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Budapest 09. szám ú Országgyűlési Egyéni V álasztókcrületi Választási Bizottság 
55/2014. (IV. 10.) határozata 

A Budapest 09. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a 
továbbiakban: OEVB) a Kurucz István .Józsefné, 1196 Budapest, Kisfaludy u. 160. alatti 
lakos (a továbbiakban: Kérelmező) által szavazatszámláló bizottság tevékenysége ellen 
benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő 

határozatot. 

Az OEVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasí~ja. 

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 
továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 
személyesen, levélben (1102 Budapest, Szent László tér 29.), telefaxon (06-1/4338-219) vagy 
elektronikus levélben (kobph@kobanya.hu) jogszabálysértésre hivatkozással illetékmentesen 
fellebbezést nyújthat be az OEVB-nél a Nemzeti Választási Bizottságnak címezve. A 
fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 13-án 16.00 óráig 
megérkezzék az OEVB-hez. A határidő jogvesztő. 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés alapját, a kérelem benyújtójának nevét, 
lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, 
valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külfóldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát vagy jelölő 
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 
A fellebbezés tartalmazhatja a benyújtójának a telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, 
illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

Indokolás 

A Kérelmező 2014. április 9-én írásban kifogást terjesztett elő a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Helyi Választási IrodánáL 
A Kérelmező a kifogásában előadta, hogy férje, Kurucz István József műtéti beavatkozás 
miatt a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban fekszik 2014. március 31-e óta. A Kérelmező on-line 
módon átjelentkezési kérelmet nyújtott be 2014. április 2-án annak érdekében, hogy a fé~je 
Budapest X. kerületben adhassa le a szavazatát 2014. április 6-án. Arra tekintettel, hogy a 
ferje kórházban tartózkodik, on-line módon mozgóurna iránti kérelem is benyújtásra került. 
Az átjelentkezés és a mozgóurna iránti kérelem teljesítésre került. A mozgóurnára vonatkozó 
határozat 2014. április 7 -én került kézbesítésre. A Kérelmező 2014. április 7 -én látogatta meg 
a ferjét ekkor értesült arról, hogy nem jelentek meg a szavazatszámláló bizottság tagjai 
mozgóurnával a fe~jénél. 
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Az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 215.§ 
c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A Ve. 212. §.(2) bekezdés d) 
pontja szerint a kifogásnak tartalmazni kell a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját. A 
Kérelmező a kifogásában nem tűntette fel a személyi azonosítóját. 

A határozat a Ve. 44. §-án, 209. és 210. §-án, 212. §-án, 215. §-án, a jogorvoslatról szóló 
t~jékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. §-án, 223-225. §-án, 297. §-án és az illetékekről szóló 1990. 
évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés L pontján alapul. 

Budapest, 2014. április 10. 


