… JÁRÁSBÍRÓSÁG
2.Pk 50043/2014/2.
A ... Járásbíróság név, lakóhely kérelmezőnek - a ... HELYI VÁLASZTÁSI IRODA cím
kérelmezett elleni átjelentkezési kérelemmel kapcsolatos nemperes eljárásában meghozta a
következő
VÉGZÉST
A bíróság a kérelmező fellebbezését

elutasítja.

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.
INDOKOLÁS
A ... Helyi Választási Iroda Vezetője 2014. szeptember 29-én kelt ... számú határozatával
elutasította a kérelmező arra irányuló kérelmét, hogy a jelenlegi tartózkodási helye szerinti
szavazókörben szavazhasson a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán. A kérelem elutasítására azért került sor, mert a kérelmező a fenti tartózkodási
helyét a választás kitűzését megelőző 30. nap után létesítette.
A kérelmező a fenti határozat ellen 2014. október 1-jén fellebbezést nyújtott be, amelyben
kérelmezte, hogy átjelentkezési kérelme elbírálásakor kerüljön figyelembevételre az is, hogy
2014. május 14-én már létesített egy szintén település neve tartózkodási helyet (cím).
A helyi választási iroda vezetője a 2014. október 2-án kelt … számú határozatával a
fellebbezést elutasította, ezt követően a határozatot az ügyben keletkezett iratokkal megküldte
a bíróságnak.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.tv. (Ve.) 236. § (1) bekezdése szerint a
névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezést a megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda
vezetőjéhez kell benyújtani. A 236. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője a
fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő 15. napon, a választás kitűzését követően
meghozott döntés esetén legkésőbb a beérkezését követő napon dönt. A 236. § (4) bekezdése
értelmében, ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést
legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti a
járásbírósághoz.
A Ve. 236. § (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja,
elrendeli a névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.
A Ve. 307/A. § (1) bekezdése szerint az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár
nyújthatja be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább 30 nappal létesített
tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.
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Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. július 23. napján tűzte ki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását a 270/2014.(VII.23.) KE
határozatával. Erre figyelemmel a Ve. 307/A. § (1) bekezdése alapján csak abban az esetben
lehet átjelentkezéssel szavazni, ha az átjelentkező választópolgár a tartózkodási helyét 2014.
június 24-ét megelőzően létesítette és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás
napjáig, azaz 2014. október 12. napjáig fennáll. Az átjelentkező választópolgár arra a
képviselőjelöltre szavazhat, amely egyéni választókör szavazókörébe tartozik, tartózkodási
helye szerint.
A Ve. 307/A. § (1) bekezdésének alkalmazásánál azt kell vizsgálni, hogy az átjelentkező
választópolgár tartózkodási helyét a választás kitűzését megelőzően legalább 30 nappal
létesítette-e és tartózkodási helyének érvényessége fennáll-e. A kérelmező jelenlegi
tartózkodási helyét 2014. június 23-át követően, 2014. július 31-én létesítette, így az a
körülmény, hogy 2014. május 14-én már létesített egy szintén település neve tartózkodási
helyet, nem vehető figyelembe. Erre tekintettel a kérelmezett jogszerűen utasította el a
kérelmező átjelentkezés iránti kérelmét.
Fentiekre figyelemmel a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A Ve. 232. § (5) bekezdése értelmében a végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.
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