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A Fővárosi Törvényszék a személyesen eljáró  kérelmezőnek a Nemzeti  Választási  Iroda (NVI)
által  a  NVI/.../2019.  hiv.  számú eljárásban  hozott  2019.05.06-án  kelt  –  az  Európai  Parlament
tagjainak 2019. évi választásán a szavazóköri névjegyzékből törlő – 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 kérelmezőt a Nemzeti Választási Iroda 2019. 05. 06-án kelt határozatában az Európai Parlament
tagjainak 2019. évi választására vonatkozó szavazóköri névjegyzékből törölte,  mivel  az Európai
Unió  tagállamaitól  kapott  értesítések  alapján  megállapította,  hogy  a  kérelmezőt,  az  Európai
Parlament  tagjainak  2019.  évi  választására  (másik  európai  uniós  tagállamban) vették
nyilvántartásba.

A  kérelmező  2019.05.08-án  kelt  fellebbezésében  előadta,  hogy  2013.  novembere  óta  újra
Magyarországon él és dolgozik, ezért szavazatát is Magyarországon szeretné leadni. 

A Nemzeti Választási Iroda vezetője a fellebbezésnek nem adott helyt, azt állapította meg, hogy a
kérelmező szerepel a  (másik európai uniós tagállambeli) szavazóköri névjegyzéken, így a Ve.
236. § (7) bekezdése alapján a fellebbezést felterjesztette. 

A fellebbezés nem alapos. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (tov.: Ve.) 336. § Az Európai Parlament
tagjainak  választására  az  Európai  Unió  más  tagállamában  névjegyzékbe  vett  magyar
állampolgárokról kapott értesítés alapján az érintett választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda
törli a szavazóköri névjegyzékből.

A törvényszék a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a fellebbezéssel támadott
határozat  helytállóan  rögzíti,  hogy  a  kérelmezőt  az  Európai  Parlament  tagjainak  2019.  évi
választására (másik európai uniós tagállamban) vették nyilvántartásba.

Az  Európai  Bizottság  által  működtetett,  a  (más  európai  uniós  tagállambeli) hatóságok  által
feltöltött és az NVI által letöltött adatállomány szerint: a kérelmezőt az Európai Parlament tagjainak
2019. évi választására (másik európai uniós tagállamban) vették nyilvántartásba. A kérelmezőhöz
tartozó adatok: (név, születési dátum, cím)

A fenti jogszabályi rendelkezésre figyelemmel a Nemzeti Választási Iroda tehát helytállóan törölte
határozatában a kérelmezőt  az Európai  Parlament  tagjainak 2019. évi  választásán a szavazóköri
névjegyzékből, mivel az Európai Unió tagállamaitól kapott értesítések alapján megállapította, hogy
a  kérelmezőt,  az  Európai  Parlament  tagjainak  2019.  évi  választására  (másik  európai  uniós
tagállamban) vették nyilvántartásba.

Mindezekre tekintettel a törvényszék a fellebbezést a Ve. 236. § (6) alapján elutasította.
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A fellebbezés  az illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény 57.  §  (1)  bekezdésének h)  pontja
alapján illetékmentes. 
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dr. Minya Krisztián s.k.
                bíró


