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A kérelmezőnek – a kérelmezett ellen külképviseleti névjegyzékkel kapcsolatos 
jogorvoslati eljárásában a bíróság meghozta a következő

V É G Z É S T

A bíróság a kérelmezett ... számú határozatával szemben előterjesztett fellebbezést 
elutasítja.

A végzés ellen nincs helye további jogorvoslatnak.

I N D O K O L Á S 

A központi névjegyzékben nem szereplő kérelmező választópolgárként külképviseleti 
névjegyzékbe való felvételi kérelmet terjesztett elő a 2016. október 02. napjára kiírt 
népszavazásra. 

A kérelmezett a 2016. szeptember 15. napján kelt határozatával a kérelmező 
külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmét elutasította. A határozat indokolása szerint a 
kérelmező által megadott személyi azonosító a központi névjegyzéken nem található, 
vagy nem egyezik a kérelmező személyi adataival.

A kérelmező a határozattal szemben fellebbezést terjesztett elő és utalva arra, hogy a 
határozatból az elutasítás pontos oka nem derül ki csatolta személyi okmányait és 
változatlanul kérte a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét.

A fellebbezés megalapozatlan.

A fellebbezésben a kérelmező megalapozottan hivatkozott arra, hogy a kérelmezett 
határozatából az elutasítás pontos oka azok vagylagos megjelölésével  nem állapítható 
meg egyértelműen, ennek ellenére a határozat az ügy érdemét tekintve nem 
jogszabálysértő.

Az irat részeként rendelkezésre álló, a központi névjegyzékkel kapcsolatos adatok szerint 
a kérelmező választójogát 2016. augusztus 05. napjával törölték, vélhetően arra 
tekintettel, hogy az ugyancsak az irat részeként rendelkezésre álló személyi adatok szerint 
a kérelmező 2016. augusztus 04. napjától magyarországi lakcímmel nem rendelkezik, a 
központi névjegyzékbe vételét pedig nem kérte. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 259. § (1) 
bek. szerint külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet a szavazóköri 
névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat 
be.



A Ve. 101. § értelmében ugyanakkor a szavazóköri névjegyzéken a központi 
névjegyzékbe felvett választók szerepelhetnek. 

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelem a Ve. 260. § (1) bek. 
alapján a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek minősül.
A Ve. 236. § (6) bek. alapján ha névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezést a bíróság 
alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést 
elutasítja.

Az iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező a külképviseleti névjegyzékbe való 
felvételt úgy kérte, hogy a központi névjegyzékben addigra nem szerepelt. A kérelem 
továbbá nem a központi névjegyzékbe vétel, hanem a külképviseleti névjegyzékbe való 
felvételi kérelem volt, amelynek ugyanakkor előfeltétele, hogy a kérelmezőt a központi 
névjegyzékbe felvegyék. Ezen előfeltétel hiányában a kérelmezett érdemben helyesen 
állapította meg, hogy bár nem a kérelmező személyi azonosítója, hanem maga a 
kérelmező a központi névjegyzékben nem szerepel, ezért a kérelemnek nem adhatott 
helyt, míg ugyanerre tekintettel a bíróság a fellebbezést elutasította.

A fellebbezési eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bek. 1. 
pontja alapján illetékmentes.
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