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V É G Z É S 

 

Kérelmezőnek a Helyi Választási Iroda kérelmezett ellen választási névjegyzékkel kapcsolatos 

igény tárgyában indult nemperes ügyében a bíróság a kérelmezett XXIII-334-3/2019. számú 

határozatát megváltoztatja és elrendeli a névjegyzék módosítását, kérelmező névjegyzékbe való 

felvételét. 
 

A végzés ellen nincsen helye fellebbezésnek. 

 

Indokolás 

 

A kérelmező 2019. április 1. napján benyújtott kérelmében kérte, hogy a Központi Névjegyzékbe 

vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. 

A kérelmezett Helyi Választási Iroda a fellebbezéssel érintett XXIII-334/2019. számú határozatával 

2019. április 1. napján a kérelmező névjegyzékbe vétele iránti kérelmét elutasította, tekintettel arra, 

hogy a névjegyzékbe vételi kérelmet csak az Európai Unió tagállamának állampolgára nyújthat be, 

és a kérelmező brit állampolgár. 

 

A kérelmező a határozat ellen 2019. április 13. napján, a törvényes határidőn belül fellebbezést 

nyújtott be, amelyben kifejtette, hogy Nagy-Britannia mégis marad EU-tag legalább október 31-ig, 

így EU tagállam állampolgára. 

 

A Helyi Választási Iroda vezetője a kérelmező fellebbezését 2019. április 15. napján kelt XXIII-

334-3/2019. számú határozatával elbírálta és megállapította, hogy a névjegyzékbe vételi kérelmét 

elutasító döntés ellen benyújtott fellebbezésének nem ad helyt. 

A Helyi Választási Iroda Vezetője a fellebbezést elutasító határozatában kifejtette, hogy az Európai 

Parlamenti képviselők magyarországi választásán részt vehetnek a másik tagállam állampolgárai, 

amennyiben Magyarországon lakcímmel rendelkeznek. Ezzel szemben – Nagy Britannia kiválási 

folyamatára tekintettel – a brit állampolgárok jelenleg nem jogosultak azt kérni, hogy a központi 

névjegyzékbe vételük az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. Ameddig a 

Nemzeti Választási Iroda központilag nem teszi lehetővé, hogy a brit állampolgárok, mint másik 

EU tagállambeli, választási jogosultsággal rendelkező választópolgárként szerepeljenek a központi 

nyilvántartásban, addig a helyi választási iroda ilyen irányú kérelemnek eleget tenni nem tud. A 

Helyi Választási Iroda Vezetőjének – központi döntés hiányában- nincs lehetősége fellebbezésben 

foglalt kérés átvezetésére. A Helyi Választási Iroda Vezetője döntésében a 2003. évi CXIII. törvény 

4.§-ában, a 2013. évi XXXVI. törvény 235-236.§-ában és 334.§-ában foglaltakra hivatkozott,  

tájékoztatta továbbá a kérelmezőt, mivel a fellebbezésnek nem adott helyt, így továbbítja a 

fellebbezést az illetékes bírósághoz. 

 

A fellebbezés alapos. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 82.§ (1) bekezdése szerint a központi 

névjegyzék a Nemzeti Választási Iroda által vezetett elektronikus nyilvántartás. 

 

A Ve. 82.§ (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a központi névjegyzék tartalmazza az e törvény 

hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, magyarországi lakcímmel rendelkező 

választópolgár adatait. 

 



Az Alaptörvény XXIII. cikk (2) bekezdése értelmében az Európai Unió más tagállamának 

magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők 

választásán választó és választható legyen. 

 

Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény 4.§-a alapján 

Magyarországon az Európai Parlament tagjainak választásán a választójogát gyakorolhatja: 

a) minden magyar választópolgár, ha nem jelezte valamely másik uniós tagállamban, hogy 

választójogát ott kívánja gyakorolni, valamint 

b) az Európai Unió más tagállamainak minden választópolgára, ha nyilatkozatot tesz arról, hogy 

választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni, és magyarországi lakóhellyel való rendelkezését 

igazolja. 

 

A bíróságnak tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló okiratokból az állapítható meg, hogy a Helyi 

Választási Iroda Vezetője a kérelmező kérelmét arra figyelemmel utasította el, hogy brit állampolgár, 

azt kellett vizsgálnia, hogy a brit állampolgárok Nagy-Britannia kiválási folyamatára tekintettel 

jelenleg jogosultak-e kérni, hogy a Központi Névjegyzékbe vételük az Európai Parlament tagjainak 

választására is kiterjedjen. 

A fentiekben hivatkozottak szerint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel 

rendelkező minden nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy az európai parlamenti 

képviselők választásán választó legyen. Nagy-Britannia kiválási folyamatára figyelemmel a brit 

állampolgárokra jelenleg az Európai Unió más tagállamai állampolgáraira irányadó jogszabályok 

vonatkoznak. Nem megalapozott a Helyi Választási Iroda Vezetőjének azon hivatkozása, hogy 

ameddig a Nemzeti Választási Iroda központilag nem teszi lehetővé, hogy a brit állampolgárok mint 

más EU tagállambeli, választási jogosultsággal rendelkező választópolgárok szerepeljenek a 

központi nyilvántartásban, a kérelemnek eleget tenni nem tud. 

 

A bíróság álláspontja szerint a Helyi Választási Iroda jogsértő módon utasította el a kérelmező 

névjegyzékbe való felvételét, majd az elutasító határozat ellen előterjesztett fellebbezését. 

 

A fentiek értelmében a bíróság a rendelkező rész szerint határozott és elrendelte a kérelmező 

névjegyzékbe való felvételét a Ve.236.§ (6) bekezdése alapján. 

 

A bíróság a Ve.236.§ (4),(5),(6) bekezdése alapján hozta meg a döntését a kérelmező 235.§ (1) 

bekezdése szerinti határidőben benyújtott fellebbezése alapján nemperes eljárásban, egyesbíróként. 

 

Budapest, 2019. április 16. 

 

 Zahoránszkyné dr. Ungvári Ilona s.k. 
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