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A járásbíróság  az .....  eljárást kezdeményezőnek - a .......  Helyi Választási Iroda 2018.
március  ...  napján  kelt,  .....  ügyiratszámú  határozata  ellen  előterjesztett  fellebbezése
folytán nemperes eljárásban meghozta a következő

v é g z é s t:

A bíróság az eljárást kezdeményező fellebbezését e l u t a s í t j a. 

Ezen végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

I n d o k o l á s

A járásbíróság  a  ......  Helyi  Választási  Iroda  vezetője  2018.  április  ...  napján  kelt  ....
iktatószámú  átirata,  a  nemperes  eljárást  kezdeményező  (továbbiakban  kérelmező)
külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányló, 2018. február  ..... napján kelt  ......
azonosító  számon  ügyfélkapun  keresztül  előterjesztett,  ....... ügyiratszámon  iktatott
kérelme, a  helyi választási iroda 2018. február  .... napján kelt,  ..... kérelem azonosító
számú, .......... ügyiratszámú külképviseleti névjegyzékbe vételről szóló értesítője,  annak
mellékleteként  az értesítés tértivevénye, kérelmező magyarországi lakcímmel rendelkező
állampolgárok  számára  kiadott,  átjelentkezésre  irányuló  kérelem  visszavonására
vonatkozó, 2018. március ..... napján kelt ........ azonosító számon ügyfélkapun keresztül
előterjesztett, ...... ügyiratszámon iktatott kérelme, a helyi választási iroda 2018. március
.....  napján kelt,  .... kérelem azonosító  számú,  .... ügyiratszámú határozata,  kérelmező
2018.  április  .....  napján  elektronikus  úton  előterjesztett  fellebbezése,  a  fellebbezés
elektronikus úton megküldött,  a  választási  iroda vezetőjéhez irányuló irata  alapján az
alábbi tényállást állapította meg:

Kérelmezőt  a  2018.  április  .... napjára  kitűzött  országgyűlési  képviselők  választására
vonatkozóan külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányló, 2018. február ... napján
kelt   ......  azonosító számon ügyfélkapun keresztül előterjesztett kérelme alapján a helyi
választási  iroda   2018.  február   ....  napján  kelt,  .... kérelem  azonosító  számú,  ......
ügyiratszámú értesítővel  külképviseleti névjegyzékbe felvette.

A  ....   Helyi  Választási  Irodája  2018.  március  .....  napján  elektronikus  levélben
tájékoztatta kérelmezőt a külképviseleti névjegyzékből történő törlés lehetőségéről, annak
határidejéről, a kérelem benyújtásának módjáról.

Kérelmező  a  2018.  április  ....  napjára  kitűzött  országgyűlési  képviselők  választására
vonatkozóan 2018. március  ......  napján ügyfélkapun keresztül  ..... azonosító számon a



magyarországi  lakcímmel  rendelkező  állampolgárok  számára  kiadott,  átjelentkezésre
irányuló  kérelem  visszavonására  vonatkozó  kérelmet  terjesztett  elő.  A  .......
ügyiratszámon iktatott kérelemmel összefüggésben a helyi választási iroda 2018. március
.....  napján  kelt  határozata  az  átjelentkezés  iránti  kérelmet  elutasította.  Indokolásában
rögzítette,  hogy  kérelmező  a  választási  eljárásról  szóló  2013  évi  XXXVI  tv.  (a
továbbiakban Ve.) 250.§.(5) bekezdése alapján átjelentkezésének visszavonására irányuló
kérelmet nyújtott be, rámutatott arra, hogy kérelmező  nemlétező átjelentkezést kívánt
törölni,  kérelmező  külképviseleti  névjegyzéken  szerepel,  előbb  azt  a  kérését  kell
töröltetnie.  Tájékoztatta,  hogy kérelmét -  amennyiben annak benyújtására jogosult-  az
elutasítási okokban felsorolt hibákat kijavítva ismételten benyújthatja.

Kérelmező  2018.  április  .....  napján  elektronikus  úton  fellebbezéssel  élt  az  utóbbi
határozattal  szemben.  Sérelmezte  annak  megtagadását,  hogy  lakcíme  szerinti  helyen
szavazhasson.  Fellebbezése  részeként  hivatkozott  arra,  hogy  elektronikus  levélben
érdeklődött  arról,  hogy mi  a  teendője,  ha  a  külképviselet  helyett  a  lakóhelyén  kíván
szavazni.  Idézte  az  érdeklődő  levele  szövegét  akként,  hogy  miután  külképviseleti
névjegyzékbe  felvették,  ezt  módosíthatja-e,  szavazhat-e  máshol,  mi  a  módosítás
határideje. Előadta, hogy a kapott válasz szerint külképviseleti kérelmét visszavonhatja
személyesen,  írásban  vagy  online,  ebben  az  esetben  automatikusan  visszakerül  a
lakóhelye  szerinti  szavazókörbe;  amennyiben  mégis  külföldön  szeretne  szavazni,  új
kérelmet kell előterjesztenie külképviseleti névjegyzékbe felvétel iránt; ennek beérkezési
határideje: 2018. március  .....  16:00 óra; a megjelölt  időpontig bármikor  módosíthatja
kérelmét.
Fellebbezésében előadta, hogy külképviseleten szavazás visszavonása menüpontot online
nem talált, jelezte, hogy a szavazás napján nem megy külföldre, a lakóhelyén szeretne
szavazni, a jegyzőnek címezve kérte külképviseleten szavazási kérelme törlését.

A .... Helyi Választási Iroda vezetője 2018. április  ..... napján kelt  .....számú átiratával a
vonatkozó iratokat a  Miskolci Járásbírósághoz felterjesztette a  fellebbezés elbírálására
annak  megjegyzésével,  hogy a  fellebbezésnek  a  Ve.236.§.(4)  bekezdése  alapján  nem
kíván helyt adni.

ooooooooooooo

A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.

A Ve.235.§.(2)  bekezdése  szerint a  helyi  választási  iroda  szavazóköri  névjegyzékkel
kapcsolatos  kérelmet  elbíráló  döntése  ellen  legkésőbb  az  arról  szóló  értesítés
kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés
megküldését követő harmadik napon, de nem később mint a szavazást megelőző második
napon lehet fellebbezést benyújtani.

A  Ve.236.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  névjegyzékkel  kapcsolatos  fellebbezést  a
megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell benyújtani.



A (2) bekezdés értelmében a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésről legkésőbb
a  beérkezését  követő  tizenötödik  napon,  a  választás  kitűzését  követően  meghozott
döntés esetén legkésőbb a beérkezését követő napon dönt.
A (3) bekezdés alapján ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek helyt ad, a
névjegyzéket módosítja.
A (4) bekezdés szerint  ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek nem ad
helyt, a fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján
felterjeszti a járásbírósághoz.
Az (5) bekezdés értelmében a bíróság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő
tizenötödik napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés esetén a beérkezését
követő három napon belül, de legkésőbb a szavazást megelőző napon dönt. A bírósági
eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező. A bíróság egyesbíróként jár el.
A (6)  bekezdés  alapján ha  a  bíróság  a  fellebbezést  alaposnak  tartja,  elrendeli  a
névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.

A Ve.237. § -a szerint  a fellebbezést el kell utasítani, ha azt a fellebbezés benyújtója a
polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, az állampolgárságot igazoló
okiratok  nyilvántartása  vagy a választójoggal  nem rendelkező polgárok nyilvántartása
adataival ellentétes tényekre alapozza.

A  Ve.110.§.  folytán  alkalmazandó  Ve.92.§.(1)  bekezdés  a.)  pontja  alapján a
kérelemnek tartalmaznia kell

a) a választópolgár
aa) nevét,
ab) születési nevét,
ac) születési helyét,
ad) anyja nevét,

   ae) személyi azonosítóját.

Az idézett törvényi rendelkezésekből következően  a helyi választási iroda 2018. március
......  napján  kelt  ........ ügyiratszámú  határozata  ellen  kérelmező  jogosult  volt
fellebbezéssel  élni,  mely határidőben érkezett,  annak a helyi  választási  iroda vezetője
nem kívánt helyt adni, ezért a fellebbezést a járásbíróság bírálta el.

A fellebbezés elbírálásánál a bíróság a Ve.237.§.-ában rögzített nyilvántartások adataiból
indult ki; nem volt vitás, hogy kérelmező külképviseleti névjegyzékbe vételére került sor
2018. február .... napján.

Kérelmező  ügyfélkapun  keresztül  2018.  március  ......  napján  érkezett  kérelme  a
Ve.250.§.-ában  szabályozott  átjelentkezés  törlése  iránti,  és  nem  a  külképviseleti
névjegyzékből törlés iránti kérelem.

A Ve.250.  §-ában  szabályozott  átjelentkezés  arra  az  esetre  vonatkozik,  ha  a  lakcíme
szerinti  szavazóköri  névjegyzékben  szereplő választópolgár  a  szavazás  napján
Magyarország  területén,  de  a  magyarországi  lakcíme  szerinti  szavazókörtől  eltérő



szavazókör területén tartózkodik és kíván szavazni. Ezen átjelentkezés iránti kérelem az
(5) bekezdés alapján az ott szabályozott határidőig módosítható vagy visszavonható.

Kérelmező  a  Ve.250.§.  szerinti  átjelentkezési  kérelemmel  nem  élt,  ezért  annak
visszavonását  sem kezdeményezhette.  Ezért  helyesen  járt  el  a  helyi  választási  iroda,
amikor a külképviseleti névjegyzéken szereplő kérelmező átjelentkezés visszavonására
irányuló kérelmét elutasította.

A fellebbezésben írt hivatkozás kapcsán rámutat a bíróság arra, hogy kérelmezőt a helyi
választási iroda helyesen tájékoztatta a külképviseleti névjegyzékből törlés lehetőségéről,
határidejéről,  módjáról,  mivel  a  Ve.  261.§.(2)  bekezdés  alapján  a  külképviseleti
névjegyzékbe  felvett  választópolgár  legkésőbb  a  magyarországi  szavazást  megelőző
nyolcadik  napon  (jelen  esetben  2018.  március  .....  napjáig)  kérheti  törlését  a
külképviseleti névjegyzékből.

Kérelmező  a  lakóhelye  szerinti  szavazókörben  akkor  szavazhatott  volna,  ha  ezen
határidőben  a  Ve.92.§.(1)  bekezdés  a.)  pontja  szerinti  tartalommal  előterjesztett
kérelmére a külképviseleti névjegyzékből törlésre kerül. Kérelmező a rendelkezésre álló
adatok alapján a külképviseleti névjegyzékből törlését 2018. március  ..... napjáig nem
kezdeményezte. A fellebbezés részét képező, a külképviseleti névjegyzékből törlés iránti
kérelem a 2018. március  ....  napi határidőn túl (2018. április  ......  napján) érkezett,  a
határidő elmulasztása okán kizárja a kérelem teljesítését. (Itt mutat rá a bíróság, hogy
amennyiben  ezen  elektronikus  kérelem  határidőben  érkezett  volna,  a  kérelem  nem
tartalmazta a Ve.92.§.(1) bekezdés a.) pontja szerinti kötelezően feltüntetendő adatokat.)
Ennélfogva a rendelkezésre álló adatok alapján kérelmező külképviseleti névjegyzékből
törlésére nem került és jelen jogorvoslati eljárásban sem kerülhet sor.

Miskolc, 2018. április 6.


