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A Kecskeméti Járásbíróság ….. (….. szám alatti lakos) kérelmezőnek, Kecskemét Megyei Jogú 
Város Helyi Választási Iroda (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. szám alatti székhelyű) kérelmezett 
ellen  az Európai Parlament  tagjainak  választására vonatkozó átjelentkezés iránti kérelem  folytán 
indult perenkívüli eljárásban tárgyaláson kívül meghozta a következő

v é g z é s t:

A bíróság  a kérelmező  Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája által 2019. május 
22. napján meghozott 15993-1/2019. számú határozata ellen benyújtott fellebbezését elutasítja.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

I n d o k o l á s

A kérelmező  a  választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény  (Ve.)  250.  §-a  alapján 
átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújtott be a kérelmezetthez a valasztas.hu honlapon keresztül. 
A kérelemben megjelölte nevét, születési nevét, születési helyét és személyi azonosítóját,  illetőleg 
azt, hogy a 2019. május 26. napján tartandó választáson ….. kíván szavazni. Születési helyeként 
Magyarország, ….. jelölte meg. 

A kérelmezett  2019.  május  22.  napján  kelt,  15993-1/2019.  számú  határozatával a  kérelmező 
átjelentkezés  iránti  kérelmét  elutasította,  tekintettel  arra,  hogy  a  kérelemben  és  a  központi 
névjegyzékben  szereplő  személyes  adatok  eltérnek,  a  kérelemben  megadott  és  a  központi 
névjegyzékben  nyilvántartott  születési  hely  eltér.  A  kérelmezett  tájékoztatta  a  kérelmezőt  a 
jogorvoslati lehetőségről, illetőleg arról, hogy kérelmét – amennyiben annak benyújtására jogosult – 
az elutasítási okként felsorolt hibákat kijavítva ismételten benyújthatja.

A  határozat  ellen  a  kérelmező  törvényes  határidőn  belül  fellebbezést  nyújtott  be,  melynek 
indokaként megjelölte,  hogy a születési  hely  megnevezésében ….. nem jól  szerepelt,  mert  nem 
tudta azt helyesen. Mivel szeretne szavazni, kérte az átjelentkezése elfogadását.

Kecskemét Megyei  Jogú Város  Helyi  Választási  Irodájának vezetője  2019.  május  24.  napján a 
kérelmező  fellebbezését  és  a  kapcsolódó  iratokat  a  Kecskeméti  Járásbíróságra  felterjesztette, 
tekintettel  arra,  hogy  a  kérelem  elbírálására,  a  szavazóköri  névjegyzék  saját  hatáskörben  való 
módosítására nincs lehetőség.

A kérelmező fellebbezése megalapozatlan az alábbiak szerint:

A 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.

A (2)  bekezdés  szerint  az  átjelentkezésre  irányuló  kérelemnek  a  választás  kitűzését  követően, 
legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon kell megérkeznie a helyi választási irodához.
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A  Ve.  110.  §  (1)  bekezdése  szerint  alkalmazandó Ve.  91.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a 
magyarországi  lakcímmel  rendelkező  választópolgár  a  központi  névjegyzékkel  kapcsolatos 
kérelmet

a) személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy
b)  levélben, elektronikus azonosítását követően elektronikusan vagy anélkül elektronikusan a 

lakcíme szerinti helyi választási irodához
nyújthatja be.

A Ve. 92. § (1) bekezdés a) pontja alapján a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek - a (3) 
bekezdés kivételével - tartalmaznia kell a választópolgár

a) nevét,
b) születési nevét,
c) születési helyét,
d) személyi azonosítóját.

A bíróság a kérelmező által benyújtott kérelem alapján megállapította, hogy az a kérelmező családi 
és utónevét, születési nevét, születési helyét és személyi azonosítóját tartalmazza. Születési helyként 
Magyarország, ….. jelölte meg.

A Ve. 112. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó Ve. 93. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a 
névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek csak abban az esetben adhat helyt, ha a választópolgárnak a 
kérelemben szereplő adatai megegyeznek a központi névjegyzék, vagy a névjegyzékbe vétel iránti 
kérelem esetében a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adataival.

A bíróság  a  névjegyzékről  készített másolat  adatai  alapján  megállapította,  hogy  a  kérelmező 
születési helye Magyarország, …... 

Mivel a  kérelmező  kérelemben  szereplő  adata,  vagyis  a  születési  helye  nem  egyezik  meg a 
névjegyzékben szereplő adattal, vagyis az általa megjelölt ….., mint születési hely, nem egyezik 
meg a névjegyzékben szereplő ….. születési hellyel, így a kérelmezett a kérelmező által benyújtott 
átjelentkezésre irányuló kérelemnek a Ve. 93. § (1) bekezdése szerint nem adhatott helyt.

Tekintettel  arra,  hogy a  kérelmezett a  jogszabályoknak  megfelelő  döntést  hozott  azzal,  hogy a 
kérelmező átjelentkezés iránti  kérelmét elutasította,  a bíróság a fellebbezést alaptalannak találta, 
ezért azt a Ve. 236. § (6) bekezdése alapján elutasította.

A polgári  perrendtartásról  szóló 2016.  évi  CXXX. törvény (Pp.)  365.  §  (2)  bekezdés b) pontja 
szerint a bíróság végzése ellen a fellebbezés kizárt.

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

Kecskemét, 2019. május 24.

dr. Makra Zsuzsanna s.k.
       bíró
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