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NEM HITELES MÁSOLAT!

Végzés

A …  kérelmezőnek  a  Budapesti  III.  Kerületi  Helyi  Választási  Iroda  III.16060-4/2014.  számú 
határozata elleni fellebbezését elutasítja. 

A végzéssel szemben további jogorvoslatnak nincs helye. 

I n d o k o l á s :

… kérelmező  2014.  október  6.  napján  a  Budapest  Főváros  III.  Kerületi  Helyi  Választási  Iroda 
vezetőjéhez az ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelmében átjelentkezését kérte az általa megadott 
... szám alatti tartózkodási helyre. A Budapest Főváros III. Kerületi Helyi Választási Iroda vezetője 
által hozott III.16060-2/2014. számú, 2014. október 7-én kelt határozatával a kérelmező kérelmét 
elutasította.  A Budapesti  III.  Kerületi  Helyi Választási  Iroda elutasító  határozatát  arra alapította, 
hogy a kérelmezőnek a központi névjegyzékben a ... szám alatti címen nincs érvényes tartózkodási 
helye.

...  kérelmező a határozat ellen 2014. október 7.  napján a törvényes határidőn belül  fellebbezést 
nyújtott be.

A fellebbezés a bíróság álláspontja szerint az alábbiak miatt nem alapos:

A  bíróságnak  a  Közigazgatási  és  Elektronikus  Közszolgáltatások  Központi  Hivatala  által 
rendelkezésére  álló  központi  személyi  adat-  és  lakcímnyilvántartásban  tárolt  adatokból 
egyértelműen kitűnik,  hogy a  kérelmező érvényes  lakóhelye  ...  napjától  a  ...  szám alatt  van.  A 
központi  személyi  adat  és  lakcímnyilvántartásban  2014.  október  8.  napján  rendelkezésre  álló 
adatokból  egyértelműen  kitűnik,  hogy  a  kérelmezőnek  állandó  lakóhelyén  kívül  a 
lakcímnyilvántartásba sem tartózkodási helye, sem külföldi címe nincs bejegyezve.

A Választási eljárásról szóló többször módosított 2013. évi XXXVI. törvény 307/A. § (1) bekezdése 
értelmében az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek a választás 
kitűzését megelőzően legalább 30 nappal létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább a 
szavazás napjáig tart.

A központi személyi adat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokból egyértelműen kitűnik, hogy a 
kérelmező  által  megjelölt  cím  tartózkodási  helyként  a  nyilvántartásban  nem  szerepel,  ezért  a 
kérelmező  a  lakóhelye  szerinti  szavazó  körből  más  szavazókörbe  történő  átjelentkezés  iránti 
kérelem benyújtására a törvényi feltételek hiányában nem jogosult, fellebbezése tehát nem alapos.

A bíróság jelen határozatát a kérelmezővel és a választási iroda vezetőjével elektronikus úton közli. 

Budapest, 2014. október 8.

        dr. Vezér Ágnes
                                                                                                                   bíró


