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Az Orosházi Járásbíróság <név> (<lakcím>, <tartózkodási hely> <e-mail cím>)  kérelmezınek – … Város Helyi 
Választási Iroda (<cím>) kérelmezett ellen a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásával 
kapcsolatos fellebbezés ügyében meghozta a következı  
  
 

v é g z é s t : 
 
 

A bíróság a kérelmezı fellebbezését   e l u t a s í t j a. 
 
 
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 
 
 

 I n d o k o l á s : 
 

 
<név> … tartózkodási helyő, de …-on állandó lakóhellyel rendelkezı kérelmezı 2014. szeptember 11. napján a 
honlapon a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választására átjelentkezésre irányuló kérelmet 
nyújtott be a … Város Helyi Választási Irodához. A kérelemben megjelölte a jelenlegi szegedi tartózkodási helyét 
és feltüntetetésre került értesítési címként az e-mail címe is.  
 
A … Város Helyi Választási Iroda 2014. szeptember 15. napján hozott ... számú határozatával a kérelmezı 
átjelentkezési kérelmét elutasította. A határozatát azzal indokolta, hogy a kérelmezı a kitőzés dátumát megelızı 
30. nap után létesített tartózkodási helyet, ezért nem jelentkezhet át. 
 
Miután a kérelmében a kérelmezı választópolgár e-mail elérhetıséget jelölt meg, részére a határozatot a …-i 
Helyi Választási Iroda elektronikus úton 2014. szeptember 15. napján 13 óra 58 perckor e-mailben megküldte.  
 
2014. szeptember 16. napján e-mailben a kérelmezı fellebbezést nyújtott be a … Város Helyi Választási Irodánál, 
amelyben közölte, hogy már lassan 10 éve …-en él, 2006 óta folyamatosan van bejelentett tartózkodási helye, 
amelyek közül legalább 3 lakcíme szólt …-re. Valóban augusztusban volt az utolsó lakcímmódosítása, amely  
albérletváltás miatt volt szükséges. …-on ritkán tartózkodik, semmi nem főzi a településhez, a jelene és a jövıje is 
...-hez köti, ezért fontos, hogy a voksát …-en tegye le. 
 
A helyi választási iroda vezetıje a fellebbezésnek nem adott helyt és az iratokat felterjesztette az Orosházi 
Járásbírósághoz elbírálás végett.  
 
 
A fellebbezés alaptalan. 
 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( továbbiakban Ve.) 307./A §. /1/ bekezdése szerint az 
átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek a választás kitőzését megelızıen 
legalább 30 nappal létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.   
A Ve.235.§./1/ bekezdése alapján a helyi választási iroda szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló 
döntése ellen legkésıbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt 
értesítés esetén az értesítés megküldését követı harmadik napon, de nem késıbb, mint a szavazást megelızı 
második napon lehet fellebbezést benyújtani.  
A /2/ bekezdés kimondja, hogy a helyi választási iroda vezetıje a fellebbezésrıl legkésıbb a beérkezését követıen 
tizenötödik napon, a választás kitőzését követıen meghozott döntés esetén legkésıbb a beérkezését követı napon 
dönt.  
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A /3/ bekezdés szerint, ha a Helyi Választási Iroda vezetıje a fellebbezésnek helyt ad, a névjegyzéket módosítja. 
A /4/ bekezdés szerint, ha a Helyi Választási Iroda vezetıje a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést 
legkésıbb az elbírálásra rendelkezésre álló határidı utolsó napján felterjeszti a járásbírósághoz. Az /5/ bekezdés 
alapján a bíróság a fellebbezésrıl legkésıbb a beérkezését követı tizenötödik napon, a választás kitőzését 
követıen meghozott döntés esetén a beérkezést követı 3 napon belül, de legkésıbb a szavazást megelızı napon 
dönt. A /6/ bekezdés értelmében, ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék módosítását, 
ellenkezı esetben a fellebbezést elutasítja.  
 
A bíróság a fentiek alapján megállapította, hogy az önkormányzati választások kiírására 2014. július 23. napján 
került sor. A kérelmezı – általa sem vitatottan – ezt követıen, 2014. augusztus 25. napján változtatott tartózkodási 
helyet.  
A fentebb idézett jogszabály ugyanakkor egyértelmő rendelkezést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy csak a 
választás kitőzését megelızıen 30 nappal megváltoztatott tartózkodási hely esetében van lehetıség  
átjelentkezésre. Ebbıl a szempontból nincs jelentısége annak, hogy a kérelmezı …-en változtatta meg a korábbi 
tartózkodási helyét másikra.  
 
Mindezeket egybevetve a bíróság a fellebbezést alaptalannak találta, ezért azt elutasította. 
 
 
Orosháza, 2014. évi szeptember hó 18. napján 
 
        Bartosné dr. Tihanyi Krisztina  
                 bíró 
 
         
 
 


