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18/2006. (04.09.) Vas megyei 02. sz. OEVB
HATÁROZAT
A Vas megyei 02. sz. OEVK Választási Bizottsága, B. T. a püspökmolnári 01. számú
SZSZB határozata ellen benyújtott fellebbezését elutasítja, a megtámadott elsőfokú
határozatot helybenhagyja.
E határozat ellen a döntés meghozatalától számított 3 napon belül bármely
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, érintett jogi személy bírósági felülvizsgálat
iránti kérelmet nyújthat be.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet a jelen határozatot kibocsátó választási
bizottságnál kell benyújtani, azt a Vas megyei Bíróság bírálja el. A bírósági eljárásban
az ügyvédi képviselet kötelező.
INDOKOLÁS
B. T. külföldön élő magyar állampolgár fellebbezéssel fordult a Vas megyei 02. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz, a püspökmolnári 01.
számú SZSZB 1/2006. számú határozata ellen. A fellebbezésben előadta, hogy 1990
óta rendelkezik Püspökmolnári községben ingatlannal, 2005-ig rendelkezett személyi
igazolvánnyal és lakcímmel is, amelyet különböző okok miatt meg kellett szüntetnie.
2006. március 27-én kezdeményezte a püspökmolnári jegyzőnél, lakcím létesítését,
amelyet átvételi elismervénnyel igazolt. Lakcím igazolványt még nem kapott.
Tekintettel arra, hogy magyar állampolgár, és kezdeményezte lakcím létesítését a
községben, kérte, hogy szavazhasson, mert nem ért egyet az SZSZB kérelmét
elutasító döntésével.
Választási Bizottság a fellebbezést megvizsgálta, és megállapította, hogy a
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban V.e.) 66 § (1) bekezdés
szerint:” A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben
szerepel, illetőleg akit a szavazatszámláló bizottság a névjegyzékbe felvesz.
(2) A szavazatszámláló bizottság – a személyazonosság és a lakcím megállapítására
alkalmas igazolvány alapján – megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát
és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A szavazatszámláló bizottság felveszi a
névjegyzékbe azt a választópolgárt, aki
b.) igazolja, hogy lakcíme a szavazókör területén van, feltéve, hogy nem szerepel a
választójoggal nem rendelkező nagykorú magyar állampolgárok nyilvántartásában.3)
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki nem tudja
személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolni, illetőleg aki a törvényi
feltételek hiányában nem vehető fel a névjegyzékbe.”
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A püspökmolnári 01. számú SZSZB B. T.-t felvette a visszautasítottak jegyzékére,
mivel nevezett nem tudta lakcímét megfelelően igazolni, és az erről szóló határozatot
részére átadta.
A Választási Bizottság megállapította, hogy B. T. magyar állampolgár, rendelkezik
érvényes magyar útlevéllel, amellyel személyazonosságát igazolta. Nem igazolta
azonban lakcímét, mivel a lakcím létesítésének kezdeményezéséről szóló átvételi
elismervény erre nem alkalmas.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LCVI.
törvény 15. § előírásai szerint kezdeményezte lakcím létesítését, amely eljárás
jelenleg folyamatban van, mivel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ szerint az ügyintézési
határidő 30 nap. A kérelem előterjesztése 2006. március 27-én történt, az ügyintézés
jelenleg folyamatban van.
A Választási Bizottság megállapította, hogy a lakcímbejelentés kezdeményezése
iránt indított eljárás kezdeményezése nem helyettesíti a lakcím igazolványt, így B. T.
lakcímét nem igazolta a fent idézett jogszabálynak megfelelően, ezért az SZSZB
határozatát helybenhagyta, a fellebbezést elutasította.
A Választási Bizottsága határozata az idézett jogszabályokon, valamint a V.e. 81.§
rendelkezésein alapszik. A Választási Bizottsága a jogorvoslati jogot a V. e. 82. § -a
alapján biztosította. A Ve 84.§ (1) bekezdés írja elő, hogy a bírósági felülvizsgálati
eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.
Tájékoztatja a Választási Bizottság B. T.-t, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelmet
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési
jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani.
Szombathely, 2006. április 9.
Szabó András sk.
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