
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 

17.Pk.50.123/2019/2. 

 

 Kérelmezőnek a …. Helyi Választási Iroda 2019. május 23. napján kelt ... kérelem-azonosító 

számú határozata ellen 2019. május 24. napján benyújtott fellebbezése tárgyában a bíróság 

meghozta a következő 

v é g z é s t 

A bíróság a fellebbezést elutasítja. 

 Az eljárás illetékmentes.  

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincsen.  

I n d o k o l á s 

A kérelmező Ügyfélkapun keresztül 2019. május 22. napján 23:19:17 órakor átjelentkezési 

kérelem visszavonására irányuló kérelmet terjesztett elő. A helyi választási iroda 2019. május 

23. napján kelt ... kérelem-azonosító számú határozatával a kérelmező átjelentkezés iránti 

kérelmét elutasította.  

Döntését azzal indokolta, hogy a kérelmező a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény ( Ve.) 250. §. (5) bekezdése alapján átjelentkezésének visszavonására irányuló 

kérelmet nyújtott be. Megállapította, hogy ezen kérelem a Ve.-ben foglaltaknak nem felel 

meg, tekintettel arra, hogy a kérelmező egy nem létező átjelentkezést kívánt törölni. 

Tájékoztatta továbbá a kérelmezőt arról is, hogy az elutasítási ok szerinti hibákat kijavítva 

ismételten benyújthatja az átjelentkezés iránti kérelmét. 

 A kérelmező 2019. május 24. napján 15,50 órakor a határozattal szemben fellebbezést 

terjesztett elő. Ebben arra hivatkozott, hogy az Ügyfélkapun keresztül átjelentkezési kérelmet 

kívánt előterjeszteni. A rendszer azonban nem engedte továbblépni, így hibásan – félig és 

rosszul kitöltve – tudta csak továbbítani a kérelmet. 

A Helyi Választási Iroda a fellebbezésnek helyt nem adott, azt 2019. május 24. napján a 

bírósághoz terjesztette fel.  

A fellebbezés nem alapos.  

A felterjesztett iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező választópolgár 2019. május 

22. napján 23:19:17 órakor az Ügyfélkapun keresztül átjelentkezési kérelem visszavonása 

iránti kérelmet nyújtott be. Ezen kérelem … azonosító számon került rögzítésre. A kérelmező 

a fellebbezésében hivatkozottakkal szemben egyéb átjelentkezéssel kapcsolatos kérelmet nem 

terjesztett elő.  

A Ve.250. §. (2) bekezdése szerint az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás 

kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon kell megérkeznie a helyi 

választási irodához.  
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A Ve. 250. §. (5) bekezdése szerint az átjelentkező választópolgár 2 a) a (2) bekezdés szerinti 

határidőben módosíthatja vagy - levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli 

elektronikus benyújtás esetén - visszavonhatja, b) a szavazást megelőző második napig - 

személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – 

visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.  

Ezen jogszabályi rendelkezésre tekintettel a kérelmező 2019. május 22. napján 16,00 óráig 

terjeszthette volna elő átjelentkezési kérelmét. Mivel ezen időpontig a kérelmező ilyen 

tartalmú kérelmet elő nem terjesztett, 2019. május 22. napján 23:19:17 órakor benyújtott 

ismételt kérelmében azt vissza sem vonhatta. 

Erre tekintettel a helyi választási iroda a kérelmet megalapozottan utasította el.  

A kérelmező fellebbezésében erre figyelemmel elkésetten és alaptalanul kérte átjelentkezését. 

A bíróság etekintetben rámutat arra, hogy a helyi választási iroda fellebbezéssel támadott 

határozata utolsó előtti bekezdésében foglalt tájékoztatása pontatlan, mivel a Ve. 250. §. (2) 

bekezdése alapján az átjelentkezési kérelmet elutasító 2019. május 23. napján kelt határozat 

meghozatalát követően már nem volt ismételten előterjeszthető a kérelem figyelemmel arra, 

hogy annak benyújtására meghatározott határidő 2019. május 22. napján 16,00 órakor lejárt.  

 

Minderre tekintettel a bíróság a fellebbezést a Ve. 236. §. (6) bekezdése alapján elutasította. 

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény ( Itv. ) 57. §. (1) bekezdés h., pontja 

alapján illetékmentes. 

Budapest, 2019. május 24.  

dr. Czirják Zsuzsanna sk.  

 bíró 


