono 
ograniczeń biernego prawa wyborczego dla wyborców, którzy odbyli już lub 
są w trakcie odbywania służby w siłach zbrojnych, chociaż ustawa zasad-
nicza umożliwia wprowadzanie ograniczeń biernego prawa wyborczego        
w ustawach organicznych (art. XXIII (4) Konstytucji). 

Oceniwszy wprowadzone zmiany pod kątem ich zgodności z międzyna-
rodowymi standardami Komisja Wenecka i OBWE/ODIHR uznały je za neu-
tralne13: zastąpienie dwóch tur głosowania jedną w odniesieniu do większoś-
ciowego systemu podziału mandatów; zmniejszenie liczby miejsc w parla-
mencie; zmiany w zasadach rejestracji kandydatów i przyznanie prawa do 
głosowania obywatelom węgierskich zamieszkałym za granicą (tj. nieposiada-
jących stałego miejsca zamieszkania na Węgrzech). Jednocześnie, specyficz-
ne regulacje zawarte w ustawie z 2011 roku, mające na celu poprawienie re-
prezentacji mniejszości narodowych w parlamencie zostały uznane za pozy-
tywną zmianę, odpowiadającą międzynarodowym standardom i dobrym prak-
tykom14. 

 
 
 

                                                 
12 Np. unormowania dotyczące Sądu Konstytucyjnego, wyboru jego członków, katalog 

aktów normatywnych określających uprawnienia autonomicznych organów administracyjnych 
oraz status prawny Prokuratora Generalnego. 

13 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2012)012-e, s. 4. 
14 Tamże. 
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PRAWO DO GŁOSOWANIA  

 
Ustawa zasadnicza przyznaje w wyborach parlamentarnych czynne i bier-

ne prawo wyborcze każdemu dorosłemu obywatelowi Węgier i wskazuje, że 
zakres przyznanego czynnego prawa wyborczego może być uzależniony od 
wymogu zamieszkiwania na terytorium państwa, natomiast bierne prawo 
wyborcze może być uzależnione od dalszych zawężających wymogów wyni-
kających z ustawy organicznej15. Ustawa z 2011 roku zróżnicowała wybor-
ców ze względu na kryterium zamieszkiwania na terytorium Węgier i wybor-
com nierezydentom przyznała prawo głosowania ograniczone do głosowania 
na listy partyjne (wyłączyła tym samym możliwość głosowania na indywi-
dualnego kandydata w okręgu wyborczym)16. 

Dla interpretacji regulacji określających korzystanie z prawa do głosowa-
nia, największe znaczenie ma wyrok nr 1/2013 (I. 7.) węgierskiego Sądu Kon-
stytucyjnego. Sąd ten uznał bowiem, że wymóg uprzedniej rejestracji w od-
niesieniu do obywateli węgierskich mających miejsce stałego zamieszkania na 
terenie Węgier, jest niezgodny z konstytucją. Przyznał jednocześnie możli-
wość stosowania tego instrumentu w odniesieniu do obywateli nieposiada-
jących miejsca zamieszkania na Węgrzech. Trybunał stwierdził, że poddana 
jego ocenie ustawa przewiduje stworzenie centralnego rejestru wyborców –     
i wymóg złożenia wniosku o rejestrację w nim – jako warunku koniecznego 
dla skorzystania z prawa do głosowania. W ten sposób, ustawowy wymóg 
złożenia wniosku o rejestrację w centralnym rejestrze wyborców stanowi 
ograniczenie prawa podstawowego, o którym mowa art I (3) ustawy zasad-
niczej17. W konsekwencji Sąd Konstytucyjny miał zbadać, czy istnieje pod-
stawowe prawo lub wartość konstytucyjna, dla ochrony których koniecznym 
staje się wprowadzenie – zgodnie z przepisami ustawy – obowiązku doko-
nania rejestracji w centralnym rejestrze wyborców.  

Ustawa wprowadza aktywne metody rejestracji wyborczej, przez co ko-
rzystanie z prawa do glosowania zostaje uzależnione od uprzedniego złożenia 
wniosku o wpis do rejestru wyborców. Taki wniosek należy złożyć osobiście 

                                                 
15 W myśl art. T) ust. 4 ustawy zasadniczej, ustawą organiczną jest ustawa, której uchwale-

nie lub zmiana wymaga głosów 2/3 członków parlamentu.  
16 Odnośnie do biernego prawa wyborczego oraz pozbawiania praw obywatelskich zob.      

T. D r i n ó c z i, Nowy węgierski..., s. 49–59. 
17 Unormowania dotyczące obowiązków i praw podstawowych zostaną zawarte w usta-

wach. Ograniczenia praw podstawowych mogą być ustanowione tylko w celu umożliwienia ko-
rzystania z innego prawa podstawowego albo dla ochrony wartości konstytucyjnych w zakresie, 
w jakim jest to absolutnie konieczne, proporcjonalne do zamierzonego celu i nie godzi w istotę 
ograniczanego prawa podstawowego.  
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u notariusza, a w określonych przypadkach wysłać pocztą lub pocztą elektro-
niczną. Jednakże, nie istnieje konstytucyjnie uzasadniona przyczyna ograni-
czenia prawa do głosowania osób obywateli węgierskich mających miejsce 
zamieszkania na terytorium Węgier, którzy nie zwrócili się o rejestrację w re-
jestrze wyborców. Można bowiem ustalić, co wynika również z tekstu samej 
ustawy, że nawet bez indywidualnych wniosków o rejestrację wyborczą, pań-
stwo posiada dane niezbędne do stworzenia centralnego rejestru wyborców 
będących obywatelami węgierskimi posiadającymi miejsce stałego zamiesz-
kania na terytorium Węgier. Sąd dodał również, że ocena konstytucyjności 
badanej ustawy byłaby odmienna, gdyby w przeszłości na Węgrzech nie do-
szło do powstania rejestru danych osobowych i adresów podobnych do prze-
widywanego przez ustawę, gdyż wówczas możliwość skorzystania z prawa do 
głosowania byłaby możliwa tylko na podstawie uprzedniej dobrowolnej reje-
stracji wyborcy. Natomiast w odniesieniu do innych grup wyborców Trybu-
nał podkreślił, że art. XXIII ustawy zasadniczej – w przeciwieństwie do po-
przedniej konstytucji – nie określa miejsca stałego zamieszkania na teryto-
rium państwa jako warunku przyznania prawa głosu obywatelowi Węgier18. 
Umożliwia jednak wprowadzenie – w drodze ustawy organicznej – cenzusu 
domicylu, jako przesłanki pozwalającej na ograniczenie zakresu prawa do 
głosowania. W ten sposób, w zasadzie, ustawa zasadnicza rozszerza zakres 
podmiotowy tego prawa. W związku z tym, rozszerzenie kręgu osób mają-
cych prawo do głosowania uzasadnia wprowadzenie przepisów dotyczących 
spisu wyborców, gdyż obecnie prowadzony rejestr z urzędu nie zawiera 
wszystkich grup wyborców. Dla określonej części wyborców, dopiero zło-
żenie wniosku o rejestrację w centralnym rejestrze wyborców umożliwi lub 
ułatwi skorzystanie przez nich z prawa do głosowania. Złożenie wniosku o re-
jestrację w centralnym rejestrze wyborców przez wyborców niemających 
miejsca zamieszkania na Węgrzech (na przykład tych, którzy mieszkają za 
granicą, lub którzy mieszkają w wynajętym mieszkaniu bez zameldowania 
itp.) jest zatem warunkiem skorzystania z prawa do głosowania przyznanego 
w ustawie zasadniczej. Podobnie, rejestracja ta może umożliwić mniejszoś-
ciom narodowym żyjącym na Węgrzech skorzystanie z prawa przyznanego 
im w ustawie zasadniczej i wprowadzenie reprezentacji takiej mniejszości do 
parlamentu. W niektórych przypadkach zatem wniosek o rejestrację może do-
prowadzić do urzeczywistnienia prawa do głosowania. W tych przypadkach, 
uprzednia rejestracja nie jest więc niezgodna z konstytucją.  

 

                                                 
18 Wymóg ten dotyczy tylko pełnoletnich obywateli innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej.  
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Jak wspomniano, większością 2/3 głosów członków Zgromadzenia Krajo-
wego, regulacje dotyczące uprzedniej rejestracji nie zostały jednak objęte 
czwartą poprawką do ustawy zasadniczej, w przeciwieństwie do innych oma-
wianych zagadnień. 

 
 

GEOGRAFIA WYBORCZA 
 

Zmniejszenie liczby parlamentarzystów wybieranych w jednomandato-
wych okręgach wyborczych miało również konsekwencje w zakresie tworze-
nia nowych okręgów wyborczych, ale zasady ustalania ich granic pozostały 
takie same. Niemniej stosowanie tych przepisów spotkało się z poważną 
krytyką. 

Ustalono następujące zasady. Dla celów stosowania przepisów ustawy       
z 2011 roku liczba wyborców w każdym jednomandatowym okręgu wybor-
czym może odbiegać od krajowej średniej arytmetycznej wyborców w okrę-
gach jednomandatowych nawet powyżej 15%. Granice okręgów jednoman-
datowych nie mogą przy tym przekraczać granic powiatu lub granic Buda-
pesztu i mają stanowić obszary przylegające; granice te ustala się także           
z uwzględnieniem aspektów geograficznych, etnicznych, historycznych, reli-
gijnych i innych cech oraz wszelkich migracji ludności. Jeżeli odchylenie,       
o którym mowa wyżej przekracza 20%, wówczas parlament zobowiązany jest 
dokonać odpowiednich zmian; jednakże zmiany te nie mogą być dokonywane 
w okresie pomiędzy pierwszym dniem roku poprzedzającego wybory parla-
mentarne i dniem wyborów parlamentarnych. Powyższe zastrzeżenie nie do-
tyczy wyborów, które odbywają się na skutek dobrowolnego lub obligatoryj-
nego rozwiązania parlamentu. 

Komisja Wenecka i OBWE/ODIHR wskazały, że w świetle międzynaro-
dowych standardów i dobrych praktyk19, co podkreślał także Trybunał Kon-
stytucyjny, nowe zasady ustalania granic okręgów wyborczych tworzą mniej-
sze dysproporcje, niż wcześniejsze zasady, które naruszały konstytucję. Orga-
ny te przedstawiły jednak m.in. następujące zalecenia20: i) szczegółowe ozna-
czenie granic okręgów wyborczych nie powinno być zawarte w ustawie 
organicznej, której uchwalenie wymaga większości 2/3 głosów członków 
Zgromadzenia Narodowego; ustawa taka powinna jedynie określać procedurę 
i formułę ich ustalania w ustawie zwykłej; ii) prawo powinno przewidywać 
powołanie niezależnej komisji, składającej się na przykład z geografa, socjo-

                                                 
19 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2012)012-e, s. 4. 
20 Tamże, s. 5. 
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loga i proporcjonalnej reprezentacji partii politycznych oraz, w stosownych 
przypadkach, przedstawicieli mniejszości narodowych, która to komisja po-
winna ustalać granice okręgów wyborczych; iii) prawo powinno ustanowić 
okresowy przegląd podziału na okręgi, co najmniej raz na 10 lat, a najlepiej 
częściej, z wyłączeniem okresów wyborczych, nie czekając na przekroczenie 
marginesu 20%, wynikającego z obecnie obowiązującej ustawy 2011 r., iv) 
ustawa powinna określać maksymalną dopuszczalną rozbieżność co do liczby 
wyborców przypadających na każdy okręg wyborczy w ramach powiatu, 
ograniczoną maksymalnie do 10% odchylenia od średniej dla powiatu. 

Istnieją badania21, z których wynika, że w niektórych przypadkach okreś-
lenie granic okręgu wyborczego zgodnie z granicami powiatu jest – z punktu 
widzenia perspektywy socjologicznej, geograficznej, jak i względów politycz-
nych – prawidłowe. Dotyczy to terenów, na których zamieszkują wyborcy 
raczej o konserwatywnych niż lewicowych poglądach22. Rząd argumentował, 
że granice okręgów wyborczych trzeba było zmienić stosownie do wcześ-
niejszych orzeczeń Sądu Konstytucyjnego. Prowadząca w tym zakresie ba-
dania fundacja „Századvég” twierdzi, że mapa okręgów wyborczych nie 
wskazuje na dokonywanie manipulacji granicami okręgów w celu faworyzo-
wania danej partii23. Fundacja ta odniosła się również do rekomendacji i za-
leceń Komisji Weneckiej oraz OBWE/ODIHR i stwierdziła (dość cynicznie, 
biorąc po uwagę rzeczywistą sytuację polityczną, tj. zdobycie 2/3 liczby man-
datów w drugiej i trzeciej kadencji rządów Orbána), że większość 2/3 głosów 
w parlamencie daje gwarancję, którą trudno osiągnąć przy braku konsensusu 
politycznego, i zapobiega manipulowaniu granicami okręgów wyborczych24. 

Zarówno w omówionych wyżej badaniach, jak też w zaleceniach Komisji 
Weneckiej i OBWE/ODIHR, podkreślono, że ustawa z 2011 roku wymaga dla 
utworzenia nowych okręgów wyborczych większości 2/3 głosów członków 
Zgromadzenia Krajowego, większości, która nie jest wymagana przez ustawę 

                                                 
21 Zob. V. S z i g e t v á r i, C. T o r d a i, B. V e t ő, Túl a demokrácián – Az új ország-

gyűlési választási rendszer modellje (2. rész), hazaeshaladas.blog.hu/2011/11/25/tul_a_demo 
kracian_az_uj_orszaggyulesi_valasztasi_rendszer_modellje_2_resz; Hungarian elections 2014; 
Turnout and the impact of the electoral system, available at http://4liberty.eu/republikon-
institute-election-2014-turnout-and-the-impact-of-the-electoral-system/; A.T. N a g y, Hungarian 

electoral system and procedure, http://www.meltanyossag.hu/content/files/Hungarian%20 
electoral%20system%20and%20procedure.pdf, s. 2. 

22 W odniesieniu do pozostałych okręgów dokonana została pewna manipulacja, np.           
w przypadku, gdy tradycyjnie niezdecydowany lub chwiejny w swoich poglądach okręg zmie-
nił się w bardziej konserwatywny, lub gdy tradycyjnie lewicowe okręgi liczą więcej wyborców 
(średnio ok. 6000) niż te tradycyjnie konserwatywne. 

23 Századvég Foundation, The new Hungarian electoral system, http://www.politics.hu/ 2013 
0903/read-and-comment-on-szazadvegs-report-on-the-new-hungarian-electoral-system/, s. 11. 

24 Tamże, s. 21. 
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zasadniczą, jak też przez Trybunał Konstytucyjny. Rekomendacje te i krytyka 
nie spowodowały jednak żadnych zmian legislacyjnych. 

 
 

REJESTRACJA KANDYDATÓW, GŁOSOWANIE, WYNIKI 
 – MECHANIZM UPRZYWILEJOWANIA ZWYCIĘZCY  

 
Zgodnie z nowymi przepisami, rejestracja kandydata w okręgu jednoman-

datowym wymaga uzyskania poparcia 500 (wcześniej 750) wyborców, a każ-
dy wyborca może poprzeć kilku kandydatów25. Nie są już tworzone okręgowe 
listy kandydatów. Wyborcy mogą także głosować na listy krajowe, na pod-
stawie głosów oddanych na te listy oraz głosów nadwyżkowych rozdzielane 
są 93 mandaty. Krajowe listy tworzą partie polityczne lub mniejszości naro-
dowości. Listy partyjne są zarezerwowane dla tych partii, które mają kan-
dydatów zarejestrowanych w co najmniej 27 jednomandatowych okręgach 
wyborczych, w tym w co najmniej dziewięciu powiatach oraz w stolicy. Lista 
mniejszości narodowych jest zarezerwowana dla przedstawicieli ogólno-
krajowej mniejszości pod warunkiem, że 1% (ale nie mniej niż 1500 osób) 
zarejestrowanych wyborców należących do danej mniejszości poprze tę listę. 
Tworzenie list mniejszości narodowych stanowi realizację nowej reguły 
ustanowionej w ustawie zasadniczej, która zobowiązuje parlament do zapew-
nienia udziału mniejszości narodowych, żyjących na Węgrzech, w pracach 
parlamentu. Szczegółowe regulacje w tym zakresie ma regulować ustawa 
organiczna26. W ramach znajdującego się w ustawie zasadniczej „Narodo-
wego wyznanie wiary” zawarta jest jednak inna proklamacja: „Żyjące razem  
z nami narodowości stanowią część węgierskiej wspólnoty politycznej i są 
czynnikami państwotwórczymiˮ27. Ponadto, art. XXIX ustawy zasadniczej 
stanowi, że „Narodowości żyjące na Węgrzech współtworzą państwoˮ. 

W ustawie z 2011 roku rozróżniono: i) wyborców mających miejsce sta-
łego zamieszkania na Węgrzech, ii) wyborców należących do mniejszości na-
rodowych (wyborcy posiadający miejsce stałego pobytu na Węgrzech, którzy 
są wpisani do rejestru wyborców), iii) wyborcy niemający miejsca stałego 
zamieszkania na Węgrzech. Pierwsza grupa wyborców może głosować na 
jednego kandydata w każdym jednomandatowym okręgu wyborczym i na 
jedną krajową listę partyjną. Wyborca należący do mniejszości narodowej 

                                                 
25 W okręgach jednomandatowych wybieranych jest 106 deputowanych. 
26 Art. 2 ust. 2 ustawy zasadniczej.  
27 Przekład J. Snopek w: W. S t a ś k i e w i c z  (red.), Konstytucje państw Unii Europej-

skiej, Warszawa 2011. 



94                                                                                Timea Drinóczi 

 
 

 

może głosować na jednego kandydata w każdym jednomandatowym okręgu 
wyborczym oraz na krajową listę swojej mniejszości narodowej lub, w przy-
padku jej braku, na krajową listę partyjną. Wyborca niemający miejsca za-
mieszkania na Węgrzech może głosować tylko na krajową listę partyjną. 

Mandaty z listy krajowej są rozdzielane przy zastosowaniu: 5-procento-
wego progu dla list partyjnych, kwoty preferencyjnej (ogólna liczba głosów 
oddanych na listę krajową jest dzielona przez 93 i przez 4) oraz preferen-
cyjnego mandatu (który powstaje po zastosowaniu kwoty preferencyjnej) dla 
list mniejszości narodowych oraz (lub) metody DʼHondta. Mandaty preferen-
cyjne przeznaczone dla list mniejszości narodowych i są odejmowane od 
liczby miejsc z parlamencie dostępnych z listy krajowej. Jeśli lista mniejszoś-
ci narodowej przekroczy próg 5% może uzyskać mandat przy użyciu metody 
dʼHondta. W sytuacji, gdy lista mniejszości narodowej nie zdobędzie żadnego 
mandatu, nawet mandatu preferencyjnego, mniejszość ta reprezentowana jest 
w parlamencie przez specjalnego przedstawiciela tej mniejszości (rzecznika 
mniejszości).  

W zmienionych regulacjach wprowadzona została również nowa definicja, 
a także i rola nadwyżki głosów; nowa funkcja została określona w pkt. ii). 
Zgodnie z ustawą 2011 roku nadwyżkowe głosy stanowią głosy: i) oddane na 
każdego kandydata, któremu nie udało się zdobyć mandatu oraz ii) głosy 
pozostałe po odjęciu od głosów oddanych na kandydata, który zdobył mandat 
głosów oddanych na drugiego kandydata plus jeden. Według niektórych ana-
lityków, powyższy zabieg ma minimalne znaczenie w sytuacji, gdy siły poli-
tyczne są zrównoważone, a tym samym nie jest konieczny, gdy partia ma tak 
duże poparcie, że z łatwością zdobywa większość stanowiącą 2/3 wszystkich 
mandatów. Ponadto, ustalenia te niepotrzebnie komplikują system przelicza-
nia głosów na mandaty. Ich celem było uprzywilejowanie zwycięzcy, ale 
można to osiągnąć również bez tego mechanizmu. Wspomniano także, że       
w systemie wielopartyjnym, metoda ta może mieć nieprzewidywalne skutki. 
W innej analizie autorzy podnieśli, że mechanizm uprzywilejowania zwy-
cięzcy jest stosowany przeciwko małym partiom politycznym. 

I rzeczywiście, z 18 zarejestrowanych w wyborach list partyjnych, tylko     
4 zdobyły mandaty, żadna z 13 list mniejszości narodowych nie osiągnęła na-
wet preferencyjnego mandatu, natomiast partia FIDESZ-KDNP zdobyła więk-
szość 2/3 mandatów. Według instytutu badawczego Republikon, mechanizm 
alokacji mandatów jeszcze nigdy nie był tak niekorzystny dla innych partii jak 
jest teraz. Partia FIDESZ-KDNP otrzymała 1,5 razy więcej mandatów niż 
pozostałe partie, podczas gdy odsetek mandatów zdobytych przez te partie 
stał się mniejszy w proporcji do uzyskanych przez nie głosów. Bez mecha-



Nowe prawo wyborcze na Węgrzech i jego implikacje                                        95 
 
 

 

nizmu uprzywilejowania zwycięzcy oraz głosów spoza kraju partia FIDESZ-
KDNP uzyskałaby tylko zwykłą większość28. 

Sąd Konstytucyjny zbadał konstytucyjność mechanizm uprzywilejowania 
zwycięzcy w sprawie zakończonej wyrokiem nr 3141/2014. (V.9.). Wniosko-
dawcy (jedna z partii politycznych oraz osoba prywatna) w złożonej skardze 
konstytucyjnej, podnieśli, że decyzja Kúria (Sądu Najwyższego) podtrzymu-
jąca decyzję Państwowej Komisji Wyborczej o wyniku wyborów parlamen-
tarnych w 2014 roku jest niezgodna z konstytucją. Sąd Konstytucyjny uznał 
skargę za dopuszczalną, jednak po zbadaniu sprawy co do meritum odrzucił 
ją. Według autorów skargi, którzy odwoływali się do wcześniejszego orzecz-
nictwa Sądu Konstytucyjnego, parlament ma szeroką swobodę ustawodawczą 
w zakresie tworzenia systemu wyborczego. Skarżący nie zaprzeczyli, że sys-
tem ten ma znaczenie dla kandydata, który nie zdobył mandatu, a konstytu-
cyjnym uzasadnieniem tego mechanizmu jest realizacja zasady równości gło-
sów. W związku z tym, mechanizm uprzywilejowania zwycięzcy nie ma żad-
nych podstaw konstytucyjnych, i skutkuje przyznaniem jeszcze większej licz-
by głosów zwycięzcy. Jeden głos (oddany w jednomandatowym okręgu wy-
borczym) może teoretycznie prowadzić do uzyskania więcej niż jednego 
mandatu. Twierdzili oni, że powodem wprowadzania tego mechanizmu przez 
inne państwa jest to, że ułatwia on powstanie większości rządzącej. Jednak wę-
gierski system wyborczy jest systemem mieszanym i zawiera inne narzędzia 
sprzyjające powstawaniu większości. Dlatego wprowadzenie mechanizmu 
uprzywilejowania zwycięzcy nie jest konieczne dla wyłonienia większości rzą-
dzącej, przez co narusza art. XXIII (1) 29 i XV (2) 30 i 2 (1) 31 ustawy zasadniczej. 

Sąd Konstytucyjny uznał jednak, że zasada równości prawa wyborczego 
nie jest prawem podstawowym, ale zasadą konstytucyjną oraz gwarancją kon-
stytucyjną i dlatego jej naruszenia nie można badać na podstawie art. I (3)32 
ustawy zasadniczej, który dotyczy ograniczania praw podstawowych. Sąd 
przypomniał, że zasada równości prawa wyborczego oznacza, że każdy wy-
                                                 

28 Wyniki węgierskich wyborów parlamentarnych z 2014 r.: Turnout and the impact of the 

electoral system, http://4liberty.eu/republikon-institute-election-2014-turnout-and-the-impact-
of-the-electoral-system,/ s. 1 i 3. 

29 Każdy pełnoletni węgierski obywatel ma prawo wybierać i być wybieranym do Zgroma-
dzenia Narodowego, do samorządów terytorialnych oraz wyborach burmistrza, a także wybo-
rach deputowanych do Parlamentu Europejskiego.  

30 Węgry gwarantują każdemu podstawowe prawa bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, 
niepełnosprawność, język, wyznanie religijne, polityczne bądź inne poglądy, pochodzenie naro-
dowe bądź społeczne, sytuacje związaną z majątkiem, urodzeniem lub inne cechy.  

31 Deputowani do Zgromadzenia Krajowego będą wybierani w powszechnych i równych 
wyborach przez obywateli mających prawa wyborcze, w głosowaniu bezpośrednim i tajnym,    
w sposób określony w ustawie organicznej, zapewniający wyborcom wyrażenie ich wolnej woli.  

32 Zob. przyp. 17. 
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borca ma taką samą liczbę głosów, a każdy głos liczy się tak samo podczas 
liczenia głosów; z perspektywy równości materialnej, nie oznacza to jednak 
ile uzyskanych głosów przekłada się na jeden zdobyty mandat. W swym 
orzecznictwie Sąd Konstytucyjny nigdy nie domagał się „rzeczywistej rów-
nościˮ wyborów. Mechanizm uprzywilejowania zwycięzcy jest związany       
z zapewnieniem rzeczywistej równości wyborów, która nie może prowadzić 
do dyskryminacji jakiejkolwiek grupy wyborców. Zalety i wady stosowania 
tych mechanizmów przy przydziale głosów na mandaty ujawniają się już po 
oddaniu głosów. W związku z tym, Sąd Konstytucyjny orzekł, że skarga nie 
dotyczyła dyskryminującego charakter kwestionowanego przepisu, ale pro-
porcjonalności systemu wyborczego. Ta praktyka węgierskiego Sądu Konsty-
tucyjnego jest zgodna z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka. Zdaniem Sąd Konstytucyjnego zakwestionowany mechanizm nie pro-
wadzi do powstania „rekompensaty dla przegranegoˮ, ale „premiowania 
(uprzywilejowania) zwycięzcyˮ i – biorąc pod uwagę obowiązujące regulacje 
prawne – stwierdził, że tylko znaczna liczba głosów nadwyżkowych mogłaby 
skutkować zdobyciem mandatu. Sąd przypomniał, że jedna zasada prawa wy-
borczego lub pojedyncza instytucja prawa wyborczego sama w sobie bardzo 
rzadko może skutkować ograniczeniem zasady wolnych wyborów. Zasady 
wyborcze w całości muszą być zgodne z wymogiem zapewnienia swobody 
wyrażania opinii przez wyborców. Parlament spełnił swój obowiązek ochrony 
prawa do głosowania uchwalając ustawę z 2011 roku, która wprowadza gwa-
rancje tego prawa i nie ogranicza go w sposób niezgodny z konstytucją. Me-
chanizm „uprzywilejowania zwycięzcyˮ sam w sobie nie może być oceniany 
co do zgodności z konstytucją w oderwaniu od innych przepisów prawa wy-
borczego, gdyż mechanizm ten (czyniąc system bardziej proporcjonalnym) 
sam w sobie nie jest sprzeczny z konstytucją. 

 
  

KAMPANIA WYBORCZA  
 

W orzeczeniu 1/2013 Sąd Konstytucyjny unieważnił pewne przepisy do-
tyczące prowadzenia kampanii wyborczej wprowadzone przez ustawę o pro-
cedurze wyborczej33. Zgodnie z tymi regulacjami, w okresie kampanii, ogło-

                                                 
33 Właściwie wyrok ten uchylił art. 151, zgodnie z którym: (1) w trakcie kampanii wybor-

czej, reklama polityczna może być rozpowszechniania w mediach publicznych, na tych samych 
zasadach dla organizacji wystawiających kandydatów na listach krajowych w wyborach parla-
mentarnych oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zabrania się dołączać do takiej 
reklamy jakichkolwiek opinii lub oceniających komentarzy. (2) Dostawca takich usług nie 
może żądać ani przyjmować wynagrodzenia za rozpowszechnianie reklam politycznych. (3) Na 
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szenia wyborcze mogły być rozpowszechniane wyłącznie w mediach publicz-
nych. Przepis zawierał zakaz tego typu komunikacji politycznej w jakiejkol-
wiek innej formie – w tym w niepublicznych telewizjach i stacjach radiowych – 
co spowodowałoby wyeliminowanie możliwości prowadzenia kampanii w tych 
mediach, które docierają do najszerszego kręgu odbiorców. Sąd Konstytucyjny 
stwierdził, że „zakaz jest znaczącym ograniczeniem swobody wyrażania po-
glądów politycznych w trakcie trwania kampanii wyborczejˮ i „w odniesieniu 
do celu, jakim jest umożliwienie swobodnego formułowania i wyrażania poglą-
dów wyborców stanowi środek nieproporcjonalnyˮ. Zdaniem Sądu Konstytu-
cyjnego, „dominujący wpływ mediów może uzasadniać nałożenie przez usta-
wodawstwo niektórych dodatkowych obowiązków – z poszanowaniem dla 
zagwarantowania równych szans startujących partii politycznych – nawet jeśli 
działania promocyjne nie są ograniczone w ogóle. Jednakże, w odniesieniu do 
celu, jakim jest zapewnienie swobodnego formowania i wyrażania woli przez 
wyborców, nieproporcjonalne jest wprowadzanie tak szeroko zakreślonego 
zakazu publikowania ogłoszeń wyborczych jak ten określony w ustawie, 
zwłaszcza gdy ustawodawca znacznie wyeliminował inne ograniczenia mają-
ce zastosowanie do prowadzenia kampanii. W odniesieniu do różnych zależ-
ności zachodzących między ogłoszeniami (spotami) wyborczymi, wolnością 
słowa i wolnością prasy, ogłoszenia takie nie mogą być konstytucyjnie zabro-
nione, jak w ustawie będącej przedmiotem analizy, nawet gdy zakaz ten po-
zostaje poza zakresem działania mediów publicznych34. 

W odpowiedzi na wyrok Sądu Konstytucyjnego, została uchwalona 4. po-
prawka do ustawy zasadniczej zastępująca dotychczasowe brzmienie jej art. 

                                                                                                                     
48 godzin przed rozpoczęciem wyborów należy zaprzestać rozpowszechniania reklam wybor-
czych w mediach publicznych. (4) Po zarejestrowaniu wszystkich list w rozumieniu ust. 1, do-
stawcy mediów publicznych publikują reklamy polityczne organizacji wystawiających kandy-
datów w czasie i długości określonych przez Państwową Komisję Wyborczą. Czas nadawania 
dla tych celów – który maksymalnie wynosi 600 min albo 300 min w przypadku wyborów do 
Parlamentu Europejskiego – zostanie podzielony równo pomiędzy media i organizacje wysta-
wiające kandydatów. Jeżeli listę krajową tworzą dwie lub więcej partii politycznych, zgodnie     
z art 8 ust. 2 ustawy CCIII z 2011 r. w przypadku wyborów parlamentarnych albo sekcji 5 ust. 
1 ustawy CXIII z 2003 r. w przypadku wyborów do parlamentu Europejskiego, powyższe 
zasady rozpowszechniania będą miały zastosowanie do całej listy, a nie poszczególnych partii. 
(5) Partia zamawiająca emisję reklamy wyborczej w mediach audiowizualnych dostarcza także 
napisy oraz interpretację języka migowego dla swego ogłoszenia. (6) W pozostałym zakresie 
stosuje się przepisy ustawy o działalności mediów. (7) Z wyjątkiem usługi medialnej świad-
czonej w zakresie, o którym mowa w ust. 1, zabrania się w czasie trwania kampanii wyborczej 
publikowania ogłoszeń wyborczych lub oświadczeń o charakterze politycznym w innych me-
diach, Internecie i innych środkach przekazu.  

34 Sąd konstytucyjny ustalił również, że w przypadku kin nie ma żadnych szczególnych po-
wodów, które uzasadniałyby ustanowienie ograniczeń w zakresie usług rozpowszechniania.  
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IX ust. 3. W myśl art. IX ust. 3 w nowym brzmieniu: (1) ogłoszenia wyborcze 
nadawane są w  mediach wyłącznie bezpłatnie oraz (2) ogłoszenia wyborcze 
publikowane przez i w interesie organizacji wystawiających kandydatów w kra-
jowych listach wyborczych w wyborach parlamentarnych oraz w wyborach 
Parlamentu Europejskiego mogą być nadawane wyłącznie w mediach publicz-
nych i na takich samych zasadach. Według Komisji Weneckiej ta druga zmia-
na wprowadzona na mocy 4. poprawki do ustawy zasadniczej zakazuje – na-
wet bezpłatnego – nadawania ogłoszeń wyborczych w mediach komercyjnych 
w czasie trwania kampanii wyborczej (w odniesieniu do wskazanych w tym 
przepisie organizacji). Według władz węgierskich zakaz nadawania ogłoszeń 
wyborczych w prywatnej telewizji podczas kampanii wyborczej zapewnia 
„rozpowszechnianie odpowiednich informacji niezbędnych do tworzenia demo-
kratycznej opinii publicznej i zapewnienia równych szansˮ. Komisja Wenecka 
nie zgodziła się z poglądem, że jest to wystarczające uzasadnienie dla zakazu 
wszelkiej reklamy politycznej w mediach komercyjnych przed wyborami. 
Rzeczywiście trzeba szczególnie przyjrzeć się skutkom zmienionego art. IX 
ust. 3 ustawy zasadniczej. Ponieważ rząd ma zwykle większe szanse na wystę-
powanie publiczne, stanowisko partii rządzących będzie promowane w me-
diach poprzez informowanie o działaniach rządu i relacjonowanie oświadczeń 
członków rządu. Zakaz wszelkiej reklamy politycznej w mediach komercyj-
nych, które mają na Węgrzech szerszy zasięg niż media publiczne pozbawi 
partie opozycyjne ważnej szansy na przedstawienie swoich opinii, a tym samym 
przyczyni się do powstania wrażenia dominującej pozycji rządu w mediach.  

Zmieniony art. IX ust. 3 ustawy zasadniczej zapewnia dostęp do mediów 
publicznych na równych warunkach tylko dla partii politycznych wystawiają-
cych listy krajowe w krajowych wyborach parlamentarnych albo w wyborach 
członków Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z ustawą o procedurze wybor-
czej z 2012 roku partie, które nie przygotowały krajowej listy kandydatów 
oraz kandydaci niezależni mają 1/30 czasu antenowego dostępnego na każ-
dego kandydata dla partii, która zgłosiła listę krajową. Dlatego Komisja We-
necka zaleciła wprowadzenie konstytucyjnej gwarancji również dla list nie-
obejmujących terytorium całego kraju i kandydatów niezależnych. Wreszcie, 
Komisja Wenecka zwróciła również uwagę na fakt, że omawiany przepis 
ustawy zasadniczej zawiera dość szczegółowe regulacje, które być może będą 
wymagały – od czasu do czasu – zmiany i dlatego kwestie te z reguły są regu-
lowane przez ustawodawstwo zwykłe. Regulowanie takich kwestii na pozio-
mie konstytucji uniemożliwia badanie ich zgodności z ustawą zasadniczą. 

Piąta poprawka do ustawy zasadniczej dotyczyła kwestii prowadzenia 
kampanii wyborczej. Zawarta została w zmodyfikowanym po raz kolejny art. 
IX ust. 3 ustawy zasadniczej (brzmienie to obowiązuje od 1 października 
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2013 roku): W celu właściwego udzielania informacji w zakresie niezbędnym 
dla kreowania demokratycznej opinii publicznej w trakcie kampanii wybor-
czej, ogłoszenia wyborcze mogą być publikowane bezpłatnie w mediach, na 
warunkach gwarantujących równość szans, określonych w ustawie organicz-
nej35. W uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej wskazano opinię Komisji 
Weneckiej, Komisji Europejskiej oraz decyzję Trybunału Konstytucyjnego 
jako podstawy proponowanej nowelizacji. Ustawa o procedurze wyborczej 
również została odpowiednio znowelizowana. 

 
 

PODSUMOWANIE 
 

W zmodyfikowanym systemie wyborczym, wyłoniona większość parla-
mentarna powiela ten sam zwykle stosowany szablon wykorzystywania swej 
przewagi bez względu na zasady demokratyczne. W pewnych kwestiach de-
cydent polityczny wykazał jednak trochę powściągliwości (w przypadku reje-
stracji wyborców), ale nie jest pewne, czy uczynił to, gdyż został przekonany 
do zmiany decyzji w toku dialogu konstytucyjnego, czy też dlatego, że głów-
ny cel polityczny – pozostanie u władzy – można było osiągnąć w inny spo-
sób, tj. przez zastosowanie nowej geografii wyborczej i mechanizmu uprzy-
wilejowania zwycięzcy. Instrumenty te nie zostały uznane za niekonsty-
tucyjne, ale przepisy dotyczące geografii wyborczej wydają się być sprzeczne 
z opinią Komisji Weneckiej. Z kolei mechanizm uprzywilejowania zwycięzcy 
– podobnie jak inne przepisy prawa wyborczego – nie został poparty przez 
opozycję, jak też wprowadzenie tych regulacji nie zostało poprzedzone jaką-
kolwiek debatą.  

Jeśli chodzi o ocenę Sądu Konstytucyjnego wyrażoną w odniesieniu do 
mechanizmu uprzywilejowania zwycięzcy, to wyrok w tej sprawie nie może 
być uważany za orzeczenie wspierające demokratyczne wybory i zasadę rów-
nego podziału głosów. Sąd uznał, że zasada rzeczywistej równości wyborów 
nie może być badana co do zgodności z konstytucją, a mechanizm uprzywi-
lejowania zwycięzcy nie może być oceniany w oderwaniu od innych prze-
pisów prawa wyborczego. Wydaje się jednak, że w omówionym orzeczeniu, 
dokonano właśnie takiej oceny.  

 

Tłumaczenie z języka angielskiego  
Anna Michalak 

                                                 
35 Angielska wersja ustawy zasadniczej w brzmieniu z czerwca 2014 r. dostępna na: 

http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/8204FB28-BF22-481A-9426-D2761D10EC7C/0/ 
 FUNDAMENTALLAWOFHUNGARYmostrecentversion01102013.pdf. 
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Streszczenie 
 

Nowe węgierskiego prawa wyborcze były szeroko krytykowane przede wszystkim przez 
Komisję Wenecką i węgierskie organizacje pozarządowe. Niektóre instytucje nowego systemu 
wyborczego zbadał także Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając w przypadku niektórych ich 
niekonstytucyjność. Niemniej jednak, widząc tło prawne i konstytucyjną perspektywę podjęcia 
dialogu, można znaleźć pewne kontrowersje również w przypadkach, w których Trybunał 
Konstytucyjny nie dopatrzył się ich niekonstytucyjności.  

 

Słowa kluczowe: węgierski system wyborczy, prawo do głosowania, geografia wyborcza, 
kompensacja zwycięzcy, kampania wyborcza 
 
 
 

NEW ELECTORAL LAWS AND IMPLICATIONS IN HUNGARY 
Summary 

  

New Hungarian electoral rules have been widely criticized mainly by the Venice 
Commission and Hungarian NGOs. The Constitutional Court also examined some of the 
institutions of the new electoral system and in certain cases it established unconstitutionality 
while in other cases it did not turn the law down. Nevertheless, when seeing legal background 
and taking a constitutional dialogue perspective some controversies can be found also in cases 
in which the Constitutional Court did not established constitutionality.  

  

Keywords: Hungarian electoral system, right to vote, electoral geography, compensating the 
winner, electoral campaign. 


