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A bíróság …. (Győr, …...) kérelmezőnek a Győri Helyi Választási Iroda önkormányzati 

képviselők választására vonatkozó döntése elleni jogorvoslata ügyében meghozta a következő 

 

 

v é g z é s t : 

 

A bíróság a Helyi Választási Iroda 681925/2019. számú határozatával szemben előterjesztett 

kérelmezői fellebbezést elutasítja. 

 

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. 

 

 

I n d o k o l á s : 

 

 

 

Magyarország köztársasági elnöke 2019. július 26-án a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásának napját 2019. október 13-ára tűzte ki. 

 

A kérelmező 1992. augusztus 7. napjától Győr, …….. szám alatt rendelkezik bejelentett 

lakóhellyel, míg 2018. március 9. napjától Budapest, T….. szám alatt, majd 2019. július 22. 

napjától Budapest, V…….. szám alatt bejelentett tartózkodási hellyel. 

 

A kérelmező ügyfélkapun keresztül 2019. szeptember 13. napján 10:28:50 órakor 

átjelentkezés iránti kérelmet nyújtott be a Helyi Választási Irodánál azzal, hogy a 2019. 

október 13-ára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 

bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni. 

A Helyi Választási Iroda a 2019. szeptember 13-án kelt 81925/2019. ügyiratszámú 

határozattal a kérelmet elutasította arra hivatkozással, hogy „A kitűzés dátum – 30 nap után 

létesített tartózkodási hely”. 

A határozatot 2019. szeptember 13-án a kérelmező által megadott e-mail címre kézbesítette. 

 

A kérelmező fellebbezésében a határozatban megállapított tényeket nem vitatva előadta, hogy 

a vonatkozó jogszabályok szerint a lakóhely az a hely, ahol a polgár életvitelszerűen él, ha 

három hónapot meghaladóan más helyen is él, oda is be kell jelentkezni, tartózkodási helyként 

jelölve meg az adott címet. Korábban is Budapesten élt, csak a lakcímkártya kiállítási dátuma 

okozta a problémát. 

 

A Helyi Választási Iroda vezetője 2019. szeptember 13. napján a fellebbezést megküldte a 

bíróságra annak elbírálása érdekében. 

 

A fellebbezés nem alapos. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 307/A. - 307/B. §-ai az 

átjelentkezési kérelemmel kapcsolatos eljárási rendet az alábbiak szerint szabályozzák: 
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307/A. § (1) Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki a 

választás kitűzését megelőző harmincadik napon és az átjelentkezésre irányuló kérelme 

elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének 

érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. 

(2) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a 

szavazást megelőző negyedik napon kell megérkeznie a helyi választási irodához. 

(3) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a 92. § (1) vagy (3) bekezdésében foglalt 

adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét. 

(4) Az átjelentkező választópolgár 

a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén 

legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon, 

b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb a 

szavazást megelőző második napon visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. 

307/B. § (1) A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a 

lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye 

szerinti szavazókör névjegyzékébe. 

(2) A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha - 

legkésőbb a szavazást megelőző második napon - tartózkodási helyét megszünteti. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a bíróság megállapította, hogy a Helyi Választási Iroda 

határozata tartalmazza, hogy a kérelmező 2019. július 22-én létesítette bejelentett tartózkodási 

helyét, azaz a választás kitűzését megelőző 30 napon belül. Ez a tény önmagában kizárja az 

átjelentkezés lehetőségét, a bíróságnak méltányosság alkalmazására jogi lehetősége nincs. 

 

Mivel a fellebbezésben felhozott érvek nem alkalmasak az átjelentkezési kérelemnek helyt 

adó döntés meghozatalára, a bíróság a fellebbezést elutasította. 

 

A kérelmező kérelmében a döntés E-mail útján történő kézbesítését kérte, ezért a bíróság 

végzését a Ve. 48. § (1) bekezdés c) pontja alapján számára így kézbesíti. 

 

Győr, 2019. szeptember 16. 

 

 

                                                                                   Dr. Hammerné dr. Kiss Eleonóra s.k. 

                                                                                                           bíró 

 

A kiadmány hiteléül: 

kiadó 

 

 

 


