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A … Járásbíróság név, lakóhely kérelmezőnek - a … HELYI VÁLASZTÁSI IRODA cím  

 kérelmezett elleni átjelentkezési kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezéssel kapcsolatos 

nemperes eljárásában meghozta a következő  

 

v é g z é s t: 

 

A bíróság a fellebbezést elutasítja.  

 

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.   

 

 I n d o k o l á s 

 

A … Helyi Választási Iroda Vezetője …. kérelem-azonosítójú   határozatával elutasította a 

kérelmező arra irányuló kérelmét, hogy a kérelmező a  jelenlegi tartózkodási helye szerinti 

szavazókörben szavazhasson a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásán. A kérelem elutasítására azért került sor, mert a kérelmező a fent megjelölt 

tartózkodási helyét a választás kitűzését megelőző harmincadik nap után, 2019. augusztus 5-

én létesítette.  

 

A kérelmező a fenti határozat ellen 2019. október 2-án elektronikus úton benyújtott 

fellebbezéssel élt, amelyben kérelmezte, hogy átjelentkezési kérelmének adjon helyt a helyi 

választási iroda, tekintettel arra, hogy az átjelentkezési kérelmében megjelölt tartózkodási 

címre az előző 5 évre szóló bejelentés érvényessége járt csak le és ennek értelmében a 

tartózkodási helyének megújítása történt 2019. augusztus 5. napján.  

 

A helyi választási iroda vezetője a 2019. október 3-án kelt, … számú határozatával a 

fellebbezést a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.tv. (Ve.) 237. §-a alapján 

elutasította a következők miatt. A központi személyi adat- és lakcímnyilvántartás adataiból 

megállapítható, hogy a kérelmező tartózkodási helye (cím) 2019. március 10. napján 

megújítás hiányában megszűnt, a fenti tartózkodási helyre vonatkozó újabb bejelentési 

kérelmét a kérelmező 2019. augusztus 5. napján tette meg. A fentiek alapján megállapítható, 

hogy a kérelmező 2019. március 10. és 2019. augusztus 5. napja között nem rendelkezett 

bejelentett érvényes tartózkodási hellyel.  

 

A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést elutasító határozatát az ügyben keletkezett 

iratokkal együtt 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 tizenötödik napon, a választás kitűzését  
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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, aki a választás kitűzését megelőző harmincadik napon és az átjelentkezésre 

irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási 

helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.  

 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. július 26. napján tűzte ki a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását a 308/2019.(VII.26.) 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 2019. 

június 26-át megelőzően létesítette, az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor 

ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett és tartózkodási helyének érvényessége legalább a 

szavazás napjáig, azaz 2019. október 13. napjáig fennáll.  

 

A helyi választási iroda vezetője által megküldött iratokból az állapítható meg, hogy a 

központi személyiadat- és lakcímnyilvántartás adati szerint a kérelmező az cím alatti 

tartózkodási helyét 2014. március 10-én jelentette be, a kijelentés dátuma 2019. március 10. A 

kérelmező ugyanezen tartózkodási helyet ismételten 2019. augusztus 5-én jelentette be. Ezen 

adatokból az állapítható meg, hogy 2019. március 10. és 2019. augusztus 5. között nem volt a 

kérelmezőnek érvényes bejelentett tartózkodási helye, az átjelentkezési kérelmében 

hivatkozott tartózkodási helyét 2019. augusztus 5-én, azaz a választás kitűzését megelőző 

harmincadik napot követően jelentette be,.  

 

A Ve. 237. §-a szerint a fellebbezést el kell utasítani, ha azt a fellebbezés benyújtója a 

polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adataival ellentétes tényekre 

alapozza.  

 

Fentiekre figyelemmel a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.  

 

A Ve. 232. § (5) bekezdése értelmében a végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.  

 

Az eljárás az 1990. évi XCIII.tv. 57. § (1) bekezdés h/ pontja alapján illetékmentes. 

 

…, 2019. október 3.  

 

 

Bíróné dr. Farkas Enikő  sk.  

           b í r ó  


