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VÉGZÉS
kérelmezőnek – Nemzeti Választási Iroda kérelmezett ellen választási névjegyzékkel
kapcsolatos igény tárgyában indult nemperes ügyben a bíróság a kérelmezőnek a kérelmezett
REG/40654-2/2016.számú határozata ellen benyújtott fellebbezését elutasítja.
A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.
INDOKOLÁS
A kérelmezett Nemzeti Választási Iroda a fellebbezéssel érintett fenti számú határozatával a
kérelmező központi névjegyzék módosítására vonatkozó kérelmét elutasította. Megállapította,
hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 84. §-a alapján a
központi névjegyzékbe történő felvételét kérte a kérelmezett és azt elutasította, mivel
választójogát állandó lakcíme szerinti szavazókörben gyakorolhatja.
A kérelmező a határozat ellen fellebbezést nyújtott be és részletesen indokolt fellebbezésében
egyrészről arra hivatkozott, hogy a határozat indokolása nem okszerű, másrészt arra, hogy az
érdemben is jogsértő. Előadta, hogy ő nem a központi névjegyzékbe történő felvételét kérte,
hanem azt, hogy a levélben szavazók névjegyzékébe vegyék fel.
A kérelmezett határozatában megállapította, hogy a kérelmező érvényes magyarországi
lakcímmel rendelkezik.
Az ezt alátámasztó igazolás szerint 2016.07.04. napjától érvényes lakcíme 1111 Budapest.
A fellebbezés nem megalapozott.
A bíróság a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy a Nemzeti Választási Iroda
helyesen alkalmazta a Ve.266. §-át, mely szerint a Nemzeti Választási Iroda felveszi a
levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező
állampolgárt, aki a legkésőbb a szavazást megelőző 15 napon benyújtott kérelme alapján
szerepel a központi névjegyzékben.
A rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy a kérelmezett rendelkezik magyarországi
lakcímmel, így a hivatkozott jogszabály alapján a levélben szavazók névjegyzékébe nem
vehető fel.
Olyannyira taxatív rendelkezéseket tartalmaz a törvény, hogy a 267. § a) pontja alapján törölni
is kell a szavazók névjegyzékéből azt a választó polgárt, aki legkésőbb a választás napját
megelőző 7. napon magyarországi lakcímet létesített. Így tehát a kérelmező 2016. július 4.

napján történt érvényes lakcímlétesítése akkor is a levélben szavazók névjegyzékéből
töröltetni kötelezte volna a hatóságot, ha oda korábban már bejegyzést nyer a kérelmezett.
A fellebbezésben hivatkozottakat a tételes jogszabály felülírja, így a fenti indokok alapján a
fellebbezés eredményre nem vezethetett.
Budapest, 2016. szeptember 28.
Lovász Andrásné dr. sk.
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