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VÉGZÉS 

 

 

A Dunaújvárosi Járásbíróság kérelmezőnek kérelmezettel szemben a kérelmezőnek a 

kérelmezett sz. határozatával szembeni fellebbezését elutasítja. 

A végzés ellen további fellebbezésnek nincs helye. 

 

INDOKOLÁS: 

 

A kérelmező elektronikus úton átjelentkezés iránti kérelmet nyújtott be a kérelmezetthez 2019. 

október 5-én  azonosító számon. A kérelmet a kérelmezett 2019. október 7-én kelt határozatával 

elutasította arra hivatkozva, hogy a kérelmező bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkezik 

azon a településen, amelyre átjelentkezését kérte. 

A kérelmező a határozattal szemben 2019. október 9-én 21 óra 18 perckor elektronikus úton 

fellebbezéssel élt, azonban a kérelmezett a fellebbezés beérkezését csak 2019. október 11-én 

16 óra 45 perckor észlelte, mivel a levelező rendszer a „kéretlen levelek” közé sorolta a 

küldeményt. A kérelmező fellebbezésében arra hivatkozik, hogy Ausztriában dolgozik, onnan 

településre jár haza, amely Dunaújvárostól távol esik, ezért -en szeretne szavazni. A fellebbezés 

a bíróságra 2019. október 12-én  9 óra 6 perckor érkezett. 

A fellebbezés nem alapos. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (Ve.) 250.§ (1) bekezdése akként 

rendelkezik, hogy „Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri 

névjegyzékkel rendelkező választópolgár nyújthat be, aki a szavazás napján Magyarország 

területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén 

tartózkodik”. 

A Ve. 307/A.§ (1) bekezdése szerint „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 fenti jogszabályi rendelkezések alapján a bíróság rögzíti, hogy az önkormányzati választások 

esetében a jogszabály az átjelentkezés intézményét szűken, a választási törvényhez képest 

sokkal szigorúbban rögzíti. Ennek megfelelően új tartózkodási hely létesítése esetén van 

lehetőség átjelentkezésre, azt a kérelmező által megjelölt indok önmagában nem alapozza meg. 



A fentiekre figyelemmel a bíróság a Ve. 236. (5) bekezdés értelmében a kérelmet elutasította. 
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