
A Székesfehérvári  Járásbíróság   kérelmezőnek  a   Választási  iroda  átjelentkezéssel  kapcsolatos
döntésével szembeni fellebbezése folytán indult nemperes eljárásban az alulírott napon és helyen
meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A Választási Iroda 2018. április 6. napján hozott,  számú határozatát

megváltoztatja

és elrendeli a kérelmezőnek felvételét a  Z. Számú Választókerületi névjegyzékbe.

E végzés ellen további fellebbezésnek nincs helye.

I n d o k o l á s : 

A korábban   lakos  választópolgár  2018.  április  6-án  nyújtotta  be  kérelmét  a  Helyi  Választási
Irodának annak érdekében, hogy őt Z. sz. választókerület névjegyzékébe vegyék föl (jelentsék át).

A 2018. évi magyarországi országos választás hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) keresztül,
elektronikus úton benyújtott kérelemben hibátlanul adta meg a személyes adatait. 

A Választókerületi Választási Iroda Vezetője a kérelmet elutasította .

Döntését  azzal  indokolta,  hogy  a  kérelmezőnek  nincs  választójoga,  őt  ugyanis  érvényes
magyarországi  lakcím  hiányában  2018.  január  22-én  törölték  a  választópolgárok  központi
névjegyzékből. 

A választópolgár a határozattal szemben a törvényes határidőn belül, elektronikus úton benyújtott
fellebbezéssel élt, és kérte annak megváltoztatását. 

A Választási Iroda Vezetője a fellebbezést nem találta teljesíthetőnek, ezért a jogorvoslati kérelmet
továbbította a Bíróságnak.

* * *

A fellebbezés megalapozott.

A  választópolgárok  központi  névjegyzéke  olyan  közhiteles  nyilvántartás,  amely  minden
magyarországi  lakóhellyel  rendelkező,  és  nem  rendelkező,  választójoggal  rendelkező  magyar
állampolgár adatait tartalmazza.

A központi névjegyzékbe való fölvétel a bejelentett magyarországi lakóhellyel (tartózkodási hellyel)
rendelkező, választójoggal rendelkező állampolgárok adatait automatikusan (külön kérelem nélkül)
történik, belföldi lakóhely (tartózkodási hely) hiányában viszont azt kérelmezni kell, a választásokat
megelőző 15. napig.
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Akit viszont a központi névjegyzékbe egyszer már fölvettek azt csak a törvényben meghatározott ok
alapján lehet onnan törölni.

A Választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény  (Ve.)  97.  §-ának  szigorú  és  kimerítő
felsorolást tartalmazó szabályozása szerint a választópolgárt a névjegyzékből törölni kell, 

- ha a külföldön élő magyar állampolgár ezt kéri, avagy a regisztrációját követően úgy telik el tíz
év, hogy nem szavaz, nem kéri a hosszabbítást és az adatait sem módosítja

-  a  belföldön  élő  magyar  állampolgárt  pedig  csak  akkor,  ha  elhunyt,  vagy  a  választójogát
elveszítette.

A  választójogát  az  veszíti  el,  akit  jogerős  bírósági  ítélettel  a  közügyektől  eltiltanak,  avagy
cselekvőképességének korlátozása miatt kizárnak a választójog gyakorlásából (Alaptörvény XXIII.
cikk /6/ bekezdése, Btk. 61. § /2/ bekezdés a. pont, Ve. 13/A. §)

A lakóhely elveszítése tehát nem jár együtt a választójog elvesztésével. 

Ebből  pedig az következik,  hogy a választópolgárt  törvényes  ok hiányában nem lehet  törölni a
központi névjegyzékből, csupán azért, mert a felvételét követően a bejelentett lakcíme megszűnt.
Akit pedig jogellenesen törölnek a névjegyzékből, azt nem lehet regisztrációra kötelezni.

Tény ugyanakkor, hogy az Országgyűlési Képviselők Választásáról szóló 2011. évi CCIII. Törvény
(Vjt.) 12. § /3/ bekezdése szerint annak a választópolgárnak, akinek magyarországi lakcíme nincs, a
választójoga  korlátozott,  mert  csak  egy  pártlistára  szavazhat.  A  választójog  korlátozását  az
Alaptörvény a lakóhely alapján megengedi (Alaptörvény XXIII. cikk /4/ bekezdés).

Összességében  tehát  a  választási  szervek  jogtalanul  törölték  a  választópolgárt  a  központi
névjegyzékből, őt megilleti a korlátozott választási jog, amit kérelmére a Z. sz. választókerületében
gyakorolhat. 

A Bíróság döntésével kapcsolatban további fellebbezésnek helye nincs.

2018. április 7. 

bíró
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