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Kérelmezőnek a  …...  Helyi  Választási  Iroda 2019. május  13.  napján kelt  ...kérelem-azonosító
számú  határozata  ellen  2019.  május  19.  napján  benyújtott  fellebbezése  tárgyában  a  bíróság
meghozta a következő

v é g z é s t

A bíróság a fellebbezést elutasítja.

Az eljárás illetékmentes.

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincsen.

I n d o k o l á s

A kérelmező 2019. május 12. napján e-mail útján kérelmet terjesztett elő azzal, hogy a lakcímétől
eltérő választóköri címre kíván átjelentkezni.

A Helyi Választási Iroda 2019. május 13. napján kelt ….kérelem-azonosító számú határozatával az
átjelentkezés iránti kérelmet elutasította.
Döntését azzal indokolta, hogy a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben
(Ve.) meghatározott követelményeknek nem felel meg, tekintettel arra, hogy a megadott személyi
azonosító  a  központi  névjegyzékben  nem  található,  vagy  nem  egyezik  a  kérelmező  személyi
adataival.

A határozat 2019. május 13. napján email útján megküldésre került a kérelmezőnek.

A kérelmező 2019. május 19. napján a határozattal szemben fellebbezést terjesztett elő. Ebben arra
hivatkozott, hogy lakcímkártyáján –  melynek száma …..  – (lakcím) szerepel lakóhelyeként.

A Helyi Választási Iroda a fellebbezésnek helyt nem adott, azt 2019. május 20. napján a bírósághoz
terjesztette fel.

A fellebbezés elkésett.

A Ve. 235. §. (2) bekezdése 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. 10. §. (3) bekezdése kimondja, hogy határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.

Tekintettel arra, hogy a fellebbezéssel támadott határozat elektronikus úton 2019. május 13. napján
14:27 órakor került megküldésre a kérelmező részére, fellebbezését ezen időponttól számítva három
napon belül, azaz 2019. május 16. napján 16,00 óráig terjeszthette volna elő.

A jogszabályhely ugyanis a fellebbezési határidőt három napban határozza meg és a helyi választási
iroda helyesen utalt erre határozata fellebbezési záradékában is.
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A fellebbezési határidőre vonatkozó rendelkezés utolsó fordulata – vagyis a „nem később mint a
szavazást megelőző második nap „ jelen ügyben alkalmazható nem volt, tekintettel arra, hogy ez a
szabály a három napos általános fellebbezési határidőt tovább korlátozza arra az esetre, amennyiben
a fellebbezéssel támadott határozat kézbesítésére a szavazást megelőző harmadik napon kerül sor,
figyelemmel arra, hogy csak ebben az esetben tud a bíróság – a helyi választási iroda fellebbezésnek
helyt nem adó határozata esetén -legkésőbb a választást  megelőző napon dönteni a jogorvoslati
kérelemről.

Figyelemmel azonban arra, hogy a határozat kézbesítésére 2019. május 13. napján, a fellebbezés
benyújtására 2019. május 19. napján került sor, a fellebbezés elkésett és erre tekintettel azt a bíróság
elutasította.

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.  törvény (  Itv.  )  57.  §.  (1) bekezdés h.,  pontja
alapján illetékmentes.

Budapest, 2019. május 20.

dr. Czirják Zsuzsanna sk. 
bíró


