
Budapest Környéki Törvényszék

Az ügy száma:                                              5.Kpk.750.058/2022/2.

A kérelmező:                                                 kérelmező1

                                                                       (cím4)

A kérelmezett:                                              Halászteleki Helyi Választási Iroda

                                                                       (2314 Halásztelek, Kastély park 1.)

A kérelmezett képviselője:                          jogi képviselő1

                                                                        Helyi Választási Iroda vezető-helyettes

A fellebbezéssel támadott határozat:         választási ügyben hozott ....

                                                                        számú határozat

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 elutasította a kérelmező
kérelmét, amely arra irányult, hogy a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési
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képviselők választásán és az országos népszavazáson átjelentkezéssel, a cím5 szavazhasson.
A kérelmezett határozatának indokolásában rögzítette, hogy az átjelentkezési kérelem a 2022.
március 25. napjáig nyitva álló határidőn túl, 2022. március 28. napján érkezett a
kérelmezetthez, amely a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 250. § (1)-(2) bekezdései értelmében elkésettnek minősül, a kérelmezett
ezen túlmenően a Ve. 110-114. §-aira alapította határozatát.

[2]               A kérelmező fellebbezést terjesztett elő a határozat ellen, amelyben a döntés
felülvizsgálatát kérte. Előadta, hogy lánya eltörte lábát, ezért a kérelmező ápolására szorul,
ennélfogva akadályozva van abban, hogy a ...1 szám alatti lakóhelye szerinti szavazókörben
adja le szavazatát, előadta továbbá, hogy jelenleg is a ...2 szám alatti tartózkodási helyén
tartózkodik. A kérelmező hangsúlyozta, hogy eddig mindig elment szavazni, választási
jogával idén is élni szeretne.

[3]               A kérelmezett választási iroda vezető-helyettese e-mail útján 2022. április 1.
napján küldte meg a rendelkezésére álló iratokat a bírósághoz, a fellebbezés elbírálása
érdekében.

[4]               A fellebbezés alaptalan.

[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.

[6]               A Ve. 250. § (2) bekezdése alapján megállapítható, hogy az átjelentkezés iránti
kérelmeket úgy kell benyújtani, hogy azok legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon
megérkezzenek a helyi választási irodához. Figyelemmel arra, hogy a kérelemmel érintett
országgyűlési választás és helyi népszavazás 2022. április 3. napjára került kiírásra, az azt
megelőző kilencedik nap 2022. március 25. napja volt. A jogszabály egyértelmű
megfogalmazást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a kérelmezőnek nem elegendő a
kérelmet a törvényi határidő előtt postára adnia, annak a helyi választási irodához meg is kell
érkeznie.

[7]               A kérelmező a fellebbezésében nem vitatta, hogy a kérelem 2022. március 28.
napján érkezett meg a helyi választási irodához, és azt a ténymegállapítást sem, hogy ezzel a
kérelem elkésett, hanem a kérelmezett megértésére hivatkozva kérte a kérelem méltányos
elbírálását, erre azonban a Ve. eljárási szabályai nem adnak lehetőséget, a megjelölt törvényi
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határidő objektív alapon veendő figyelembe és az jogvesztő, ennélfogva az elmulasztott
határidő miatti jogkövetkezményeket a kérelmezőnek kell viselnie.

[8]               Fentiek alapján tehát a kérelmezett eljárása során helyesen állapította meg, hogy
a kérelmező 2022. március 28. napján érkezett kérelme a Ve. 250. § (2) bekezdése értelmében
elkésettnek minősül, ezért azt el kell utasítani.

[9]               A bíróság jelen végzését a Ve. 236. § (6) bekezdése alapján hozta meg, az
alaptalan fellebbezést elutasította.

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

[11]            A végzés elleni fellebbezés jogát a bíróság a Ve. 236. § (5)-(6) bekezdése
értelmében zárta ki.

Budapest, 2022. április 1.

dr. Kiss Georgina s.k.

bíró


