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VÉGZÉS

............. kérelmezőnek a ….......................................................Országgyűlési Egyéni
Választókerületi
Választási Iroda …............................... számú határozata ellen
előterjesztett fellebbezését a bíróság
elutasítja.

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

Indokolás:

….................... kérelmező a választási eljárásról szóló törvény 307/A. § szerinti kérelmet
terjesztett elő, átjelentkezéssel történő szavazáshoz a tartózkodási helye szerint illetékes
Budapest 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodánál.
A kérelmet a Választási Iroda a ….......................... számú, …................................ napján kelt
határozatával elutasította, arra hivatkozással, hogy a kérelmező a központi névjegyzékben
nem szerepel.
A határozatot a Választási Iroda ….......................... napján megküldte a kérelmezőnek, aki
törvényes határidőben fellebbezést terjesztett elő, melyben előadta, hogy magyar állampolgár,
aki magyarországi elérhetőséggel rendelkezik, ezért kéri a tartózkodási helye szerint illetékes
választási irodát, hogy tegye lehetővé, hogy a ….......................... Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetben szavazzon.
A fellebbezés nem alapos.
A választási eljárásról 2013. évi XXXVI. törvény 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.
(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.
(5) Az átjelentkező választópolgár a szavazást megelőző második napon 16 óráig
módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. A kérelemnek tartalmaznia kell a
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92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatokat.
Átjelentkezésre irányuló kérelmet tehát a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben
szereplő választópolgár nyújthat be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a
magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik. Nem
nyújthat be tehát átjelentkezésre irányuló kérelmet az, aki a lakcíme szerinti szavazóköri
névjegyzékben nem szerepel.
A kérelmező a központi nyilvántartás adatai szerint a központi névjegyzékben nem szerepel,
és ez a központi névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelem előterjesztésével már nem is
pótolható, mivel a 84. § (1) bekezdése értelmében az adott választást megelőző tizenötödik
napig lehet ilyen kérelmet előterjeszteni, ez a határidő pedig már letelt.
Mivel a névjegyzékben a kérelmező nem szerepel, az átjelentkezési kérelem előterjesztésének
nem volt helye és az nem is lett volna teljesíthető, így a választási iroda határozata a
jogszabályoknak megfelelt, ezért a bíróság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 236. (6) alapján a fellebbezést elutasította.
A Ve. szerint az eljárás kétfokú, így a jogorvoslat lehetőségét a törvény kizárja.
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