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A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 

 kérelmezőnek a  Budapest Főváros Kerület  Helyi Választási Iroda 2018. április 6-án kelt .../2018.
számú határozata ellen benyújtott fellebbezése alapján meghozta a következő

végzést

A bíróság elutasítja a fellebbezést.

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

Indokolás

A kérelmező 2018.  április  6-án átjelentkezés  iránti  kérelmet  (kérelem azonosító  )  nyújtott  be a
Budapest Főváros Kerület Helyi Választási Irodához (a továbbiakban HVI). Kérelmében születési
helyeként Gy-t jelölte meg. Mivel a kérelmében szereplő adatok nem egyeztek meg a születési hely
tekintetében a központi névjegyzék adataival - amelyben születési helyként A van nyilvántartva -,
ezért a HVI a 2018. április 6-án kelt .../2018. számú határozatával elutasította az átjelentkezés iránti
kérelmet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 250. és 110-
114.§-aira figyelemmel.

A kérelmező fellebbezést nyújtott be a határozat ellen. Fellebbezésében előadta, hogy valószínűleg
Gy-t írta be születési helyeként A helyett, mert nem figyelt, de megerősítette, hogy A-n született.

A HVI  nem adott  helyt  a  fellebbezésnek,  ezért  a  Ve.  236.§  (4)  bekezdése  alapján  szám alatt
felterjesztette az iratokat a jelen bíróságra.

A fellebbezés nem alapos.

A Ve.  250.  §  (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.

A Ve.  92.  §  (1)  bekezdés  ac/  pontja  szerint  a  központi  névjegyzékkel  kapcsolatos  kérelemnek
tartalmaznia kell
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a) a választópolgár születési helyét.

A Ve. 93. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek csak
abban az esetben adhat helyt, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai megegyeznek a
polgárok személyi  és  lakcím adatait  tartalmazó  nyilvántartás,  illetve a  magyar  állampolgárságát
igazoló okirata nyilvántartásának adataival.

A bíróság a fellebbezés elbírálása során leellenőrizte, hogy a kérelmező születési helye a polgárok
személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás szerint A, mint ahogy ezt utóbb a kérelmező is
megerősítette. A kérelem tehát nem felelt meg a Ve. 93.§ (1) bekezdéseben írt feltételeknek, ezért a
HVI kérelmet elutasító határozata megfelelt a Ve. szabályainak.

A Ve. 236.§ (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. Az (5) bekezdés szerint 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. A (6) bekezdés szerint ha a bíróság
a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést
elutasítja.

Tekintettel arra, hogy a HVI döntése az előbb írtak szerint megfelelt a Ve. szabályainak, ezért a
bíróság ... fellebbezését elutasította.

Az  eljárás  az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  tv.57.§  (1)  bekezdés  h./  pontja  alapján
illetékmentes.

Budapest, 2018. április 7.

Dr. Filipp Mónika  sk.
bíró


