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                                                           VÉGZÉS

A kérelmezőnek  a Budapest Főváros IX. Kerület Helyi Választási Iroda (1092 Budapest, Bakáts
tér  14.  I/20.  )  kérelmezett  elleni  eljárásban  a  bíróság   a  789671 kérelem-azonosító  számú
határozatával  szembeni kérelmezői fellebbezést   elutasítja.

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

                                                           INDOKOLÁS

A kérelmező választópolgár 2018. március 19-én 09:03 órakor külképviseleti  névjegyzékbe való
felvételre irányuló kérelmet  terjesztett  elő a  lakóhelye szerinti  választási  irodánál  azzal,  hogy a
2018.  április  8-ára  kitűzött  országgyűlési  választáson  Dánia,  Koppenhága   városában  kíván
szavazni.

A helyi választási iroda a kérelmet befogadta és a 789671 kérelem-azonosító számú határozattal a
kérelmet elutasította arra hivatkozással, hogy a kérelemben és a központi névjegyzékben szereplő
személyes adatok eltérnek.

A  határozatot  2018.  március  19-én  16:24  órakor  a  kérelmező  által  megadott  email  címre
kézbesítette, továbbá 2018. március 20-án postai szolgáltató útján a kérelmező külföldi címére is
továbbította.

A kérelmező választópolgár 2018. április 6-án 10:50 órakor emailben fellebbezést terjesztett elő,
megküldte személyi okmányainak másolati példányait, hivatkozott arra, hogy nincs adateltérés.

A helyi választási iroda a kérelmező nyilatkozatát, mint fellebbezést 2018. április 6-án megküldte a
bíróságra elbírálás céljából.

A fellebbezés nem alapos.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 259. §-a rendelkezik a külképviseleti
névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek elbírálásáról a következők szerint: 259. § (1) A külképviseleti
névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás
napján külföldön tartózkodó választópolgár  nyújthat  be.  (2)  A külképviseleti  névjegyzékbe való
felvételre  irányuló  kérelemnek a  választás  kitűzését  követően,  legkésőbb a  szavazást  megelőző
nyolcadik napon kell  megérkeznie.  (3) A kérelemnek a 92.  §  (1) bekezdés  a)  pontjában foglalt
adatokon túl tartalmaznia kell a) a kérelmező értesítési címét, ha a helyi választási iroda vezetőjének
döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a nyilvántartott értesítési címére vagy a magyarországi
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lakcímére  kéri,  b)  annak  a  külképviseletnek  a  megjelölését,  ahol  a  kérelmező  a  választójogát
gyakorolni kívánja.

A Ve 260.  §  szerint   (1)  A kérelem alapján  a  választási  iroda a  választópolgárt  haladéktalanul
felveszi  a  külképviseleti  névjegyzékbe,  egyidejűleg  feltünteti  a  szavazóköri  névjegyzéken  a
külképviseleti névjegyzékbe vételét. (2) A külképviseleti névjegyzék a 7. melléklet szerinti adatokat
tartalmazza.  261.  §  (1)  A  külképviseleti  névjegyzékbe  felvett  választópolgár  legkésőbb  a
magyarországi szavazást megelőző nyolcadik napon módosíthatja a 259. § (3) bekezdés b) pontja
szerinti adatot. (2) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb a magyarországi
szavazást megelőző nyolcadik napon kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

A választópolgár  határidőben  nyújtotta  be  a  külképviseleti  névjegyzékbe  vétellel  kapcsolatos
kérelmét, melyet a helyi választási iroda elutasított.

A döntéssel szembeni jogorvoslati rendet a Ve. 235. § -a tartalmazza az alábbiak szerint:  (1) A helyi
választási iroda központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb az
arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az
értesítés megküldését követő tizenötödik napon lehet fellebbezést benyújtani. (2) 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 fentiek szerint a választópolgár az elutasító döntés 2018. március 19-ei kézbesítését követő 3.
napig, azaz 2018. március 22-ig terjeszthetett elő fellebbezést. A támadott határozatban foglalt 2018.
április 6-ai határidőt úgy kell értelmezni, hogy ha a határozat kézbesítése az ezt megelőző 3 napon
belül  történt  volna  akkor  a  végső  fellebbezési  határidő  jár  le  2018.   április  6-án,  azonban  a
fellebbezési határidő semmilyen esetben nem lehet hosszabb 3 napnál. Megállapítható tehát, hogy a
fellebbezés elkésett így azt a bíróság elutasította.

A jelen végzés elleni jogorvoslati  eljárásról a  Ve 236. § az alábbiak szerint rendelkezik:  (1) 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. (6) Ha a bíróság a fellebbezést
alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.

A választópolgár felvételi kérelmében a döntés email útján történő kézbesítését kérte ezért a bíróság
végzését a Ve. 48. § (1) bekezdés c) pontja alapján számára így kézbesíti, a helyi választási iroda
részére a Ve. 238. § alapján e-mailben és postai úton is.
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Budapest, 2018. április 6.

                                                                                      dr. Sulai Tibor s.k.
                                                                                               bíró

A kiadmány hiteléül:


