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A ............. Járásbíróság kérelmezőnek (kérelmező címe) - Helyi..... Iroda (cím) kérelmezett ellen –
névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslati iránti nemperes eljárásban meghozta a következő
VÉGZÉST:
A bíróság a fellebbezést elutasítja.
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.
INDOKOLÁS:
A Helyi ... Iroda vezetője a .............kérelem azonosító számú, 2014. szeptember 29. napján kelt
határozatával a kérelmező helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával
kapcsolatosan benyújtott átjelentkezési kérelmét elutasította.
Határozata indokolásában hivatkozott arra, hogy a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvényben (a továbbiakban: Ve.) meghatározott követelményeknek nem felelt meg,
tekintettel arra, hogy a kérelmezőnek nem volt a központi névjegyzékben érvényes tartózkodási
helye.
A kérelmező a határozattal szemben törvényes határidőn belül fellebbezéssel élt. Előadta, hogy
lakcímkártyáját 2014. október 01. napján megújította, így érvényes budapesti tartózkodási hellyel
rendelkezik és kérte, hogy Budapesten szavazhasson.
A Helyi .. Iroda a kérelmező fellebbezését 2014. október 03. napján terjesztette fel a .......
Járásbírósághoz. Nyilatkozott arra, hogy a fellebbezésnek nem ad helyt.
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.
A (2) bekezdés szerint, az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően,
legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell megérkeznie a helyi választási irodához.
A (3) bekezdés kimondja, az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a 92. § (1) bekezdése a.)
pontjában foglalt adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.
A köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános
választása időpontjának kitűzéséről szóló 270/2014. (VII.23.) KE számú, 2014. július 23. napján
hozott határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános
választását 2014. október 12. napjára tűzte ki.
A Ve. 93. § (1) bekezdése kimondja, a választási iroda a névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek
csak abban az esetben adhat helyt, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai
megegyeznek a polgárok személyi- és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartás, illetve a magyar
állampolgárságát igazoló okirati nyilvántartásának adataival.

A névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslatra a Ve. 235. § (1) – (2) bekezdése, a 236. § (1) – (7)
bekezdése és a. 237-238.§-a vonatkozik.
A Ve. 236. § (3) bekezdése rögzíti, ha a választási iroda vezetője a fellebbezésnek helyt ad, a
névjegyzéket módosítja.
A (4) bekezdés szerint, ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek nem ad helyt, a
fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti a
járásbírósághoz.
Az (5) bekezdés szerint, a bíróság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő 15. napon, a
választás kitűzését követően meghozott döntés esetén a beérkezését követő 3 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 kimondja, ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék
módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.
A Ve. 237.§.-a szerint, a fellebbezést el kell utasítani, ha azt a fellebbezés benyújtója a polgárok
személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, az állampolgárságot igazoló okiratok
nyilvántartása vagy a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása adataival ellentétes
tényekre alapozza.
A kérelmező saját előadása szerint is 2014. október 01. napján intézkedett lakcímkártyája
megújításáról.
Így megállapítható, hogy a választás kitűzését megelőzően legalább 30 nappal nem volt
érvényes ...... tartózkodási helye.
Mindezek alapján a helyi választási iroda a jogszabályoknak megfelelően utasította el az
átjelentkezési kérelmet.
Ezért a bíróság a kérelmező fellebbezését a rendelkező részben foglaltak szerint elutasította.
A végzéssel szemben fellebbezésnek helye nincs.
2014. október 06.
dr. Vida-Sós Tünde s.k.
bíró

