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A bíróság … (….) kérelmezőnek a Győri Helyi Választási Iroda külképviseleti névjegyzékkel 

kapcsolatos döntése elleni jogorvoslata ügyében meghozta a következő 

 

v é g z é s t : 

 

A bíróság a kérelmező fellebbezését elutasítja. 

 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

 

 

I n d o k o l á s : 

 

 

 

A Győri Helyi Választási Iroda 34013/2019. számú döntésében a kérelmező 2019. május 26. 

napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak választására vonatkozóan benyújtott 

külképviseleti - névjegyzékbe vételi kérelmét elutasította.  

 

Döntését azzal indokolta, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 

259.§-a szerinti kérelem határidőn túl érkezett be. 

 

A döntésről elektronikusan küldött értesítésre ugyanezen úton (…) a kérelmező fellebbezést 

terjesztett elő, melyben arra hivatkozott, hogy a weboldal többször akadozott, de kanadai 

tartózkodása miatt kéri fellebbezése elfogadását. Kérelmében kizárólag az ügyiratszámot és a 

kérelem-azonosítót, valamint nevét közölte. 

 

A fellebbezés nem alapos. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 223.§ (3) bekezdése szerint 

fellebbezést benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság 

mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet. A 224. § (3) bekezdése értelmében a 

fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem 

benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai 

értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 

magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 

azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő 

szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

A fellebbezés nem tartalmazza a fellebbezés alapját, indokait, a kérelmező címét, postai 

értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve a magyar állampolgárságát igazoló okiratának 

típusát és számát.   

A fentiek értelmében hiányos fellebbezést a bíróság a Ve. 236.§ (6) bekezdése szerinti 

jogkörében eljárva elutasította. 

 

Az eljárás az Itv. 33.§ (2) bekezdése értelmében tárgyi illetékmentes. 



 

 

 

Győr, 2019. május 23. 
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