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A Dunaújvárosi Járásbíróság - szám alatti lakos kérelmezőnek – a - kérelmezett ellen indult
választási névjegyzékkel kapcsolatos ügyében meghozta az alábbi 

v é g z é s t :

a bíróság a kérelmezőnek a kérelmezett - számú határozata ellen bejelentett fellebbezését
elutasítja. 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

I n d o k o l á s 

A kérelmező 2018. március 25. napján 13 óra 49 perckor „Külképviseleti névjegyzékbe való
felvételre  irányuló  kérelem”  elnevezésű  elektronikus  adatlapot  töltött  ki.  Az  adatlapon  a
külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló törlés iránti rovatot töltötte ki, amely szerint a
2018. április 8. napján esedékes választással összefüggésben előterjesztett kérelmét visszavonja.

A  kérelmező  kérelmét  a  kérelmezett  a  -  ügyiratszámú  határozatával  elutasította  arra
hivatkozással, hogy a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel visszavonására irányuló kérelemnek
helyt adni nem lehet, mivel a kérelmező nem létező külképviseleti jelentkezést kívánt törölni. 

A  kérelmező  az  elutasító  határozattal  szemben  törvényes  határidőn  belül  fellebbezést
terjesztett elő. Fellebbezésében arra hivatkozott,  hogy a részére megküldött e-mail szövegében a
névjegyzékbe  vétel  elutasítása  szerepel,  míg  a  csatolt  határozat  a  névjegyzékből  törlés  iránti
kérelem elutasításáról szól. A kérelmező előadta, hogy - szeretne szavazni és a határozat alapján úgy
értelmezi, hogy nincs nyilvántartva a - külképviseleti  névjegyzékben, erre tekintettel szavazatait
sem adhatja le. 

A  kérelmező  fellebbezésének  a  helyi  választási  iroda  vezetője  nem  adott  helyt.  Erre
tekintettel  az  iratokat  beterjesztette  a  Dunaújvárosi  Járásbíróságra.  Előterjesztésében hivatkozott
arra, hogy az elutasítás indoka az volt,  hogy a kérelmező nem létező külképviseleti jelentkezést
kívánt törölni. 

A fellebbezés az alábbiak szerint alaptalan.

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

A Ve.  261.  §  (2)  bekezdése  szerint  a külképviseleti  névjegyzékbe felvett  választópolgár
legkésőbb a magyarországi szavazást megelőző nyolcadik napon kérheti törlését a külképviseleti
névjegyzékből. 

Miként az a kérelmező fellebbezéséből kiderül, a kérelmének a valódi célja az volt, hogy a
külképviseleti névjegyzékbe bejegyezzék őt, és ennek eredményeként - adhassa le szavazatát. 
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A választási iroda által csatolt iratokból megállapítható ugyanakkor, hogy a „Külképviseleti
névjegyzékbe  való  felvételre  irányuló  kérelem”  elnevezésű  nyomtatványon  a  kérelmező  a
választható „K. Kérelem”,  „M. Módosítás”,  illetve „T.  Törlés” lehetőségek közül  a  „T.  Törlés”
lehetőséget választotta és ezzel kapcsolatosan töltötte ki az adatlapot, amelyen a választás napját
tüntette fel, valamint a „Kérelem visszavonása” elnevezésű rovatban az „Igen” választ adta. 

Mindez alapján a kérelmező által kitöltött kérelem valójában a külképviseleti névjegyzékből
való  törlésre  irányuló  kérelemnek  tekinthető.  A  Ve.  261.  §  (2)  bekezdése  alapján  pedig
értelemszerűen csak olyan választópolgár kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését, akit
korábban a külképviseleti névjegyzékbe felvettek. 

Tekintve, hogy a kérelmező a külképviseleti névjegyzékben nem szerepelt – hiszen éppen
ezen (rosszul kitöltött) kérelme alapján szerette volna felvételét kérni –, ezért a Helyi Választási
Iroda megalapozottan utasította el a kérelmét erre hivatkozással. 

A fenteikre figyelemmel a bíróság megállapította, hogy a fellebbezés alaptalan, ezért azt a
Ve. 236. § (6) bekezdése alapján elutasította.

A bíróság a határozatát a Ve. 238. § alapján a feleknek megküldi. 

Dunaújváros, 2018. április 5. 

dr. Árva-Szabó Péter s.k.
bíró 


