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1. feladat 
Képzeld el, hogy egy parlamenti képviselő vagy 1938-ban Budapesten! Május 5-én új 
választójogi törvényt fogadtak el a parlamentben. Öt nő fordul hozzád azzal a 
kérdéssel, hogy ő szavazhat-e a következő választásokon. Neked van egy rövid 
összefoglalód az új törvénnyel kapcsolatban. Ők röviden leírták magukról a 
legfontosabbakat. Válaszolj nekik röviden, hogy szavazhatnak-e vagy sem! 
 
Az 1938: XIX. törvénycikket május 5-én fogadta el a képviselőház, majd a felsőház 
is.  
A törvény legnagyobb vívmánya a titkos választójog megvalósulása volt. Az új 
törvény nem adott a nőknek több jogot, mint az 1925-ös XXVI. törvény, csak a 
feltételrendszert módosította. A törvény második részének III. fejezete a 
választójogosultságot szabályozza, különbséget téve lajstromos és egyéni választójog 
esetében, külön a férfiak és a nők vonatkozásában. A törvényben szigorodtak a 
műveltségi, a vagyoni és helyben lakási cenzusok. 
  
Lajstromos választókerületben választójoggal rendelkezik az a nő, aki  

– 30. életévét betöltötte, 
– 10 év óta magyar állampolgár, 
– 6 év óta ugyanabban a községben lakik vagy van lakása, 
– a népiskola 6-ik osztályát elvégezte, 
– saját jövedelméből vagy keresetéből tartja el magát. 

A 6 elemi alól mentesül, 
– ha írni-olvasni tud, és legalább három élő törvényes gyermeke van és a férje 

rendelkezik választójoggal. (A háborúban hősi halált halt gyermeket életben 
lévőnek kell tekinteni.) 

Aki középiskolát végzett, a 26. életév betöltésétől, aki pedig egyetemet vagy főiskolát 
végzett, életkorra tekintet nélkül rendelkezik választójoggal, ha az állampolgárságra 
és a helybenlakásra vonatkozó cenzusok feltétele megvan. 
Az egyéni választókerületben a nők esetében a főbb cenzusok megegyeznek a 
lajstromos szavazásnál megköveteltekkel. 
Forrás:http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_nok_parlamenti_valasztojoganak_tortenete_magyarorszagon_1919_1945/ 

 
1. Gizike vagyok 25 éves hajadon. Gimnáziumot végeztem, születésem óta 

magyar állampolgár vagyok, és Budapesten élek. 
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2. Édes Anna vagyok, 32 éves. Írni-olvasni tudok, a férjemnek van szavazati joga, 

és házasságunkból 4 törvényes gyermekünk van. Budapesten élünk 7 éve. 12 
éve vagyok magyar állampolgár. 

 

 

 

 
3. Etelka vagyok 25 éves hajadon. Egyetemet végeztem. Hat éve vagyok magyar 

állampolgár, és azóta Kecskeméten élek. 
 

 

 

 
4. Mária vagyok 24 éves, férjezett. A férjemnek nincs szavazati joga, mert nem 

magyar állampolgár, de én egyetemet végeztem, születésem óta magyar 
állampolgár vagyok és Kistarcsán élek. 

 

 

 

 
5. Zsuzsanna vagyok 55 éves. 6 elemit végeztem. 20 éve magyar állampolgár 

vagyok, és Sopronban élek. Férjem meghalt, saját boltom jövedelméből élek. 
 

 

 

 

 2/2 


