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kérelmezőnek a Budapest Főváros II. Kerületi Helyi Választási Iroda (1024 Budapest, Mechwart 

liget 1.) kérelmezettel szemben a 2018. április 08. napjára kitűzött országgyűlési képviselők 

választására vonatkozóan benyújtott (), átjelentkezés tárgyában a Budapest II. Kerületi Helyi 

Választási Iroda 2018. április 06. napján kelt számú határozat kapcsán a kérelmező fellebbezése 

nyomán a bíróság a mai napon tárgyaláson kívül meghozta az alábbi 

 

 Végzést:  

 

A bíróság a kérelmező fellebbezését elutasítja. 

 A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

Indokolás: 

 

 A kérelmező a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 103. § alapján Budakeszi, 

tartózkodási helyére mozgóurna iránti kérelmet terjesztett elő mivel hozzátartozói ott ápolják. A 

Budapesti II. kerületi Helyi Választási Iroda a 2018. február 18. napján kelt számú határozatával 

helyt adott a kérelmező kérelmének. 

Ezt követően a kérelmező kórházba került a Sebészeti Klinikára (). Erre figyelemmel a kérelmező 

ismételten átjelentkezési kérelmet terjesztett elő. A Budapesti II. Kerületi Helyi Választási Iroda a 

2018. április 06. napján kelt, számú határozatával elutasította a kérelmező ismételt átjelentkezési 

kérelmét. 

 

A kérelmező fellebbezése alaptalan. 

 

A bíróság megállapította, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(továbbiakban: Ve.) 250. § (1) bekezdése alapján 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 Ve. 250. § (2) bekezdése szerint az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését 

követően, legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell megérkeznie a helyi választási 

irodához. 

 

A Ve. 250. § (3) bekezdése alapján 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. 

 

A Ve 250. § (4) bekezdése szerint 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.  

 

A Ve. 250. § (5) bekezdése alapján az átjelentkező választópolgár a szavazást megelőző második 

napon 16 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.  

A kérelemnek tartalmaznia kell a 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatokat. A fenti 

törvényhely alapján a kérelmezőnek először vissza kellett volna vonnia a mozgóurnára, majd a 

Budakeszire történő átjelentkezési kérelmét, majd át kellett volna jelentkeznie a Budapest II. 

kerületi névjegyzékbe, majd ismételt mozgóurnát kellett volna igényelnie. A fenti indokok alapján a 
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Budapest II. Kerületi helyi választási iroda a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő határozatot 

hozott, amikor a kérelmező ismételt átjelentkezési kérelmét elutasította. A jelen végzés ellen további 

jogorvoslatnak a Ve. 236. § (6) bekezdés alapján nincs helye. 

 

Budapest, 2018. április 6. 
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