12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság
12. OEVB. 36/2009. (I.11.) sz.
HATÁROZAT
A 12. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Political Capital Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság ( székhely: Bp. Bokor u. 1,3,5) 2009. január 10. napján benyújtott
kifogását elutasítja.
E határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a Fővárosi Választási Bizottságnak
címzett fellebbezést lehet benyújtani az Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (1092
Budapest, Bakáts tér 14., fax: 217-0852) úgy, hogy az legkésőbb 2009. január 14-én (szerdán) 16.00
óráig megérkezzen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől
(székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint választása szerint telefax számát vagy
elektronikus levélcímét, valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
INDOKOLÁS
A Political Capital Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( székhely: Bp. Bokor u. 1,3,5) 2009.
január 10. napján benyújtott kifogást terjesztett elő a 2009. január 11. napjára kitűzött időközi
országgyűlési választáshoz kapcsolódó a helyi választási iroda vezetője által lezárt és hitelesített
névjegyzékek ellen.
A kifogás érdemi elbírálásra alkalmas.
A sérelmezett jogszabálysértés a következő: a választási eljárásról szóló törvénynek az országgyűlési
képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 60/2005. ( XII. 21.) BM rendelet értelmében a helyi
választási iroda vezetője elkészíti a névjegyzéket. Az országgyűlési egyéni és területi választókerületek
megállapításáról szóló 2/1990 (I.11.) MT rendelet által kialakított kialakított választókerületek olyan
súlyos aránytalanságot mutatnak, amelyek sértik az egyenlő választójog elvét.
Kérelmező hivatkozik az Alkotmány 71. §-ban rögzített egyenlő választójog elvére és az
Alkotmánybíróság 22/2005. számú határozatára, amely megállapította, hogy az Országgyűlés
mulasztásos alkotmánysértést követett el azzal, hogy nem teremtette meg az egyenlő választójog
alapelvéből következő követelmények érvényesülését biztosító jogszabályi feltételeket.
Kérelmező indítványozta a jogszabálysértés tényét, az egyenlő választójog sérelmét és semmisítse
meg az időközi választási eljárást. Amennyiben a választási bizottság úgy ítélné meg, hogy a választási
eljárás megsemmisítése aránytalanul csorbítaná a választási eljárásban részt vevő választópolgárok
jogait, állapítsa meg a jogszabálysértés tényét.
A kifogás a helyi választási iroda vezetője által összeállított névjegyzékek ellen irányul, ezért annak
elbírálása a választási bizottságnak van hatásköre.
A kifogás nem alapos.

A Ve. 152. §-a szerint felhatalmazást kap a Kormány, hogy az országgyűlési egyéni és területi
választókerületek sorszámát, székhelyét és területét megállapítsa. Az egyéni választókerületek
területének meghatározása tehát a Kormány hatásköre.
A Ve. 10. (1) bekezdése szerint a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a
szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg, úgy, hogy egy szavazókörre
mintegy 600, legfeljebb azonban 1200 választópolgár jusson de minden településen legyen legalább
egy szavazókör. A választójogosultak számának megállapításához készült, a kifogáshoz mellékelt
zárólap adatai szerint a törvényi feltételek teljesültek
A Ve. 11. §-a szerint a választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet település, választókerület és
szavazókör határát, sorszámát megváltoztatni.
Az Országos Választási Bizottság 288/2008. számú, szeptember 30. napján kelt határozatával a
Budapest 12. számú országgyűlési egyéni választókerületben időközi választást írt ki.
Mindezek alapján a Választási Bizottság megállapította, hogy a szavazókörök kialakítása a hatályos
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történt.
A Ve. 78. § (1) bekezdés a) pontja szerint, ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, megállapítja
a jogszabálysértés tényét, a c) pont értelmében a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett
részét megsemmisíti és megismételteti.
Jogszabálysértés hiányában sem a jogszabálysértés megállapításának sem a választási eljárásnak
vagy egy részének megsemmisítésére és megismételtetésére nincs mód.
Mindezek alapján a Választási Bizottság a Ve. 78.§ (3) bekezdése alapján a kifogást elutasította.
A határozat a Ve.10.§ (1), 11.§, 78.§ (3) bekezdései rendelkezésein, a jogorvoslatról való tájékoztatás a
Ve. 4.§ (3) bekezdésén, a 79.§ (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésein
alapul.
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
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