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A Szarvasi Járásbíróság ……. kérelmezőnek, Gyomaendrődi Helyi Választási Iroda ( 5500,
Gyomaendrőd, Selyem út 124.) kérelmezett ellen indított választási jogorvoslat tárgyában előterjesztett
jogorvoslat folytán indult nemperes eljárásban meghozta a következő
v é g z é s t.
A bíróság a kérelmező által előterjesztett fellebbezést elutasítja.
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.
INDOKO LÁS
…….. kérelmező a Gyomaendrődi Helyi Választási Irodához 2019. május 17. napján 16:57:59-kor
elektronikusan érkezett kérelmében külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet
terjesztett elő.
A Gyomaendrődi Helyi Választási Iroda VI/11333//2019. ügyiratszám alatti 2019. május 20. napján kelt
határozatával a kérelmező külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmét elutasította
arra hivatkozással, hogy az a jogszabályi határidőn túl érkezett be.
A határozattal szemben a kérelmező a törvényes határidőn belül fellebbezéssel élt, melyben előadta,
hogy az angliai időzóna alapján indította a kérelmét, az ottani idő szerint kérelme határidőn belül volt,
mindezek alapján kérte, hogy a fellebbezésének adjanak helyt és a szavazáson vehessen részt.
A Helyi Választási Iroda vezetője a kérelmező fellebbezési kérelmét megvizsgálta és a fellebbezést
elutasította, egyidejűleg a felterjesztette az illetékes járásbírósághoz.
A fellebbezés nem alapos.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve. ) 1. § d, pontja alapján e
törvényt kell alkalmazni az Európai Parlament tagjainak választásán is.
A Ve. 223. § (3) bekezdés a, pontja alapján fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet
jogszabálysértésre hivatkozással lehet benyújtani.
A fellebbezésben a jogszabálysértést nem elegendő jogszabályhelyre hivatkozással megjelölni, ki kell
fejteni a jogszabálysértés mibenlétét ( BH.2015. 21. )
A kérelmező nem jelölt meg semmilyen jogszabálysértést, mindössze azt kérte, hogy " nézzék át a
fellebbezésemet, hogy a szavazáson részt vehessek ".
A fellebbezés hiányai a bírósági eljárásban nem pótolhatók, mindezek alapján a fellebbezés érdemi
elbírálásra alkalmatlan.
Rámutat a bíróság, hogy a kérelmet elutasító határozat indokai helytállóak, mivel a kérelmező
elmulasztotta Ve. 259. § (2) bekezdése és az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára
kitűzött választása eljárási határidőnek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2019. (III.1. ) IM
.rendelet 20. § (2) bekezdése szerinti 2019. május 17. 16:00 órai határidejét , figyelemmel arra, hogy
ezen határidő a Ve. 10. (1) bekezdése alapján jogvesztő, mulasztás kimentésére nincs lehetőség. A
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magyar jogszabályok alkalmazása során a magyar időzóna az irányadó és a Ve. szabályai alapján a 16
óra után teljesített eljárási cselekményt a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.
Fentiekre tekintettel a bíróság a Ve. 236. § (6) bekezdése alapján a fellebbezést elutasította.
Szarvas, 2019. május 24.
dr. Gyurik Anita sk.
bíró
Záradék: Az irat papír alapú iratról készített elektronikus másolat.

