
F U N DA M E N T U M  /  2 0 1 0 .  3 .  S z á M D Ö N T É S  E L Ô T T  /  97

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi 
XX. törvény 70. § (5) bekezdése értelmében „[n]incs 
választójoga annak, aki jogerős ítélet alapján a cse-
lekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság 
[…] alatt áll”. Az alábbiakban amellett érvelek, hogy 
az Országgyűlésnek alapos oka eltörölni ezt a ren-
delkezést és azt más jogszabályokban és rendelkezé-
sekben sem szerepeltetni. úgy vélem, nem csupán a 
mentális zavarokkal és enyhe fokú értelmi akadályo-
zottsággal élő gondokság alá helyezett állampolgá-
rok, hanem a legsúlyosabban akadályozott, akár sú-
lyos fokban értelmi fogyatékos személyek választójo-
ga is elismerésre és védelemre méltó. Érvelésem két 
pillérre támaszkodik. Egy társadalomtörténeti vázlat 
révén igyekszem megmutatni, hogy a korlátozás a 
nyugati társadalom- és jogfejlődés reflektálatlan ha-
gyományának zárványszerű maradványa, amely csak 
ellentmondásokkal illeszkedik jelenkori demokrati-
kus berendezkedésünk logikájába. Ezt követően ki-
fejtem a korlátozás feloldása melletti konkrét érve-
ket, és igyekszem megcáfolni a lehetséges ellenérve-
ket. Előtte azonban megkísérlem röviden körülírni 
a cselekvőképesség és a cselekvőképtelenség hagyo-
mányos fogalmait, valamint legalább megközelítőleg 
meghatározni a magyar állampolgárságú gondnok-
olt személyek körét és társadalmi státusát.

I .

A polgárjogi hagyományban kanonizált cselekvő-
képesség és cselekvőképtelenség fogalma valamely 
személy jogi értelemben vett nagykorúságát jelöli.1 
Cselekvőképesnek lenni azt jelenti, hogy az ember 
szabadon mozoghat a jogok és kötelességek rend-
szerében: házasodhat és válhat, részt vehet a piac 
körforgásában, munkát vállalhat és megszakíthatja 
munkaviszonyát, rendelkezhet saját testéről, igény-
be vehet vagy elutasíthat valamely orvosi beavatko-
zást, s miközben cselekvési szabadsága meglehető-
sen széles horizontot fog át, felelősséggel tartozik 

döntéseiért és tetteiért. Felelősségének referencia-
pontja a felnőtt korú személy azon képessége, hogy 
érdekeit felismeri, a választható cselekvési lehetősé-
gek közül többé-kevésbé ésszerűen választ, döntésé-
nek következményeit belátja és azokért felelősséget 
vállal. A cselekvőképes személy a polgári szerződés-
kötés világának elismert és jogokkal rendelkező ré-
szese. Döntéseit és tetteit a közösség bármely tag-
ja megkérdőjelezheti vagy vitathatja, de e döntések-
hez és tettekhez fűződő jogát senki nem vonhatja 
kétségbe.

A cselekvőképtelenség állapota e státus negatív-
ja. A cselekvőképesség és cselekvőképtelenség kö-
zötti határvonal egyfajta állandóan mozgó, rugal-
mas, akár esetlegesnek tekinthető küszöb, amely-
nek konkrét tartalmát a közvetlen társadalmi közeg 
és a szélesebb értelemben felfogott társadalom érté-
kei, szokásai és cselekvési mintái írják körül.2 A cse-
lekvőképesség korlátozásáról vagy megszüntetéséről 
szóló döntés mégsem lehet önkényes, ezért a társa-
dalmi észlelést minden esetben polgári peres bíróság 
előtt előadott elmeorvosi szakvéleménynek kell alá-
támasztania vagy cáfolnia. A cselekvőképesség kor-
látozásáról, megszüntetéséről vagy meghagyásáról 
szóló döntés ezért a társadalmi észlelés, az elmeor-
vosi szakvélemény és a bírósági döntés következmé-
nye.3 A hagyományos jogfelfogás szerint a cselekvő-
képtelen személy nem képes az ésszerű mérlegelésre, 
tetteiért így nem tehető felelőssé. Egy bírói döntés 
ezért leválasztja róla önrendelkezési jogait; e jogok-
hoz eztán egy közvetítőn keresztül férhet hozzá: ő a 
„gondnoka”, akinek az a feladata, hogy a szerződés-
kötések világában rá leselkedő veszélyektől megol-
talmazza, és garantálja biztonságát egy olyan társa-
dalomban, amelyben ő már nem képes tájékozódni.

A Magyarországon élő gondnokság alá helye-
zett személyekről rendelkezésre álló kutatások, ta-
pasztalatok és adatok szerint a gondnokság alá he-
lyezett népesség nem tekinthető homogénnek. Té-
mánk szempontjából e heterogenitásnak kitüntetett 
jelentősége van. A cselekvőképtelen vagy korlátozot-
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tan cselekvőképes személyek csoportja ugyanis noha 
részben összecsúszik, de nem esik egybe a hagyo-
mányosan vagy a népszámlálások szerint fogyaté-
kosnak vagy pszichiátriai betegnek tekintett népes-
séggel, s nem illeszkedik pontosan az értelmi fogya-
tékosnak tekintett személyek halmazára sem.4 Ha a 
gondnokoltak közel 50.000 fősre5 tehető csoportjá-
ban az értelmi fogyatékossággal élő személyek és a 
bentlakásos otthonokban lakók népes tábora min-
den bizonnyal nagyobb arányban képviselteti is ma-
gát, merőben heterogén összetételű, szociológiai vo-
násai és rekrutációs pályáik tekintetében sokrétű-
en tagolt csoportról van szó. A gondnokoltak igen 
változatos táborában szinte mindenki megjelenik: 
az értelmi fogyatékosként diagnosztizált és ma egy 
határszéli bentlakásos otthonban élő budapesti fér-
fi, a rendszerváltás forgatagában munkáját vesztett, 
az alkoholban menedéket kereső, mára hajléktalan-
ná vált, szociális segélyen tengődő történelemtanár, 
a gyermekei által idősek otthonába kényszerített, le-
épüléssel küzdő könyvelő, a skizofréniával diagnosz-
tizált és pszichiátriai otthonba utalt egykori bánya-
munkás vagy a főváros előkelő negyedében élő fia-
tal drogfüggő.

Megannyi különbség fedezhető fel tehát közöt-
tük, mindazonáltal a gondnokoltak legfontosabb kö-
zös vonásának társadalmi és emberi kapcsolataik le-
épülését és a közös életvilágból való kisodródását kell 
tekintenünk. E kisodródásnak legalább két típusa re-
gisztrálható. Egyfelől a bentlakásos szociális ottho-
nok világáról, a kirekesztődés szélsőséges formájának 
gravitációs csomópontjairól és lecsapódási zónáiról 
van szó: a mintegy 85.000 embert elszállásoló bent-
lakásos otthonok – és főképpen a fogyatékos és pszi-
chiátriai betegeknek lakhatást nyújtó intézmények 
– rendszere a gondnokoltak legfontosabb gyűjtőhe-
lyét jelenti. Az ország alulfoglalkoztatott és leszaka-
dó térségeiben, egykor államosított kastélyokban és a 
rendszerváltás után hátrahagyott laktanyákban vagy 
újonnan épített centrumokban – a goffmani érte-
lemben vett totális intézményekben6 – megközelítő-
leg 20-30.000 gondnokság alá helyezett személy él-
het. Az elszigetelődés második legfontosabb terepét 
a családi háztartások falai határolják: a nyílt munka-
erőpiacon helyet találni képtelen, a helyi közösségben 
való megkapaszkodás nyomán nyújtott támogatáshoz 
hozzá nem férő, értelmi fogyatékossággal vagy pszi-
chiátriai betegséggel élő személyekről, elmagányoso-
dott idősekről van szó, akik főképpen jóléti jövedel-
meikből vagy egykor fölhalmozott vagyonuk mara-
dékából tartják fenn magukat, s akik alig-alig lépnek 
ki a lakás vagy a családi ház ajtaján.

A gondnokoltak táborában az ép értelmű, poli-
tikailag tájékozott személyek éppen úgy jelen van-

nak, ahogyan létezik a cselekvőképes, mindezért vá-
lasztójoggal felruházott, de értelmi fogyatékossággal 
és mentális zavarokkal élő személyek vaskos töme-
ge is. A gondnokoltak közös tulajdonsága nem kog-
nitív teljesítményeik egyöntetűen alacsony fokában 
vagy belátási képességeik szélsőséges beszűkülésében 
ragadható meg, hanem a társadalomból való kihul-
lásuk sajátos dinamikájában, valamint a fogyatékos-
ként és pszichiátriai betegként felismert személyeket 
ellátó intézményrendszerhez való kapcsolódásukban. 
A közelmúlt tapasztalatai jelezték: a cselekvőképte-
lenné nyilvánítás jelenkori rendszere nem szolgálja a 
gondnokság alá helyezettek védelmét;7 hovatovább 
egyfajta szelepként vagy szelekciós mechanizmusként 
működik.8 Gyakorta a társadalmi tőke megfogyatko-
zásának szélsőséges esetei és az ennek során felgyűlt 
konfliktusok hozzák működésbe: a hétköznapok ha-
jótöröttjeit és senkinek sem kellő veszteseit áramol-
tatja ki a társadalomból, igen sok esetben azért, hogy 
bentlakásos intézménybe kényszerítésük jogos keretek 
közé illeszkedjék. úgy vélem, hogy a gondnokság alá 
helyezés rendszerének ilyetén működése nem írha-
tó valamiféle esetleges, mindezért könnyedén korri-
gálható hibás eljárás számlájára; ez a jelenség ugyan-
is cseppet sem újszerű: a társadalomból való kihullás 
és az elmebetegségek észlelésének egymásba csúszá-
sáról, egyszersmind a nyugati társadalomfejlődés sa-
játosan modern problematikájáról van szó. Hogy ko-
runk gondnokoltjai elveszítik választójogukat, az en-
nek az összetett problémahalmaznak a része.

I I .

Michel Foucault hipotézise szerint a „bolondság” és 
az „őrület” a múltban és a jelenben létező bármely 
emberi társadalomban ugyanazon etnológiai státus-
sal bír; e státust a kirekesztődés alapvető módjainak 
egyszerű variációja határozza meg. Négy kirekesztő-
dési rendszer létezik: 1. a családból és a családi rep-
rodukcióból való kizárás, 2. a munkából, az anya-
gi javak termeléséből, cseréjéből és megszerzéséből 
való kizárás, 3. a társadalmi diskurzusból, végül 4. 
a játékból és ünneplésből való kizárás. Egy társada-
lom akkor és csak akkor tekint valakit bolondnak, 
ha a kirekesztés négy típusa egyszerre sújtja: ha nem 
vesz részt a közös munkában, haszontalan vagy ér-
telmetlen munkát végez, ha családjából elűzik vagy 
nem képes családot alapítani, ha mondandója nem 
számít vagy sajátos, csak magának szóló diskurzust 
hoz működésbe, s ha a közös játékokból, ünnepek-
ből való kiszorulással együtt saját, külön ünnepeit 
üli. Foucault felfogásában a modern ipari kapitaliz-
mus, a magas szinten szervezett és tömeges mun-
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kamegosztás, valamint a politikai jogokat a népes-
ség mind szélesebb rétegei számára biztosító nyuga-
ti társadalomfejlődés a bolondságnak a középkor és 
a reneszánsz felfogásához képest merőben új tapasz-
talatát és kultúráját hozta létre. A bolond ember leg-
főbb ismérve a modern kapitalizmusban a munkára 
való képtelenség lett, s az elmeháborodottakkal és 
tébolyultakkal foglalkozó tudománynak és a hozzá 
tartozó intézményrendszernek a terebélyesedése, a 
tébolyodott ember jogi státusának megváltozása lét-
rehozta az elmebetegségek modern, alapvető formá-
iban korunkig érvényes tapasztalatát, amely a társa-
dalomból való kizárás mélystruktúráját egy új jogi és 
intézményes gyakorlathoz kapcsolta hozzá. Foucault 
megfogalmazásában mindez így hangzik:

„Az elmebetegség, amely az orvostudomány tár-
gyává válik majd, lassan a jogilag cselekvőképtelen 
alany és a közösségi rendet megbontónak nyilvání-
tott ember mitikus egységeként szerveződik meg, 
s mindez a 19. század politikai és erkölcstani gon-
dolkodása hatására megy végbe. […] A 19. századi 
pszichopatológia (és talán még a miénk is) egy ho-
mo naturához, vagy a betegség minden tapasztala-
tát megelőzően adott normális emberhez képest véli 
elhelyezni és felmérni önmagát. Ez a normális em-
ber valójában kreáció; s ha el akarjuk helyezni, nem 
egy természetes térbe kell illesztenünk, hanem egy 
olyan rendszerbe, amely a sociust a jogalannyal azo-
nosítja; s következésképp a bolond bolondként va-
ló felismerésére nem azért kerül sor, mert egy be-
tegség a normalitás határvidékei felé tolta el, hanem 
mert kultúránk az elzárás társadalmi intézkedése és 
a jogalanyok cselekvőképességét megkülönböztető 
jogi tudás találkozási pontjára helyezte.”9

A XVIII. és XIX. század fordulójától megszilár-
dul az a struktúra, amely az elmebetegségek észle-
lését a jogalanyok cselekvőképességének megszünte-
téséhez és gondnokság alá helyezésük intézményes 
mechanizmusaihoz kapcsolja; általános jelentőségre 
tesz szert, és az elmebetegek társadalmi helyzetének 
alapvető mozzanatává válik.10 A gondnokság alá he-
lyezés nemcsak az elmebetegek elzárása és az éle-
tük feletti rendelkezés jogosítványainak valaki más-
hoz rendelése miatt, hanem a diskurzusból való ki-
rekesztés törvényes bázisaként is döntő szerepre tesz 
majd szert. Ez a folyamat lassan zajlott: az európai 
államok demokratizálódása, a szerződéskötés vilá-
gának kimunkálása és az állampolgári jogok gazda-
godása felszíne alatt húzódott meg, hogy a XX. szá-
zadra a nyugati világban a politikai jogok szabályo-
zásának e szegmensét a belátási képességről szóló 
elmeorvosi döntéshez és az alanyok cselekvőképes-
ségének megszüntetéséhez kapcsolja. Aligha beszél-
hetünk tehát új jelenségről, mindössze arról van szó, 

hogy a társadalmi kérdések eldöntésének mind de-
mokratikusabbá váló folyamataiból való kizárás esz-
közeként eztán e törvényekkel és szabályzatokkal 
körülbástyázott formula válik meghatározóvá.

A XX. századra Európa-szerte kialakult és meg-
szilárdult tehát a gondnokság alá helyezés gyakorla-
ta, amely egyszerre biztosította az elmebetegeknek 
és a fogyatékosoknak a társadalomból és a politikai 
diskurzusból való kizárását, egyszersmind megújí-
totta és a demokratikus államok törvényeihez igazí-
totta kórházi és intézményi elhelyezésük jogi garan-
ciáit. E struktúrát a holokauszt tapasztalata és an-
nak feldolgozása, valamint a második világháború 
utáni időszakban az emberi jogok diskurzusának ki-
terjedése bontotta meg, miközben a háborút lezá-
ró béke és Európa közel fél évszázados megosztása 
Nyugaton és Keleten sajátos és egymástól élesen el-
különülő mozgáspályára terelte diskurzusait. Nyu-
gat-Európában a klasszikus jóléti állam modelljének 
kifejlődése és az állampolgári jogok kiterjesztése a 
pszichiátriai beteg és fogyatékos személyek jogainak 
fokozatos – noha korántsem teljes – elismerését in-
dította meg, hogy a század végére a társadalmi befo-
gadás eszméjének elmélyítése és a fogyatékossággal 
élő személyek mozgalmainak megjelenése számos 
országban a gondnoksági rendszerek legalább rész-
leges reformjához és a kontinensen domináns szere-
pet játszó nagy létszámú intézmények funkcióinak 
kritikájához, helyenként lebontásához vezessen. Az 
elmebetegként és fogyatékosként felismert szemé-
lyeket sújtó kirekesztés mindazonáltal aligha szűnt 
meg létezni, de az állampolgári és a politikai részvé-
teli jogok kiterjedésének folyamata tagadhatatlannak 
tűnik. E folyamat egyik meghatározó mozzanata a 
fogyatékosként és pszichiátriai betegként azonosított 
személyek választójogának számos országban meg-
teremtett elismerése vagy a korlátozáshoz szükséges 
kritériumoknak és eljárásoknak a korábbiakkal ösz-
szevetve érzékenyebb szabályozása11, valamint a cse-
lekvőképesség megszüntetésére és a gondnokság alá 
helyezésre épülő intézményes és jogi mechanizmu-
sok újragondolása vagy megreformálása.12

Kelet-Közép-Európában merőben másképpen 
alakultak a dolgok. Az ötvenes évektől az állam-
szocialista rendszerek militáns elemekkel átszőtt, 
paternalista társadalompolitikája az erőltetett ipa-
rosítással és az ezzel együtt járó szocialista moder-
nizációval párosítva elmebetegek és fogyatékosok tö-
megeit terelte be az újonnan államosított szociális 
intézetekbe, miközben kiszelektálta őket a hétköz-
napi együttélés közös színtereiről.13 Az erőszakkal 
és állandó fenyegetéssel egyben tartott keleti blokk-
ban – így Magyarországon is – a fogyatékosság és 
az állampolgári jogok együttes problematikája alig-
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ha vetődhetett fel, miközben az intézményes szegre-
gációra épülő szociálpolitika létrehozta és rögzítet-
te a fogyatékosságok sajátos diskurzusát. A korabeli 
gyógypedagógia és pszichiátria értelmezési rendsze-
rében a fogyatékos és pszichiátriai beteg ember egy-
fajta megszelídített, biztonságban elhelyezett, a szo-
ciális ellátások által gyámolított és gyermeki voná-
sokkal felruházott lényként jelent meg. Kultúránk 
és intézményrendszerünk a soha felnőtté nem váló, 
az intézményes keretek közötti nevelésében tökéle-
tesen és hermetikusan elzárt, a szocialista ellátások 
közegében létező pszichiátriai betegség és fogyaté-
kosság képét dolgozta ki, s ehhez igazította hozzá 
jog- és intézményrendszerünk egész arzenálját. Ez 
a struktúra 1989 rendszerváltásainak pillanatában a 
kelet-közép-európai társadalmakba mélyen beágya-
zódott szerkezetként állt készen, és meghatározó 
vonásait tekintve egészen napjainkig érvényben ma-
radt. E szerkezet meghatározó, Kelet-Közép-Euró-
pában érintetlenül megőrzött vonása a pszichiátriai 
betegként vagy fogyatékosként felismert személyek 
választójogának a gondnokság rendszerén keresztül 
való korlátozása.14

A korlátozás a kapitalista demokráciák centrá-
lis régióitól távolodva mind elterjedtebb és általáno-
sabb, vagyis a fogyatékosként és pszichiátriai beteg-
ként azonosított személyek részvételi jogainak elis-
merése a nyugat–keleti lejtőn „lefelé” mind kisebb, 
„felfelé” haladva pedig mind nagyobb valószínűség-
gel része a demokratikus rendszernek. A gondnok-
ság alá helyezett vagy akár a legsúlyosabb fogyaté-
kossággal élő személyek választójogának elismerése 
a demokratikus berendezkedés stabilitásának apró, 
alig-alig látható, bizonytalan jele.15

úgy vélem, a korlátozást az európai társadalom- 
és jogtörténet intézményes és kulturális hagyomá-
nya által maga előtt görgetett archaikus, a nyugati 
demokratikus hagyomány fejlődési vonalának főcsa-
tornája alatt megbúvó zárványának kell tekintenünk, 
amely noha mélyre hatoló gyökerekkel rendelkezik, 
semmiképpen sem tekinthető természetesnek vagy 
szükségszerűnek, hovatovább racionálisan megala-
pozottnak sem. 

Ha hipotézisem helytálló, akkor igaznak kell 
lennie annak is, hogy a jelenkori Magyarországon 
a korlátozás megtartása melletti érvek meggyőzően 
vonhatók kétségbe, valamint annak is, hogy a gon-
dokság alá helyezett állampolgárok politikai rész-
vételi jogainak elismerése hozzájárulhat a hazai de-
mokratikus intézmények megerősödéséhez, miköz-
ben e módosításból sem a közösségnek, sem pedig a 
cselekvőképtelen személyeknek nem származhat ká-
ruk. Az alábbiakban e szempontokat veszem szem-
ügyre.

I I I .

Mivel a választójog elismerésének vagy a korlátozás 
további fenntartásának problematikája a hazai tudo-
mányos diskurzusokban tudomásom szerint komo-
lyan soha nem került terítékre, érveimet ezért felté-
telezett és hipotetikus ellenérvekkel vagyok kényte-
len ütköztetni. Abból indulok ki, hogy a korlátozás 
védelmezése két oldalról alapozható meg: egyfelől 
a közösség döntéshozatali mechanizmusainak raci-
onalitását és legitimitását biztosíthatjuk akkor, ha a 
cselekvőképtelen személyek választójogát korlátoz-
zuk. Másfelől magukat a cselekvőképtelenként fel-
ismert személyeket védelmezhetjük ezzel, amikor 
megkíméljük őket egy olyan folyamatban való rész-
vételtől, amelyben nem képesek helytállni.

A korlátozás fenntartásának hívei hivatkozhatnak 
tehát arra, hogy mivel a választói névjegyzékbe csak 
a belátási képességgel rendelkező, mindezért ép ér-
telemmel bíró, a választásokon várhatóan megfon-
tolt és tájékozott döntést hozó állampolgárok vétet-
nek fel, a korlátozással valójában a választási ered-
mények érvényességét és legitimitását, egyszersmind 
a választói döntések lehető legnagyobb ésszerűségét 
kívánják biztosítani. Korábban jeleztem, hogy ennek 
az elvárásnak a jelenlegi szabályozás nem felel meg: 
empirikusan bizonyos tény ugyanis, hogy az értelmi 
fogyatékossággal és mentális zavarokkal élő szemé-
lyek csoportjának csak egy része áll cselekvőképes-
séget kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, mi-
közben közülük több tízezer személy intakt válasz-
tójoggal bír.16 Ennél is fontosabb azonban, hogy a 
korlátozás e feltételezett célja nem egyeztethető ösz-
sze a korlátozást övező jogi szabályok intenciójával: 
itt ugyanis semmiképpen sem eljárási hibáról vagy a 
hazai polgári bíróságok alacsony kapacitásairól van 
szó, amelyet az állampolgárok meghatározott köré-
nek gondnokság alá helyezésével, egyszersmind vá-
lasztójogának korlátozásával lehet és kell orvosolni. 
A gondnokság alá helyezés célja ugyanis csak és ki-
zárólag az egyénnek a szerződéskötés és jogi nyilat-
kozattétel világában való megvédelmezése lehet,17 a 
szavazás aktusa viszont nem tartozik ebbe a körbe; 
vagyis a szavazati jog megvonása nem szolgálhat in-
dokul egy személy gondnokság alá helyezésére.

Ha a választási eredmények racionális talapzatát 
kívánjuk biztosítani, akkor e cél eléréséhez nem a 
cselekvőképesség korlátozására és a gondnokság alá 
helyezésre szolgáló intézményekhez kell fordulnunk, 
hanem választási rendszerünk szabályait kell meg-
változtatni. Ez pedig azt jelenti, hogy a korlátozás 
fenntartásának következetes képviselete egy válasz-
tójogi cenzus kialakításának és bevezetésének szük-
ségessége melletti érveléshez vezet, amely az állam-
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polgárok közelebbről meg nem határozott politikai 
érettségét és döntéshozataluk ésszerűségét szabja a 
voksolás feltételéül. Egy ilyen cenzus szükségessége 
azonban nehezen alapozható meg, hiszen ez az eu-
rópai alkotmányos demokráciák választójogi rend-
szereitől mélyen idegen, e rendszerek fejlődésének 
korábbi stációihoz tartozó intézmény újbóli beveze-
tését jelentené. A politikai döntéshozatal racionali-
tásához szükséges biztosítékok kialakításának szán-
déka mindezen túl nem számol azzal, hogy politikai 
választásainkat gyakorta nem racionális mérlege-
lés, hanem közösségi érzelmeink és közösségi ho-
vatartozásunk, egy-egy politikai hagyományhoz va-
ló kötődésünk, ellenszenveink és szimpátiáink bo-
nyolult rendszere (is) szabályozza, továbbá valamely 
történelmi eseményről alkotott meggyőződésünk is 
döntően befolyásolhatja azt. Ebből nem következik, 
hogy a szavazók egy részének voksait értékteleneb-
beknek tartanánk másokénál: a politikai közösség 
nem várja el a választópolgároktól, hogy előzetesen 
meghatározott kritériumok szerinti racionális dön-
tés eredményeképpen hozzák meg döntésüket. Nem 
lenne igazságos, ha egyedül a gondnokság alá helye-
zett személyekkel szemben támasztanánk ilyen el-
várásokat, különösen akkor, ha ezeknek nem lehet-
séges megfelelni.

A korlátozás fenntartásának hívei képviselhe-
tik azt az álláspontot is, hogy a nem teljes cselek-
vőképesség státusát a gyermekkorhoz hasonló álla-
potként kell felfognunk, s a felnőttkort még el nem 
érők választójogának konszenzussal övezett korláto-
zását ekkor értelemszerűen kiterjeszthetik a gond-
nokság alá helyezett személyekre is. Érvelésüket 
alátámaszthatják azzal is, hogy a cselekvőképesség 
korlátozása és a gondnokság alá helyezés a jogi ér-
telemben vett felnőtt állampolgári státus megvoná-
sát, egyszersmind az érintett személyek kiskorúsí-
tását jelenti, ha tehát valaki ezért jogi értelemben 
gyermeknek tekinti a cselekvőképtelen személyeket, 
azt okkal teszi. Az érvelés két mozzanatát – az ant-
ropológiai analógia feltételezését és a jogi megkö-
zelítésre való hivatkozást – érdemes elkülönítenünk 
egymástól. Nem kell elfogadnunk az érv talapzatá-
ul szolgáló központi állítást, amely mögött az értel-
mi fogyatékosságoknak és a mentális zavaroknak a 
gyermekkor egyszerű és átfogó analogonjaként való 
felfogása húzódik meg. Egy felnőtt korú fogyatékos 
vagy mentális zavarokkal élő személy felnőtt igé-
nyekkel és szükségletekkel rendelkezik, élettapasz-
talatai pedig aligha hasonlíthatók egy gyermekéhez. 
Az emberi létezés e módozatai jelenkori tudásunk 
szerint egyre kevésbé, de leginkább egyáltalán nem 
írhatók le és nem értelmezhetők a gyermekkor pszi-
chológiájából vett fogalmakkal. Hogy polgári jo-

gunk ennek az elavult tudásnak a talaján áll, úgy vé-
lem, okkal indíthat minket arra, hogy az e törvény-
könyvben fellelhető értelmezést elutasítsuk, és olyan 
polgári jogot alkossunk, amely tudományos ismere-
teink nyomában haladva elismeri az érintett szemé-
lyek felnőttkorúságát.18

Ha elutasítjuk a mentális zavarokkal és fogyaté-
kossággal élő személyek kiskorúsításának gyakorla-
tát, akkor is el kell ismernünk, hogy olyan felnőtt 
személyekről van szó, akik a hétköznapi életben 
nehezen tájékozódnak, ezért szükségük van véde-
lemre és segítségre. E szükséglet aligha tagadható. 
A korlátozás fenntartásának elkötelezett védelme-
zői ezért hivatkozhatnak arra, hogy a politikai rész-
vételi jogok megvonását e védelmi igény indokolja. 
Ha pedig a hatályos Polgári törvénykönyv értelmé-
ben a cselekvőképesség korlátozásának célja csak és 
kizárólag az egyén jogainak és érdekeinek a szerző-
déskötések világában való megvédelmezése, képvi-
selhetik azt az álláspontot, hogy a védelem hatókö-
re túlságosan szűkös. Javasolhatják ezért azt, hogy 
terjesszük ki a gondnokság alá helyezés legitimáci-
ós bázisát, és ismerjük fel a gondnokság alá helyezett 
személyek „politikai ügyekben” való kiszolgáltatott-
ságát és „politikai kérdéseket” illető tájékozatlansá-
gát, és ezért korlátozzuk őket választójoguk gyakor-
lásában. Ennek az érvnek akkor lehetséges szilárd 
megalapozást adni, ha kimutatható, hogy e vélel-
mezett kiszolgáltatottságból és tájékozatlanságból 
az egyénre nézve súlyos károk származhatnak. Ez 
azonban nincs így. Könnyedén belátható, hogy egy 
rossz szerződés megkötéséből vagy egy egészség-
ügyi beavatkozáshoz való hozzájárulás megtagadá-
sából az egyénnek súlyos és közvetlen kára származ-
hat, a szavazás esetében azonban ilyen összefüggés 
nem áll fenn. Az ember legfeljebb bánhatja, hogy 
a bizalmára utólag érdemtelennek bizonyult politi-
kai erőre adta voksát, ez azonban aligha minősíthető 
bármilyen értelemben is káreseménynek. Mindezen 
túl a választó a parlamenti választások vagy egy nép-
szavazás alkalmával per definitionem nem hozhat hi-
bás döntést, hiszen a jelölteket állító pártok és a sza-
vazásra bocsátott kérdések előzetesen már átmentek 
egy alkotmányos szűrőn: objektív értelemben nincs 
jobb vagy rosszabb választás, így annak az érintett 
személyre sem lehet közvetlenül jó vagy rossz kiha-
tása. Mindebből az adódik, hogy az egyén védel-
mére való hivatkozással – reális és közvetlen veszély 
híján – a választójogi korlátozás fenntartása mellett 
igen nehéz érvelni.

A korlátozás jelenlegi formájában tehát nem szol-
gálja sem a gondnokság alá helyezett személyek, 
sem pedig a politikai közösség döntéshozatali me-
chanizmusainak megbízhatóbbá tételét; ha azonban 
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mégis e cél elérésére törekednénk, aligha kerülhet-
nénk el egyfajta választási cenzus bevezetését. Je-
lenlegi szabályozásunkból számos nem szándékolt, 
mindazonáltal káros hatás származik: ha láthatat-
lan mértékben is, de torzítja a demokratikus intéz-
mények működését, s igen káros hatással van a cse-
lekvőképtelennek minősített állampolgárok szemé-
lyiségére és társadalmi helyzetére.

A korlátozás a választásra jogosultak körének szű-
kítését jelenti, egyszersmind egy szociológiai voná-
sai mentén jól azonosítható kisebbség parlamentá-
ris képviseletének súlyát csökkenti vagy semmisíti 
meg, ennyiben pedig joggal mondhatjuk azt, hogy a 
gondnokság alá helyezett személyek választójogának 
korlátozása a társadalom perifériája egy részének a 
demokratikus képviseleti rendszerről való leválasz-
tását valósítja meg és tartja fenn. Az országgyűlé-
si és önkormányzati képviselők és a gondnokság alá 
helyezett állampolgárok között nem keletkezik kép-
viseleti viszony, vagyis ezek az állampolgárok nem 
hatalmazhatják fel a jelölteket az általuk ajánlott 
program végrehajtására, voksaikkal nem szankcio-
nálhatják képviselőik tevékenységét.19 A lehetséges 
választói csoportok szelektálása ezért szegényíti és 
előzetesen megszűri a politikai pártok programjait, 
hiszen azoknak így nem áll érdekükben, hogy vá-
lasztási ígéreteikkel az állampolgárok e csoportjának 
támogatásáért versenybe szálljanak, életproblémái-
kat kampányukban felvessék és azokra válaszokat, 
megoldási alternatívákat kínáljanak, akár nyilvános 
diskurzus tárgyává tegyék azokat.20 A gondnokolta-
kat érintő társadalompolitika alakítása a választott 
képviselők és állami szervek jóindulatának van ki-
szolgáltatva, ez pedig merőben egyenlőtlen, az ál-
lami aktorok és a gondnokoltak közötti paternalis-
ta viszony folytonos újratermeléséhez vezet. A po-
litikai közösség heterogenitásának csökkentésével 
együtt jár a politikai részvételi jogaiktól megfosztott 
állampolgárok által igénybe vett közszolgáltatásokra 
vonatkozó koncepciók kidolgozásának és a releváns 
programok végrehajtásának a hiánya. A gondnokság 
alá helyezett személyek voksaikon keresztül éppen 
azokat a jóléti vagy jogvédelmi szolgáltatásokat nem 
értékelhetik, amelyeknek állandó és gyakorta kény-
szerű felhasználói, s amelyekről leginkább ők lenné-
nek kompetensek visszajelzést adni a jogalkotónak.

A választójogtól való megfosztás hatást gyakorol 
az egyének társadalmi helyzetére és személyes iden-
titására. Az állam politikai testéhez és a választók 
közösségéhez fűződő kötelékek meglazítása és fel-
számolása olyan stigmaként működik, amely ront-
ja az egyén önértékelését, miközben a közösség szá-
mára a másik alacsonyrendűségének bizonyítékaként 
szolgál. A választójogtól való megfosztás a pszichi-

átriai betegként és fogyatékosként felismert szemé-
lyeket a bűnelkövetőkkel illeszti egy sorba, s míg a 
társadalmi észlelés szintjén is megerősíti e két cso-
port egymáshoz tartozásának hiedelmét, addig a 
stigmák e két csoportot sújtó típusai közötti átjárá-
sát is biztosítja. Az e tekintetben a „bűnözővel” egy-
ként kezelt gondnokolt politikai jogainak korlátozá-
sa közösségi passzivitást generál: választójog nélkül 
– a jogfosztottság e mély állapotában – aligha érde-
mes begyakorolni az érdekérvényesítés, az intézmé-
nyek kritizálása vagy akár az ellenállás és a tiltako-
zás hatékony módjait. A politikai jogaiktól megfosz-
tottak ezért maguk is hajlamosak lehetnek elfogadni 
és legitimként felfogni a velük szembeni intézmé-
nyes diszkrimináció és jogfosztás megannyi formá-
ját, ezzel pedig mintegy önként látszanak hozzá-
járulni társadalmon kívüliségük állandósulásához. 
A választójogtól való megfosztás e következményét 
döntő jelentőségű tényezőnek tartom. A gondnokság 
alá helyezett személyek társadalmi passzivitása ter-
mészetesen megannyi tényező forrása, de az biztos, 
hogy a politikai részvételhez való jog alkotmányos 
tiltása igen erősen hozzájárul ahhoz, hogy e társa-
dalmi csoport a jelenkori Magyarországon minded-
dig képtelennek bizonyult érdekei és jogai transzpa-
renssé tételére és a nyilvánosság előtti képviseletére.

úgy vélem tehát, hogy a magyar Országgyűlés-
nek alapos oka van rá, hogy megfontolja az alkot-
mányos korlátozás módosítását vagy eltörlését. A je-
lenlegi szabályozás újragondolásának szükségességét 
a közelmúltban hozott ítéletében az Emberi Jogok 
Európai Bírósága is megerősítette.21 Az ítélet és a 
Velencei Bizottság ugyanezen témában kiadott vé-
leménye22 alapján a szabályozás újragondolása mel-
lett súlyos érvek szólnak, mindazonáltal e fórumok 
nem vitatják el az államok jogát ahhoz, hogy a pszi-
chiátriai betegségek eseteiben a választójog korláto-
zása mellett döntsenek. Ezzel együtt is úgy vélem, 
hogy az Országgyűlés akkor döntene a legjobban, 
ha a gondnokság alá helyezett személyek választó-
jogának korlátozását előíró szakaszt kiemelné az al-
kotmányból, és az érintett csoport vonatkozásában 
semmilyen korlátot nem állapítana meg. Mindebből 
az is következik, hogy a legsúlyosabb értelmi akadá-
lyozottsággal élő felnőtt korú állampolgárok válasz-
tójogának elismerését is javaslom: e jogosultságot te-
hát azokra a felnőtt korú személyekre is kiterjeszte-
ném, akikről bizonyosan tudhatjuk, hogy a politikai 
eseményekről semmilyen tájékozottsággal nem ren-
delkeznek, és aligha várható, hogy a jövőben voksol-
ni fognak. Javaslatom megalapozásához ki kell egé-
szítenem iménti érvelésemet.

Egy személy politikai ügyekben való tájékozat-
lanságának vagy akár teljes tudatlanságának tényé-
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ből nem szükségszerű arra következtetni, hogy vá-
lasztójogát korlátozni kell, különösen akkor, ha – 
amint azt igyekeztem igazolni – ebből semmilyen 
kár nem származhat. Sokan nem lesznek vállalko-
zók, mert nem képesek bánni a pénzzel, nem isme-
rik fel a jó üzleti lehetőséget, nincs fantáziájuk vagy 
egyszerűen csak szegények, és nem tudnak elegendő 
anyagi erőforrást mozgósítani ahhoz, hogy üzletet 
alapítsanak. Mégsem jutna eszébe senkinek az, hogy 
a vállalkozásalapításhoz fűződő jogukat ezért korlá-
tozza, és törvényesen is elzárja előlük e lehetőséget, 
még akkor sem, ha ezzel megóvná őket a rájuk néz-
ve káros következményektől. A legtöbb személy eb-
ben az esetben egyszerűen nem indít vállalkozást, 
ehhez fűződő jogai azonban megmaradnak. Ha pe-
dig a legsúlyosabb fokban értelmi akadályozott sze-
mélyek választójogának elismerése esetén legtöbbjük 
feltehetően nem is voksolna, mindez nem indokolja 
a korlátozás fenntartását. Röviden: egy meghatáro-
zott cselekvésre való képtelenség tényéből nem kö-
vetkezik feltétlenül az adott cselekvéshez való sza-
badság korlátozásának szükségessége.

Tegyük fel azonban, hogy esetünkben mégis ez 
következik, és gondoljuk át az ebből eredő követ-
kezményeket. Ebben az esetben meg kell tudnunk 
határozni a politikai jogaik gyakorlására képtelen 
személyek körét. E feltevéssel rögvest visszatérünk 
a lehetséges választójogi cenzus problémájához, 
amellyel kapcsolatban korábban kifejtett érveimhez 
még egyet hozzá kell tennem: azt állítom, hogy e 
cenzus tényleges kritériumrendszerének kidolgoz-
hatósága és a gyakorlatba való átültetése merőben 
problematikus. Korábban jeleztem, hogy egy komo-
lyan vehető szűrőhöz használatos teszt alkalmazá-
sát le kell választani a cselekvőképtelenné nyilvánítás 
mechanizmusairól, hiszen – láthattuk – annak kri-
tériumai nem hozhatók fedésbe a politikai érettség 
bármilyen, közelebbről meg nem határozott mutató-
ival. Igazságérzetünk is azt sugallja, hogy nem len-
ne helyes, ha a gondnokság alá helyezett személyek 
esetében elfogadnánk egy ilyen teszt alkalmazásának 
szükségességét, míg az összes többi állampolgár ese-
tében lemondanánk erről. Ha pedig mégis így ten-
nénk, bizonyosan elvétenénk a célt, hiszen tudjuk, 
hogy számos értelmi fogyatékossággal vagy mentá-
lis zavarral élő személy nem áll gondnokság alatt. 
Ebből pedig az következik, hogy az igazságos eljá-
rás és a megbízható eredmények érdekében a teljes 
választókorú népesség minden tagján el kellene vé-
geznünk a tesztet. E technikailag minden bizonnyal 
kivitelezhető felmérés előtt azonban megegyezésre 
kellene jutnunk a választójog elismeréséhez szüksé-
ges kritériumokról és képzeletbeli tesztünk felépíté-
séről. Vajon mely kérdéseknek kell prioritást bizto-

sítanunk, melyekről kell lemondanunk, és hol húz-
zuk meg a határt, amely alatt az állampolgárokról 
bizonyosan tudható, hogy alkalmatlanok a döntés-
hozatalra? Elismerjük-e egy olyan személy válasz-
tójogát, aki ugyan meg tudja nevezni a parlamen-
ti patkóban helyet foglaló vezető politikusokat, de 
nincs tisztában az általuk képviselt politikák céljá-
val? Megtagadjuk-e valakitől a szavazati jogot ak-
kor, ha határozott véleménnyel rendelkezik a nem-
zeti történelem egy meghatározó eseményéről, de 
felcseréli az egymással szemben álló egykori szerep-
lőket? Legyen-e választójoga annak, aki értelmi fo-
gyatékossága miatt ugyan nem fogja fel az aktuális 
politikai események jelentőségét, de vallásosságából 
és a hagyományos családi értékek iránti elkötelező-
déséből eredően a konzervatív pártokat szeretné tá-
mogatni? Hogyan döntsünk egy mozgáskorlátozott 
és kommunikációjában súlyosan akadályozott em-
ber esetében, akiről nem tudjuk megmondani, hogy 
értelmi fogyatékosnak kell-e tekintenünk? Továbbá: 
mit értsünk pontosan azon, hogy egy személy „tisz-
tában van” egy politikai párt „céljaival”? Mit jelent 
„határozott véleménnyel rendelkezni” egy történel-
mi eseményről, és ki dönti el, hogy kik voltak annak 
„főszereplői”? Mit jelent az, hogy valaki „nem fog-
ja fel” az „aktuális politikai események jelentőségét”? 
Röviden: ha megállapítjuk egy személy értelmi fo-
gyatékosságát, mit kellene tőle kérdeznünk? Köny-
nyedén belátható, hogy e kérdéseknek és az ezek ré-
vén kibontakozó vitának nehezen juthatunk a vé-
gére. A vitázó felek eltérő világnézete, a megfelelő 
döntéshozatalról szóló koncepciók sokasága kibékít-
hetetlen ellentéteket szülne.23

Az akár ténylegesen felismert pszichológiai in-
kompetenciából tehát nem szükségszerű a korlátozás 
szükségességére következtetnünk, ha azonban még-
is ragaszkodunk hozzá, akkor érvelésünk újólag egy 
választójogi cenzus követelésébe és az ezzel járó bo-
nyodalmak hálójába jut. úgy vélem azonban, hogy 
egy efféle objektív, minden elfogultságtól mentes 
teszt legfőképpen nem gyakorlati okokból, hanem 
elvileg megkonstruálhatatlan: a politikai közösség al-
kotásaként csak a mindenkori társadalmi struktú-
ra belső erőviszonyait tükrözheti vissza. A válasz-
tójog elismertetése körüli társadalmi konfliktusok 
történetei azt bizonyítják, hogy a jogok megvonása 
vagy elismerése minden esetben együtt járt az érin-
tett csoportok helyzetének módosulásával és a politi-
kai közösséghez tartozás kritériumainak átfogalma-
zásával. Ezzel együtt mozgott és mozdul tovább a 
társadalmak normarendszere és értékvilága, az elfo-
gadható és elfogadhatatlan cselekvések, megnyilvá-
nulások és személyek kijelölésének folyamata, vagy 
éppen a racionalitás normának tartott szintje. A vá-
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lasztójog a demokratikus társadalmak állampolgá-
rainak talán legfontosabb alapjoga: ezen keresztül 
hétköznapi normalitásunkat és egymáshoz tartozá-
sunkat éljük át és gyakoroljuk, nem pedig racionali-
tásukat birtokoljuk. A gondnokság alá helyezett sze-
mélyek választójogának korlátozása ezért nem raci-
onális okokra, hanem széles körű közmegegyezésre 
támaszkodik: a hétköznapi tapasztalatok által kije-
lölt normalitáshoz tartozásunk érzésének és homá-
lyos tudatának a mások jogfosztásával és megalázá-
sával körülírt biztosítékaként működik. A korlátozás 
hatókörének szűkítése és a súlyosabb fokú értelmi 
akadályozottságok esetében való további megtartá-
sa e biztosítékot finomítaná és cizellálná, miközben 
megőrizné azt az illúziót, amelyet neki köszönhe-
tünk

I V.

A korlátozás eltörlésének rövid távon bizonyosan 
nem lennének látható következményei. A gondnok-
ság alá helyezett mintegy 50.000 személy legna-
gyobb része a jelenkori Magyarország egyik legin-
kább elszigetelt, a hétköznapi észlelés számára lát-
hatatlan, szigetszerűen szétterülő csoportját alkotja. 
Választójoguk elismerése aligha eredményezné azt, 
hogy e csoport tagjai tömegesen járulnának a sza-
vazófülkékhez: társadalmi elszigeteltségük, mentális 
zavaraik vagy értelmi fogyatékosságuk, végül kire-
kesztettségükből adódó pszichológiai diszpozíciójuk 
és a közösséghez tartozásuk kötelékeinek megszaka-
dása ezt minden bizonnyal jelentős részüknél meg-
akadályozná. E csoportnak a választójoggal felruhá-
zott népességhez viszonyított elenyésző jelentősége 
ellenkező esetben is biztosítja azt, hogy a választá-
si eredményeket az ő részvételük csak rendkívül kis 
mértékben – de leginkább: nem – módosíthatja.

A jogok elismerésével Magyarország szimbo-
likusan és ténylegesen is kifejezésre juttatná azt, 
hogy a fogyatékossággal és mentális zavarokkal élő 
– és jelenleg gondnokság alá helyezett – személye-
ket másokkal egyenrangú, az állam politikai testé-
hez szorosan hozzátartozó állampolgároknak tekin-
ti, akiknek szavazataiért politikusainknak immáron 
érdemes versenyre kelniük. Ezzel valamennyi állam-
polgár számára megadná a politikai közösséghez va-
ló tartozásának életre szóló biztosítékát: a mentális 
egészség megbomlása, a beteggé válás vagy az idős-
kori leépülés ekkor már nem jelentheti a közös dön-
tésekben való akaratnyilvánítás jogának megszünte-
tését. E döntésével kigyomlálná jogrendszerünkből 
azt a soha végig nem gondolt és merőben archai-
kus zárványt, amely egy reflektálatlan történeti ha-

gyományból táplálkozva a pszichiátria betegként és 
fogyatékosként felismert személyek kirekesztésének 
és elszigetelésének egyik jelentős tartópillérét képe-
zi, miközben a nyugati társadalomfejlődésnek az ál-
lampolgári jogok folytonos kiszélesítésén és gazda-
gításán nyugvó hagyományába illeszkedő lépést ten-
ne. A jelenleg gondnokság alá helyezett személyek 
politikai és közösségi lényként való tudomásulvéte-
le megadhatja annak az esélyét, hogy e passzivitásba 
kényszerített személyek ne pusztán a mások akara-
tának alávetett, döntésképtelen, szociális otthonok-
ban összeterelt, értelmetlenül mormogó páriák sze-
repét játsszák, hanem saját akarattal és aspirációkkal 
rendelkező politikai lényekként ismerjenek maguk-
ra, és ekként is cselekedjenek.
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