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A Fővárosi Törvényszék a ….. jogtanácsos (…..) által képviselt ….. kérelmezőnek a ….. vezetője 
(…..) kérelmezettnek a 2014. április 3. napján meghozott ….. számú határozata ellen benyújtott 
bírósági felülvizsgálati kérelme folytán megindult nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül – 
meghozta a következő

v é g z é s t :

A Fővárosi Törvényszék a kérelmezett határozatát helybenhagyja.

Az eljárási illetéket az állam viseli.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A kérelmezett a 2014. április 3-án kelt ….. számú határozatával – egy korábbi határozatának 
visszavonása mellett – megállapította a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi 
általános választásán a …..ben az egyéni választókerületek számát, sorszámát és területi beosztását. 
Ezek szerint az egyéni választókerületek száma 14, sorszáma: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 
12., 13., 14. Egyéni választókerületenként meghatározta az egyéni választókerülethez tartozó 
választópolgárok számát, a számtani átlagtól való eltérést és az egyéni választókerület határait. 
Valamennyi választókerület esetében eltérés mutatkozik az egyéni választókerület választásra 
jogosultjainak száma és a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak 
számtani átlaga között, az egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számtani átlagától 
5%-nál nagyobb mértékben tér el a 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 13. és a 14. számú egyéni 
választókerület. Az egyéni választókerületek részletes leírását a határozat 1. számú melléklete, 
területi beosztásának térképen való megjelenítését a 2. számú melléklet tartalmazza. A határozat 
indokolásában a kérelmezett a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ve.) 306/A. § (1) és (2) bekezdései, 306/B. § és 351. § (1a) bekezdése alapján 
megállapította, hogy 2014. január 1. napján .....ben a választásra jogosultak száma 67 088 fő, az 
egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának átlaga: 4 792 fő. A Ve. 306/B. § 
alapján kifejtette, hogy az egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának átlagától 
való eltérést a kerület helyi adottságai; a földrajzi elrendeződés és a településtörténelmi sajátosságok 
indokolják. Rögzítette, hogy a ..... megismerte az egyéni választókerületek tervezett kialakítását és 
azzal az ..... számú jegyzőkönyvbe foglalt véleményében egyetértett.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmében a határozat megváltoztatását kérte olyképpen, hogy 
az egyes egyéni választókerületekben lévő választópolgárok száma közötti különbség a százalékos 
arányban kifejezett eredmény eléréshez a szükséges megszerzendő szavazatok tekintetében a 
különbség ne haladja meg a tíz %-os eltérési arányt. Állította, hogy a határozatban szereplő 10., 11., 
12. és 13. számú választókerületek kialakítása a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott 
esélyegyenlőség szabályába ütközik. Kifejtette, hogy a 3. számú egyéni választókerületben 41 fő 
ajánlása szükséges, míg a vele hasonló adottságokkal rendelkező 1., 2. és 4. számú egyéni 
választókerületben már 47, 46 és 46 választópolgár ajánlása szükséges. A 9. számú egyéni 
választókerületben a jelöltté váláshoz 48, a 10-ben 43 fő, a 11-ben 55 fő, a 12-ben 48 fő, míg az 13-



ban 53 fő választópolgár ajánlása szükséges. Annak a képviselőjelöltnek, aki a 3. számú egyéni 
választókerületben indul, az 51%-os eredményhez elegendő lenne csupán 2 086 szavazatot 
megszereznie, míg a 11. számú egyéni választókerületben indulónak ehhez már 2 713 szavazatra 
lenne szükséges. Az egyes képviselőjelöltek között tehát akár 30%-os különbség is jelentkezhet a 
szükséges megszerzendő szavazatok tekintetében. Az ilyen eltérésre lehetőséget adó 
választókerületi kialakítás sérti az esélyegyenlőség választójogi alapelvét. Ennek kiküszöbölésére 
három megoldási javaslatot vázolt fel. Véleménye szerint a határozat főszabály szerint nem 
törvénysértő, ám az indokolás csupán formális, mert településszerkezeti, földrajzi és egyéb helyi 
sajátosságok nem indokolják azt, hogy egy panel lakóépület két körzetbe kerüljön. Az 5%-osnál 
nagyobb eltérés indoka éppen az lehet, hogy egy házat ne kelljen két választókerületbe osztani.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme nem alapos.

A Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre 
hivatkozással lehet benyújtani. A Ve. 228. § (2) bekezdése folytán alkalmazandó polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 339. § (2) bekezdése értelmében a 
bíróság csak a jogszabálysértő határozatot változtathatja meg, a Pp. 3. § (2) alapján a bíróság a felek 
által előterjesztett kérelmekhez kötve van, a 215. § szerint a döntés nem terjedhet túl a kérelmen.

A kiemelt jogszabályi rendelkezésekből látható, hogy az egyéni választókerületek kialakítása 
tárgyában hozott határozat bírósági felülvizsgálata jogszerűségi ellenőrzést jelent, azaz a bíróság 
csak azt vizsgálhatja, hogy a támadott határozat jogszabálysértő-e vagy sem. A felülvizsgálat irányát 
a kérelemben megjelölt jogszabálysértés határozza meg, a bíróság más, a kérelemben nem 
hivatkozott jogszabálysértésre nem alapozhatja döntését. A törvényszék ezért csak arról foglalhatott 
állást, hogy a kérelmezett határozatában megjelölt 10., 11., 12. és 13. számú egyéni választókerület 
kialakítása ütközik-e a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjába.

Az egyéni választókerületek kialakításának szabályait a Ve. 306/A. § - 306/D. § határozzák meg. E 
rendelkezések értelmében a helyi választási iroda vezetőjének a helyi választási bizottság 
véleményének kikérése után az egyéni választókerületeket úgy kell kialakítania, hogy azok 
összefüggő területet alkossanak, és a központi névjegyzék - választás éve január 1-jei adatai - 
alapján választásra jogosultak száma megközelítőleg azonos legyen. A Ve. 306/A. § (3) bekezdése 
szerint az egyéni választókerületek kialakításakor az egyéni választókerület választásra 
jogosultjainak száma a teleülésen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számtani 
átlagától – a településszerkezeti, földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra figyelemmel – legfeljebb 
tizenöt százalékkal térhet el. Ha az eltérés az öt százalékot meghaladja, akkor azt a Ve. 306/B. § 
értelmében a határozatban meg kell indokolni. 

A kérelmező e jogszabályok megsértésére nem hivatkozott, nem vitatta, hogy a kérelmezett az 
anyagi- és az eljárási szabályokat betartotta, sőt, el is ismerte, hogy a határozat főszabály szerint 
nem törvénysértő. A törvényszék megítélése szerint a kérelmező nem bizonyította azt sem, hogy a 
határozat az esélyegyenlőség alapelvi rendelkezésbe üközne.

Az egyéni választókerületeket nem lehet, de nem is lenne célszerű úgy kialakítani, hogy azok 
mindegyikéhez pontosan ugyanannyi választópolgár tartozzon. Ezért a Ve. 306/A. § (2) bekezdése is 
csak azt írja elő, hogy megközelítően legyen azonos a választásra jogosultak száma az egyéni 
választókerületekben. Ennek kereteit a (3) bekezdés adja, amikor kimondja, hogy a számtani 
átlagtól való eltérés legfeljebb tizenöt %-os lehet. Mindebből következik, hogy az egyes egyéni 
választókerületek között mindig lesz különbség, a szükséges ajánlások, a mandátum 
megszerzéséhez elegendő szavazatok száma választókerületenként nem feltétlenül lesz azonos. 
Ettől még a választókerületek kialakítása nem törvénysértő. Éppen a jogalkotó által meghatározott 
eltérési lehetőség miatt többféleképpen alakíthatók ki az egyéni választókerületek, és, mindegyik 
jogszerű lesz, ha a kialakítás megfelel a Ve. 306/A. § – 306/D. § rendelkezéseinek. Ennél fogva 



önmagában az, hogy a létezik további háromféle jogszerű megoldás is, még nem teszi 
jogszabálysértővé a határozatban foglalt egyéni választókerületi kialakítást. 

A törvényszék megállapította, hogy a kérelmezett által kialakított egyéni választókerületek 
mindegyike eltér a számtani átlagtól, és a 14 egyéni választókerületből 10-ben öt %-nál nagyobb az 
eltérés. Ennek ellenére a kérelmező pusztán négy választókerület kialakítását tartotta jogsértőnek. A 
felülvizsgálati kérelmében nem adta indokát annak, hogy miért pont ezek kialakítása sérti az 
esélyegyenlőséget, és például a 12,6%-os eltérést mutató 3. számú egyéni választókerület, vagy a 9,
85 %-os eltérést adó 13. számú egyéni választókerület miért nem aggályos.    

Az egyes társasházak megbontása a Ve. szerint nem tilos, különösen akkor, amikor a ház olyan 
nagy, hogy több házszámot is kap. A kérelmező által megjelölt ..... szám, a ....., a ..... szám alatti 
házakban több száz lakás található, azokban több százan laknak, így ezek a házak nem 
hasonlíthatók például a családi házakhoz vagy a pár lakásos társasházakhoz. Az ilyen hatalmas 
házak több lépcsőházból állnak, a lépcsőházak képeznek egy egységet. Ezért a házak 
lépcsőházankénti megbontása és választókerületenkénti szétosztása nem kifogásolható, 
pusztán ezért nem tekinthető jogszabálysértőnek. 

A kérelmezőnek a Pp. 164. § szerinti bizonyítási kötelezettsége alapján nem azt kellett volna 
igazolnia, hogy további jogszerű egyéni választókerületi kialakítás is lehetséges, hanem azt, hogy a 
kérelmezett határozatban foglalt kialakítása jogszabálysértő. Ezt a fentiek szerint nem sikerült 
alátámasztania. A kérelmező minden ténybeli- és jogi alap nélkül tartotta kívánatosnak a legfeljebb 
tíz %-os eltérést akkor, amikor maga a jogszabály enged tizenöt %-os eltérést. Csupán állította, de 
nem bizonyította azt sem, hogy az egyéni választókerületek kérelmezett általi kialakítását 
településszerkezeti-, földrajzi- és egyéb helyi sajátosságok nem indokolják. Mindezek alapján nem 
állapítható meg, hogy a határozat jogszabálysértő lenne a kérelmező által kifogásolt körben.
    
A kifejtettekre figyelemmel a Fővárosi Törvényszék a felülvizsgálati kérelmet nem találta 
alaposnak, ezért a kérelmezett érdemben helyes határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja 
alapján helybenhagyta. 

A nemperes eljárásban felmerült illetéket a személyes illetékmentességet élvező kérelmező helyett 
az állam viseli a bírósági eljárásban alkalmazandó költségmentességről szóló 6/1986. (VI.26.) IM 
rendelet 14. § alapján.

A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. április 18.

dr. Majercsik Erika s.k.                 dr. Vitál-Eigner Beáta s.k.                   dr. Bacsa Andrea s.k.
              bíró                                          a tanács elnöke                                        bíró
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