
 

 

        

 

Budapest Környéki Törvényszék 

        

 

Az ügy száma:                                              3.Kpk.750.056/2022/3. 

        

 

A kérelmező:                                                 kérelmező1 

                                                                       cím5 

        

 

A kérelmezett:                                               Ürömi Helyi Választási Iroda 

                                                                       (2096 Üröm, Iskola u. 10.) 

        

 

A kérelmezett képviselője:                           Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző 

        

 

A fellebbezéssel támadott határozat:         az Ürömi Helyi Választási Iroda ............. 

számú határozata 

        

 

V É G Z É S 

        

 

A bíróság a kérelmező fellebbezését 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 külképviseleti névjegyzékbe felvétel iránti kérelmét elutasította. 

Döntését a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 259-

261. §-aira, és 110-114. §-aira alapította. Indokolása szerint a kérelem a jogszabályi határidőn 

túl érkezett. 
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[2]                   A kérelmező a határozattal szemben fellebbezéssel élt, amelyben arra 

hivatkozott, hogy kérelmét határidőn belül terjesztette elő, hiszen azt 2022. március 24-én kora 

délután helyezte el a polgármesteri hivatal postaládájában. 

        

 

[3]                   A kérelmezett választási iroda vezetője a Ve. 236. § (4) bekezdése alapján eljárva 

a fellebbezésnek nem adott helyt, azt elbírálásra felterjesztette a bíróságra, kérte annak 

elutasítását. Előadta, hogy a kérelem valóban a polgármesteri hivatal külső falán található 

postaládában került elhelyezésre, azt 2022. március 28-án, hétfő reggel a szokásos 9-10 óra 

közötti ürítéskor vették ki a postaládából. Csatolta a polgármesteri hivatal köztisztviselőjének 

írásbeli nyilatkozatát, mely szerint a postaládát március 24-én és 25-én is reggel 9 és 10 óra 

között ürítették ki, továbbá pénteken 14 órakor is. A kérelmező kérelme ekkor nem volt a 

postaládában, azt csak a hétfő reggel találták meg ott, akkor került érkeztetésre. 

        

 

[4]                   A fellebbezés nem alapos. 

        

 

[5]                   A Ve. 259. § (1) bekezdése alapján a külképviseleti névjegyzékbe való 

felvételére irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján 

külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A (2) bekezdés szerint a külképviseleti 

névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik 

napon kell megérkeznie. 

        

 

[6]                   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. 

        

 

[7]                   A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos 

népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) 

IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 11. § (2) bekezdése szerint a külképviseleti 

névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig 

kell megérkeznie. [Ve. 259. § (2) bekezdés]. 

        

 

[8]                   A Ve. 259. § (2) bekezdése, valamint az IM rendelet 11. § (2) bekezdése alapján 

a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. napján 16 

óráig kellett volna megérkeznie a kérelmezetthez. A kérelem nem vitásan a polgármesteri 

hivatal postaládájában került elhelyezésre. Az ügy eldöntése szempontjából annak volt 

jelentősége, hogy ez 2022. március 25-én 16 óráig megtörtént-e. 
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[9]                   A kérelmezett által csatolt köztisztviselői nyilatkozat a bíróság álláspontja 

szerint cáfolja a kérelmező azon fellebbezésbeli előadását, amely szerint a kérelmet tartalmazó 

borítékot 2022. március 24. napján helyezte el a polgármesteri hivatal postaládájában. Ebben 

az esetben ugyanis azt a postaláda 2022. március 25-ei reggeli, illetve 14 órai ürítéskor is meg 

kellett volna találni. Tény, hogy a nyilatkozat alapján a határidő lejártáig, azaz 16 óráig még 

jogszerű lehetőség lett volna a kérelmek előterjesztésére, arra azonban nem is hivatkozott a 

kérelmező, hogy március 25-én helyezte volna el a postaládában a kérelmet. 

        

 

[10]               A kérelmező ezzel szemben nem tudott olyan bizonyítékot a bíróság 

rendelkezésére bocsátani, amely alkalmas lett volna a kérelem előterjesztési, illetve a helyi 

választási irodához történő érkezési időpontjának bizonyítására. Erre csak a kérelem személyes 

vagy elektronikus úton történő előterjesztése esetén, illetve postai szolgáltató igénybevétele 

esetén lett volna módja. Azzal, hogy a kérelmező kérelmét a polgármesteri hivatal 

postaládájában helyezte el, annak kockázatát is vállalta, hogy vitás esetben a kérelem 

elhelyezésének időpontját nem tudja majd bizonyítani. Mindezekre figyelemmel a bíróság nem 

tudta megállapítani azt, hogy a kérelem elkésettség miatti elutasítása jogszerűtlen lett volna. 

        

 

[11]               A kérelmező fellebbezése a fentiekre tekintettel megalapozatlan, ezért azt a 

bíróság a Ve. 236. § (6) bekezdése alapján elutasította. 

        

 

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

bekezdés h) pontja alapján illetékmentes. 

        

 

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

biztosítja. 

        

 

Budapest, 2022. április 1. 

        

 

dr. Króneisz Gábor sk. 

bíró  


