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A Kiskunhalasi  Járásbíróság  a  ……... (6400  …..  szám  alatti  lakos)  kérelmezőnek  –  a
KISKUNHALASI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. szám
alatti  székhelyű)  kérelmezett ellen  országgyűlési  képviselők  választására  vonatkozó
átjelentkezés iránti kérelem iránt indult nem peres eljárásban a kérelmezőnek a kérelmezett
2018.  április  5.  napján  kelt  …….  ügyiratszámú  és  …….  kérelem-azonosító  számú
határozatával szembeni fellebbezési eljárásban meghozta a következő 

v é g z é s t:

A bíróság a Kiskunhalasi Helyi Választási Iroda 2018. április 5. napján meghozott ….. számú
határozata ellen a kérelmező által benyújtott fellebbezést elutasítja. 

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s

 Kérelmező a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 250.
§-a alapján átjelentkezési kérelmet nyújtott be a Kiskunhalasi Helyi Választási Irodához, mint
kérelmezetthez azzal, hogy a 2018. április 8-án tartandó országgyűlési képviselői választáson
Vácon szeretné a szavazatát leadni. A kérelmezett a kérelem elbírálása során megállapította,
hogy  a  polgárok  személyi  és  lakcím  adatait  tartalmazó  nyilvántartásban  a  kérelmezőnek
parlamenti  választójoga,  parlamenti  választhatósága,  EU  Parlamenti  választójoga,  EU
Parlamenti  választhatósága,  önkormányzati  választójoga,  önkormányzati  választhatósága
nincs. 

A kérelmezett 2018. április 5. napján .... ügyiratszámú határozatával a kérelmező által a 2018.
április  8.  napjára  kitűzött  országgyűlési  képviselői  választására  vonatkozóan  benyújtott
átjelentkezés iránti kérelmét elutasította arra hivatkozással, hogy a kérelmező kérelme Ve.-ben
meghatározott  követelményeknek  nem  felel  meg,  mert  a  kérelmező  nem  szerepel  a
szavazóköri névjegyzéken. 

A kérelmező 2018. április 6. napján fellebbezést nyújtott be ….. e-mail címről azzal, hogy a
kérelmezett határozatát nem veszi tudomásul. Fellebbezését egyebekben nem indokolta.

A  kérelmezett 2018. április 6. napján a kérelmező fellebbezését felterjesztette elbírálásra a
Kiskunhalasi Járásbírósághoz, egyúttal tájékoztatta a járásbíróságot arról, hogy a kérelmező
választópolgár a fellebbezésre nyitva álló határidőn belül adta be a fellebbezését, de a kérelme
megalapozatlan, ezért a fellebbezési kérelemnek nem adott helyt.

A kérelmező fellebbezése megalapozatlan az alábbiak szerint: 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 250. § (1) bekezdése szerint az
átjelentkezésre  irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgár  nyújthatja  be,  aki  a  szavazás  napján  Magyarország  területén,  de  a
magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik. 
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A (2)  bekezdés szerint az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően,
legkésőbb  a  szavazást  megelőző  második  napon  kell  megérkeznie  a  Helyi  Választási
Irodához.

A Ve.  98.§  (1)  bekezdése  akként  rendelkezik,  hogy a  Nemzeti  Választási  Iroda  vezeti  a
választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását. A nyilvántartásba fel kell venni azt a
nagykorú, valamint a 17. életévét betöltött kiskorú polgárt aki 
a) a belátási képességének korlátozottsága miatt a választójogból kizárt,
b) a büntetőeljárásban elrendelt kényszergyógykezelését tölti,
c) a közügyektől eltiltott,
d) a szabadságvesztés – büntetését tölti.

A  Ve.  235.  § (2)  bekezdés  szerint  a  helyi  választási  iroda  szavazóköri  névjegyzékkel
kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét,
illetve  elektronikus  úton  vagy  telefaxon  közölt  értesítés  esetén  az  értesítés  megküldését
követő harmadik  napon, de nem később mint  a  szavazást  megelőző második  napon lehet
fellebbezést benyújtani.

A Ve. 236. § (1) bekezdése szerint a névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezést a megtámadott
határozatot hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell benyújtani.

A  (2)  bekezdés  szerint  a  helyi  választási  iroda  vezetője  a  fellebbezésről  legkésőbb  a
beérkezését követő tizenötödik napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés esetén
legkésőbb a beérkezését követő napon dönt.

A (4) bekezdés szerint ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek nem ad helyt, a
fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti a
járásbírósághoz.

Az (5) bekezdés szerint a bíróság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő tizenötödik
napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés esetén a beérkezését követő három
napon belül, de legkésőbb a szavazást megelőző napon dönt. A bírósági eljárásban az ügyvédi
képviselet nem kötelező. A bíróság egyesbíróként jár el.

A Ve. 10. § (1) bekezdés szerint az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők.

A (2) bekezdés szerint a határidőket naptári napokban kell számítani.

A (3) bekezdés szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság
döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le.

A (4) bekezdés szerint a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt - a választási szerv
által végzett eljárási cselekmény kivételével - a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.

A bíróság megállapította, hogy a fellebbezés elbírálására a Ve. 236.§ (4) bekezdése alapján
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik.
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A bíróság a rendelkezésre álló iratokból  megállapította,  hogy a kérelmező nem szerepel a
szavazóköri  névjegyzéken,  mert  parlamenti  választójoga  és  választhatósága  nincs,ezért
helytállóan döntött a Helyi Választási Iroda a kérelem elutasításáról.

A bíróság fentiekre tekintettel a fellebbezést a Ve. 236.§ (6) bekezdése alapján elutasította.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés h) pontja alapján az eljárás
illetékmentes, ezért a bíróságnak az illetékről rendelkeznie nem kellett. 

A  fellebbezés  kizártsága  a  polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény
(továbbiakban Pp.) 365. § (2) bekezdés b) pontján alapul.

A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy a kérelmező részére e-mail címére, míg a kérelmezett
részére székhelyére telefax útján is kézbesíti határozatát.

Kiskunhalas, 2018. április 6.

                                                                                           Dr. Hegyes Emőke 
                 bíró
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