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VÉGZÉS

………….. választópolgárnak a Helyi  Választási  Iroda  Vác  19/146-133/2019  iktatószámú
határozatával szemben benyújtott fellebbezését a bíróság

elutasítja. 

E végzés ellen  fellebbezésnek helye nincs. 

Indokolás

……………...  választópolgár  2019.  május  22-én  11  óra  02  perckor  kelt  mozgóurna  iránti
kérelmében  mozgássérült  voltára  tekintettel  mozgóurna  igényét  bejelentette.  A  kérelmében  a
választópolgár személyes adatainál születési helyeként Magyarország, Vác került feltüntetésre. 

A  kérelmet  Helyi  Választási  Iroda  19/139-471/2019.  iktatószámú  határozatával  elutasította,
tekintettel arra, hogy a választópolgár által a kérelemben megjelölt fenti adat nem egyezik meg a
Központi Nyilvántartás adataival. 
A választópolgár fellebbezést terjesztett be a Választási Iroda fent nevezett határozatával szemben
2019. május 23-án 9 óra 51 perckor. A Helyi Választási Iroda vezetője a bírósághoz felterjesztette a
választópolgár fellebbezését.

A fellebbezés az alábbiak szerint megalapozatlan: 

A Választási Eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. ( Ve.) 103. §-a alapján az Európai Parlament
tagjainak választására mozgóurna iránti kérelmet terjesztett be.

A Ve. 110.§ (1) bekezdése szerint: a 103. §, a 250. §, a 259. § és a 307/A. § szerinti kérelemre a 91.
§  (1)  és  (3)  bekezdésének,  valamint  a  92.  §  (1),  (3)  és  (4)  bekezdésének  rendelkezéseit  kell
alkalmazni.

A hivatkozott Ve. 92. §-a szerint 
(1) A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek - a (3) bekezdés kivételével - tartalmaznia kell
a választópolgár
a) nevét,
b) születési nevét,
c) születési helyét,
d) személyi azonosítóját.

A Ve. 93.§ (1) bekezdése szerint  a választási iroda a névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek csak
abban az esetben adhat helyt, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai megegyeznek a
központi  névjegyzék,  vagy  a  névjegyzékbe  vétel  iránti  kérelem esetében a  polgárok  személyi  és
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lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adataival. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a választó polgár születési helye nem egyezik a kérelemben
illetve a Választási névjegyzéken. A kérelemben váci születési hely van feltüntetve, a névjegyzék
szerint a választópolgár születési helye Kisújszállás. 

A bíróság  a  rendelkezésre  álló  adatok  alapján  tehát  megállapíthatta,  hogy  a  Vác  Város  Helyi
Választási  Irodájának  határozata  nem  sértett  jogszabályt,  mozgóurna  igénylésére  irányuló
kérelemnek a Helyi Választási Iroda nem adhatott hely. 

A bíróság a fentiekre tekintettel a rendelkezőrészben foglaltak szerint határozott. 

A jogorvoslati eljárás a Ve. 236.§-a szerint egyfokú, ezért a végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Vác, 2019. május 24.

                                                                                              Lakatiné dr. Gaál Berta sk.
   Bíró
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