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A Komlói Járásbíróság a alperes neve  szám alatti lakos (tényleges tartózkodási 
helye:) kérelmezőnek - a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Helyi 
Választási Iroda  kérelmezett ellen a központi névjegyzékkel kapcsolatos 

jogorvoslat iránti ügyében meghozta a következő  
 

v é g z é s t: 

 
 

A bíróság a fellebbezést e l u t a s í t j a . 
 
 

A bíróság határozatát a - személyes adatok kivételével - a Pécsi Törvényszék 
honlapján nyilvánosságra hozza. 

 
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 

I n d o k o l á s : 
 
A Helyi Választási Iroda Vezetője a 2014. május 15. napján kelt 135740. számú 

határozatával elutasította a kérelmező által 2014. május 13. napján a 
Választások hivatalos honlapján keresztül előterjesztett átjelentkezés iránti 

kérelmét. 
 
Határozatának indokolása szerint a kérelmező személyi azonosítója a 

szavazóköri névjegyzéken nem található. 
 

Fenti határozatát a kérelmezett 2014. május 16. napján elektronikus úton 
kézbesítette a kérelmezőnek. 
 

A határozat ellen a kérelmező írásban fellebbezést terjesztett elő. 
A 2014. május 20. napján kelt és 2014. május 21. napján ajánlott 
küldeményként postára adott irat 2014. május 22. napján érkezett a Helyi 

Választási Irodához. 
Ebben X.Y. kérelmét fenntartva előadta, miszerint a Komlói Városi Bíróság 

2.B..../..../. számú ítélete szerinti szabadságvesztés büntetését tölti. Az ítélet a 
közügyek gyakorlásától nem tiltotta el, így választójoggal rendelkezik, kéri a 
választói névjegyzékbe történő felvételét. 

 
A Helyi Választási Irodától a fellebbezés 2014. május 23. napján érkezett a 
bíróságra.  

A Helyi Választási Iroda vezetője nyilatkozott, miszerint a fellebbezésnek nem ad 
helyt. 

 



A fellebbezés   a l a p t a l a n. 

 
Magyarország Köztársasági Elnöke az Európai Parlament tagjainak 2014. évi 

választását 2014. május 25. napjára tűzte ki. 
 
Az Alaptörvény XXIII. cikkének (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 választásának választó és választható legyen.  

A (6) bekezdésben rögzítettek szerint nem rendelkezik választójoggal az, akit 
bűncselekmény elkövetése, vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a 

bíróság a választójogból kizárt. 
 
A kérelmező a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásában 

szerepel.  
A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény /továbbiakban Ve./ 98. § 

(1) bekezdésének a.), b.), c.) és d.) pontjaiban rögzítettek szerint a Nemzeti 
Választási Iroda vezeti a választójoggal nem rendelkező polgárok 
nyilvántartását.  

A nyilvántartásba fel kell venni azt a nagykorú, valamint tizenhetedik életévét 
betöltött kiskorú polgárt, aki  
 

- a belátási képességének korlátozottsága miatt a választójogból kizárt, 
- a büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti, 

- a közügyektől eltiltott, 
- a szabadásgvesztés-büntetését tölti. 

 

A kérelmezővel, mint vádlottal szemben a Komlói Városi Bíróság az általa is 
hivatkozott 2.B..../.. . szám alatt folyamatban volt eljárásban .... számú jogerős 

ítéletében bűnösséget megállapító ítéletet hozott. A kérelmezővel szemben 
főbüntetésként 1 év 11 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztés 
büntetést szabott ki, melynek végrehajtását 5 évre felfüggesztette, 

mellékbüntetésül pedig 400.000.- forint pénzbüntetésre ítélte. 
A közügyektől valóban ezen ítéletében el nem tiltotta. 
 

A fentieket követően a Fővárosi Törvényszék 4.Bk..../...././... számú 2013. 
január 18-án kelt, valamint a Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság 

5.Bkf....../..../.. számú 2013. március 29. napján kelt és ugyanekkor jogerős 
határozatában a kérelmező, mint vádlott 6 (a kérelmezett által hivatkozott-tól 
különböző!) jogerős ítéleteket összbüntetésbe foglalva főbüntetésként 10 év 3 

hónap börtönbüntetést szabott ki, mellékbüntetésül pedig a kérelmezettet 
közügyektől 8 évre eltiltotta. 
 

A szabadságvesztés foganatosításának napja 2009. november 14., e büntetés 
utolsó napja 2018. január 5.  

A bíróság nyilvántartása szerint a hivatkozott ítélet szerinti szabadságvesztés 



büntetés kezdő napja 2018. január 6. (Komlói Városi Bíróság B..../..../.... 

számú irata szerinti értesítés foganatba vételről). 
 

A Fővárosi Törvényszék, illetve a Fővárosi Ítélőtábla jogerős összbüntetési 
határozata 2013. március 29-i.Az e határozat meghozatalakor hatályban volt 
1978. évi IV. törvény (régi Btk.) 41. § (3) bekezdésében írtak szerint a 

szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelnek az elítéltnek azok az 
állampolgári jogai és kötelezettségei, amelyek a büntetés céljával ellentétesek, 
így különösen amelyekre - ha a bíróság az elítéltet eltiltotta a közügyek 

gyakorlásától - a közügyektől eltiltás kiterjed. 
 

Összegezve: 
 
A kérelmező a választójogból kizárt, így fellebbezése alaptalan. 

 
--- 0 --- 

 
A Ve. 235. § (2) bekezdésében írtak 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 harmadik napon, de nem 
később, mint a szavazást megelőző második napon lehet fellebbezést 

benyújtani. 
 

A kérelmező az elutasító határozatról szóló értesítést 2014. május 16-án vette 
kézhez, ehhez képest a törvény szerinti három napos határidő 2014. május 19. 
napján letelt.  

Erre figyelemmel a kérelmező fellebbezése elkésett. 
 

A fentiekre figyelemmel a bíróság a kérelmező fellebbezését, mint alaptalant, 
elutasította. 
 

K o m l ó, 2014. május 23. 
 
 

 
Dr. Heppenheimer Judit 

a járásbíróság elnöke 
 
 

 
 


