
55.Pk.502.533/2019/2. 1 

Debreceni Járásbíróság 

55.Pk.502.533/2019/2. 

 

 

A ... Járásbíróság a személyesen eljárt kérelmezőnek a ... Helyi Választási Iroda kérelmezett 

ellen névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásában meghozta a következő 

 

v é g z é s t : 

 

A bíróság a kérelmezőnek a ... Helyi Választási Iroda ... számú határozata ellen előterjesztett 

fellebbezését elutasítja. 

 

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. 

 

I n d o k o l á s: 

 

A kérelmező 2019. október 5. napján átjelentkezési kérelmet nyújtott be a ... Helyi Választási 

Irodához, melyben megjelölte, hogy a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati 

választás (a továbbiakban: választás) alkalmával aktív választójogát B. település ...-ben kívánja 

gyakorolni. Az erre rendszeresített nyomtatványt a kérelmező nem helyesen töltötte ki, ugyanis 

születési helyként B. várost tüntette fel. Erre figyelemmel a kérelmezett a ... számú 

határozatában a kérelem elutasításáról rendelkezett. 

 

A kérelmező a határozat ellen fellebbezést terjesztett elő, melyben előadta, hogy a születési 

helye: D. település II. A fellebbezésnek a helyi választási iroda vezetője nem adott helyt, ezért 

a fellebbezést felterjesztette a járásbírósághoz. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 307/A. §-ának (1) bekezdésében 

írtak 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. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a 

választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon kell 

megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a 92. § (1) 

vagy (3) bekezdésében foglalt adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási 

helyének címét. 

 

A Ve. 92. §-a (1) bekezdésének c) pontja rögzíti azt, hogy a központi névjegyzékkel kapcsolatos 

kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár születési helyét. 

 

A Ve. 307/B. §-ának (1) bekezdése szerint 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. 93. §-ának (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási iroda a névjegyzékkel kapcsolatos 

kérelemnek csak abban az esetben adhat helyt, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő 

adatai megegyeznek a központi névjegyzék, vagy a névjegyzékbe vétel iránti kérelem esetében 

a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adataival. 

 

A Ve. 236. §-ának (1) bekezdése szerint a névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezést a 

megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell benyújtani. 
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Ugyanezen szakasz (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. 

 

Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék módosítását, ellenkező 

esetben a fellebbezést elutasítja [Ve. 236. §-ának (6) bekezdése]. 

 

A csatolt okiratok alapján megállapítható, hogy az átjelentkezési kérelem tartalma – a születési 

helye tekintetében – eltért a központi névjegyzék (illetve a polgárok személyi és lakcím adatait 

tartalmazó nyilvántartás) adaitól. Tekintettel arra, hogy a kérelmező kérelmét nem az erre 

irányadó jogszabályi rendelkezések szerint terjesztette elő, ezért a kérelmezett helytállóan 

rendelkezett a kérelem elutasításáról. Következésképp a bíróság az alaptalan fellebbezést a Ve. 

236.§ (6) bekezdésének második fordulata alapján elutasította. 

 

..., 2019. október 11. 

 

                              ... sk. 

                    bíró 

 

 

 


