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V é g z é s

A bíróság a  kérelmezőnek a  Budapest  Főváros  X.  kerület  Kőbányai  Helyi  Választási  Iroda
határozata ellen benyújtott fellebbezését elutasítja.

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s

A kérelmező 2014. október 9. napján mozgóurna iránti kérelmet terjesztett elő a Budapest Főváros
X. kerület  Kőbányai  Helyi  Választási  Irodához arra  hivatkozással,  hogy fekvőbeteg a  „Gizella”
Kórházban. A mozgó urnát a kérelmező a 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 24-26. I. emelet
10. szám alá kérte. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Iroda a 2014. október 10. napján kelt
határozatában  a  kérelmet  arra  hivatkozással  utasította  el,  hogy kérelmező  a  mozgóurnát  eltérő
szavazókörben lévő címre kérte, mint ahol a szavazóköri névjegyzéken szerepel. 

A helyi  választási  iroda  határozata  ellen  a  kérelmező  2014.  október  10.  napján  fellebbezést
terjesztett  elő,  melyben  előadta,  hogy jelenleg  fekvőbeteg  a  Bajcsy-Zsilinszky Kórház  VI.  sz.
Krónikus Belgyógyászati Osztályán, ahová háziorvosa utalta be mivel állandó ápolásra szorul. 
Kérelmének rugalmas és méltányos elbírálását kérte.

A fellebbezés nem alapos. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.)  103. §  (1) bekezdése
értelmében  a  mozgóurna  iránti  kérelmet  a  szavazóköri  névjegyzékben  szereplő,  mozgásában
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja
be.
Ugyanezen szakasz  (3) bekezdése szerint a mozgóurna iránti kérelemnek a 92. § (1) bekezdés  a)
pontjában foglalt adatokon túl tartalmaznia kell

a) a választópolgár szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét
kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint

b) a mozgóurna-igénylés okát.

A Vet. 168. §-a szerint a választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat
a) a szavazóhelyiségben vagy
b) mozgóurnával.

A bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a kérelmező lakóhelye Budapest
X. kerület Kőér utcában van, s miután akadálymentes szavazóhelyiséget igényelt a kérelmező, ezért
a  Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Helyi Választási Iroda a 08. számú egyéni választókerület
046. számú szavazókörének névjegyzékébe került felvételre. 
Megállapította továbbá a bíróság, hogy a kérelmező jelenleg a Budapest X. kerület Kőrösi Csoma
Sándor út 24-26. szám alatt tartózkodik, mely a 022. számú szavazókörhöz tartozik. 
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Miután  a  kérelmező  jelenlegi  tartózkodási  helye  szerinti  szavazókör  –  ahová  a  mozgóurna
kihelyezését kérelmezte – eltér attól a szavazóköri névjegyzéktől, melybe felvételre került, ezért a
mozgóurna kihelyezésének törvényi feltételei nem állnak fenn.  

Megjegyzi a bíróság, hogy a fellebbezés elbírálására irányadó Vet. A bíróság számára méltányosság
alkalmazhatóságát nem biztosítja. 

A Vet. 236. § (4) bekezdés értelmében ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek nem ad
helyt, a fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti a
járásbírósághoz.
Az (5) bekezdésben foglaltak szerint 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.
A (6)  bekezdés  alapján  ha  a  bíróság  a  fellebbezést  alaposnak  tartja,  elrendeli  a  névjegyzék
módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.

A bíróság a fent kifejtett indokok alapján a fellebbezést – annak alaptalan volta miatt – elutasította. 

Budapest, 2014. október 11.

dr. Koncz István András s.k.
    bíró
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