
 

 

 

Szegedi Törvényszék 

 

 

 

Az ügy száma:     4.Kpk.750.030/2022/4. 

 

A kérelmező:     Kérelmező 

(Cím1) 

 

A kérelmezett:     Kérelmezett 

(Cím) 

 

A kérelmezett képviselője:    Név jegyző,  

helyi választási iroda vezetője 

 

A fellebbezéssel támadott határozat:  a Kérelmezett Helyi Választási Iroda ügyiratszám 

számú (… kérelem azonosítójú) határozata 

 

 

V é g z é s :  

 

 

A bíróság a kérelmezett 2022. március 17-én ügyiratszám számon hozott határozatát 

megváltoztatja és elrendeli a központi névjegyzék módosítását, így a kérelmező (Kérelmező, 

született: születési dátum, anyja neve: Név1, személyi azonosító: …) központi névjegyzékbe 

való felvételét, egyúttal a szavazóköri névjegyzékbe, valamint a külképviseleti névjegyzékbe 

való felvételét. 

 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

 

A bíróság által megállapított tényállás 

 

[1] A kérelmező 2022. március 16-án elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton 

külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet nyújtott be a kérelmezettnél. 

Kérelmében megjelölte, hogy Nagy-Britannia, London településének külképviseletén kívánja 

gyakorolni a választójogát, a 2022. április 3-án tartandó országgyűlési képviselők választásán 

és az országos népszavazáson. 

 

[2] A személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapán a felperes belföldi lakóhellyel nem 

rendelkezik, belföldi tartózkodási helye a Cím1, állandó külföldi lakóhellyel nem rendelkezik, 

ideiglenes külföldi címe Cím2. 

 

[3] A kérelmezett a 2022. március 17-én kelt, ügyiratszám ügyiratszámú határozatával a kérelmező 

kérelmét elutasította. Megállapította, hogy a kérelem nem felel meg a választási eljárásról szóló 
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2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: Ve.) meghatározott követelményeknek, mivel 

a megadott személyi azonosító a központi névjegyzéken nem található, vagy nem egyezik a 

kérelmező személyi adataival. A határozat nem tartalmaz arra nézve részletes indokolást, hogy 

az elutasítás oka pontosan miben áll. 

 

A fellebbezés 

 

[4] A kérelmező 2022. március 18-án benyújtott fellebbezésében – tartalmilag – a kérelemben 

foglaltak teljesítését kérte. Csatolta a … számú személyi azonosítót igazoló hatósági 

igazolványának (lakcímkártya) másolatát. 

 

A kérelmezett nyilatkozata 

 

[5] A kérelmezett vezetője a Ve. 236. § (4) bekezdése alapján eljárva a fellebbezésnek nem adott 

helyt, azt 2022. március 18-án kelt levelével felterjesztette a Szegedi Törvényszékhez 

elbírálásra. Előadta, hogy a kérelemnek azért nem adott helyt, mert a nemzeti választási 

rendszerben nyilvántartott adatok szerint, a központi névjegyzékben a kérelmező nem található, 

mivel nem rendelkezik érvényes bejelentett állandó lakóhellyel.  

 

A bíróság döntése és annak jogi indokai 

 

[6] A fellebbezés megalapozott. 

 

[7] A bíróság elsődlegesen rámutat arra, hogy a kérelmezettnek a határozat indokolásában 

egyértelműen meg kellett volna jelölnie azt, hogy mi az elutasítás pontos oka és nem a 

fellebbezés felterjesztésében kellett volna kifejtenie az álláspontját, miszerint az elutasítás 

indoka az, hogy a kérelmező nem rendelkezik érvényes bejelentett állandó lakóhellyel, ezért a 

központi névjegyzéken nem található. 

 

[8] A Ve. 82. § (1) bekezdése szerint a központi névjegyzék a Nemzeti Választási Iroda által 

vezetett elektronikus nyilvántartás. 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a központi névjegyzék tartalmazza 

az e törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, magyarországi 

lakcímmel rendelkező választópolgár adatait.  

 

[9] A Ve. 83. § (1) bekezdése szerint a központi névjegyzék a választópolgár 2. melléklet szerinti 

adatait tartalmazza. 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a központi névjegyzék 2. melléklet szerinti adatait - 

a (3) bekezdés kivételével - a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásból, 

a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban nem szereplő választópolgár 

esetében a központi útiokmány-nyilvántartásból és a vezetőiengedély-nyilvántartásból, továbbá 

a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartásából, a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartásából és a szavazóköri névjegyzékből történő adatátvétellel kell 

létrehozni. 

 

[10] A fenti rendelkezésekből megállapítható, hogy a külképviseleti névjegyzékbe vételhez a 

kérelmezőnek szerepelnie kell a központi névjegyzékben. A központi névjegyzékbe vételhez 

magyarországi lakcímmel kell rendelkezni. A névjegyzékbe vétel a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartás adatainak felhasználásával történik. 
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[11] A lakcím fogalmát egyrészt a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) értelmező rendelkezése, másrészt a Ve. 

értelmező rendelkezése határozza meg.  

 

[12] Az Nytv. 5. § (2) bekezdése szerint a polgár lakóhelye: annak a lakásnak vagy szállásnak (a 

továbbiakban együtt: lakás) a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi 

személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos 

kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál. 

Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, 

ahol a polgár - a lakóhely-változtatás szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig 

tartózkodik. 

Ugyanezen szakasz (4) bekezdése szerint a polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének, 

illetve tartózkodási helyének címe (a továbbiakban együtt: lakcím). 

 

[13] A Ve. 3. § 5. pontja szerint a törvény alkalmazásában magyarországi lakcím: a bejelentett 

magyarországi lakóhely címe; a sem magyarországi, sem külföldi bejelentett lakóhellyel nem 

rendelkező személy esetében a bejelentett magyarországi tartózkodási hely címe. 

 

[14] Az Nytv. értelmében tehát mind a lakóhely, mind a tartózkodási hely lakcímnek minősül, 

azonban ezen jogszabályhoz képest speciálisnak minősülő Ve. alapján csak akkor minősül 

lakcímnek a belföldi tartózkodási hely, ha sem belföldi, sem külföldi bejelentett lakóhellyel 

nem rendelkezik a személy. 

 

[15] A Ve. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján a központi névjegyzékbe a Nemzeti Választási 

Irodának automatikusan fel kell vennie minden olyan személyt, akinek bármely választáson 

aktív választójoga van és magyarországi lakóhellyel rendelkezik, illetve nincs sem 

magyarországi, sem külföldi lakóhelye, de magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik.  

 

[16] A bíróság beszerezte a közhiteles nyilvántartásnak minősülő személyi adat- és 

lakcímnyilvántartásból a kérelmezőre vonatkozó adatokat, melyből megállapította, hogy a 

kérelmező sem belföldi, sem külföldi lakóhellyel nem rendelkezik, azonban ideiglenes külföldi 

címeként a Cím2 cím van bejegyezve, magyarországi tartózkodási helyeként pedig a Cím1 cím 

szerepel. Erre tekintettel a kérelmezőnek szerepelnie kell a központi névjegyzékben. 

 

[17] A Ve. 259. § (1) bekezdése szerint a külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló 

kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó 

választópolgár nyújthat be.   

 

[18] Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a kérelemnek a 92. § (1) vagy (3) bekezdésében 

foglalt adatokon túl tartalmaznia kell annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmező 

a választójogát gyakorolni kívánja. 

 

[19] A Ve. 101. §- a szerint a Nemzeti Választási Iroda a választás kitűzését követő naptól a választás 

eredményének jogerőre emelkedését követő tizenötödik napig a választáson szavazati joggal 

rendelkező választópolgárok központi névjegyzékben nyilvántartott adatait - a szavazókörök és 

választókerületek nyilvántartásával összekapcsolva - a 3. melléklet szerinti adattartalommal 

szavazóköri bontásban teszi hozzáférhetővé a helyi választási iroda számára (a továbbiakban: 

szavazóköri névjegyzék). 
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[20] Tekintettel arra, hogy a kérelmezőnek van Magyarországon lakcíme, ami a belföldi tartózkodási 

helyeként megjelölt címe, szerepelnie kell a központi névjegyzékben, mely alapján a 

szavazóköri névjegyzékbe is fel kell őt venni. A bíróság megállapította, hogy a kérelmező 

külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelme tartalmában a hatályos rendelkezéseknek 

megfelel, és mivel a központi névjegyzékben szerepelnie kell, a külképviseleti névjegyzékbe 

való felvétele indokolt. Erre tekintettel a bíróság azt állapította meg, hogy a kérelmezett 

megalapozatlanul döntött a kérelmező külképviseleti névjegyzékbe történő kérelmének 

elutasításáról.  

 

[21] Mindezek alapján a bíróság a fellebbezésnek a Ve. 236-238. §-ai szerinti nemperes eljárásban 

helyt adott, a fellebbezéssel támadott határozatot megváltoztatta és elrendelte a kérelmező 

központi névjegyzékbe, a szavazóköri névjegyzékbe, valamint a külképviseleti névjegyzékbe 

való felvételét.  

 

[22] A bíróság jelen végzést a Ve. 48. § (3) és 95. § (3) bekezdései alapján a kérelmező elektronikus 

levélcímére és magyarországi tartózkodási hely szerinti címére kézbesíti. 

 

Záró rész 

 

[23] Az eljárásban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 2. melléklet 

XIII. fejezet 8. pontja alapján illeték nem merült fel (közteherfizetési kötelezettség alá nem eső 

eljárás).  

 

[24] A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Kp. 151. § (4) bekezdése, valamint a Ve. 236. § (6) 

bekezdése zárja ki. 

 

Szeged, 2022. március 21. 

 

 

          Dr. Ágoston Eszter s. k. 

              bíró 

 

 


