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A kérelmező által – a Budapest 07. számú Országos Egyéni Választókerületi Választási Iroda I/312/2014. számú határozata ellen - benyújtott fellebbezés tárgyában a bíróság meghozta a következő
végzést:
A bíróság a fellebbezést elutasítja.
A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.
Indokolás:
A kérelmező a 2014. április 6. napjára kitűzött választásra mozgóurna iránti kérelmet nyújtott be a
Budapest XIII. kerületi Választási Irodához, mivel a Budapest XIII. kerületi Állami Egészségügyi
Központban (Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályán) fekvőbetegként felvett ellátásban
részesül.
A Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Választási Iroda a 2014. április 4. napján
kelt I/312-/2014. Számú határozatával a kérelmet elutasította, mivel a központi nyilvántartás szerint
a kérelmezőnek nem Budapest Főváros XIII. kerületében, hanem a XVI. kerületben van az állandó
lakóhelye.
A helyi választási iroda határozata ellen a kérelmező fellebbezést terjesztett elő, amelyben arra
hivatkozott, hogy a mozgóurna iránti kérelmét határidőben előterjesztette. Mellékelten csatolta
továbbá a Budapest XVI. kerületben 2014. április 3. napján kelt, Helyi Választási Iroda
névaláírással, azonban bélyegző és aláírás (kézjegy) nélkül kiadott 39939 kérelem azonosítójú
határozatot, amely szerint a kérelmező a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékébe
felvételre került.
A fellebbezés nem alapos.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 103. § (1) bekezdése
szerint mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi
állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése értelmében 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 Ve. 168. §-a szerint A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat
a) a szavazóhelyiségben vagy
b) mozgóurnával.
A bíróság a rendelkezésre álló adatokból megállapította, hogy a kérelmező állandó lakóhelye
Budapest XVI. kerültben található, így a Budapest XIII. kerületben történő mozóurnás szavazást
csak abban az esetben veheti igénybe, ha a lakóhelye szerinti szavazókörből átjelentkezik a XIII.
kerületbe, és itt kérelmezi a mozgóurnát. A XIII. kerületi helyi választási iroda ugyanis csak ebben
az esetben adhat helyt egy XVI. kerületi szavazóköri névjegyzékbe felvett választópolgárnak a
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XIII. kerületben történő mozgóura iránti kérelemének.
A Ve. 236. § (4) bekezdése szerint ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek nem ad
helyt, a fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti
a járásbírósághoz. Ugyanezen szakasz (5) bekezdése értelmében 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 Ve. 236. § (6) bekezdése szerint ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a
névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.
A fentiek alapján a bíróság megállapította, hogy a fellebbezés alaptalan, ezért azt elutasította.
A Ve. szerint az eljárás kétfokú, ezért a jogorvoslat lehetőségét a törvény kizárja.
Budapest, 2014. április 5. napján
dr. Szalai Márta sk.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
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