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A Fővárosi Törvényszék a személyesen eljáró (...) kérelmezőnek a Nemzeti Választási Iroda által
hozott  REG/…./2019.  számú  -  központi  névjegyzékbe  történő  felvétellel  kapcsolatos  kérelmet
elutasító  -  határozata  ellen  előterjesztett  fellebbezésére  –  nemperes  eljárásban  -  meghozta  a
következő

végzést:

A Fővárosi Törvényszék a kérelmező fellebbezését elutasítja. 

A végzéssel szemben további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A kérelmező a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 84. §
alapján a központi névjegyzékbe történő felvétele iránt kérelemmel fordult a Nemzeti Választási
Irodához. Kérelmét a Nemzeti Választási Iroda a REG/…./2019. számú határozatával elutasította,
mert  megállapította,  hogy  a  kérelmező  a  kérelem  benyújtásának  időpontjában  érvényes
magyarországi  lakcímmel  rendelkezett,  és  az  alapján  a  kérelmező  a  központi  névjegyzékben
automatikusan szerepel. 

A kérelmező fellebbezésében - a határozatban foglaltakat nem vitatva - előadta, hogy 2019. május
25. és 28. napja között Külföldön tartózkodik üzleti elfoglaltság céljából és idő hiányában nem áll
módjában  külképviseleten  megjelenni,  azonban  az  európai  parlamenti  választásokról
semmiféleképpen nem szeretne lemaradni. 

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, aki az e törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult. 

A törvényszék a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a fellebbezéssel támadott
határozat helytállóan rögzíti, hogy a kérelmező magyarországi lakóhellyel rendelkezik, a központi
névjegyzék adatai alapján (...) cím alatt és ezt a fellebbezésében a kérelmező sem vitatta.

A  fenti  jogszabályi  rendelkezésekre  figyelembe  a  Nemzeti  Választási  Iroda  tehát  helytállóan
utasította el a kérelmező központi névjegyzékbe történő felvétele iránti kérelmét, hiszen érvényes
magyar lakcíme alapján a kérelmező a központi névjegyzékben szerepel, az abba történő felvételt
pedig csak magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár kérheti.

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. 

Budapest, 2019. április 26.

dr. Nagy Szabolcs
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