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A Fővárosi Választási Bizottság a 
 

12/2009. (I. 14.) FVB számú határozatával 
 
… (személyes adatok) és a Political Capital Szolgáltató és Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1037 Bp., Bokor u. 1-3-5. szám alatti telephely) által a Budapest 12. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 36/2009. (I. 11.) számú elsőfokú határozatával 
szemben benyújtott fellebbezés tárgyában, három igen szavazattal, egyhangúlag, a következő 
döntést hozta: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 
 
A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott 
határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Fővárosi Bíróságnak 
címzett felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Fővárosi Választási Bizottságnál  
(1052 Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855) úgy, hogy az legkésőbb 2009. 
január 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell 
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai 
értesítési címét, valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 
illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A 
felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A bírósági felülvizsgálati 
eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. 
 

I n d o k o l á s 
 
A Budapest 12. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: 
OEVB) 36/2009. (I. 11.) számú határozatával megállapította, hogy a fenti jogorvoslati 
kérelmet benyújtók által 2009. január 10. napján a 2009. január 11. napjára kitűzött időközi 
országgyűlési választáshoz kapcsolódó, a helyi választási iroda vezetője által lezárt és 
hitelesített névjegyzékek ellen benyújtott kifogása érdemi elbírálásra nem alkalmas. 
 
A kérelmezők kifogásukban előadták, hogy jelen időközi választás során – ideértve a majd ezt 
követő választásokat is - sérül az Alkotmány 71. §-ban lefektetett egyenlő választójog elve, 
mivel az egyes egyéni választókerületekben a névjegyzékbe vett választópolgárok száma 
között aránytalan eltérések mutathatók ki.  
 
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.  
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A kérelmezők álláspontja szerint az országgyűlési egyéni és területi választókerületek 
megállapításáról szóló 2/1990. (I.11.) MT rendelet által kialakított választókerületek jelenleg 
olyan súlyos aránytalanságokat mutatnak, amelyek sértik az egyenlő választójog elvét. 
 
Fenti jogorvoslat alapjául szolgált továbbá az Alkotmánybíróság 22/2005. AB számú 
határozata is, melynek értelmében az Országgyűlés mulasztásos alkotmánysértést követett el 
azzal, hogy nem teremtette meg az egyenlő választójog alapelvéből következő követelmények 
érvényesülését biztosító jogszabályi feltételeket. 
 
A jogorvoslatot előterjesztők kifogásukban kérték az OEVB-t, hogy a választási eljárásról 
szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 78.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján 
állapítsa meg a jogszabálysértést és a c) pont alapján a választási eljárást semmisítse meg, 
tekintettel arra, hogy a névjegyzék lezárása és hitelesítése olyan választókerületi beosztásra 
vonatkozó szabályok alapján kerültek megállapításra, amelyek sértik az Alkotmány 71.§ (1) 
bekezdésében foglalt egyenlő választójog alkotmányos alapelvét, továbbá ellentétesek a Ve. 
9.§-ban megfogalmazott, a szavazatok súlyára vonatkozó követelménnyel. 
 
A kérelmezők az OEVB határozata ellen fellebbezést nyújtottak be, melyben a kifogásukban 
előadottakat teljes mértékben, változatlanul fenntartják. Álláspontjuk szerint az OEVB 
határozata jogszabálysértő és kérték, hogy a Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: 
FVB) a Ve. 81.§ (4) bekezdésének b) pontja alapján változtassa meg az OEVB határozatát és 
állapítsa meg az egyenlő választójog elvének sérelmét és – amennyiben az nem jár a 
választásban részt vett választópolgárok jogainak sérelmével - a semmisítse meg a választási 
eljárást.  
 
A fellebbezés nem alapos. 
 
A Ve. 152. §-a kimondja:  
„Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az országgyűlési egyéni és területi választókerületek 
sorszámát, székhelyét és területét megállapítsa.” 
 
A Ve. 79.§ (1) bekezdése kimondja, hogy fellebbezést a választási bizottság elsőfokú 
határozatával szemben lehet benyújtani 
(2) „Fellebbezést lehet benyújtani 
a) jogszabálysértésre hivatkozással 
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.” 
  
A Ve. 80.§ (4) bekezdése kimondja, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés 
79.§ (2) bekezdés szerinti alapját. 
 
A Ve. 10.§ (1) bekezdése szerint a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, 
valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a Ve. 
rendelkezéseinek megfelelően.  
 
A Ve. 11.§-a szerint a választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet település, 
választókerület, szavazókör határát, sorszámát megváltoztatni. 
 
A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a szavazókörök kialakítása a hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően, azok megsértése nélkül történt. 
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Az FVB kiemeli ugyanakkor, hogy az Alkotmánybíróság 22/2005. (V. 17.) AB számú 
határozatában rögzített álláspontja szerint az egyéni és a területi választókerületek 
kialakítására vonatkozó szabályok rendkívül hiányosak. A vonatkozó jogszabályok nem 
határozzák meg a választókerületek területének módosításánál irányadó szempontokat.  
Tisztázatlan, hogy a Kormánynak mit lehet és mit kell mérlegelnie, amikor a változtatásról 
dönt. Nincs törvényi szabály, amely a megengedett eltérés mértékéről rendelkezne, akár az 
egyes kerületek választópolgárainak száma közötti különbségek, akár az egyes kerületeknek 
az átlagtól való eltérése (és az esetleges kivételek) meghatározásával. 
Ugyanakkor az Alkotmánybíróság nem semmisítette meg az egyéni választókerületek 
számának megyénkénti megoszlásáról rendelkező jogszabályi előírást (1989. évi XXXIV tv. 
2. sz. mellékelte), valamint az egyes egyéni választókerületek területének körülírását 
tartalmazó 2/1990. (I. 11.) MT rendeletet arra való hivatkozással, hogy nem vetheti össze 
utólagos normakontroll keretében valamennyi választókerületben jegyzékbe vett 
választópolgárok számának egymáshoz való viszonyát, illetve a választókerületek átlagtól 
való eltérését. Önmagában a túlzott eltérést mutató választókerületekre vonatkozó konkrét 
rendelkezések megsemmisítése sem járható út, hiszen a rendszer egy-egy elemének kiemelése 
konkrétan kihat a rendszer egészére. 
 
Tekintettel arra, hogy jelen esetben a jogszabálysértés nem állapítható meg, ezért az FVB az 
OEVB elsőfokú határozatát helybenhagyja, azzal, hogy a szóban forgó alkotmányossági 
probléma megoldása, valamint az ezzel kapcsolatos kérdések eldöntése nem tartozik egyetlen 
választási szerv (mint jogalkalmazó szervek) – így az OEVB vagy az FVB – hatáskörébe sem. 
 
A határozat a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. XX. törvénye alapján, Ve. 9.§ 
(1)-(2) bekezdései, a 10.§ (1) bekezdése, a 11.§, a 78.§ (1) bekezdésének a) és c) pontjai, a 
79.§ (1) bekezdése, a 80.§ (4) bekezdése, 81.§ (4) a) pontja alapján alapul. 
 
A jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatás pedig a Ve. 4. § (3) bekezdésén, a 82. § (1)-(2) 
bekezdésein, 83. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésein, valamint a 84. § (1) bekezdésén alapul. 
 
 
Budapest, 2009. január 14. 
 
 
 Dr. Fogarasi József 
 Fővárosi Választási Bizottság 
 elnök 
 
 


