
Budapest Környéki Törvényszék

Az ügy száma:                                              5.Kpk.750.062/2022/2.

A kérelmező:                                                 kérelmező1

                                                                        (belföldi tartózkodási helye:

cím2)

A kérelmezett:                                              Szendehelyi Helyi Választási Iroda

                                                                       (2640 Szendehely, Rákóczi u. 2.)

A fellebbezéssel támadott határozat:         a Szendehelyi 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, 2022. március 21. napján meghozott
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. §-ára, és 110-114. §-aira alapította. Indokolása szerint a
kérelemben megadott személyi azonosító a központi névjegyzéken nem található vagy nem
egyezik a kérelmező személyi adataival.
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[2]               A határozat tájékoztatása szerint a döntés ellen a kézhezvételtől számított 3 napon
belül, de 2022. április 1. napjánál nem későbbi fellebbezésnek van helye.

[3]               A kérelmező 2022. április 2. napján 10 óra 45 perckor elküldött e-mailjével
fellebbezést terjesztett elő a kérelmezett határozata ellen, amelyhez mellékelte a
lakcímkártyája másolatát személyi azonosságának igazolása érdekében.

[4]               A kérelmezett választási iroda vezetője a fellebbezésnek nem adott helyt, azt e-
mail útján a bíróságra felterjesztette.

[5]               A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[6]               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.

[7]               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.

[8]               A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül
el kell utasítani, ha az elkésett.

[9]               Figyelemmel arra, hogy a kérelemmel érintett választás és népszavazás 2022.
április 3. napjára került kitűzésre, megállapítható, hogy a Ve. 235. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint a jogorvoslati kérelmek benyújtására nyitva álló objektív és jogvesztő
határidő 2022. április 3. napját megelőző második nap, azaz 2022. április 1. napja.
Figyelembe véve a Ve. 10. § (3) bekezdésében foglaltakat is, a kérelmező legkésőbb 2022.
április 1. napjának 16 órájáig nyújthatta volna be jogorvoslati kérelmét, ennélfogva a 2022.
április 2. napjának 10 óra 45 perckor e-mailben elküldött fellebbezése elkésettnek minősül.

[10]            A fentiekre tekintettel a bíróság az elkésett fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés
b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
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[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 2.

dr. Kiss Georgina s.k.

bíró


