
Szentendrei Járásbíróság
10.Pk.50.083/2019/3.

A Szentendrei Járásbíróság …................... kérelmezőnek a Szentendre Helyi Választási Iroda 
2019.  szeptember  23.  napján  kelt  01/84-177/2019.  számú  határozata  ellen  benyújtott 
fellebbezése folytán 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 kérelmező 2019. szeptember 23. napján a választási  eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény  (a  továbbiakban:  Ve.)  307/A.  §  (1)  bekezdése  alapján  átjelentkezésre  irányuló 
kérelmet  terjesztett  elő  a  Szentendre  Helyi  Választási  Irodához  (a  továbbiakban:  HVI), 
amelyben kérte, hogy a 2019. október 13. napjára kitűzött önkormányzati képviselő választás 
során Budapest IV. kerületében adhassa le szavazatát. 

A HVI a 2019. szeptember 23. napján kelt 01/84-177/2019. számú határozatával elutasította a 
kérelmező átjelentkezés iránti kérelmét. Indokolásában megállapította, hogy a kérelem a Ve.-
ben meghatározott követelményeknek azon okból nem tesz eleget, hogy csak érvényes lakó- 
és  tartózkodási  hely  esetén  lehet  a  tartózkodási  helyre  átjelentkezni.  A  HVI  egyúttal 
tájékoztatta a kérelmezőt arról, hogy a kérelmét – amennyiben annak benyújtására jogosult – 
az elutasítási okokban felsorolt hibákat kijavítva ismételten benyújthatja. 

A  kérelmező  a  HVI  határozatával  szemben  fellebbezést  nyújtott  be,  melyhez  mellékelte 
lakcímkártyájának  másolatát,  és  állította,  hogy  abból  megállapítható,  hogy  a  kérelmének 
elutasítása  hibás.  A  kérelmező  a  tartózkodási  helye  szerinti  címen  kíván  szavazni,  ezért 
kezdeményezte kérelme felülvizsgálatát.

A kérelmező határidőben benyújtott fellebbezésének a HVI Vezetője nem adott helyt, ezért a 
Ve. 236. § (4) bekezdése alapján felterjesztette az iratokat a jelen bíróságra.

A fellebbezés nem alapos.

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.

A  Ve.  112.  § (1)  bekezdése  alapján  a  kérelmet  -  a  93.  §  (1)-(3)  bekezdésében  foglalt 
rendelkezések  alkalmazásával  -  az  a  választási  iroda  bírálja  el,  amelynek  szavazóköri 
névjegyzékében a választópolgár szerepel. 

A  Ve.  235.  §  (2)  bekezdése  szerint  a  helyi  választási  iroda  szavazóköri  névjegyzékkel 
kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, 
illetve  elektronikus  úton  vagy  telefaxon  közölt  értesítés  esetén  az  értesítés  megküldését 
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követő harmadik  napon,  de nem később mint  a  szavazást  megelőző második  napon lehet 
fellebbezést benyújtani.

A  Ve.  236.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a  névjegyzékkel  kapcsolatos  fellebbezést  a 
megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell benyújtani.
(2)  A  helyi  választási  iroda  vezetője  a  fellebbezésről  legkésőbb  a  beérkezését  követő 
tizenötödik  napon,  a  választás  kitűzését  követően  meghozott  döntés  esetén  legkésőbb  a 
beérkezését követő napon dönt.
(3) Ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek helyt ad, a névjegyzéket módosítja.
(4)  Ha  a  helyi  választási  iroda  vezetője  a  fellebbezésnek  nem  ad  helyt,  a  fellebbezést 
legkésőbb  az  elbírálására  rendelkezésre  álló  határidő  utolsó  napján  felterjeszti  a 
járásbírósághoz.
(5) A bíróság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő tizenötödik napon, a választás 
kitűzését  követően  meghozott  döntés  esetén  a  beérkezését  követő  három napon  belül,  de 
legkésőbb a szavazást megelőző napon dönt. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet nem 
kötelező. A bíróság egyesbíróként jár el.
(6) Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék módosítását, ellenkező 
esetben a fellebbezést elutasítja.

A 237. § 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  átjelentkezésre  irányuló  kérelme  a  jogszabályi  előírásnak  nem  felel  meg, 
figyelemmel  arra,  hogy  a  polgárok  személyi  és  lakcím  adatait  tartalmazó  nyilvántartás 
értelmében a kérelem elbírálásakor, azaz 2019. szeptember 23. napján tartózkodási hellyel a 
kérelmező  nem  rendelkezett,  lakcímet  igazoló  hatósági  igazolványa  alapján  a  ….......... 
kerületi  tartózkodási  helyének  érvényességi  ideje  2019.  szeptember  3.  napján  lejárt,  ezért 
átjelentkezésre  nem jogosult.  A kérelmet  elbíráló  határozatában  a  HVI az  alapul  szolgáló 
jogszabályt  tévesen  jelölte  meg,  azonban  helyesen  hivatkozott  arra,  hogy  az  alperesnek 
érvényes tartózkodási helye a kérelem elbírálásakor nem volt, és csak érvényes tartózkodási 
helyre lehet átjelentkezni.

A fentiekre figyelemmel a bíróság a fellebbezést elutasította, mert a HVI határozata megfelelt  
a Ve. vonatkozó, 307/A. § (1) bekezdése előírásaiban foglaltaknak.

Mindemellett  a  kérelmezőnek  lehetősége  van  arra,  hogy  kérelmét  ismételten  benyújtsa, 
amennyiben tartózkodási helyének érvényességi idejét legalább a 2019. október 13-i szavazás 
napjáig meghosszabbítja, és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor az már érvényes 
tartózkodási helyeként állapítható meg.

A jelen eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja 
alapján illetékmentes.

Szentendre, 2019. szeptember 26.

                                                                                     dr. Péterffy Henriett s.k.
                                                                                                       bíró


