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Végzés 

 

A bíróság XY kérelmezőnek a Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Helyi Választási Iroda I-

2928/2014. számú határozata elleni fellebbezését érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

 

A végzéssel szemben további jogorvoslatnak nincs helye.  

 

I n d o k o l á s : 

 

 

A kérelmező a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 334. §- a alapján kérte, 

hogy a központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki.  

 

A Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Választási Irodája 2014. március 20. napján kelt 

határozatával a kérelmet elutasította. Rögzítette, hogy a kérelem a Ve.-ben meghatározottaknak nem 

felel meg, mert a törölni kért bejegyzés a központi névjegyzékben nem szerepel, ilyen kérelmet csak 

az EU más tagállamának állampolgára terjeszthet elő.  

 

A kérelmező fellebbezésében előadta, hogy 2014. május 25-én Németországban német pártlistákra 

kíván szavazni, ezért el akarja kerülni, hogy egyidejűleg németországi és a magyar névjegyzékben is 

szerepeljen. Erre figyelemmel a Ve. 336. §-a alapján kérte, hogy töröljék a magyarországi választási 

névjegyzékből.  

 

A helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek a  Ve. 231. § d) pontja alapján  nem adott helyt, 

figyelemmel arra, hogy az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott személyi azonosítót.  

 

A fellebbezés nem alapos. 

 

A Ve. 224. §  (3) bekezdésének c) pontja kimondja, hogy a fellebbezésnek, illetve a bírósági 

felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve 

ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő 

szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 

 

A Ve. 231. § (1) bekezdésének d) pontja szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet 

érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 

 

A fellebbezés nem tartalmazza a hivatkozott jogszabályi rendelkezésben megjelölt 

személyazonosító adatot, így ebből az okból azt a bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította.  

 

A Ve. 336. §-a szerint az Európai Parlament tagjainak választására az Európai Unió más 

tagállamában névjegyzékbe vett magyar állampolgárokról kapott értesítés alapján az érintett 

választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda törli a szavazóköri névjegyzékből. 

 

A bíróság egyebekben rámutat arra, hogy a fellebbezés érdemben sem megalapozott. Ugyanis az 

első fokon eljáró választási iroda helyesen járt el, amikor elutasította a kérelmező kérelmét. A jelen 

ügyben a névjegyzék nem tartalmaz arra nézve adatot, hogy a kérelmező az Európai Parlament 



választójogát melyik választókerületben gyakorolja, ezért a kérelmező annak törlését sem kérheti. 

Továbbá a Ve. 336. §-a szerint az Európai Unió más tagállamában névjegyzékbe vett magyar 

állampolgárokról kapott értesítés alapján a Nemzeti Választási Iroda törölhetné a kérelmezőt a 

magyar választási névjegyzékből, de a kérelmező ezt nem kérheti. A kérelmezőnek azt kell kérnie, 

hogy Németországban felvegyék az Európai Parlamenti választással összefüggésben a névjegyzékbe 

és az illetékes német választási iroda fogja értesíteni a magyar választási irodát arról, hogy a 

kérelmezettet töröljék a magyar névjegyzékből.  

 

Budapest, 2014. március 27.  

 

        dr. Koskocsák Melinda s.k. 

                                                                                                                 bíró 
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