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A Siófoki Járásbíróság kérelmezőnek választási névjegyzékkel kapcsolatos kifogás tárgyú 

peren kívüli ügyében meghozta az alábbi 

 

      végzést:  

 

A bíróság a kérelmező fellebbezését elutasítja.  

 

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.  

 

Indokolás: 

 

Kérelmező bejelentett lakóhelyének címe 2008. december 19. napjától érvényes lakcímként 

X. Ugyanakkor 2014. március 5. napjától 2019. március 5. napjáig érvényes tartózkodási 

helye Y. szám volt.  

 

2019. szeptember 26. napjától ismételten érvényes lakcímként a tartózkodási helye Y. szám 

alatti cím.  

 

A Siófoki Helyi Választási Iroda a 2019. szeptember 26. napján kelt határozatával a 

kérelmezőnek a 2019. október 13. napjára kitűzött önkormányzati képviselők választására 

vonatkozóan benyújtott, átjelentkezés iránti kérelmét elutasította, arra való hivatkozással, 

hogy csak érvényes lakó-és tartózkodási hely esetén lehet a tartózkodási helyre átjelentkezni.  

 

A kérelmező 2019. szeptember 26. napján 15 óra 37 perckor elküldött elektronikus levélben 

fellebbezést jelentett be a döntéssel szemben azzal, hogy még aznap érvényesíttette a lejárt 

régi lakcímkártyáját és megküldte a lakcímkártya másolatát. A lakcímkártya szerint 2019. 

szeptember 26. napján történt bejelentéssel 2024. szeptember 26. napján lejáró érvényességgel 

tartózkodási helyként ismételten bejelentette a korábbi b-i tartózkodási helyének címét. 

Ugyanaznap 22 óra 21 perckor a fellebbezését annyiban kiegészítette, hogy a tartózkodási 

helyre  nem a választás miatt jelentkezett be, a lejárt lakcímkártyáját újította meg, megküldte 

a régi lakcímkártyájának a másolatát is, amelyen 2019. március 5. napja szerepelt mint 

érvényességi idő a b-i tartózkodási helyéhez.  

 

A siófoki Helyi Választási Iroda Vezetője 2019. szeptember 27. napján felterjesztette az 

iratokat a Siófoki Járásbíróságra azzal, hogy a fellebbezésnek nem adott helyt, mert a 

Ve.307/A. § (1) bekezdése szerint az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár 

nyújthat be, aki a választás kitűzését megelőző 30. napon (azaz 2019. június 26. napján) és az 

átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett és 

a tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. A központi névjegyzék 

adatai szerint azonban kérelmező 2019. június 26. napján nem rendelkezett tartózkodási 

hellyel.  

 

A fellebbezés alaptalan.  

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 236. § (4)  

bekezdése alapján, ha a Helyi Választási Iroda vezetője a fellebbezésnek nem ad helyt, a 

fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti a 
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járásbírósághoz. Az (5) bekezdés alapján a bíróság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését 

követő 15. napon,  a választás kitűzését követően meghozott döntés esetén a beérkezését 

követő 3 napon belül, de legkésőbb a szavazást megelőző napon dönt. A bírósági eljárásban 

az ügyvédi képviselet nem kötelező. A bíróság egyes bíróként jár el. A (6) bekezdés szerint, 

ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék módosítását, ellenkező 

esetben a fellebbezést elutasítja.  

 

A Ve.237. §-a szerint a fellebbezést el kell utasítani, ha azt a fellebbezés benyújtója a 

polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, személyazonosságot igazoló 

hatósági igazolvány nyilvántartása, vagy a választójoggal nem rendelkező polgárok 

nyilvántartása adataival ellentétes tényekre alapozza. 

 

A Ve.307/A. § (1) bekezdése alapján az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár 

nyújthatja be, aki a választás kitűzését megelőző 30. napon és az átjelentkezésre irányuló 

kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének 

érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.  

 

A Ve.307/A. § helyes értelmezése szerint tehát a kérelmezőnek ugyanazon érvényes 

tartózkodási hellyel kell rendelkezzen a választás kitűzését megelőző 30. napon és a kérelem 

elbírálásakor, oly módon, hogy a tartózkodási hely még a szavazás napján is érvényes legyen.  

 

A kérelmező a fellebbezésében és annak kiegészítésében arra hivatkozik, hogy nem létesített 

új tartózkodási helyet, csupán a lejárt lakcímkártyáját újította meg, a tartózkodási helyre nem 

a választás miatt jelentkezett be.  

 

Azonban a bíróság  a központi lakcímnyilvántartás adataiból a kérelmező által csatolt 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatokkal egyezően arra a következtetésre jutott, 

hogy a kérelmező b-i tartózkodási helye megújítás hiányában megszűnt 2019. március 5. 

napján, ismételten csak 2019. szeptember 26. napján került bejelentésre érvényesen. A 

kérelmező tehát 2019. március 6. napjától 2019. szeptember 25. napjáig egyáltalán nem 

rendelkezett a Ve. 307/A. § (1) bekezdése szempontjából érvényesnek minősülő tartózkodási 

hellyel. A Köztársasági Elnök 2019. július 26. napján tűzte ki az önkormányzati választást 

2019. október 13. napjára. A kitűzést megelőző 30. napon, 2019. június 26. napján is érvényes 

budapesti tartózkodási hellyel kellett volna rendelkeznie a kérelmezőnek, amely megegyezik a 

kérelem benyújtásakori tartózkodási helyével, és érvényes a választáskor is. Azonban a fenti 

napon egyáltalán nem rendelkezett érvényes tartózkodási hellyel a kérelmező, ahogy a 

kérelem előterjesztésekor sem.  

 

A fentiek miatt a fellebbezése alaptalan volt, ezért a bíróság azt a Ve.236. § (6) bekezdése és 

237. § alapján elutasította.   

 

Siófok, 2019. szeptember 30. 

 

      Dr. Szarka Balázs sk.  

                       bíró 


