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Kérelmezőnek a ….kérelmezettel szemben a külképviseleti névjegyzékbe vétele tárgyában a ...
Helyi  Választási  Iroda 2019. május  17.  napján kelt …. számú határozat kapcsán a kérelmező
fellebbezése nyomán a bíróság a mai napon tárgyaláson kívül meghozta az alábbi 

Végzést:

A bíróság a kérelmező fellebbezését elutasítja.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s:

A kérelmező a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 259. §-a alapján külképviseleti
névjegyzékbe való felvétel  iránti  kérelmet  terjesztett  elő,  mivel  az  Európai  Parlament  tagjainak
2019. évi választásának napján külföldön tartózkodik. A …. Helyi Választási Iroda a fenti számú
határozatában a kérelmet elutasította. A választási iroda határozata indokolása szerint a kérelmező a
magyarországi  szavazóköri  névjegyzékből  törlésre  került  figyelemmel  arra,  hogy  a  kérelmezőt
(másik európai uniós tagállam) névjegyzékbe vették.

Ezt követően a kérelmező 2019. május 20. napján a választási iroda határozata ellen fellebbezést
terjesztett elő, amelyben előadta, hogy  (másik európai uniós tagállamban) egy évekkel ezelőtt
eltöltött  fél  év …. tanulmánya  óta  semmilyen  kapcsolata  nincs,  felvételét  nem kérte  az  ottani
választási névjegyzékbe.

A fellebbezés alaptalan.

A bíróság  megállapította,  hogy  a  választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény
(továbbiakban: Ve.) 259. § (1) bekezdése értelmében a külképviseleti névjegyzékbe való felvételére
irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó
választópolgár nyújthat be. 

A Ve  223.  §  (3)  bekezdése  értelmében  fellebbezést  és  bírósági  felülvizsgálati  kérelmet  lehet
benyújtani
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.

A Ve. 224. § (3) bekezdése alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér -
postai értesítési címét,
c)  a  kérelem  benyújtójának  személyi  azonosítóját,  illetve  ha  a  külföldön  élő,  magyarországi
lakcímmel  nem  rendelkező  választópolgár  nem  rendelkezik  személyi  azonosítóval,  a
személyazonosságát  igazoló  igazolványának  típusát  és  számát,  vagy  jelölő  szervezet  vagy  más
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szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Ve. 231. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében
foglaltakat.

A bíróság  megállapította,  hogy  a  fellebbezés  nem  tartalmazza,  hogy  azt  a  kérelmező  milyen
jogszabálysértésre  hivatkozással  terjesztette  elő,  nem  tartalmazza  továbbá  a  fentiek  szerint  a
kérelmező lakcímét, postai értesítési címét, továbbá a kérelmező személyi azonosítóját.
A bíróság azonban utal arra is, hogy a Nemzeti Választási Iroda a Budapesten, 2019. április 29.
napján hozott határozatában a kérelmezőt az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a
szavazóköri névjegyzékből törölte, a …. Helyi Választási Iroda tájékoztatása szerint a határozatot a
kérelmező részére 2019.  május  6.  napján  küldték  meg,  a  kérelmező azonban a határozat  ellen
fellebbezést nem nyújtott be.
Figyelemmel arra, hogy a kérelmező a szavazóköri névjegyzékben nem szerepel, ezért a Ve. fent
hivatkozott  259. § (1) bekezdése alapján alappal a külképviseleti névjegyzékbe való felvételére
irányuló kérelmet sem nyújthat  be,  ezért  a fenti  indokok alapján a ...  Helyi  Választási  Iroda a
jogszabályi  rendelkezéseknek  megfelelő  határozatot  hozott,  amikor  a  kérelmező  kérelmét
elutasította.

A jelen végzés ellen további jogorvoslatnak a Ve. 236. §  (6) bekezdés alapján nincs helye.

Budapest, 2019. május 21.

dr. Solymári Béla sk. 
     bíró
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