
 

 

  

    

Budapest Környéki Törvényszék 

  

Az ügy száma:                                              7.Kpk.750.054/2022/2. 

  

A kérelmező:                                                 felperes2 

                                                                       (Cím2) 

  

A kérelmezett:                                               Nagykőrösi Helyi Választási Iroda 

                                                                        (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) 

  

A fellebbezéssel támadott határozat:          a Nagykőrösi Helyi Választási Iroda 

                                                                         ... kérelem-azonosító számú határozata 

  

V É G Z É S 

  

A bíróság a kérelmező fellebbezését érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

  

A végzéssel szemben fellebbezésnek nincs helye. 

  

I n d o k o l á s 

  

[1]  A kérelmezett a fellebbezéssel támadott határozatával a kérelmezőnek a 2022. április 3. 

napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására és országos népszavazásra vonatkozóan 

benyújtott átjelentkezés iránti kérelmét elutasította. Döntését a választási eljárásról szóló 2013. 

évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 250. §-ára, és 110-114. §-aiban foglaltakra 

alapította. A határozat indokolása szerint a kérelemben megadott és a központi névjegyzékben 

szereplő adatok közül a kérelmező születési helye nem egyezik meg. A kérelmezett a 2022. 

március 22. napján kelt határozatot postai kézbesítés útján, 2022. március 24-én vette át. 

  

[2] A kérelmező 2022. március 29-én kelt fellebbezést terjesztett elő, amelyben a határozat 

megváltoztatását kérte annak érdekében, hogy az általa választott névjegyzékbe felvételre 

kerüljön. Fellebbezésében a kérelemben nem egyező adatot javította. Elismerte, hogy 

kérelmében rosszul adta meg születési helyét. 

  

[3]  A kérelmezett választási iroda vezetője a Ve. 236. § (4) bekezdésében foglaltak szerint 

eljárva a fellebbezésnek nem adott helyt, azt elbírálásra a bírósághoz felterjesztette. 
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[4]  A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

  

[5] A Ve. 250. § (1) bekezdése értelmében az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme 

szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján 

Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör 

területén tartózkodik. A (2) bekezdés szerint az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 

a szavazást megelőző kilencedik napon kell megérkeznie a helyi választási irodához. A (3) 

bekezdés alapján az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a 92. § (1) vagy (3) bekezdésében 

foglalt adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár 

szavazni kíván. 

  

[6]  A Ve. 110. § (1) bekezdése értelmében a 103. §, a 250. §, a 259. § és a 307/A. § szerinti 

kérelemre a 91. § (1) és (3) bekezdésének, valamint a 92. § (1), (3) és (4) bekezdésének 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

  

[7] A Ve. 235. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda szavazóköri névjegyzékkel 

kapcsolatos 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. 

  

[8]  A Ve. 10. § (3) bekezdése alapján a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A 

választási bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le. A (4) bekezdés 

szerint a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett 

eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni. 

  

[9]  A kérelmezett támadott határozatával szemben a fellebbezési határidő – annak 2022. 

március 24-i kézbesítésére tekintettel – 2022. március 27. napján 16 órakor lejárt. A Ve. 235. § 

(2) bekezdése alapján ugyanis a fellebbezési határidő háromnapos volt, amely a Ve. 10. § (3) 

bekezdésében foglalt speciális határidőszámításra vonatkozó szabály miatt a harmadik napon 

16 órakor járt le. A kérelmező 2 nappal később előterjesztett fellebbezése elkésett, ami a Ve. 

231. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasítását 

eredményezte. 

  

[10] A kérelmező fellebbezésében foglaltakra tekintettel kiemeli a törvényszék, hogy a Ve. 250. 

§ (2) bekezdésében, továbbá a Ve. 10. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az 

átjelentkezésre irányuló kérelmek benyújtására nyitva álló határidő 2022. március 25. napján 

16 órakor lejárt. Ezt követően ilyen kérelem joghatályosan már nem terjeszthető elő. Erre 

figyelemmel a kérelmező 2022. március 29-én kelt fellebbezését tartalma alapján sem lehetett 

új, illetve módosított kérelemnek tekinteni, és ekként elbírálni. 

  

[11]   A fentiekre tekintettel a bíróság az elkésett fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 

  

[12]  A jogorvoslati eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés h) 

pontja alapján illetékmentes. 



Budapest Környéki Törvényszék 3 

7.Kpk.750.054/2022/2 

  

[13]  A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Ve. 236. § (5)-(6) bekezdése zárja ki. 

  

Budapest, 2022. március 31. 

       

  

 

    

                                                                                                     dr. Tergalecz Eszter   

                                                                                                                bíró  

       


