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A Szegedi Járásbíróság .... sz. alatti lakos kérelmezőnek, a ... Választási Iroda, .... sz. alatti
székhelyű kérelmezettel szemben – külképviseleti névjegyzékbe való felvétellel összefüggésben
indított nemperes eljárásban – meghozta a következő
V É G Z É S T:
A bíróság a kérelmező fellebbezését e l u t a s í t j a .
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.
INDOKOLÁS:
A kérelmező a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (a továbbiakban: Ve. tv.) 259. §-a
alapján külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmet terjesztett elő a kérelmezettnél. A kérelmezett
ÖNK/.../2019. számú határozatával a kérelmet elutasította. Határozatát a Ve. tv. 259-261. és 110114. §-aiban foglalt rendelkezésekre alapítottan azzal indokolta, hogy a kérelmező nem szerepel a
szavazóköri névjegyzékben.
A határozat ellen a kérelmező a törvényes határidőn belül fellebbezéssel élt. Fellebbezésében
előadta, hogy a Nemzeti Választási Iroda a választási névjegyzékből álláspontja szerint alaptalanul
törölte mivel nem felel meg a valóságnak, hogy Németországban választói névjegyzékbe lett volna
felvéve. Megítélése szerint a német rendszerből nem érkezhetett Magyarországra olyan információ,
mely e tényt bizonyítaná. Ezért a Nemzeti Választási Iroda Elnökétől kérte a névjegyzékben
jogosultsága haladéktalan helyreállítását. Kérte, amint megtörténik a Nemzeti Választási Iroda
részéről a névjegyzékbe való szereplésének helyreállítása, a helyi választási bizottság vegye fel a
külképviseleti névjegyzékbe.
A Helyi Választási Iroda 2019. május 17. napján kelt ÖNK/.../2019. számú határozatával a
fellebbezést elutasította, és azt a bírósághoz felterjesztette. Határozatának indokolásában rögzítette,
hogy a kérelmező külképviseleti névjegyzékbe való felvételére nem kerülhet sor, mivel Európai
Uniós értesítés miatt nem szerepel a szavazóköri névjegyzékben. Hangsúlyozta, hogy határozatának
meghozatalakor e tényt megállapította. Mindebből megállapítható, hogy a választási iroda
határozatának meghozatalakor a jogszabályoknak megfelelően járt el.
A fellebbezés elbírálása során a kérelmező által Nemzeti Választási Iroda Elnökénél előterjesztett
kérelemmel kapcsolatban a bíróság tájékoztatást kért és kapott a Nemzeti Választási Irodától. A
Nemzeti Választási Iroda megküldte a bíróság részére a Nemzeti Választási Iroda Elnöke által
kérelmezőnek adott 2019. május 17-én kelt tájékoztatást és mellékletét. Az ebben közölt adatok
szerint az illetékes német hatóság elektronikus adatátadás formájában értesítette a Nemzeti
Választási Irodát arról, hogy a kérelmező a német névjegyzékben szerepel. (Az elektronikus átadás
tényének igazolására mellékelte az xml formátumú dokumentumot.) A tájékoztatás kiterjed arra,
hogy a Nemzeti Választási Irodának nincs hatásköre egy másik tagállam névjegyzékén szereplő
választópolgárt onnan törölni, a tagállamok a részükre megküldött értesítésben szereplő adatokon
nem módosítanak. Amíg a kérelmező a német hatóságtól nem kéri a német névjegyzékről való

törlését, addig a német névjegyzékben fog szerepelni, vagyis a német listára szavazhat.
A kérelmező fellebbezése a l a p t a l a n :
A Ve. tv. 259. § (1) bek. értelmében a külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet
a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár
nyújthat be.
A Nemzeti Választási Iroda által megküldött dokumentum szerint illetékes német hatóság által
elektronikus átadás formájában küldött dokumentum tanúsítja, hogy a kérelmező a német
névjegyzékben szerepel. Nyilvánvaló, hogy a magyar hatóságok nem jogosultak e névjegyzéket
módosítani, az csak a kérelmező illetékes német hatóságnak írt kérelmére lehetséges. Amíg erre sor
nem kerül, a kérelmező a magyar névjegyzéken nem tüntethető fel. Nem állnak tehát fenn a
külképviseleti névjegyzékbe való felvételre vonatkozó jogszabályi feltételek. Mindezek alapján
megállapítható, hogy a kérelmezett határozatai a jogszabályoknak megfelelők, ezért a bíróság a
fellebbezést a Ve. tv. 236. § (6) bek. alapján elutasította.
A bíróság határozatát a Ve. tv. 238. §-a alapján közli a kérelmezővel és a kérelmezett vezetőjével,
valamint ezt követően gondoskodik a bíróság honlapján való anonimizált közzétételről, továbbá a
közzétételt követően az oldal linkjét az Országos Bírósági Hivatal Informatikai Osztály e-mail
címére megküldi.
A végzéssel szemben további jogorvoslati lehetőséget a Ve. tv. nem biztosít.
Szeged, 2019. május 21.
dr. Telihay Zsuzsanna
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