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                                                          VÉGZÉS 
 
 
 
 
A kérelmezőnek a Budapest főváros 07. választókerületi választási iroda vezetőjének 
110526 számú határozatával szemben a kérelmező által benyújtott fellebbezésnek helyt 
ad és elrendeli a kérelmező választópolgár (kérelmező személyi adatai) törlését a lakcíme 
szerinti szavazókör névjegyzékből, egyidejűleg elrendeli felvételét a Tököl város kijelölt 
szavazókörének névjegyzékébe. 
 
A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. 
 
 
 
                                                     INDOKOLÁS 
 
 
 
A választópolgár a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 250.§-a 
alapján átjelentkezési kérelmet terjesztett elő a lakcíme szerinti Budapest főváros 07. 
választókerületi választási iroda vezetőjénél, kérve, hogy ne a  választókerületi 
szavazókörben hanem Tököl város választókerületi szavazókörében szavazhasson a 
2014. 04. 06-ai országgyűlési képviselőválasztáson. 
 
A választási iroda vezetője a 2014. 04. 04-én kelt 110526 határozatával a kérelmet 
elutasította, mert a kérelemben és a szavazóköri névjegyzéken szereplő személyes 
adatok eltérőek voltak. 
 
A választópolgár fellebbezésében személyes adatait pontosította. 
 
A Ve. 250. § az alábbiak szerint rendelkezik:     (1) bekezdése szerint 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. (2) 
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a 
szavazást megelőző második napon kell megérkeznie a helyi választási irodához. (3) Az 
átjelentkezésre irányuló kérelemnek a 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatokon túl 
tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni 
kíván.(4) A helyi választási iroda a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakcíme szerinti 
szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a (3) bekezdés szerint megjelölt település 
78. § szerint kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, egy szavazókörös településen a 
szavazókör névjegyzékébe. Az átjelentkező választópolgár a szavazást megelőző  
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második napon 16 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. A 
kérelemnek tartalmaznia kell a 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatokat. 
 
A Ve 236. § az alábbiak szerint rendelkezik:  (1) 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 választási iroda vezetője az átjelentkezési kérelmet formai okokból elutasította, de mivel 
a választópolgár fellebbezésében a hiányokat pótolta, adatait pontosította  ezért a bíróság 
a Ve. 250. § (4) bekezdése és a Ve. 236. § (4) bekezdése alapján rendelkezett. 
 
Budapest, 2014. 04. 05. 
 
 
                                                                           dr. Sulai Tibor  
                                                                                  bíró 
 
A kiadmány hiteléül: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


