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A ... Járásbíróság a személyesen eljáró kérelmező neve .... ..., Lázár u. 20. szám alatti
tartózkodási helyű kérelmezőnek - dr. Martonosi Éva kérelmezett neve Vezető által képviselt
kérelmezett neve 6724 ..., Huszár u. 1. szám alatti című kérelmezett ellen - választási
névjegyékbe való átjelentkezéssel kapcsolatos 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.

INDOKOLÁS

A kérelmező 2019. július 2. napjától rendelkezik az .... ..., Lázár u. 20. szám alatti, a központi
személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentett tartózkodási hellyel.
... Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános
választásának kitűzéséről szóló 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával 2019. július 26. napján
tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását
2019. október 13. napjára
A kérelmező 2019. augusztus 14. napján elektronikus azonosítással elektronikus úton
átjelentkezési kérelmet terjesztett elő a kérelmezetthez.
A szavazás helyeként ... kívánt szavazni.
E-mail címeként a ... e-mail címet jelölte meg.
A kérelmezett neve 2019. augusztus 14. napján kelt 01/95191/2019. ügyiratszámú
határozatával elutasította a kérelmezőnek a 2019. október 13. napjára kitűzött önkormányzati
képviselők választására vonatkozóan benyújtott átjelentkezés iránti kérelmét.
Határozata indokaként előadta, hogy a kérelmezett a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 250. §-a alapján átjeletkezési kérelmet nyújtott be és
megállapította, hogy a kérelem a Ve.-ben meghatározott követelményeknek nem tett eleget,
mert a kitűzés dátum -30 nap után létesített tartózkodási helyet.
Határozata alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések között felhívta a Ve. 250. §-át, Ve.
110-114. §-át, míg a jogorvoslatról szóló tájékoztatás keretében a Ve. 10. § (2) bekezdését,
235. § (2) bekezdését, 236. § (1) bekezdését, továbbá az illetékről szóló tájékoztatást az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33. § (2) bekezdés 1.)
pontjában jelölte meg.

Az elutasító határozat 2018. augusztus 15. került elektronikus és postai úton kézbesítésre a
kérelmező részére.
A kérelmező 2019. augusztus 22. napján 16 óra 58 perckor a megadott e-mail címéről
fellebbezést terjesztett elő a fenti határozattal szemben.
Előadta, hogy 1984. óta ... állandó tartózkodási hellyel van bejelentve és ezen idő alatt ott
gyakorolta állampolgári jogosultságait, jelenleg is ugyanoda van bejelentve ideiglenes
tartózkodási hellyel.
Bár nem vitatta, hogy néhány nap hiányzik ahhoz, hogy az előírtak (-30 nap) szerint ... adhassa
le a szavazatát, így indokoltnak tartja a határozatot, ugyanakkor az életszerűségre hivatkozva
kérte, hogy ... szavazhasson.
A Ve. 236. § (1) bekezdése alapján a névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezést a megtámadott
határozatot hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell benyújtani.
A Ve. 236. § (3) bekezdése kimondja, hogyha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek
helyt ad, a névjegyzéket módosítja.
A Ve. 236. § (4) bekezdése 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.
A Ve. 236. § (5) bekezdése értelmében a bíróság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezést követő
15. napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés esetén a beérkezést követő 3 napon
belül, de legkésőbb a szavazást megelőző napon dönt. A bíróság egyes bíróként jár el.
A Ve. 236. § (6) bekezdése szerint, ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a
névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.
A Ve. 237. §-a értelmében a fellebbezést el kell utasítani, ha azt a fellebbezés benyújtója a
polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartás, az állampolgárságot igazoló
okiratok nyilvántartása, vagy a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása
adataival ellentétes tényekre alapozza.
A Ve. 307/A. § (1) bekezdése értelmében 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.
A Ve. 307/A. § (2) bekezdése alapján az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás
kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon kell megérkeznie a
helyi választási irodához.
A Ve. 307/A. § (3) bekezdése szerint az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a 92. § (1) vagy
(3) bekezdésében foglalt adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének
címét.
A Ve. 307/A. § (4) bekezdése kimondja, hogy az átjelentkező választópolgár levélben történő
vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb a szavazást
megelőző negyedik napon személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus
benyújtás esetén legkésőbb a szavazást megelőző második napon visszavonhatja átjelentkezési
kérelmét.
A Ve. 307/B. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a
választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a
tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

A Ve. 307/B. § (2) bekezdése alapján a választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti
szavazókör névjegyzékébe, ha - legkésőbb a szavazást megelőző második napon - tartózkodási
helyét megszünteti.
A bíróság rámutat arra, hogy jelen nemperes eljárásban azt vizsgálja, hogy a fellebbezéssel
támadott határozat jogszabálysértő-e.
A bíróság rávilágít arra, hogy a központi személyi adat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatok
alapján kétséget kizáróan megállapíthatóan a kérelmező 2019. július 2. napjától rendelkezik
az .... ..., Lázár u. 20. szám alatti bejelentett tartózkodási hellyel, ugyanakkor a Köztársasági
Elnök 2019. július 26. napján írta ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019.
évi általános választását, melyből adódóan - egyébként a kérelmező által is elismerten - a
Ve. 307/A. § (1) bekezdésében foglalt választás kitűzését megelőző legalább 30 napos
határidőre vonatkozó feltétel a kérelmező vonatkozásában nem teljesül.
Mindezekre tekintettel megállapítható, hogy a kérelmezett a jogszabályoknak megfelelően
utasította el az átjelentkezési kérelmet és mivel a bíróság kizárólag a kérelmezetti határozat
jogszabályszerűségét vizsgálhatja, felhatalmazó rendelkezés hiányában a bíróság nem veheti
figyelembe a kérelmező életszerűségre vonatkozó hivatkozását, így a kérelmező fellebbezését
teljesen alaptalannak találta, ezért azt a Ve. 236. § (6) bekezdése és 237. §-a alapján
elutasította.
A végzés elleni fellebbezés kizárt.
..., 2019. augusztus 26.

dr. Szabó Tamás s. k.
bíró

