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A  Fővárosi  Törvényszék  a  személyesen  eljáró  kérelmezőnek,  a  Nemzeti  Választási  Iroda
kérelmezett által hozott  REG/.../2019.  ügyiratszámú – az Európai Parlament tagjainak 2019. évi
választásán  a  központi  névjegyzékbe  való  felvételről  szóló  -  határozata  ellen  előterjesztett
fellebbezésére – nemperes eljárásban - meghozta a következő

v é g z é s t:

A Fővárosi Törvényszék a kérelmező fellebbezését elutasítja. 

A végzéssel szemben további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A  kérelmező  a  központi  névjegyzékbe  történő  felvétele  iránt  kérelemmel  fordult  a  Nemzeti
Választási  Irodához.  Kérelmének  a  Nemzeti  Választási  Iroda  a  REG/.../2019.  ügyiratszámú
határozatával helyt adott, a kérelmezőt a központi névjegyzékbe felvette a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 84. §-a alapján. Megállapította, hogy a kérelmező
a  szavazási  levélcsomag  átvételi  lehetőségeként  a  (másik  európai  uniós  tagállamban  lévő)
postacímre  kézbesítést  kérte.  Tájékoztatta  a  kérelmezőt,  hogy –  magyarországi  lakcímmel  nem
rendelkező magyar  állampolgárként  -  a  központi  névjegyzékben a  felvételtől  számított  10  évig
szerepel.  Tájékoztatásul  közölte  azt  is,  hogy  a  kérelmező  az  Európai  Parlament  tagjainak
választásán  nem  szavazhat,  mert  lakóhelye  van  az  Európai  Unió  tagállamában,  a  kérelmezett
nyilvántartása szerint.   

A  határozat  azon  része  ellen,  amely  szerint  a  magyarországi  képviselőkre  nem  szavazhat,  a
kérelmező  fellebbezést  nyújtott  be  a  Nemzeti  Választási  Iroda  vezetőjéhez.  Előadta,  hogy  a
határozat  meghozatala  óta  a  körülményeiben  változás  állt  be,  már  nem  rendelkezik  a  (másik
európai  uniós  tagállamban) lakcímmel.  Okiratot  csatolt,  amelyre  az  előzőek  igazolásaként
hivatkozott, és nyilatkozott arról, hogy a magyarországi lakcím-nyilvántartás alapján a tartózkodási
helye Magyarországon van. Kérte a magyarországi névjegyzékbe való felvételét. 

A  Nemzeti  Választási  Iroda  vezetője  a  fellebbezésnek  nem  adott  helyt,  így  a  Ve.  236.  §  (7)
bekezdése alapján a fellebbezést felterjesztette. 

A fellebbezés nem alapos. 

A Ve. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a központi névjegyzék tartalmazza az e törvény hatálya
alá  tartozó  bármely  választáson  választójogosult,  magyarországi  lakcímmel  rendelkező
választópolgár adatait. 

A  Ve.  84.  §  (1)  bekezdése  alapján  pedig  a  névjegyzékbe  vételét,  névjegyzékbe  vételének
meghosszabbítását,  illetve  a  névjegyzékben  szereplő  adatai  módosítását  az  a  magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár kérheti, az adott választást megelőző huszonötödik napig,
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aki az e törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult. 

A törvényszék a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a fellebbezéssel támadott
határozat  szerint  a  határozat  meghozatalakor  a  kérelmező  magyarországi  lakcímmel  nem
rendelkezett,  ezért  a  központi  névjegyzékbe való  felvételét  kérhette,  amelyet  a  kérelmezett  –  a
kérelmező által sem vitatottan - teljesített. 

A kérelmezettnek ugyanakkor - a kérelmező által kifogásolt - azon tájékoztatása is helyes volt, hogy
a kérelmező  az Európai  Parlament  tagjainak választásán nem szavazhat,  mert  lakóhelye  van az
Európai Unió más tagállamában. A kérelmező szerepel a (másik európai uniós tagállam szerinti)
szavazóköri névjegyzéken az elektronikus adatátadás formájában történt értesítés alapján.

A kérelmezett  ezen okból nem vehette fel  a kérelmezőt  a magyarországi névjegyzékbe, és nem
lehetett  tekintettel  a  határozat  meghozatala  után  a  külföldi  lakóhely  esetleges  megszüntetésére.
Helyesen,  a  kettős  szavazás  megakadályozása  érdekében  kategórikus  jogszabályi  rendelkezés
alapján járt el, ettől eltérő döntést nem hozhatott. 

A Tanács 1993. december 6-i 93/109/EK irányelve szabályozza az információcserét, amely minden
tagállam tekintetében kétirányú adatszolgáltatás keretében valósul meg. A Nemzeti Választási Iroda
nemcsak megküldi  az  Európai  Unió  többi  tagállamának  illetékes  központi  szervei  részére  azon
állampolgáraik  adatait,  akik  Magyarországon  az  európai  parlamenti  választás  szavazóköri
névjegyzékében szerepelnek, hanem minden európai uniós tagállamból megkapja azoknak a magyar
állampolgároknak az adatait, akiket - kérelmükre - az Európai Unió más tagállamában névjegyzékbe
vettek  az  Európai  Parlament  tagjainak  választására.  Ezek  a  magyar  állampolgárok  kizárólag  a
külföldi  lakóhelyük  szerinti  tagállamban  gyakorolhatják  a  szavazati  jogukat,  a  magyar  európai
parlamenti képviselők megválasztásában nem vehetnek részt. 

Mindezekre tekintettel a törvényszék a fellebbezést a Ve. 236. § (6) alapján elutasította.

A fellebbezés  az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény 57.  §  (1)  bekezdésének h)  pontja
alapján illetékmentes. 

Budapest, 2019. május 9.

Ságiné dr. Márkus Anett s.k.
                                bíró


