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A bíróság ismeretlen helyen tartózkodó kérelmezőnek - a Választási Iroda kérelmezett ellen
szavazókori névjegyzékből törléssel kapcsolatos ügyében meghozta az alábbi
végzést:

A bíróság a kérelmező fellebbezését elutasítja.
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

Kérelmezőt a helyi választási iroda a 2018. március 10-én kelt határozatával a szavazóköri
névjegyzékből törölte, mert bejelentett magyarországi lakcíme megszűnt.
A határozatot érvényes lakóhely-tartózkodási hely hiányában a kérelmezőnek kézbesíteni nem
lehetett.
Ezt követően a kérelmező 2018. április 8-án megjelent az X számú szavazókörben, ahol
azonban nem szavazhatott, mivel a szavazóköri névjegyzékben nem szerepelt. Állította, hogy
érvényes személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával, valamint a szavazóköri névjegyzékbe
történő felvételről szóló értesítéssel rendelkezett. Erre hivatkozva kérte a 2018. április 8-án
kelt beadványában a választói névjegyzékbe történő soron kívüli felvételét, ennek hiányában a
jogsértés megállapítását és orvoslását.
A bíróság az Országos Lakcímnyilvántartó adatai alapján megállapította, hogy a kérelmező Y
alatti lakcíme 2018. február 22. napjával fiktívvé vált. A korábbi tartózkodási helyként
bejelentett címről 1990. január 16-án kijelentkezett.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a kérelmező jelenleg érvényes bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik. Mivel a Nemzeti Választási Iroda a
választópolgárok központi névjegyzékét a választás kitűzését követő naptól a szavazást
követő 15. napig folyamatosan frissíti, aktualizálja, kerülhetett sor arra, hogy a szavazóköri
névjegyzékbe vételről szóló értesítőt követően az érvényes lakcím megszűnése miatt
kérelmezőt a választópolgárok központi névjegyzékéből törölték, majd ennek megfelelően a
szavazókori névjegyzékből is törlésre került 2018. március 9-i, illetve március 10-i hatállyal.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 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 3. napon, de nem később mint a
szavazást megelőző 2. napon lehet fellebbezést benyújtani. A (4) bekezdés szerint, ha a helyi
választási iroda vezetője a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést legkésőbb az
elbírálásra rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti a járásbírósághoz. Az (5)
bekezdés szerint a bíróság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezést követő 15. napon, a
választás kitűzését követően meghozott döntés esetén a beérkezését követő 3 napon belül, de
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legkésőbb a szavazást megelőző napon dönt. A (6) bekezdés szerint ha a bíróság a
fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a
fellebbezést elutasítja. A 237. § szerint a fellebbezést el kell utasítani, ha azt a fellebbezés
benyújtója a polgárok személyi-és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartás, az állampolgárságot
igazoló okiratok nyilvántartása, vagy a választójoggal nem rendelkező polgárok
nyilvántartása adataival ellentétes tényekre alapozza.
A bíróság a fenti jogszabályi rendelkezések, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján
megállapította, hogy a kérelmező fellebbezése a törvény 235. § (2) bekezdése, valamint (5)
bekezdése szerint elkésett. Fellebbezést ugyanis legkésőbb a szavazást megelőző második
napon lehet benyújtani, míg a járásbíróság azt legkésőbb a szavazást megelőző napon köteles
elbírálni. Az iratokból megállapítható, hogy a kérelmező a fellebbezését a szavazás napján,
2018. április 8-án elkésetten nyújtotta be. Ezen felül megállapította a bíróság a
lakcímnyilvántartó adatai alapján, hogy a helyi választási iroda szavazóköri névjegyzékből
törlő határozata a polgárok személyi-és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartás adataira
figyelemmel valós tényeken alapul, ezért a határozat megváltoztatására a törvény 237. §-a
szerint sincs lehetőség.
Mivel a kérelmező bejelentett érvényes lakóhellyel nem rendelkezik, továbbá fellebbezésében
sem adta meg elérhetőségi címét, e-mail címét, telefonszámát, a bíróság a Pp. 144. § (1)
bekezdés a) pontja alapján a végzés hirdetményi kézbesítését rendelte el, míg a Pp. 365. § (2)
bekezdés b) pontja alapján rendelkezett akként, hogy a végzés ellen fellebbezésnek helye
nincs.
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