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Végzés:
kérelmezőnek – Helyi Választási Iroda kérelmezett ellen választási névjegyzékkel kapcsolatos
igény tárgyában indult nemperes ügyben a bíróság a kérelmezőnek a kérelmezett III-8278/2014.
számú határozatával szemben indult eljárást megszünteti.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
Indokolás:
A kérelmezett 3. OEVK Helyi Választási Iroda 2014. március 31-én kelt fenti határozatával
elutasította a kérelmező 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására
vonatkozóan benyújtott átjelentkezés visszavonási iránti kérelmét.
A kérelmező a határozattal szemben 2014. április 2. napján elektronikus úton fellebbezést jelentett
be, hivatkozva arra, hogy a külképviseleti névjegyzékben nem kíván szerepelni, lakóhelyén szeretne
szavazni, tekintettel arra, hogy édesapja váratlan halála miatt Magyarországra kellett utaznia. Erre
tekintettel kérte méltányosság gyakorlását.
A kérelmezett vezetője a fellebbezésnek nem adott helyt, a felterjesztett iratok a fellebbezés
elbírálására a járásbíróságra 2014. április 7. napján postai küldeményként érkeztek meg.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (Ve.) 236. § (2) bekezdés alapján 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. A
törvényhely (4) bekezdése szerint ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek nem ad helyt,
a fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti a
járásbírósághoz.
Az (5) bekezdés szerint 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 fenti törvényi rendelkezés a járásbíróság számára az érdemi döntés meghozatalára legkésőbb a
szavazást megelőző napon ad lehetőséget, a választási eljárás szigorú határidőkhöz kötött eljárási
rendjéből, és az eljárás nem peres jellegéből adódóan. Miután a kérelmezett a szavazás
lebonyolítását követően terjesztette elő elbírálásra az iratokat, a Ve. 236. § (5) bekezdése alapján
az egyesbírói eljárást a bíróság megszüntette.
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