
Bajai Járásbíróság 
13.Pk.50.117/2019/3. 
 

A Bajai Járásbíróság a …………….. (……... szám alatti lakos………………) kérelmezőnek 
- a Bajai Helyi Választási Iroda (6500 Baja, Szentháromság tér l. szám alatti székhelyű) 
kérelmezett ellen, a kérelmező átjelentkezési kérelmet 2019. augusztus 28. napján kelt, 
05/3118-2/2019.szám alatti elutasító határozatával szembeni fellebbezési eljárásban meghozta 
a következő 

 

v é g z é s t :  
 

A bíróság a kérelmezőnek a kérelmezett 2019. augusztus 28. napján kelt, 05/3118-2/2019.szám 
alatti határozata ellen benyújtott fellebbezését elutasítja. 
 

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 

I n d o k o l á s  

 

 

A kérelmező a 2019. október 13. napjára kitűzött önkormányzati képviselők választására 

vonatkozóan 2018. augusztus 28. napján elektronikus úton átjelentkezés iránti kérelmet nyújtott 

be kérelmezettnél, tekintettel arra, hogy önkormányzati választásokon a választójogát a 

tartózkodási helyén kívánja gyakorolni, nem pedig a bejelentett lakóhelyén. 

 

A kérelmezett 05/3118-2/2019.  szám alatti, 2019. augusztus 28. napján kelt határozatával a 

kérelmező átjelentkezési kérelmét elutasított, arra hivatkozással, hogy a kérelmező a választás 

kitűzését követő 30. napon túl létesített tartózkodási helyet ezért a 2013. évi XXXVI. tv. 250.§-

a alapján az átjelentkezési kérelme nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. 

 

A kérelmező a fellebbezésre megadott 3 napon belül elektronikus úton fellebbezést nyújtott be 

és a fellebbezésében előadta, hogy 31 éve él a tartózkodási helyén és méltánytalannak érzi, 

hogy 5 nap késedelem miatt a tartózkodási helyén nem gyakorolhatja a jövőben a választójogát 

arra való tekintettel, hogy a tartózkodási helyének érvényessége 2019. augusztus 21. napján 

lejárt, így annak meghosszabbítására már nem volt lehetősége, arra vonatkozó kérelmét 

elutasították. A korábbi tartózkodási helyére vonatkozó új tartózkodási hely 2019. augusztus 

26. napjával került ismét létesítésre.  

 

A 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban Ve.) 236. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 

névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezést a megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda 

vezetőjéhez kell benyújtani. 

(2) 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. 

(3) Ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek helyt ad, a névjegyzéket módosítja. 

(4) Ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést 

legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti a 

járásbírósághoz. 

(5) 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. 
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(6) Ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék módosítását, 

ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja. 

 

A kérelmezett a kérelmező kérelmét alaptalannak találta ezért azt elektronikusan a 

járásbírósághoz felterjesztette 2019. augusztus 29. napjával. 

 

A bíróság a kérelmező fellebbezését alaptalannak találta az alábbiak szerint: 

 

A 2013. évi XXXVI. tv. (Ve.) 307/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy 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. 

 

A bíróság megállapította, hogy a 2019. október 13. napjára kitűzött önkormányzati képviselők 

választása 2019. július 26. napjával került kitűzésre.  

 

A bíróság megállapította, hogy átjelentkezési kérelmet az a magyarországi lakóhelye mellett 

bejelenttet tartózkodási hellyel is rendelkező választópolgár nyújthatja be, aki a tartózkodási 

helyét 2016. június 26. napján létesítette, amelynek érvényessége 2019. október 13. napjáig 

fennáll.  

 

A bíróság a rendelkezésre álló adatokból megállapította, hogy a kérelmező a 

lakcímnyilvántartás adatai szerint ………. napjától érvényes …. lakóhellyel rendelkezik, míg 

az érdi bejelentett tartózkodási helye 2019. augusztus 21. napjával a törvény erejénél fogva 

megszűnt, tekintettel arra, hogy az 1992. évi  LXVI. tv. (továbbiakban Nytv.) 27.§ (3) 

bekezdése alapján a bejelentéstől számított öt éven belül ismét azt nem jelentette be. A 

kérelmező 2019. augusztus 26. napján kérte a tartózkodási helye érvényességének a 

meghosszabbítását, mely elutasításra került arra való tekintettel, hogy azt csak 2019.  augusztus 

21. napjáig kérhette volna az 5 éves érvényességi időn belül a Nytv alapján.  

 

A bíróság megállapította, hogy a kérelmező átjelentkezési kérelmét a kérelmezett A 2013. évi 

XXXVI. tv. 307/A. § (1) bekezdése szerint jogszerűen utasította el, mivel az nem felelt meg a 

törvényben előírt feltételeknek, ezért a bíróság a kérelmező fellebbezést a Ve. 236. § (6) 

bekezdése alapján elutasította. 
 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIll. 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 lakcímére postai úton, és e-mail 

címeire, míg a kérelmezett részére székhelyére postai úton, és e-mail útján is kézbesíti 

határozatát. 

 

Baja, 2019. augusztus 30. 

 

        dr. Vattay Noémi s.k. 

         bíró 


