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……….  kérelmezőnek a  ……….  kérelmezettel  szemben  a  2019.  május  26.  napjára  kitűzött
Európai Parlament tagjainak választására vonatkozóan benyújtott (……... kérelem azonosítójú),
külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelme tárgyában a Budapest II. Kerületi Helyi Választási Iroda
………. 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.

Indokolás:

A kérelmező a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 259. § alapján külképviseleti
évjegyzékbe  való  felvétel  iránti  kérelmet  terjesztett  elő.  A Budapest  Főváros  II.  kerületi  Helyi
Választási  Iroda  a  2019.  május  15.  napján  kelt ……….  számú  határozatával a  kérelmet
elutasította.

A kérelmező 2019. április 18. napján (külföldön) lakóhelyet létesített, magyarországi lakcíme ezért
megszűnt, és Budapest II. kerületében tartózkodási hellyel rendelkezik.

A kérelmező fellebbezése alaptalan.

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

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

b) választójoggal a nagykorúság hiánya miatt nem rendelkező, de a tizenhetedik életévét 
betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező polgárnak az adatait,

c) annak az e törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező választópolgárnak az adatait, akit kérelmére a központi névjegyzékbe 
felvettek,

d) annak a választójoggal a nagykorúság hiánya miatt nem rendelkező, de a tizenhetedik életévét 
betöltött magyarországi lakcímmel nem rendelkező polgárnak az adatait, akit kérelmére a központi 
névjegyzékbe felvettek [a)-d) e fejezetben a továbbiakban együtt: választópolgár].
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Mivel  a  kérelmező  magyarországi  lakcímmel  nem  rendelkezik  és  nem  kérte  a  központi
névjegyzékbe  történő  felvételét  sem  a  Ve.  82.  §  (2)  bek.  c)  pontja  alapján  –  a  központi
névjegyzékben az iratban található,  2019.  május  15.  napjára vonatkozó lekérdezés  alapján  nem
szerepel  –  nem szerepel  a  szavazóköri  névjegyzékben sem. A külképviseleti  névjegyzékbe való
felvételét  pedig  kizárólag  a  szavazóköri  névjegyzékben  szereplő  választópolgár  kérheti.  Erre
tekintettel a Budapest II. Kerületi helyi választási iroda a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő
határozatot  hozott,  amikor  a  kérelmező  kérelmét  elutasította,  ezért  a  bíróság  a  fellebbezést
elutasította.

A végzés ellen a 2017. évi CXVIII. tv. 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazott 2016. évi CXXX. tv.
365. § (2) b) pontja alapján fellebbezésnek helye nincs.

Budapest, 2019. május 16.

dr. Varga Nóra sk. 
  bíró
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