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 kérelmezőnek, a Országgyűlési Egyéni Választókerület Helyi Választási Iroda  kérelmezett ellen 
névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezése alapján indult peren kívüli eljárásában a  bíróság meghozta 
az alábbi

V É G Z É S T 

A bíróság a kérelmezőnek a  Országgyűlési Egyéni Választókerület Helyi Választási Iroda Vezetője 
, 2018. április 06. napján kelt határozata ellen benyújtott fellebbezését elutasítja.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

I N D O K O L Á S 

kérelmező e-mail  útján 2018. április  07.  napján a választási  eljárásról szóló 2013. évi  XXXVI. 
törvény (Ve.) 236. §-a alapján fellebbezéssel élt a helyi választási iroda  határozatával szemben.

A kérelmező lakcíme szám alatt van. A Ve. 250. §. (1) bekezdése alapján átjelentkezésre irányuló 
kérelmet  nyújtott  be  a  Helyi  Választási  Irodához  ,  egyúttal  mozgóurna  iránti  kérelmet  is  
előterjesztett, mely kérelmének a Választási Iroda helyt adott.

Kérelmező ismételten előterjesztette mozgóurna iránti kérelmét, ugyanis közben kórházba került, a 
kórház címe:  Az újonnan előterjesztett kérelmét a Választási Iroda számú határozatával elutasította, 
arra hivatkozva, hogy a mozgóurnát eltérő szavazókörben lévő címre kérte, mint ahol a szavazóköri 
névjegyzéken szerepel. 

Fenti  határozat  ellen  kérelmező fellebbezést  nyújtott  be,  melyet  a  számú Országgyűlési  Egyéni 
Választókerület Helyi Választási Iroda Vezetője számú határozatával elutasított és felterjesztette a 
Járásbírósághoz.

A Ve. 102. § (1) alapján egy választópolgár csak egy szavazóköri névjegyzékben szerepelhet.

A  Ve. 103.  §  (1)  A  mozgóurna  iránti  kérelmet  a  szavazóköri  névjegyzékben  szereplő,  
mozgásában  egészségi  állapota  vagy  fogyatékossága,  illetve  fogvatartása  miatt  gátolt  
választópolgár nyújthatja be.
(3)  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.  175.  §  A  szavazóhelyiségben  az  a  választópolgár  szavazhat,  aki  a  kinyomtatott  
szavazóköri névjegyzékben szerepel.
Ve.  184.  §  (1)  A mozgóurnát  a  szavazatszámláló  bizottság  két  tagja  viszi  ki  -  a  szavazókör 
területén belül - a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.
Ve. 185. § (1) A mozgóurnás szavazásra a 175-182. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni,  
a névjegyzék helyett azonban a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét kell használni.
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Ve. 236. §  (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.

Ve. 250. § (1) 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.
Ve. 257.  §  (3)  A  kijelölt  szavazókör  szavazatszámláló  bizottsága  a  mozgóurnás  szavazás  
lebonyolítását  az  átjelentkezéssel  szavazó  választópolgárok  tekintetében  a  település  egészére  
kiterjedő illetékességgel végzi.

Egy  választópolgár  csak  egy  szavazóköri  névjegyzékben  szerepelhet,  aki  a  szavazóköri 
névjegyzékben  szerepel,  de  egészségi  állapota  miatt  nem  tud  elmenni  a  szavazóhelyiségbe, 
mozgóurnát  kérhet.  A szavazatszámláló  bizottság  a  Ve.  184.  §.  (1)  bekezdése  alapján  csak  a 
szavazókör területén található címre viheti ki a mozgóurnát. 
A Ve.  257.  §.  (3)  bekezdése  szerint  a  szavazókör  szavazatszámláló  bizottsága  a  mozgóurnás 
szavazás  lebonyolítását  az  átjelentkezéssel  szavazó  választópolgárok  tekintetében  a  település 
egészére kiterjedő illetékességgel végzi. Ez esetben azonban átjelentkezésre irányuló kérelmet kell 
előterjeszteni  a  Ve.  250.  §.  (2)  bekezdése  alapján,  melynek  beérkezési  határideje  a  szavazást 
megelőző második nap.  Az átjelentkezés esetén a választópolgár  Magyarország területén,  de a 
magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen szavazhat. 
Jelen esetben a kérelmező a szavazóköri  névjegyzékben szerepel  átjelentkezés folytán,  és első 
alkalommal ide is kérte a mozgóurnát. Időközben  kórházba került, a kórház azonban  nemcsak 
eltérő  szavazókör,  hanem eltérő  település  területén fekszik,  mint  ahol  nyilvántartásba vették  a 
kérelmezőt. Ez esetben az átjelentkezése szerinti szavazókör () szavazatszámláló bizottságától nem 
kérhet mozgóurnát a  kerületi kórházba, hiszen azt a szavazatszámláló bizottság csak a szavazókör 
területén belül viheti ki, ami jelen esetben .

A Ve. 257. § (3) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság a mozgóurnát bárhova kiviheti a 
településen,  abban  az  esetben,  ha  a  választópolgár  az  átjelentkezési  kérelmét  ugyanazon 
településre nyújtja be, ahol lakik, csak más szavazókörbe. 
Jelen esetben a kérelmező a kórház fekvése szerinti szavazókörbe nem kérte az átjelentkezését, 
valamint a kórház más településen is található, mint ahol szavazóköri névjegyzékben szerepel. A 
szavazatszámláló bizottság a szavazókör területén kívül nem viheti az urnát. A szavazatszámláló 
bizottság  működési  területe  a  szavazókör.  Erre  tekintettel  mozgóurnát  csak  olyan 
választópolgárhoz  viheti  ki,  aki  a  szavazókör  területén  tartózkodik.  Ez  alól  a  Ve.  257.  §.  (3) 
bekezdésben szabályozott eset a kivétel, ami azonban jelen esetben nem alkalmazható. 

A fentiekre tekintettel a bíróság a Ve. 103. §. (1) (3), 102. §. (1), 184. §. (1), 185. §. (1) alapján a 
rendelkező részben foglaltak alapján határozott.

A bíróság a Ve. 236. §. (6) bekezdése alapján a fellebbezést elutasította.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
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, 2018. április 07.

sk. bíró


