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V É G Z É S 

  

  

Kérelmezőnek a Helyi Választási Iroda kérelmezett ellen választási 

névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat tárgyában indult nemperes eljárásban a bíróság a 

kérelmezőnek a kérelmezett …./2019. számú határozata ellen benyújtott 

fellebbezését elutasítja. 

  

A végzés ellen nincsen helye fellebbezésnek. 

  

 INDOKOLÁS 
  

A kérelmező 2019. május 23. napján mozgóurna iránti kérelmet terjesztett elő a 

kérelmezetthez. A kérelmező a kérelme indokául előadta, hogy térdműtét miatt mozgásában 

gátolt. A mozgóurnát azonban nem lakcímére, mely a …. számú szavazókörben található, 

hanem egyéb címre kérte, mely a …. számú szavazókörhöz tartozik. A kérelmet a kérelmezett  

figyelemmel arra, hogy a kérelem tartalmában átjelentkezési kérelemnek is tekintendő, 

melynek benyújtási határideje 2019. május 22. napján letelt, elkésettnek tekintette, s ekként a 

kérelmet elutasította. A kérelmező a határozattal szemben fellebbezéssel élt arra 

hivatkozással, hogy kizárólag az adott címen tud szavazni. A fellebbezésének a kérelmezett 

nem adott helyt és az elutasító döntésre tekintettel az iratokat a bíróság részére megküldte. 

  

A fellebbezés alaptalan. 

  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 103. § (1) bekezdése alapján 

a mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi 

állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. 

  

A Ve. 184. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a mozgóurnát a szavazatszámláló 

bizottság két tagja viszi ki - a szavazókör területén belül - a mozgóurnát igénylő 

választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz. 

  

A Ve. 250. § (1) bekezdése szerint az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti 

szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján 

Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör 

területén tartózkodik. 

A fenti szakasz (2) bekezdése alapján az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás 

kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon kell megérkeznie a helyi 

választási irodához. 

Ugyanezen jogszabályhely (6) bekezdés a) pontja értelmében a választópolgár olyan címre 

kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazókörben található, amelynek névjegyzékében 

szerepel. 

   

A Ve. 235. § (1) bekezdése szerint a helyi választási iroda központi névjegyzékkel 

kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, 



illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését 

követő tizenötödik napon lehet fellebbezést benyújtani. 

A fenti szakasz (2) bekezdése alapján a helyi választási iroda szavazóköri névjegyzékkel 

kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, 

illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését 

követő harmadik napon, de nem később mint a szavazást megelőző második napon lehet 

fellebbezést benyújtani. 

  

A Ve. 236. § (1)  bekezdése akként rendelkezik, hogy a névjegyzékkel kapcsolatos 

fellebbezést a megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell 

benyújtani. 

(2) A helyi választási iroda vezetője a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő 

tizenötödik napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés esetén legkésőbb a 

beérkezését követő napon dönt. 

(3) Ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek helyt ad, a névjegyzéket módosítja. 

(4) Ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést 

legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti a 

járásbírósághoz. 

(5) A bíróság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő tizenötödik napon, a választás 

kitűzését követően meghozott döntés esetén a beérkezését követő három napon belül, de 

legkésőbb a szavazást megelőző napon dönt. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet nem 

kötelező. A bíróság egyesbíróként jár el. 

(6) Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék módosítását, ellenkező 

esetben a fellebbezést elutasítja. 

  

A bíróság megállapította, hogy a kérelmező lakóhelye a …. szavazókör területén található, a 

mozgóurnát eltérő szavazókör területére kérte, ezen tényeket a kérelmező fellebbezésében 

nem vitatta, ekként a kérelmét egyben átjelentkezési kérelemnek is kellett tekinteni, azonban 

az átjelentkezés benyújtására biztosított jogszabályi határidő 2019. május 22. napján letelt. 

  

Ekként a kérelmezett a kérelmező elkésett kérelmét helytállóan utasította el. 

  

A bíróság a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

   

Budapest, 2019. május 24. 

  

                                                               dr. Falucskai Krisztina s.k. 

                                                                                bíró 


