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Kérelmezőnek a kérelmezettel szemben a központi névjegyzékbe vétele tárgyában a .... határozat
kapcsán a kérelmező fellebbezése nyomán a bíróság a mai napon - tárgyaláson kívül - meghozta a
következő

V é g z é s t:

A bíróság  a  kérelmezett  .... számú határozatát  megváltoztatja,  elrendeli  a  központi  névjegyzék
módosítását olyan módon, hogy a kérelmező központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament
tagjainak választására is kiterjedjen.

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A kérelmező brit állampolgár, 2019. április 12-én érkezett kérelmében kérte az illetékes választási
irodánál a névjegyzékbe vételét az EU parlamenti választásra.

A „ .... ” elutasította a kérelmező központi névjegyzékbe vétel iránti kérelmét, mert a 2013. évi
XXXVI. törvényben (továbbiakban Ve.) meghatározott követelménynek az nem felel meg. Ilyen
kérelmet csak az EU más tagállamának állampolgára nyújthat be.

A kérelmező határidőn belül fellebbezéssel élt, és kérte az EU parlamenti névjegyzékbe vételét.

A Helyi Választási Iroda vezetője a kérelmező fellebbezését 2019. április 29. napján kelt .... számú
határozatával elbírálta és megállapította, hogy a névjegyzékbe vételi kérelmét elutasító döntés ellen
benyújtott  fellebbezésről  nem áll  módjában  pozitív  tartalmú  végzést  hozni  a  közismert  tények
alapján.

A fellebbezés az alábbiakra figyelemmel 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. § b) pontja alapján
Magyarországon  az  Európai  Parlament  tagjainak  választásán  a  választójogát  gyakorolhatja  az
Európai  Unió  más  tagállamainak  minden  választópolgára,  ha  nyilatkozatot  tesz  arról,  hogy
választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni, és magyarországi lakóhellyel való rendelkezését
igazolja.
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A rendelkezésre  álló  okiratokból  az  állapítható  meg,  hogy a  Helyi  Választási  Iroda  Vezetője  a
magyarországi lakcímmel rendelkező brit állampolgárságú kérelmező kérelmét arra figyelemmel
utasította el, hogy a kérelmező nem az EU állampolgára.

A brit  állampolgárságú  kérelmező  az  Egyesült  Királyság  állampolgára.  Jelenleg  az  Egyesült
Királyság, figyelemmel arra, hogy az EU-ból való kilépésére 2019. október 31-ig haladékot kapott,
egyéb  megállapodás,  jogszabály  hiányában  köztudomásúlag  az  EU  teljes  jogú  tagja,  ebből
kifolyólag a kérelmező is az EU más tagállama állampolgárának minősül.

A fentiek alapján a bíróság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 236. § (5)
és (6) bekezdése, továbbá a 334. § (1) bekezdése értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott.

A végzés ellen a 2017. évi CXVIII. tv. 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazott 2016. évi CXXX. tv.
365. § (2) b) pontja alapján fellebbezésnek helye nincs.

Budapest, 2019. április 30.

Madarasné  dr.  Molnár Gizella  s.
k. bíró
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