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A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság
kérelmezőnek ....Helyi Választási Iroda 2014. március 29-én kelt Sz-3589/48/2014. számú
határozata ellen benyújtott fellebbezése alapján meghozta a következő
végzést
A bíróság elutasítja a fellebbezést.
A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.
Indokolás
A kérelmező 2014. március 29-én külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet
nyújtott be a …... Helyi Választási Irodához (a továbbiakban HVI), melynek azonosítója 33490. A
kérelemben a választópolgár személyes adatai között a születési családi és utónevét a
következőképp jelölte meg: Xox A.R., az anyja neve rovatban pedig a K. M....ka J. nevet tüntette
fel.
A HVI a 2014. március 29-én kelt Sz-3589/48/2014. számú határozatával elutasította a kérelmező
külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmét. A határozatát azzal indokolta, hogy: "A kérelemben és
a központi névjegyzékben szereplő személyes adatok eltérnek. Születési családi és utóneve,
valamint anyja neve eltérő." Határozatát a 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról (a
továbbiakban Ve.) 259-261, 110-114.§-aira alapította.
A kérelmező fellebbezést nyújtott be a határozat ellen. Fellebbezésében előadta, hogy a korábbi
vezetékneve Xőx, anyja utónevei pedig M .ca és J.
A HVI nem adott helyet a fellebbezésnek ezért a Ve. 236.§ (4) bekezdése alapján felterjesztette az
iratokat a jelen bíróságra.
A fellebbezés nem alapos.
A 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 (3) bekezdés szerint a kérelemnek a 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatokon
túl tartalmaznia kell
a) a kérelmező értesítési címét, ha a helyi választási iroda vezetőjének döntéséről szóló értesítés
kézbesítését nem a nyilvántartott értesítési címére vagy a magyarországi lakcímére kéri,
b) annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmező a választójogát gyakorolni kívánja.
A Ve. 110. § (1) bekezdése szerint a 103. §, a 250. §, a 259. § és a 307/A. § szerinti kérelemre a 91.
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§ (1) bekezdés és a 92. § (1) bekezdés a) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Ve. 92. § (1) bekezdés a pontja kimondja, hogy a központi névjegyzékkel kapcsolatos
kérelemnek tartalmaznia kell
a) a választópolgár
aa) nevét,
ab) születési nevét,
ac) születési helyét,
ad) anyja nevét,
ae) személyi azonosítóját,
b) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár esetében
ba) azt a postacímet, ahova a szavazási levélcsomag postai úton való megküldését kéri, vagy
bb) annak a - 277. § (2) bekezdése szerinti - településnek, illetve külképviseletnek a
megjelölését, ahol a szavazási levélcsomagot át kívánja venni.
A Ve. 93. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek csak
abban az esetben adhat helyt, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai megegyeznek a
polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, illetve a magyar állampolgárságát
igazoló okirata nyilvántartásának adataival.
A Ve. 82. § (1) bekezdése szerint a központi névjegyzék a Nemzeti Választási Iroda által vezetett
elektronikus nyilvántartás.
A Ve. 83. § (2) bekezdése kimondja, hogy a központi névjegyzék 2. melléklet szerinti adatait - a (3)
bekezdés kivételével - a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásból, a polgárok
személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban nem szereplő választópolgár esetében a
magyar állampolgárságát igazoló okirat nyilvántartásából, továbbá a választójoggal nem rendelkező
nagykorú polgárok nyilvántartásából, a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásából és a
szavazóköri névjegyzékből történő adatátvétellel kell létrehozni.
A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013.
(VII.17.) KIM rendelet 2. §-a szerint a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó
nyilvántartás (a továbbiakban: SZL) adatkezelője közvetlen adatkapcsolaton keresztül biztosítja az
Nemzeti Választási Iroda részére a Ve. 2. melléklet a)-e) pontja és ia) alpontja szerinti adatok,
valamint a bejelentett értesítési cím központi névjegyzékbe történő átvezetését az SZL-ből.
A Ve. 2. számú melléklet d. és e. pontjai tartalmazzák a választópolgár anyja nevét és születési
helyét mint adatot.
A Ve. 236.§ (4) bekezdése szerint ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek nem ad
helyt, a fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti
a járásbírósághoz. Az (5) bekezdés szerint a bíróság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését
követő tizenötödik napon, a választás kitűzését követően meghozott döntés esetén a beérkezését
követő három napon belül, de legkésőbb a szavazást megelőző napon dönt. A bírósági eljárásban
az ügyvédi képviselet nem kötelező. A bíróság egyesbíróként jár el. A (6) bekezdés szerint a
bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a
fellebbezést elutasítja.
A Ve. 237. §-a szerint a fellebbezést el kell utasítani, ha azt a fellebbezés benyújtója a polgárok
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személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, az állampolgárságot igazoló okiratok
nyilvántartása vagy a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása adataival ellentétes
tényekre alapozza.
A bíróság beszerezte a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala SZL
adatbázisából a kérelmező személyi adatait. A beszerzett adatokból megállapította, hogy az
adatbázis szerint a kérelmező születési neve V. A. R., anyja neve K. M....ca J.
Tekintettel arra, hogy a kérelmező a kérelemben nem az SZL adatbázisban írt adatokat tüntette fel,
ezért bíróság a fellebbezését elutasította, mert a HVI határozata megfelelt a Ve. 92.§ (1) és 93.§ (1)
bekezdésében foglaltaknak.
Budapest, 2014. április 3.

Dr. Filipp Mónika sk.
bíró

