
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
12.Pk.XV.50.091/2018/2.

T. M. kérelmezőnek a XY. Helyi Választási Iroda kérelmezett ellen átjelentkezés iránti eljárásban
a bíróság meghozta az alábbi 

v é g z é s t:

A  bíróság  a  kérelmező  kérelmezett  2/2018.  számú  határozata  ellen  benyújtott  fellebbezését
elutasítja.

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s

A kérelmező 2018. március 21. napján kérelmet nyújtott be a kérelmezett 2018. április 8. napjára
kitűzött országgyűlési képviselők választására vonatkozó külképviseleti névjegyzékbe való felvétele
iránt.  A  kérelmező  kérelmének  a  kérelmezett  2018.  március  2.  napján  helyt  adott,  egyben
tájékoztatta a kérelmezőt a külképviseleti névjegyzékbe való felvételéről.

Ezt követően a kérelmező 2018. április 6. napján az átjelentkezési kérelem visszavonása tárgyában
nyújtott be kérelmet a kérelmezetthez, amelyet a kérelmezett a 2018. április 6. napján kelt 2/2018.
számú határozatával elutasított. Indokolásában arra hivatkozott, hogy a kérelem a 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 250. § (5) bekezdésében meghatározott követelményeknek nem felel
meg,  minthogy  a  kérelmező  a  külképviseleti  névjegyzékben  szerepel,  azaz  nem  minősül
átjelentkezőnek.

A kérelmezett az alkalmazott jogszabályi rendelkezések körében a Ve. 10. § (2) bekezdésére, a Ve.
110.  §-114.  §-ára  Ve.  250.  §-ára,  továbbá  a  Ve.  235.  §  (2)  bekezdésére  és  a  Ve.  236.  §  (1)
bekezdésére hivatkozott.

A határozat ellen a kérelmező 2018. április 06. napján 23:01 perckor fellebbezést terjesztett elő,
előadva,  hogy álláspontja szerint a valasztas.hu oldalon a megfelelő lehetőséget választotta ki  a
külképviseleti névjegyzékből a lakóhelye szerinti szavazóköri névjegyzékbe való átjelentkezésekor. 

A kérelmezett a fellebbezést - a Ve. 236. § (4) bekezdése szerint eljárva - 2018. április 9. napján
felterjesztette jelen járásbírósághoz. 

A Ve. 10. § (1) bekezdése rögzíti, hogy az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők.
E  törvényhely  (3)  bekezdése  alapján  a  határidő  -  a  választási  iroda  bizottság  döntésére
rendelkezésére álló határidő kivételével - annak utolsó napján 16:00 órakor jár le.

A Ve. 235. § (2) bekezdése alapján 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.
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A hivatkozott  jogszabályi  rendelkezések értelmében a kérelmezőnek a  fellebbezését  2018.  április  6.
napján 16:00 óráig kellett volna előterjesztenie ahhoz, hogy az határidőben érkezett legyen.

A kérelmező által benyújtott fellebbezés azonban ezen időpontot követően, azaz elkésetten érkezett meg
a kérelmezetthez.

A bíróság  mindezen  indokok  alapján  a  fellebbezést  mint  elkésettet  a  Ve.  236.  §  (6)  bekezdésének
második tagmondatára figyelemmel elutasította.

B u d a p e s t, 2018. április 9.

 dr. Májer Orsolya s.k.
         bíró


