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VÉGZÉS

kérelmezőnek – kérelmezettel szemben választási névjegyzékkel kapcsolatos igény
tárgyában indult nemperes ügyben a bíróság a
kérelmezőnek a kérelmezett számú határozata ellen benyújtott fellebbezését elutasítja.
A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.
INDOKOLÁS
A kérelmezett Helyi Választási Iroda - a fellebbezéssel érintett számú határozatával - a
kérelmező azonosítószámú külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelmét
elutasította a Ve. 259-261. §, 110-114. § alapján, mivel a kérelmező nem szerepel a
szavazóköri névjegyzékben.
A kérelmező ezt követően a határozattal szemben nem indokolt fellebbezést terjesztett elő.
Ugyanebben az iratában kérte a nyilvántartásba vételét.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2014. március 24. napján meghozott számú határozatában
a kérelmező külképviseleti névjegyzékbevétele iránti kérelmét elutasító döntés elleni
fellebbezésének nem adott helyt, arra hivatkozva, hogy a kérelmező nem szerepel a
szavazóköri névjegyzékben, ezért a külképviseleti névjegyzékbe történő felvétele sem
lehetséges.
A fellebbezés nem megalapozott.
A választási eljárásról 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 259. § (1) bekezdés szerint a
külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben
szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be.
A Ve. 260. § (1) bekezdés értelmében a kérelem alapján a választási iroda a választópolgárt
haladéktalanul felveszi a külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg feltünteti a szavazóköri
névjegyzéken a külképviseleti névjegyzékbe vételét.
A Ve 93. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási iroda a névjegyzékkel kapcsolatos
kérelemnek csak abban az esetben adhat helyt, ha a választópolgárnak a kérelemben
szereplő adatai megegyeznek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó
nyilvántartás, illetve a magyar állampolgárságát igazoló okirata nyilvántartásának
adataival.
A Ve. 93. § (2) bekezdése szerint azt, hogy a kérelmező adatai megegyeznek-e a magyar
állampolgárságát igazoló okirat nyilvántartásának adataival, a Nemzeti Választási Iroda a
központi útiokmány-nyilvántartásból vagy a magyar állampolgárságot igazoló egyéb okirat
nyilvántartásából közvetlen adathozzáféréssel átvett adatok alapján, illetve az
állampolgársági ügyekben eljáró szerv megkeresése útján ellenőrzi.

A Ve. 110. § (1) bekezdés kimondja, hogy a 103. §, a 250. §, a 259. § és a 307/A. § szerinti
kérelemre a 91. § (1) bekezdés és a 92. § (1) bekezdés a) pontjának rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A Ve. 112. § (1) bekezdés értelmében a kérelmet - a 93. § (1) bekezdése rendelkezéseinek
alkalmazásával - az a választási iroda bírálja el, ahova a kérelmet benyújtották.
A Ve. 114. §-a kimondja, hogy a választási iroda a 103. § (2) bekezdés a) pontja, a 250. §, a
259. § és a 307/A. § szerinti kérelem elutasításáról határozattal dönt.
A bíróság a rendelkezésre álló iratok alapján a határozat érdemét tekintve megállapította,
hogy a Helyi Választási Iroda helyesen járt el, amikor a kérelmező külképviseleti
névjegyzékbe történő felvételére irányuló kérelmét elutasította, miután a kérelmező nem
szerepel a szavazóköri névjegyzékben.
A bíróságnak jelen eljárásban nem kellett állást foglalnia abban a kérdésben, hogy a román
állampolgárságú kérelmező névjegyzékbe történő felvételére sor kerülhet-e, a fellebbezéssel
egyidejűleg erre irányuló kérelmének elbírálása nem a bíróság hatáskörébe tartozik.
Ezért a bíróság a Ve. 236-238. §-ai szerinti nemperes eljárásban, egyesbíróként a
fellebbezésnek tekintett bejelentés elutasításáról rendelkezett.
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