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V É G Z É S 

Budapest Főváros kötelezett Helyi  Választási  Iroda  kötelezett  ellen  jogosult  neve jogosult
választási jogorvoslat iránt indult ügyében a bíróság a jogosult fellebbezését elutasítja.

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s :

 
Az Európai Parlament tagjainak választására kitűzött választás időpontja 2019. március 26. napja.

jogosult neve jogosult  a  valóságban  ... állampolgár,  a  központi  személyadat  és
lakcímnyilvántartásban  azonban  magyarországi,  ...  kerületi  lakóhellyel  rendelkező  ...
állampolgárként szerepel.

A jogosult 2019. május 10. napján kérelmet terjesztett elő kötelezettnél, amelyben az EU Parlamenti
Választásra jogosultak névjegyzékébe való felvételét kérte. 

A kötelezett a kérelmet elutasította azzal az indoklással, hogy a jogosult nem minősül az Európai
Unió más állama szerinti választópolgárnak, mert a lakcímnyilvántartás szerint ... állampolgár. 

A  jogosult  a  határozat  ellen  fellebbezést  terjesztett  elő,  amelyben  arra  hivatkozott,  hogy  ...
állampolgár. Mellékelte a ... Köztársaság által kiállított útlevele fénymásolatát. 

A fellebbezés nem megalapozott.

Az Európai Parlament választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény 4. §-a szerint Magyarországon
az Európai Parlament tagjainak választásán a választójogát gyakorolhatja
b) az Európai Unió más tagállamainak minden választópolgára, ha nyilatkozatot tesz arról, hogy
választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni és magyarországi lakóhellyel való rendelkezését
igazolja. 

Az Európai Parlament tagjainak a választásán nem csak a magyar állampolgárok, hanem az Európai
Unió minden más tagállamának a választópolgára is részt vehet. Ennek azonban a 2003. évi CXIII.
törvény  4.  § b)  pontja  szerint  az  az  anyagi  jogi  feltétele,  hogy  magyarországi  lakóhellyel
rendelkezzen, s nyilatkozzon arról, hogy a választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni. 

A két  együttes  feltétel  közül  a  jogosult  csak  az  egyiknek  a  magyarországi  lakóhellyel  való
rendelkezésnek felel meg. A rendelkezésre álló adatok alapján a jogosult sem a választójegyzékbe
való  felvétel  kérelmezésekor,  sem  a  jogorvoslati  kérelmében  nem  tett  kifejezett  és  külön
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az Európai Parlament tagjainak megválasztásával kapcsolatos
választójogát kizárólagosan Magyarországon kívánja gyakorolni. A fellebbezésében okiratot csatolt
a  ... állampolgárságára vonatkozóan, de az előbbi anyagi jogi nyilatkozatot nem terjesztette elő.
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Ennek hiányában pedig a névjegyzékbe nem vehető fel, függetlenül attól, hogy az állampolgársága
szerint – a bíróság álláspontja szerint a névjegyzék hibás tartalma ellenére – elvileg gyakorolhatná a
választójogát. 

A fentiekre  tekintettel  a  bíróság  a  hivatkozott  jogszabályhelyek  alapján  a  rendelkező  részben
foglaltak szerint határozott.

Budapest 2019. május 14.

                                                                                      dr. Birinyi Zsolt s.k.
                                                                                                 bíró 


