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A bíróság -kérelmező neve- kérelmezőnek    -    Helyi Választási Iroda –címe- 

kérelmezett ellen átjelentkezés iránti kérelem ügyében meghozta a következő 

 

v é g z é s t : 

 

 

A bíróság a kérelmező fellebbezését elutasítja. 

 

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 

 

I n d o k o l á s : 

 

A kérelmező 2008. november 3-a óta –kérelmező állandó lakcíme- alatti állandó 

bejelentett lakcímmel rendelkezik. 

2008. november 20-án tartózkodási helyéül a –kérelmező korábbi tartózkodási 

helyének címe- ingatlant kérte bejegyezni. 

A fenti tartózkodási helyről 2013. november 20-án kijelentkezett (státusza:  

„megújítás hiányában érvényes lakcíme megszűnt”). 

 

A kérelmező 2014. július 28-án a –kérelmező jelenlegi tartózkodási helyének 

címe- alá – új tartózkodási helyre – jelentkezett be, amely jelenleg is fennáll. 

 

A kérelmező 2014. szeptember 25-én átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújtott 

be a Helyi Választási Irodához, -címe-, hogy tartózkodási helyén szavazhasson. 

 

A Helyi Választási Iroda, -címe- 2014. szeptember 26-án 1,,,-../2014. számú 

határozatával a kérelmező átjelentkezési kérelmét elutasította arra hivatkozva, 

hogy az önkormányzati választások kitűzése dátumát megelőző 30 nap után 

létesített tartózkodási helyet és ezért nem jelentkezhet át. 

 

A határozat ellen a kérelmező fellebbezést nyújtott be. 

 

A fellebbezés megalapozatlan. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 307/A. § (1) bekezdése 

szerint, az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választó polgár nyújthatja be, 

akinek a választás kitűzését megelőzően legalább 30 nappal létesített 
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tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. 

 

A (2) bekezdés alapján, az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás 

kitűzését követően legkésőbb a szavazást megelőző második napon kell 

megérkeznie a helyi választási irodához. 

 

A Köztársasági Elnök a szavazás napját - a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választására - 2014. október 12-re tűzte ki, 2014. július 

23-án. 

A választási hirdetmény a következőket tartalmazza: 

 az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített és 

tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, 

átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat, 

 átjelentkezésre irányuló kérelmet 2014. október 10-én 16 óráig lehet 

benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve 

személyesen a helyi választási irodában. 

 

Figyelemmel arra, hogy a kérelmező jelenlegi tartózkodási helyére 2014. július 

28-án jelentkezett be, megállapítható, hogy elmulasztotta a 2014. június 23-i 

határidőt, ezért a Helyi Választási Iroda, -címe- jogszerűen utasította el 

átjelentkezés iránti kérelmét. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 236. § (6) bekezdése 

értelmében, a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék 

módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja. 

 

A 238. §. alapján a bíróság határozatát a megtámadott határozatot hozó 

választási iroda vezetőjével is közölni kell. 

 

A fentiek alapján a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, 

elutasítva a kérelmező fellebbezését, mellőzve a névjegyzék módosítását azzal, 

hogy a végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

 

Fonyód, 2014. október 1.  

    

   

            Dr. Tóth-Herpai Balázsné dr. s.k. 
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