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V É G Z É S

Kérelmező  neve  –  Helyi  Választási  Iroda kérelmezett  ellen  választási  névjegyzékkel
kapcsolatos igény tárgyában indult nemperes ügyben a bíróság a kérelmezőnek a kérelmezett
XXIII-4120-4/2018 számú határozata ellen benyújtott fellebbezést elutasítja. 

A végzés ellen nincsen helye fellebbezésnek.

I N D O K O L Á S

A kérelmezett  2018. március 31. napján kelt  határozatával a kérelmező átjelentkezés iránti
kérelmét  elutasította.  A  határozat  indokolásában  rögzítette,  hogy  a  kérelmező  SZSZB
(Szavazatszámláló Bizottság) áthelyezettként szerepel a névjegyzéken, előbb ezt a kérését a
kérelmezőnek töröltetnie kell.
A kérelmező a határozat ellen fellebbezéssel élt arra hivatkozással, hogy nem tud intézkedni
személyesen, mivel kórházban van combnyaktöréssel és előadta, hogy azért kérte áthelyezését
a  XI.  kerületbe,  mert  be  volt  osztva  a  Szavazatszámláló  Bizottságba,  de  ott  nem  tud
megjelenni. Szeretett volna abban a helyiségben szavazni ahová be volt osztva, ez meghiúsult.
A  kérelmezett  választás  iroda  XXIII-4120-4/2018  számú  határozatában  a  kérelmező
fellebbezésének nem adott helyt. Erre tekintettel a Kerületi Bíróságnak törvényes határidőn
belül az iratokat és a fellebbezést megküldte. 
Határozatát  a  2013.  év  XXXVI. törvény 102.  és  250.  §-ára alapította.  Rögzítette,  hogy a
választási eljárás két külön álló jogintézményként szabályozza a szavazatszámláló bizottsági
tagi áthelyezést és az átjelentkezést. Áthelyezési kérelmet a szavazatszámláló bizottsági tagok,
illetve  a  jegyzőkönyvvezetők  nyújthatnak  be,  míg  átjelentkezési  kérelemmel  a  szavazás
napján  Magyarország  területén,  de  a  magyarországi  lakcím  szerinti  szavazókörtől  eltérő
szavazókör területén tartózkodó választópolgár élhet. A két kérelem egyidejű intézésére nincs
lehetőség.  A kérelmezett  nem kérheti  közvetlenül  másik  magyarországi  településre történő
átjelentkezését, hanem előbb a bizottsági áthelyezést meg kell szüntetnie kérelemmel, majd
ezt követően jelentkezhet át másik település kerület névjegyzékébe. Mivel a kérelmező nem
szüntette meg bizottsági tagsága miatt  kért áthelyezését, hanem egyből átjelentkezni kívánt
Budapest XII. kerületére, így a közvetlen átjelentkezésre nincs lehetőség. 

A fellebbezés nem megalapozott. 
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A 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 102. § (4) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság
tagját és jegyzőkönyvvezetőjét  kérelmére a helyi választási  iroda annak a szavazókörnek a
névjegyzékébe teszi át, amely szavazatszámláló bizottságának munkájában a szavazás napján
részt  vesz,  feltéve,  hogy az  ugyanazon  választókerületbe  tartozik,  mint  a  választópolgár
lakcíme szerinti szavazókör. 

A 78. § alapján a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda
vezetője  kijelöli  azt  a  szavazókört,  ahol  a  települési  szintű  lakóhellyel  rendelkező
választópolgárok szavazhatnak.

A 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 fentiek alapján megállapítható, hogy az átjelentkezésre irányuló kérelmet a lakcím szerinti
szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be. A kérelmező azonban nem a
lakcím szerinti  szavazóköri névjegyzékben szerepel, tekintettel  arra, hogy előzetesen 2018.
március 7. napján kérelmezte,  hogy szavazóbizottságban ellátott  feladatai  miatt  a Budapest
XI. Kerület 102-es  szavazókör névjegyzékébe helyezzék át. A kérelemnek a helyi választási
iroda 2018. március 7-én helyt adott és a kérelmezőt a Budapest XI. kerület 102 szavazókör
névjegyzékébe  helyezte  át,  tehát,  a  kérelmező  jelenleg  nem  a  lakcíme  szerinti  szavazó
névjegyzékében szerepel, és ily módon nem terjeszthet elő kérelmet a törvény 102. §-a alapján
az átjelentkezésére.

A fentiekre tekintettel a kérelmezett határozat a választási törvényben foglaltaknak megfelel,
és a kérelem elutasítása alapos. Mindezek alapján a bíróság a fellebbezést a Ve. 236-238. §-a
szerinti nemperes bírói eljárásban elutasította. 

A  bíróság  tájékoztatja  a  kérelmezőt,  hogy  az  áthelyezési  kérelmét  visszavonhatja
meghatalmazott útján, és ezt követően kérheti átjelentkezését Budapest XII. kerületébe, majd
az átjelentkezésre kijelölt szavazókörből mozgó urnát kérhet a szavazás napján 15.00 óráig. 

Budapest, 2018. április 6.
  dr. Oláh Éva Rita s. k.

     bíró
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