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Az Orosházi Járásbíróság <kérelmező neve> (<kérelmező lakcíme>) kérelmezőnek –  

<vezető neve> vezető által képviselt <településnév> Helyi Választási Iroda (<iroda címe>) kérelmezett ellen 

népszavazással kapcsolatos fellebbezés iránti ügyében meghozta a következő   

 

v é g z é s t : 

 

 

A bíróság a kérelmező fellebbezését   e l u t a s í t j a. 

 

 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

 

 I n d o k o l á s : 

 

 

<kérelmező neve> <településnév>-i lakos kérelmező 2014. március 23. napján a www.valasztas.hu honlapon 

keresztül külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet nyújtott be. A kérelemben megjelölte, 

hogy 2014. április 6. napján az Osztrák Köztársaság területén Bécsben kívánja a szavazatát leadni. A kérelemben 

feltüntetetésre került a magyarországi lakcíme mellett értesítési címként az e-mail címe is.  

 

Az <településnév> Helyi Választási Iroda 2014. március 24. napján tájékoztatta a kérelmezőt értesítő 

megküldésével a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételről, megjelölve a szavazás pontos helyét és 

időpontját, a szavazáshoz szükséges okiratokat. Miután a kérelmében a kérelmező választópolgár e-mail 

elérhetőséget jelölt meg, részére a külképviseleti névjegyzékbe vételről szóló értesítést az <településnév> Helyi 

Választási Iroda elektronikus úton 2014. március 24. napján 14 óra 18 perckor e-mailben megküldte, egyúttal az 

étesítés megküldésre került postai tértivevényes levél formájában is.  

 

2014. április 1-jén postai úton a kérelmező fellebbezést nyújtott be az <településnév> Helyi Választási Irodánál, 

amelyben közölte, hogy külföldi tartózkodása családi okok miatt meghiúsult, ezért kérte a külképviseleti 

névjegyzékből való törlését és az illetékes választó körzeti névjegyzékbe történő felvételét.  

A helyi választási iroda vezetője megállapította, hogy a fellebbezés a Ve.235. §. /2/ bekezdése alapján elkésett és 

azt is, hogy már nem lehetséges a külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel, illetve törlés arra tekintettel, hogy 

erre vonatkozó határidő 2014. március 29-én 16 órakor lejárt. Ezért a Ve.236. §. /4/ bekezdése alapján a 

fellebbezésnek nem adott helyt és az iratokat felterjesztette az Orosházi Járásbírósághoz elbírálás végett.  

 

 

A fellebbezés alaptalan. 

 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 235. §. /2/ bekezdése alapján a helyi választási iroda 

szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló 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.  

A 236. §. /2/ bekezdése kimondja, hogy a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését 

követően tizenötödik napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés esetén legkésőbb a beérkezését 

követő napon dönt. A /3/ bekezdés szerint, ha a Helyi Választási Iroda vezetője a fellebbezésnek helyt ad, a 

névjegyzéket módosítja. A /4/ bekezdés szerint, ha a Helyi Választási Iroda vezetője a fellebbezésnek nem ad 

helyt, a fellebbezést legkésőbb az elbírálásra rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti a 

járásbírósághoz. Az /5/ bekezdés alapján a bíróság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő tizenötödik 

napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés esetén a beérkezést követő 3 napon belül, de legkésőbb a 

szavazást megelőző napon dönt. A /6/ bekezdés értelmében, ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja elrendeli a 

névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.  
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A Ve.261. §. /1/ bekezdése akként rendelkezik, hogy a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár 

legkésőbb a magyarországi szavazást megelőző 8. napon módosíthatja a 259. §. /3/ bekezdés b/ pontja szerinti 

adatot. (Annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmező a választójogát gyakorolni kívánja.)  

A Ve.10.(1) bekezdése kimondja, hogy az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. 

 

A 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választás eljárási határidőinek és határnapjainak 

megállapításáról szóló 3/2014. (I. 20.) KIM rendelet 17. §. /4/ bekezdése kimondja, hogy a külképviseleti 

névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2014. március 29-én 16 óráig kérheti törlését a külképviseleti 

névjegyzékből. (Ve. 261. §. /2/ bekezdés) 

 

A bíróság a fentiek alapján megállapította azt, hogy a kérelmező a külképviseleti névjegyzékből való törlését 

legkésőbb 2014. március 29-én 16 óráig kérhette volna, amely határidőt elmulasztotta, így a 2014. április 1. 

napján a helyi választási irodához érkezett kérelme már elkésett. 

Az <településnév> Helyi Választási Iroda külképviseleti névjegyzékbe való felvételéről szóló értesítésével 

szemben egyúttal bejelentett fellebbezés szintén elkésett, mert miután elérhetőségeként a kérelmező e-mail címet 

megadott, 2014. március 24. napját kell az értesítés kézbesítési napjának tekinteni. A fentebb idézett jogszabályi 

rendelkezések alapján az értesítés megküldését követő harmadik napon, azaz legkésőbb 2014. március 27. napján 

be kellett volna nyújtania a fellebbezését. Ehhez képest a 2014. április 1. napján érkezett fellebbezése elkésett. 

 

Mindezeket egybevetve a bíróság megállapította, hogy fellebbezést és kérelmet is tartalmazó beadvány a 

fellebbezési határidő és a külképviseleti névjegyzékből való törlés iránti kérelem előterjesztésének határideje 

szempontjából elkésett, ezért azt elutasította. 

 

 

<településnév>, 2014. évi április hó 3. napján 

 

        Bartosné dr. Tihanyi Krisztina  

                 bíró 

 

         


