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A Fővárosi Törvényszék a személyesen eljáró név (cím) kérelmezőnek a … elnök által 

képviselt Nemzeti Választási Iroda (címe.) kérelmezett ellen a …... számú eljárásban hozott, 

……... napján kelt, az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a 

szavazóköri névjegyzékből törlőhatározata 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 kérelmezett a ……. napján kelt határozatában az Európai Parlament tagjainak 2019. évi 

választására vonatkozó szavazóköri névjegyzékből törölte a kérelmezőt, mivel az Európai 

Unió tagállamaitól kapott értesítések alapján megállapította, hogy az Európai Parlament 

tagjainak 2019. évi választására (más Európai Uniós tagállamban) vették nyilvántartásba. 
  
A kérelmező a határozat ellen ……. napján fellebbezést nyújtott be, amelyben előadta, 

hogy bejelentett állandó lakcíme Magyarország (cím), és itt életvitelszerűen él. Nem érti, 

hogyan és milyen módon került (más Európai Uniós tagállambeli) választókörzetbe. 
  
A kérelmezett vezetője a fellebbezésnek nem adott helyt, így a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 236. § (7) bekezdése alapján a 

fellebbezést elbírálásra a Fővárosi Törvényszékhez benyújtotta. 
  
A fellebbezés nem alapos. 
  
A Ve. 336. §-a értelmében az Európai Parlament tagjainak választására az Európai Unió más 

tagállamában névjegyzékbe vett magyar állampolgárokról kapott értesítés alapján az érintett 

választópolgárokat a kérelmezett törli a szavazóköri névjegyzékből. 
  
A Tanács 1993. december 6-i 93/109/EK irányelvének 13. cikke szerinti információcsere 

minden tagállam tekintetében kétirányú adatszolgáltatás keretében valósul meg. 

A kérelmezett 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 - a lakóhelyük szerint - 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. A kettős szavazás megakadályozása érdekében 

a kérelmezett az érintett választópolgárokat a szavazást megelőző második nap 16 óráig - a 

szavazóköri névjegyzék lezárásáig - törli a szavazóköri névjegyzékből. 



  
A törvényszék a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a kérelmezett az 

Európai Parlament tagjainak 2019. évi választására az Európai Unió más tagállamában 

névjegyzékbe vett magyar állampolgárokról kapott értesítés alapján rendelkezett a 

kérelmezőnek az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a szavazóköri 

névjegyzékből törléséről. Az értesítés alapján a fellebbezéssel támadott határozat helytállóan 

rögzíti, hogy a kérelmezőt az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választására (más 

Európai Uniós tagállamban) vették nyilvántartásba. 
  
Az Európai Bizottság által működtetett és a kérelmezett által letöltött adatállományból 

megállapítható, hogy a kérelmezőt az Európai Parlament tagjainak 2019. évi 

választására (más Európai Uniós tagállamban) nyilvántartásba vették, mivel (más Európai 

Uniós tagállambeli cím) alatti (más Európai Uniós tagállambeli) lakóhellyel rendelkezik. 
  
A kérelmező választópolgár (más Európai Uniós tagállambeli) lakóhelye alapján másik 

európai uniós tagállamban szerepel a szavazóköri névjegyzéken, a szavazóköri névjegyzéken 

nyilvántartásba vették és erről a kérelmezettet más tagállam értesítette, e jogi tény alapján a 

kérelmezettnek a szavazóköri névjegyzékből való törlésre jogszabályi kötelezettsége áll fenn 

a Ve. 336. §-a alapján. A kérelmezett tehát a törléstől nem tekinthetett el, azt nem is 

mérlegelhette, a kettős szavazás megakadályozása érdekében kategorikus jogszabályi 

rendelkezés alapján járt el, eltérő döntést nem hozhatott. 
  
A törvényszék a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a fellebbezéssel 

támadott határozat jogszerű és megalapozott, ezért 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 24. 
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