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Az ügy száma:                                              5.Kpk.750.052/2022/7.  

  

 

A kérelmező:                                                 felperes2 

                                                                        (Cím2) 

  

 

A kérelmezett:                                              Nőtincsi Helyi Választási Iroda 

                                                                        (2610 Nőtincs, Szabadság út 50.) 

  

 

A kérelmezett képviselője:                          jogi képviselő1 jegyző 

  

 

A fellebbezéssel támadott határozat:         választási ügyben hozott ....  

                                                                          számú határozat  

  

 

V É G Z É S 

  

 

A bíróság a kérelmező fellebbezését elutasítja. 

  

 

A végzéssel szemben fellebbezésnek nincs helye. 

  

 

I n d o k o l á s 

  

 

[1]                    A kérelmezett a fellebbezéssel támadott határozatával elutasította a kérelmező 

kérelmét, amely arra irányult, hogy a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők 

választásán mozgóurna útján szavazhasson. A kérelmezett határozatának indokolásában 

rögzítette, hogy a kérelmező nem szerepel a szavazóköri névjegyzéken, döntését a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 103. §-ára, valamint 110-114. 

§-aira alapította.  
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[2]               A kérelmező fellebbezést terjesztett elő a határozat ellen, amelyben arra 

hivatkozott, hogy tudomása szerint érvényes bejelentett lakcímmel rendelkezik a Cím2 szám 

alatt, ezért álláspontja szerint jogosult mozgóurna használata iránt kérelmet előterjeszteni, 

vitatta az elutasítás jogszerűségét,  

  

 

[3]               A kérelmezett választási iroda vezetője a Ve. 236. § (4) bekezdése alapján eljárva 

a fellebbezésnek nem adott helyt, azt elbírálásra felterjesztette a bíróságra, a bíróság felhívására 

úgy nyilatkozott, hogy a kérelmező által benyújtott kérelem feldolgozására a kapcsolódó NVR 

rendszeren keresztül került sor, azonban a rendszer a kérelmet elutasította azzal az indokkal, 

hogy a kérelmezett nem szerepel a névjegyzékben. Ezt követően a kérelmezett ellenőrizte a 

szavazóköri névjegyzéket, amely alapján megállapította, hogy a kérelmező valóban nem 

szerepel a névjegyzékben, erre való tekintettel a kérelmet el kellett utasítani. A kérelmezett a 

fellebbezés beérkezését követően még egyszer elvégezte a szavazóköri névjegyzék 

ellenőrzését, azonban a kérelmező abban továbbra sem szerepelt, ezért a fellebbezést a 

bíróságra felterjesztette.  

  

 

[4]               A bíróság a rendelkezésre álló nyilvántartás adatai alapján megállapította, hogy a 

kérelmező érvényes bejelentett lakcímmel rendelkezik Cím2 szám alatt.  

  

 

[5]               A fellebbezés alaptalan.  

  

 

[6]               A 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 (3) bekezdés szerint a mozgóurna iránti 

kérelemnek tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő címet, ahova a mozgóurna kivitelét a 

választópolgár kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér [a)], valamint a mozgóurna-igénylés 

okát [b)]. 

  

 

[7]               A Ve. 250. § (1) bekezdése értelmében 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 (2) bekezdés szerint az átjelentkezésre irányuló 

kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon kell megérkeznie a helyi 

választási irodához. A (6) bekezdés arról rendelkezik, hogy ha a (2) bekezdésben foglalt 

határidőn belül a választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a 

szavazókörben található, amelynek névjegyzékében szerepel [a)], illetve az átjelentkező 

választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem azon a településen található, amelynek 

névjegyzékében szerepel [b)], a kérelmét egyben átjelentkezésre, illetve az átjelentkezés 

módosítására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. 
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[8]               A Ve. 103. § (1) bekezdése alapján megállapítható, hogy a mozgóurna iránti 

kérelem előterjesztésének egyik feltétele, hogy a kérelmező az adott szavazókörben a 

szavazóköri névjegyzékben szerepeljen.  

  

 

[9]               A bíróság a fellebbezés elbírálására irányuló jelen eljárásban megkeresést intézett 

a Nemzeti Választási Irodához (NVI), hogy tájékoztassa arról, a kérelmező szerepel-e a 

választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásában (NESZA). 

  

 

[10]            Az NVI a bírósághoz 2022. április 1. napján megküldött, ...1. számú válaszában a 

bíróságot arról tájékoztatta, hogy a kérelmező tekintetében közügyek gyakorlásától eltiltás 

miatti választójogból való kizárást ...2 napján rögzítették a választójoggal nem rendelkező 

polgárok nyilvántartásában (NESZA), amely azóta is hatályában fennáll. Az NVI leveléhez 

csatolta a lekérdezés adatlapját.  

  

 

[11]            A bíróság a rendelkezésére álló nyilvántartás alapján adatai alapján megállapította, 

hogy a kérelmező Cím2 szám alatt érvényes bejelentett lakcímmel rendelkezik, ugyanakkor a 

NESZA lekérdezés adatai szerint a kérelmező tekintetében közügyek gyakorlásától eltiltás 

miatti választójogból való kizárás van hatályban, ezért választójog gyakorlására nem jogosult.  

  

 

[12]                 Mindezekre tekintettel a bíróság megállapította, hogy a kérelmezett eljárása 

során helyesen állapította meg, hogy a szavazóköri névjegyzékben nem szereplő kérelmező 

esetében a mozgóurna útján történő szavazásának engedélyezését meg kell tagadni. 

  

 

[13]            A bíróság jelen végzését a Ve. 236. § (6) bekezdése alapján hozta meg, az alaptalan 

fellebbezést elutasította. 

  

 

[14]            A jogorvoslati eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) 

bekezdés h) pontja alapján illetékmentes. 

  

 

[15]            A végzés elleni fellebbezés jogát a bíróság a Ve. 236. § (5)-(6) bekezdése 

értelmében zárta ki.  

  

 

Budapest, 2022. április 1.  
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bíró 

  

 


