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A fellebbezéssel támadott határozat:         a Budakalászi 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 
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[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. §-aira 

alapította. Indokolásában megállapította, hogy a kérelmező a Ve. 250.§ (5) bekezdése szerinti 

átjelentkezés visszavonására irányuló kérelmet nyújtott be, azonban a kérelem nem felel meg a 

Ve.-ben meghatározott követelményeknek, mert a kérelmező külképviseleti névjegyzékben 

szerepel, ezért előbb annak a törlését kellett volna kérnie. 

        

 

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

hivatkozott, hogy 2022. március 30-án ügyfélkapun keresztül, online azonosítást követően 

kérelmet nyújtott be a Ve. 250.§ (5) bekezdése alapján a külképviseleti névjegyzékből való 

törlése iránt és az állandó lakhelye szerinti névjegyzékbe való visszajelentkezése érdekében. 

        

 

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

a fellebbezésnek nem adott helyt, azt elbírálásra felterjesztette a bíróságra.  

        

 

[4]                   A fellebbezés nem alapos. 

        

 

[5]                   A Ve. 261.§ (2) bekezdése szerint a külképviseleti névjegyzékbe felvett 

választópolgár legkésőbb a magyarországi szavazást megelőző negyedik napon kérheti törlését 

a külképviseleti névjegyzékből. 

        

 

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

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

rendelet 17.§ (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy a külképviseleti névjegyzékbe felvett 

választópolgár legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig kérheti a törlését a külképviseleti 

névjegyzékből. 

        

 

[7]                   A fenti jogszabályi rendelkezések alapján megállapítható, hogy a külképviseleti 

névjegyzékből való törlés iránti kérelmét a választópolgár 2022. március 30. napjának 16.00 

órájáig terjesztheti elő. 

        

 

[8]                   A bíróság megállapította, hogy a kérelmező a kérelmét 2022. március 30-án 

18:02 órakor nyújtotta be ügyfélkapun keresztül, átjelentkezésre irányuló kérelem 

formanyomtatványon. A kérelemből és az ügy adataiból egyértelműen kitűnik, hogy a 

kérelmező kérelme a külképviseleti névjegyzékből való törlésre irányult. 
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[9]                   Mindezekre figyelemmel a bíróság a kérelmezett határozatának indokolását 

akként módosítja, hogy a kérelem teljesítését önmagában az zárta ki, hogy a kérelmező a 

külképviseleti névjegyzékből való törlés iránti kérelmét elkésetten, 2022. március 30-án 16.00 

órát követően terjesztette elő. Ha a törlés iránti kérelem határidőben érkezett volna, nem lett 

volna akadálya a kérelem tartalma szerinti elbírálásnak. 

        

 

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

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

        

 

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

bekezdés h) pontja alapján illetékmentes. 

        

 

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

biztosítja. 

        

 

Budapest, 2022. április 1. 

        

 

dr. Króneisz Gábor sk. 

   

bíró  

       


