
 

 

        

 

Budapest Környéki Törvényszék 

        

 

Az ügy száma:                                              3.Kpk.750.057/2022/2. 

        

 

A kérelmező:                                                 kérelmező1 

                                                                       cím4 

        

 

A kérelmezett:                                               Pomázi Helyi Választási Iroda 

                                                                       (2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 23-25.) 

        

 

A kérelmezett képviselője:                           dr. Balogh Pál jegyző 

        

 

A fellebbezéssel támadott határozat:         a Pomázi Helyi Választási Iroda ............ 

számú határozata 

        

 

V É G Z É S 

        

 

A bíróság a kérelmező fellebbezését elutasítja. 

        

 

A végzéssel szemben fellebbezésnek nincs helye. 

        

 

I n d o k o l á s 

        

 

[1]                   A kérelmezett a fellebbezéssel támadott határozatával a kérelmezőnek a 2022. 

április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására és országos népszavazásra 

vonatkozóan benyújtott szavazatszámláló bizottsági tagként más szavazókörbe történő 

áthelyezési kérelmét elutasította. Döntését a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) 102. §. (4) bekezdésére, és 110-114. §-aira alapította. Indokolása 

szerint a kiválasztott szavazókör más választókerülethez tartozik. 
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[2]                   A kérelmező a határozattal szemben fellebbezéssel élt, amelyben arra 

hivatkozott, hogy tévesen rossz nyomtatványon terjesztette elő kérelmét, ezért a hibát a 

fellebbezésében foglaltak szerint javította. 

        

 

[3]                   A kérelmezett választási iroda vezetője a Ve. 236. § (4) bekezdése alapján eljárva 

a fellebbezésnek nem adott helyt, azt elbírálásra felterjesztette a bíróságra. Kérte annak 

elutasítását, figyelemmel arra, hogy a kérelem elkésetten, az átjelentkezésre nyitva álló határidő 

lejártát követően került előterjesztésre. 

        

 

[4]                   A fellebbezés nem alapos. 

        

 

[5]                   A Ve. 102. § (4) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság tagját és 

jegyzőkönyvvezetőjét kérelmére a helyi választási iroda annak a szavazókörnek a 

névjegyzékébe teszi át, amely szavazatszámláló bizottságának munkájában a szavazás napján 

részt vesz, feltéve, hogy az ugyanazon választókerületbe tartozik, mint a választópolgár lakcíme 

szerinti szavazókör. 

        

 

[6]                   A Ve. 250. § (1) bekezdése értelmében az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a 

lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a 

szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől 

eltérő szavazókör területén tartózkodik. A (2) bekezdés szerint az átjelentkezésre irányuló 

kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon kell megérkeznie a helyi 

választási irodához. 

        

 

[7]                   A fenti jogszabályi rendelkezések alapján megállapítható, hogy a 

szavazatszámláló bizottság tagja csak az ugyanazon választókerületbe tartozó szavazókörök 

közötti kérheti áthelyezését, annak érdekében, hogy abban a szavazókörben szavazhasson, ahol 

tagja a szavazatszámláló bizottságnak. Amennyiben a Ve. 102. § (4) bekezdése szerinti ezen 

feltétel nem teljesül, úgy a kérelmet csak átjelentkezési kérelemnek lehet tekinteni, amely 

vonatkozásában alkalmazni kell a Ve. 250. §-ában foglaltakat, így a (2) bekezdés azon szabályát 

is, mely szerint a kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon kell 

megérkeznie a helyi választási irodához. 

        

 

[8]                   A bíróság megállapította, hogy a kérelmező szavazatszámláló bizottsági tagként 

más szavazókörbe történő áthelyezési kérelmét – melyet tartalma alapján átjelentkezési 

kérelemnek is tekinteni kellett – a szavazást megelőző hatodik napon, azaz az átjelentkezési 

kérelmek előterjesztésére nyitva álló határidő leteltét követően nyújtotta be a kérelmezetthez. 
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Erre a kérelmezőnek a Ve. 250. § (2) bekezdése és a 10. § (3) bekezdése alapján jogszerűen 

2022. március 25. napjának 16 órájáig lett volna lehetősége. 

        

 

[9]                   Mindezekre figyelemmel a bíróság azzal egészíti ki a kérelmezett határozatának 

indokolását, hogy a kérelem teljesítését önmagában nem az zárta ki, hogy a kérelmező olyan 

szavazókörbe kérte áthelyezését, amely más választókerületbe tartozik, hanem mert a más 

választókerületbe tartozó szavazókörbe történő átjelentkezési kérelmét elkésetten terjesztette 

elő. Határidőben, azaz legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon előterjesztett 

kérelemre nem lett volna akadálya kérelem pozitív elbírálásának. 

        

 

[10]               A kérelmező fellebbezése a fentiekre tekintettel megalapozatlan, ezért azt a 

bíróság a Ve. 236. § (6) bekezdése alapján elutasította. 

        

 

[11]               A jogorvoslati eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) 

bekezdés h) pontja alapján illetékmentes. 

        

 

[12]               A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Ve. 236. § (5)-(6) bekezdése nem 

biztosítja. 

        

 

Budapest, 2022. április 1. 

        

 

dr. Króneisz Gábor sk. 

bíró  


