
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
VÍZIVÁROS – VÁR – KRISZTINAVÁROS – TABÁN – GELLÉRTHEGY

OKMÁNYIRODA

Ügyiratszám: XVII/42234-2/2010. Tárgy: a Budapest, I. kerületében az
egyéni választókerületek sorszámának és
területének megállapítása.

HATÁROZAT

Budapest Főváros I. kerület Helyi Választási Iroda vezetőjeként a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Övjt.) alapján a
Budapest I. kerület egyéni választókerületeinek számát, sorszámát, területét az alábbiak
szerint állapítom meg:

Egyéni választókerületek száma: 10, sorszáma: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.

Az egyéni választókerületek területi beosztása:

1. számú egyéni választókerület

Területi leírása:

Anna utca teljes közterület
Balta köz teljes közterület
Kapisztrán tér teljes közterület
Lant utca teljes közterület
Móra Ferenc utca 1-3-ig (páratlan házszámok)
Nőegylet utca teljes közterület
Országház utca 2-34-ig (páros házszámok)
Szentháromság tér 7. és 8.
Szentháromság utca teljes közterület
Tárnok utca 10-28-ig (páros házszámok)
Tóth Árpád sétány 10-38-ig (folyamatos házszámok)
Úri utca  2-72-ig (páros házszámok)
Úri utca 9-55-ig (páratlan házszámok)
Babits Mihály sétány teljes közterület
Bécsi kapu tér teljes közterület
Dísz tér teljes közterület
Fortuna utca teljes közterület
Hajadon utca teljes közterület



Hess András tér teljes közterület
Kard utca teljes közterület
Móra Ferenc utca 2-4-ig (páros házszámok)
Országház utca 1-33-ig (páratlan házszámok)
Petermann bíró utca teljes közterület
Szentháromság tér 1-6-ig (folyamatos házszámok)
Táncsics Mihály utca teljes közterület
Tárnok utca 1-13-ig (páratlan házszámok)
Tárnok utca 2-6-ig (páros házszámok)
Tóth Árpád sétány 1-9-ig (folyamatos házszámok)
Úri utca 1-7-ig (páratlan házszámok)

2. számú egyéni választókerület

Területi leírása:

Bem rakpart                                 1-21-ig (folyamatos házszámok)
Clark Ádám tér                            teljes közterület
Corvin tér                                     1-7-ig (folyamatos házszámok)
Fő utca                                         1-29-ig (páratlan házszámok)
Fő utca                                         2-26-ig (páros házszámok)
Halász utca                                   teljes közterület
Hunyadi János út                          1-11-ig (páratlan házszámok)
Hunyadi János út                          2-8-ig (páros házszámok)
Jégverem utca                               teljes közterület
Kapucinus utca                              1-11-ig (páratlan házszámok)
Kapucinus utca                              2-12-ig (páros házszámok)
Magas utca                                    teljes közterület
Pala utca                                        1-5-ig (páratlan házszámok)
Pala utca                                        4-8-ig (páros házszámok)
Szilágyi Dezső tér                          6-7-ig (folyamatos házszámok)
Aranyhal utca                               teljes közterület
Batthyány tér                               teljes közterület
Batthyány utca                             1-3-ig (páratlan házszámok)
Batthyány utca                             2.
Bem rakpart                                 22-28-ig (folyamatos házszámok)
Corvin tér                                      8.
Csalogány utca                             2-4-ig (páros házszámok)
Fő utca                                          31-43-ig (páratlan házszámok)
Fő utca                                          28-60-ig (páros házszámok)
Gyorskocsi utca                           páratlan házszámok
Iskola utca                                    1-29-ig (páratlan házszámok)
Kapucinus utca                             13.
Markovits Iván utca                      teljes közterület
Ponty utca                                     2.
Székely utca                                  teljes közterület
Szilágyi Dezső tér                         1-5-ig (folyamatos házszámok)



Vám utca                                       1-7-ig (páratlan házszámok)
Vám utca                                       2-4-ig (páros házszámok

3. számú egyéni választókerület

Területi leírása:

Corvin tér                                      10-13-ig (folyamatos házszámok)
Csónak utca                                   teljes közterület
Donáti utca                                    1-53-ig (páratlan házszámok)
Donáti utca                                    2-38-ig (páros házszámok)
Franklin utca                                 3-5-ig (páratlan házszámok)
Franklin utca                                 páros házszámok
Hunyadi János út                          12-22-ig (páros házszámok)
Hunyadi János út                          13-27-ig (páratlan házszámok)
Iskola utca                                     2-28-ig (páros házszámok)
Kapucinus utca                             14-22-ig (páros házszámok)
Pala utca                                        7-15-ig (páratlan házszámok)
Ponty utca                                      1-7-ig (páratlan házszámok)
Ponty utca                                       4-10-ig (páros házszámok)
Szabó Ilonka utca                           2-4-ig (páros házszámok)
Szabó Ilonka utca                           1-29-ig (páratlan házszámok)
Szalag utca                                     1-21-ig (páratlan házszámok)
Szalag utca                                     2-30-ig (páros házszámok)
Szőnyeg utca                                  teljes közterület
Toldy lépcső                                  teljes közterület
Toldy Ferenc utca                          1-17-ig (páratlan házszámok)
Toldy Ferenc utca                          2-18-ig (páros házszámok)
Vám utca                                        6-8-ig (páros házszámok)
Batthyány utca                                46-48-ig (páros házszámok)
Donáti utca                                      40-46-ig (páros házszámok)
Fiáth János utca                               1-7-ig (páratlan házszámok)
Fiáth János utca                               2-12-ig (páros házszámok)
Hunfalvy utca                                  teljes közterület
Kagyló utca                                      3-5-ig (páratlan házszámok)
Kagyló utca                                      páros házszámok
Linzi lépcső                                      teljes közterület
Mária tér                                           5.
Ostrom utca                                      1-21-ig (páratlan házszámok)
Szabó Ilonka utca                             6-34-ig (páros házszámok)
Szabó Ilonka utca                             31-75-ig (páratlan házszámok)
Toldy Ferenc utca                            32-80-ig (páros házszámok)

4. számú egyéni választókerület

Területi leírása:

Batthyány utca                                 4-8-ig (páros házszámok)
Batthyány utca                                 5-25-ig (páratlan házszámok)
Csalogány utca                                 6-24-ig (páros házszámok)



Donáti utca                                       55-73-ig (páratlan házszámok)
Fazekas utca                                     1-3-ig (páratlan házszámok)
Fazekas utca                                      2-8-ig (páros házszámok)
Franklin utca                                     1.
Gyorskocsi utca                                2-20-ig (páros házszámok)
Iskola utca                                         30-50-ig (páros házszámok)
Iskola utca                                         31- 39-ig (páratlan házszámok)
Málna utca                                         teljes közterület
Mária tér                                            1-3-ig (folyamatos házszámok)
Batthyány utca                                  10-44-ig (páros házszámok)
Batthyány utca                                  27-49-ig (páratlan házszámok)
Csalogány utca                                  26-44-ig (páros házszámok)
Hattyú utca                                        1-17-ig (páratlan házszámok)
Hattyú utca                                        2-14-ig (páros házszámok)
Kagyló utca                                       1.
Mária tér                                            4.
Toldy Ferenc utca                             25-57-ig (páratlan házszámok)

5. számú egyéni választókerület

Területi leírása:

Batthyány utca                                  50-60-ig (páros házszámok)
Batthyány utca                                  51-73-ig (páratlan házszámok)
Fiáth János utca                                14-16-ig (páros házszámok)
Hattyú utca                                        16-22-ig (páros házszámok)
Lovas út                                             37-42-ig (folyamatos házszámok)
Mátray utca                                        2-4-ig (páros házszámok)
Ostrom utca                                        2-24-ig (páros házszámok)
Ostrom utca                                        23-31-ig (páratlan házszámok)
Széna tér                                             teljes közterület
Várfok utca                                         1-15-ig (páratlan házszámok)
Várfok utca                                         2-4-ig (páros házszámok)
Vérmező út                                         teljes közterület
Attila út                                               123-137-ig (páratlan házszámok)
Körmöci utca                                       teljes közterület
Logodi utca                                          61-77-ig (páratlan házszámok)
Logodi utca                                          64-80-ig (páros házszámok)
Lovas út                                               25-36-ig (folyamatos házszámok)
Mátray utca                                          1-9-ig (páratlan házszámok)
Mátray utca                                          6-16-ig (páros házszámok)
Várfok utca                                           8-18-ig (páros házszámok)

6. számú egyéni választókerület

Területi leírása:

Attila út                                                85-121-ig (páratlan házszámok)
Logodi utca                                          23-59-ig (páratlan házszámok)
Logodi utca                                          28- 62-ig (páros házszámok)



Lovas út                                                4-24-ig (folyamatos házszámok)
Alagút utca                                            1-3-ig (páratlan házszámok)
Attila út                                                  4.
Attila út                                                  12-22-ig (páros házszámok)
Attila út                                                  57-83-ig (páratlan házszámok)
Logodi utca                                            1-21-ig (páratlan házszámok)
Logodi utca                                            2-24-ig (páros házszámok)
Lovas út                                                  1-3-ig (folyamatos házszámok)
Mikó utca                                                2-6-ig (páros házszámok)
Mikó utca                                                páratlan házszámok
Pauler utca                                              1.
Tábor utca                                               2-12-ig (páros házszámok)
Tábor utca                                               páratlan házszámok
Zerge lépcső                                            teljes közterület

7. számú egyéni választókerület

Területi leírása:

Alagút utca                                             5-7-ig (páratlan házszámok)
Alkotás utca                                            teljes közterület
Attila út                                                   6-10-ig (páros házszámok)
Feszty Árpád utca                                   teljes közterület
Kosciuszkó Tádé utca                             1-15-ig (páratlan házszámok)
Kosciuszkó Tádé utca                             14-22-ig (páros házszámok)
Krisztina körút                                         45-63-ig (páratlan házszámok)
Krisztina körút                                         páros házszámok
Krisztina tér                                             1-6-ig (folyamatos házszámok)
Kuny Domokos utca                                1-19-ig (páratlan házszámok)
Kuny Domokos utca                                2-4-ig (páros házszámok)
Márvány utca                                           1.és a 11.
Mészáros utca                                          1-7-ig (páratlan házszámok)
Mikó utca                                                 8-16-ig (páros házszámok)
Pauler utca                                                2-22-ig (páros házszámok)
Pauler utca                                                3-21-ig (páratlan házszámok)
Roham utca                                               2-8-ig (páros házszámok)
Roham utca                                               3-7-ig (páratlan házszámok)
Ág utca                                                      1-7-ig (páratlan házszámok)
Aladár utca                                                11-21-ig (páratlan házszámok)
Győző utca                                                 teljes közterület
Kosciuszkó Tádé utca                                2-12-ig (páros házszámok)
Kuny Domokos utca                                  6-10-ig (páros házszámok)
Márvány utca                                             2-20-ig (páros házszámok)
Márvány utca                                             3-9-ig (páratlan házszámok)
Mészáros utca                                            12-32-ig  (páros házszámok)
Mészáros utca                                            58-60-ig (páros házszámok)
Mészáros utca                                            9-17-ig (páratlan házszámok)
Nyárs utca                                                  1-5-ig (páratlan házszámok)
Pálya utca                                                   teljes közterület
Róka utca                                                    teljes közterület



Tigris utca                                                  1-23-ig (páratlan házszámok)
Zsolt utca                                                    4-10-ig (páros házszámok)

8. számú egyéni választókerület

Területi leírása:

Alagút utca                                                  páros házszámok
Attila út                                                       43-55-ig (páratlan házszámok)
Gellérthegy utca                                          1-33-ig (páratlan házszámok)
Gellérthegy utca                                           2-36-ig (páros házszámok)
Krisztina körút                                             65-99-ig (páratlan házszámok)
Krisztina tér                                                 7-10-ig (folyamatos házszámok)
Váralja utca                                                  1-11-ig (páratlan házszámok)
Váralja utca                                                  páros házszámok
Ág utca                                                         2-4-ig (páros házszámok)
Fenyő utca                                                    teljes közterület
Lisznyai utca                                                1-15-ig (páratlan házszámok)
Lisznyai utca                                                2-26-ig (páros házszámok)
Mészáros utca                                               2-10-ig és 34-46-ig (páros házszámok)
Naphegy tér                                                  4-7-ig (folyamatos házszámok)
Naphegy utca                                               1-29-ig (páratlan házszámok)
Naphegy utca                                                páros házszámok
Nyárs utca                                                    2-4-ig (páros házszámok)
Orvos utca                                                    teljes közterület
Tigris utca                                                    2-32-ig (páros házszámok)
Tigris utca                                                    1-5-ig (páratlan házszámok)
Tigris utca                                                    25-33-ig (páratlan házszámok)

9. számú egyéni választókerület

Területi leírása:

Attila út                                                    33-41-ig (páratlan házszámok)
Czakó utca                                               9-15-ig (páratlan házszámok)
Derék utca                                               1-23-ig (páratlan házszámok)
Derék utca                                               4-10-ig (páros házszámok)
Dezső utca                                               teljes közterület
Fém utca                                                  4-12-ig (páros házszámok)
Fém utca                                                  páratlan házszámok
Lisznyai utca                                           17-23-ig (páratlan házszámok)
Lisznyai utca                                           28-36-ig (páros házszámok)
Mészáros utca                                          52-56-ig (páros házszámok)
Naphegy tér                                             1-3-ig (folyamatos házszámok) és a 9.
Naphegy utca                                           31-53-ig (páratlan házszámok)
Tigris utca                                                34-64-ig (páros házszámok)
Tigris utca                                                37-49-ig (páratlan házszámok)
Váralja utca                                              15-21-ig (páratlan házszámok)
Zsolt utca                                                  7-11-ig (páratlan házszámok)
Apród utca                                                 teljes közterület



Attila út                                                     1-31-ig (páratlan házszámok)
Attila út                                                     2.
Czakó utca                                                1-7-ig (páratlan házszámok)
Czakó utca                                                páros házszámok
Döbrentei tér                                             teljes közterület
Döbrentei utca                                           teljes közterület
Fém utca                                                    2.
Hadnagy utca                                             teljes közterület
Kereszt utca                                               teljes közterület
Lánchíd utca                                              teljes közterület
Lisznyai utca                                             25-29-ig (páratlan házszámok)
Lisznyai utca                                             38-42-ig (páros házszámok)
Naphegy utca                                            57-61-ig (páratlan házszámok)
Szarvas tér                                                 teljes közterület
Váralja utca                                               23-49-ig (páratlan házszámok)
Várkert rakpart                                          teljes közterület
Ybl Miklós tér                                           teljes közterület

10. számú egyéni választókerület

Területi leírása:

Aladár utca                                                1-9-ig (páratlan házszámok)
Aladár utca                                                2-26-ig (páros házszámok)
Alsóhegy utca                                            9-11-ig (páratlan házszámok)
Avar utca                                                   teljes közterület
Csap utca                                                   teljes közterület
Derék utca                                                 12-20-ig (páros házszámok)
Galeotti utca                                              teljes közterület
Harkály utca                                              1-7-ig (páratlan házszámok)
Hegyalja út                                                1-27-ig (páratlan házszámok)
Hegyalja út                                                28-30-ig (páros házszámok)
Mészáros utca                                            62-68-ig (páros házszámok)
Piroska utca                                                teljes közterület
Tigris utca                                                  51-65-ig (páratlan házszámok)
Zsolt utca                                                   1-5-ig (páratlan házszámok)
Alsóhegy utca                                             1-7-ig (páratlan házszámok)
Alsóhegy utca                                             2-30-ig (páros házszámok)
Bérc utca                                                     teljes közterület
Berényi utca                                                teljes közterület
Gyula utca                                                   teljes közterület
Harkály utca                                                2-6-ig (páros házszámok)
Hegyalja út                                                  2-26-ig (páros házszámok)
Kocsány utca                                               teljes közterület
Mihály utca                                                  teljes közterület
Orom utca                                                    teljes közterület
Sánc utca                                                      teljes közterület
Somlói út                                                      teljes közterület
Számadó utca                                               teljes közterület



Szent Sebestyén köz                                    teljes közterület
Szirom utca                                                  teljes közterület
Szirtes út                                                      teljes közterület
Tündérlaki mélyút                                        teljes közterület

A határozat ellen a döntés közzétételétől számított két napon belül a Fővárosi Választási Iroda
Vezetőjéhez (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) lehet kifogással fordulni úgy, hogy az
legkésőbb a döntés közzétételétől számított 2. napon 16 óráig megérkezzen.

A kifogásnak tartalmaznia kell,  az  aránytalanság megjelölését és annak bizonyítékait, a
kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér –
postai értesítési címét, telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS

Az Övjt. 5. §. (2) bekezdésének b) pontja 50.000 lakosig 10 egyéni választókerületi és 4
kompenzációs listás mandátum megszerzését teszi lehetővé.

Az Övjt. 24. §. (3) bekezdése értelmében a 10.000-nél több lakosú település és  a fővárosi
kerülete választási iroda vezetője  e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül
megállapítja az egyéni választókerületek sorszámát és területét. Az Övjt. 2010. június 14.-én
lépett hatályba.

Választókerület - a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 101. §. D) pontja
szerint – a 10 000-nél több lakosú település települési önkormányzati képviselőinek egyéni
választókerületi választási tekintetében az e célra kialakított választókerület.

A Ve. 102. §. (2) bekezdése alapján az egyéni választókerületek számát, sorszámát és területét
a helyi választási iroda vezetője a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján állapítja meg.

Budapest Főváros I. kerületében 2010. január 1-jén érvényes lakóhellyel, ennek hiányában
érvényes tartózkodási hellyel rendelkezők száma összesen 26.036 fő.

A Ve. 9. §. (1) és (2) bekezdése kimondja, hogy a választókerületeket úgy kell kialakítani,
hogy választókerületenként a lakosságszám megközelítőleg azonos legyen. A
választókerületek kialakításánál figyelemmel kell venni a nemzetiségi, vallási, történelmi,
földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra is.

Az arányosítás követelményét betartva a 10 egyéni választókerület lakosságszáma: 2369-2739
főben lett megállapítva, a kialakított választókerületek lakosságszáma az egy egyéni
választókerületekre jutó átlagos lakosságszámtól ( 2609 fő), 10 % -nál nagyobb mértékben se
lefelé, se felfelé nem tér el.



Az Alkotmánybíróság 22/2005. (VI.17.( számú határozata (AB) szerint: „…az Alkotmány 71.
§. (1) bekezdésébe foglalt egyenlő választójog alapelvéből következő alkotmányos
követelmény, hogy az egyéni választókerületekben a választásra jogosultak száma a lehető
legkisebb mértékben térjen el egymástól …”

A fenti AB határozat indokolására tekintettel a választókerületek kialakítása során
arányossági szempontból a lakosságszámon túlmenően figyelembe vettem az egyes
választókerületek területén élő választópolgárok számát is.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a Budapest Főváros
I. kerületben az egyéni választókerületek számát, sorszámát és területét.

Határozatomat a helyben szokásos módon, a www.budavar.hu honlapon és a Budapest
Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1.) hirdetőtábláján közzéteszem.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 102. §. (3) bekezdésén alapul, a kifogás
benyújtásának további részleteit a Ve. 4. §. (3) bekezdése, a Ve. 77. §. (1) és (2) bekezdése
tartalmazza.

Budapest, 2010. július 12.

            dr. Deák Ferenc
       a Helyi Választási Iroda vezetője

http://www.budavar.hu/

