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kérelmezőnek, 
Budapest  Főváros  III.  Kerületi  Helyi  Választási  Iroda  (1033  Budapest,  Fő  tér  3.)
kérelmezettel szemben az Európai Parlament tagjainak 2014-es választására vonatkozóan
benyújtott átjelentkezés módosítása iránti kérelem elutasítása  tárgyában kezdeményezett
fellebbezési eljárásban – tárgyaláson kívül - a bíróság meghozta a következő 

Végzést:

A bíróság a kérelmező fellebbezését elutasítja. 

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

Indokolás:

Kérelmező 2014. május 7. napján a  www.magyarorszag.hu honlapon keresztül a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (Vet.) 250. § (5) bek.  alapján alapján átjelentkezés
módosítása iránti kérelmet terjesztett elő, melyben tévesen születési helyeként a Budapest VI.
kerületét jelölte meg, a nyilvántartásban szereplő VII. kerület helyett.  

A  kérelmezett  III/8986-2/2014.  szám  alatti  határozatával  elutasította  az  átjelentkezés
módosítására iránti  kérelmet  azzal  az indokkal,  hogy a kérelemben szereplő születési  hely
adata  nem  egyezik  meg  a  polgárok  személyi  és  lakcím  adatait  tartalmazó  nyilvántartási
adatával.  
 
A  kérelmező  2014.  május  13-án  terjesztett  elő  fellebbezést  a  határozattal  szemben.
Fellebbezésében a kérelmező maga is akként nyilatkozott, hogy a születési hely adatát tévesen
adta meg, mivel VI. kerületet írt VII. kerület helyett.

A  kérelmezett  vezetője  a  fellebbezésnek  nem  adott  helyt,  azt  elbírálásra  a  bíróságra
terjesztette fel a Vet. 236. § (4) bek. alapján. 

A fellebbezés alaptalan a következők szerint: 

A Vet 250. §  (5) bek. szerint 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.
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A Vet. 92. § (1) bek. ac.) pontja jelöli a születési helyet. 

A Vet. 93. § (1) bek. alapján 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  Vet.  236.  §  (5)  bekezdésében  előírt  határidőn  belül  lefolytatott  vizsgálata
eredményeként a Vet. 236. § (6) bek. alapján a rendelkező részben írtak szerint határozott,
mivel megállapítható, hogy a kérelmezett a jogszabályi előírásoknak megfelelően tagadta meg
a kérelem teljesítését. 

A  kérelmezett  maga  is  elismerte,  hogy a  kérelmét  pontatlanul  a  valós  adatokhoz  képest
hibásan terjesztette elő.   

A kérelmező számára az átjelentkezés, illetve annak módosítása továbbra is biztosított, mivel
ismételt kérelmet továbbra is előterjeszthet a fellebbezés elutasítására tekintet nélkül.

Az eljárás az Itv. 57.  (1) bek. h.) pontja alapján illetékmentes.

Budapest, 2014. május 15. napján 
dr. Domján Béla sk.

bíró

A kiadmány hiteléül:

Biró Vivien Melinda
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