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A Pécsi Járásbíróság felperes neve  kérelmezőnek - Megyei Jogú Város alperes neve ( szám 

alatti székhelyű) kérelmezett ellen indult szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 

elbíráló döntés elleni jogorvoslat iránti nemperes eljárásban meghozta a következő 

 

 
v é g z é s t : 

 
A bíróság a fellebbezést elutasítja. 

 

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 

 
I n d o k o l á s : 

 

 
Megyei Jogú Város Jegyzője, mint a alperes neve vezetője a  napján kelt  számú határozatával a 

kérelmező mozgóurna iránti kérelmét elutasította. A határozat ellen a kérelmező a törvényes 

határidőn belül fellebbezéssel élt, amit a jegyző a kérelem tárgyában keletkezett többi irattal 

együtt a járásbírósághoz elbírálás végett felterjesztett. A kérelmezett felterjesztésében az indokai 

megjelölésével nyilatkozott arról is, hogy a fellebbezésben foglaltaknak nem adott helyt. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (Ve.) 103.§ (1) bekezdése szerint a mozgóurna 

iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy 

fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. 

Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. tv. 4.§ b./ pontja értelmében 

- ahogy erre a felterjesztés helyesen utal - Magyarországon az Európai Parlament tagjainak 

választásán a választójogát az Európai Unió más tagállamának választópolgára akkor 

gyakorolhatja, ha nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja 

gyakorolni, és magyarországi lakóhellyel való rendelkezését igazolja. A kérelmező az Európai 

Parlament tagjainak 2014. évi választásával kapcsolatos központi névjegyzékben, illetve a alperes 

neve által nyilvántartott szavazóköri névjegyzékben nem szerepel. Ennek oka az, hogy a 

névjegyzékbe automatikusan nem került felvételre, annak  ellenére, hogy belföldi bejelentett 

lakóhellyel rendelkezik. felvételi kérelmet pedig a Ve.334.§ (1) bekezdése szerinti, 2014. május 

9-én lejárt határidőben a választási irodánál nem terjesztett elő. 

 

A Ve.235.§ (2) bekezdés alapján a alperes neve szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 

elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton 

vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő harmadik napon, de nem 

később, mint a szavazást megelőző második napon lehet fellebbezést benyújtani, a 236.§ (1) 

bekezdése szerint a megtámadott határozatot hozó alperes neve vezetőjéhez. 

A Ve.236.§ (4) bekezdése kimondja, hogy ha a alperes neve vezetője a fellebbezésnek nem ad 



helyt, a fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján 

felterjeszti a járásbírósághoz. 

Az (5) bekezdés akként rendelkezik, hogy 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 szerint ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék 

módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja. 

A Ve.238.§-a alapján a bíróság határozatát a megtámadott határozatot hozó választási iroda 

vezetőjével is közölni kell. 

 
A fenti törvényi rendelkezések szerint eljárva a bíróság - mindenben osztva a kérelmezettnek a 

mozgóurna iránti kérelmet elutasító határozatában, valamint a felterjesztésében foglalt jogi 

álláspontját és indokait - az alaptalan fellebbezést elutasította. 

 

A végzés ellen a Ve.232.§ (5) bekezdése értelmében kizárt a további jogorvoslat. 

 

 
Pécs, 2014. május 24.  

        Dr. Nendtvich Tamás s.k. 
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