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NÉV (CÍM1)  kérelmezőnek  TELEPÜLÉS1  Helyi  Választási  Iroda  (CÍM2)  kérelmezettel
szemben névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat iránti peren kívüli  ügyében 

V É G Z É S 

A bíróság elrendeli  a névjegyzék módosítását akként,  hogy a kérelmező NÉV1 (adatok
anyja neve: NÉV2, CÍM1) az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és
a  polgármesterek,  valamint  az  európai  parlamenti  képviselők  választásán  választójoggal
rendelkezik és választható.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

I N D O K O L Á S 

A kérelmező  2018.  március  26-án  a  TELEPÜLÉS1  Helyi  Választási  Irodához  érkezett
beadványában  kérte  felvételét  a  szavazóköri  névjegyzékbe.  Kérelméhez  csatolta  a
TELEPÜLÉS2  Járási  Hivatal  határozatát,  melynek  tartalmából  kitűnően  a  bíróság
gondnokság alá helyezését felülvizsgálta, de a választójogból nem zárta ki. Jelezte továbbá,
hogy választójogát TELEPÜLÉS3 településen kívánja gyakorolni. 

A Helyi Választási Iroda HATÁROZATSZÁM1számú határozatával a kérelmező 2018. április
8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására vonatkozóan benyújtott átjelentkezés
iránti kérelmét elutasította, mivel a kérelmező nem szerepelt a szavazóköri névjegyzéken.  

Ezt  követően  a  kérelmező  a  helyi  választási  irodához  2018.  március  27.  napján  érkezett
beadványában, annak tartalma szerint fellebbezést terjesztett elő, melyben kérte felvételét a
szavazóköri  névjegyzékbe.  A Helyi  Választási  Iroda  Vezetője  a  fellebbezésnek  nem adott
helyt, ezért azt a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 236.§ (4) bekezdése
alapján a  bírósághoz felterjesztette. 

A kérelmező fellebbezése alapos az alábbiak szerint:

A rendelkezésre  álló  iratok  és  a  Nagykanizsai  Járásbíróság  HATÁROZATSZÁM2 számú
ítélete alapján megállapítható volt, hogy a bíróság a kérelmezőt a választójog gyakorlásából
nem zárta ki, ebben a vonatkozásban a felperes Zala Megyei Kormányhivatal TELEPÜLÉS2
Járási Hivatala keresetét elutasította. 

Magyarország  Alaptörvénye  XXIII.cikk  (1)  bekezdése  szerint  minden  nagykorú  magyar
állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési  képviselők,  a helyi  önkormányzati
képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó
és választható legyen.

A (6)  bekezdés  értelmében nem rendelkezik választójoggal  az,  akit  belátási  képességének
korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. 
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A  fentiekre  tekintettel  megállapítható,  hogy  az  alperes  választójoggal  rendelkezik
figyelemmel  arra,  hogy  őt  a  bíróság  a  választójog  gyakorlásából  nem  zárta  ki  -bár  a
választójoggal  nem  rendelkező  polgárok  nyilvántartásából  való  törlése  elmaradt-  őt
választójoggal rendelkezőnek kell tekinteni. 

A fentiek alapján a bíróság  a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 236.§ (6)
bekezdése alapján elrendelte a névjegyzék módosítását. 

A bíróság  a  határozatát  azzal  küldi  meg  a  Helyi  Választási  Iroda  vezetőjének,  hogy  a
választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény  250.§  értelmében  a  kérelmező
átjelentkezés iránti kérelmét ismételten bírálja el és amennyiben annak helyt ad, a kérelmezőt
törölje  a  lakcíme szerinti  szavazóköri  névjegyzékből,  egyidejűleg vegye fel  a  kérelmében
megjelölt település szavazókörének névjegyzékébe. 

A bíróság eljárása az Itv. 33.§ (2) bekezdése  1.) pontja szerint tárgyi illetékmentes. 

Nagykanizsa, 2018. március 27. 

dr. Károlyi Milán sk. 
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