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V É G Z É S

kérelmezőnek - kérelmezett ellen - választási névjegyzékkel kapcsolatos igény tárgyában indult 
nemperes  ügyben  a  bíróság  a  kérelmezett  2014.  március  26.  napján  kelt  számú  határozatát 
megváltoztatja és  elrendeli a névjegyzék módosítását, kérelmező külképviseleti névjegyzékbe 
való felvételét.

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

I N D O K O L Á S

A kérelmezett  Helyi  Választási  Iroda  -  a  fellebbezéssel  érintett,  2014.  március  26.  napján  kelt 
ügyiratszámú határozatával - a kérelmező kérelem-azonosító számú, külképviseleti névjegyzékbe 
vételre irányuló kérelmét elutasította a Ve. 259-261.§-a és 110-114.§-a alapján. 
Indokolása  szerint  a  kérelem  a  Ve.-ben  meghatározott  követelményeknek  nem  felelt  meg, 
figyelemmel  arra,  hogy a  kérelemben  és  a  központi  névjegyzékben  szereplő  személyes  adatok 
eltérnek, az anya utónevében eltérés tapasztalható.

A kérelmező a határozat ellen fellebbezést nyújtott be, édesanyja nevét ... javította. Előadta, hogy 
édesanyja nevét a lakcímkártyájára, illetve személyazonosító igazolványára hibásan írták, ő maga az 
ezeken lévő változatot tüntette fel kérelmében.

A kérelmezett Helyi Választási Iroda a fellebbezést a Ve. 236.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a 
bírósághoz  felterjesztette,  rögzítve,  hogy  a  Helyi  Választási  Iroda  vezetője  -  a  Ve.  93.§  (1) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel - a fellebbezésnek nem adott helyt.

A fellebbezés alapos.

A választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény  (Ve.)  259.§  (1)  bekezdése  szerint  a 
külképviseleti  névjegyzékbe  való  felvételre  irányuló  kérelmet  a  szavazóköri  névjegyzékben 
szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be.

A Ve.  259.§  (3)  bekezdése  értelmében  a  kérelemnek  a  92.§  (1)  bekezdés  a)  pontjában  foglalt 
adatokat is tartalmaznia kell.

A  Ve.  260.§  (1)  bekezdése  szerint  a  kérelem  alapján  a  választási  iroda  a  választópolgárt 
haladéktalanul  felveszi  a  külképviseleti  névjegyzékbe,  egyidejűleg  feltünteti  a  szavazóköri 
névjegyzéken a külképviseleti névjegyzékbe vételét. 
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A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelem benyújtása körében a Ve. 110.§ (1) bekezdése is 
oly  módon  rendelkezik,  hogy  a  259.§  szerinti  kérelemre  a  92.§  (1)  bekezdés  a)  pontjának 
rendelkezéseit is alkalmazni kell. 

A Ve. 92.§ (1) bekezdése alapján a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek tartalmaznia 
kell
a) a választópolgár
aa) nevét,
ab) születési nevét,
ac) születési helyét,
ad) anyja nevét,
ae) személyi azonosítóját...

A Ve. 93.§ (1) bekezdése értelmében 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 kérelmező kérelmében anyja neveként a ... nevet tüntette fel.

A Választási Iroda a központi névjegyzékben lévő adatok szerint a kérelmező anyjának neveként 
a ... nevet rögzítette.

A Ve. 83.§ (2) bekezdése szerint a központi névjegyzék a 2. melléklet szerinti adatait - kivételekkel - 
a  polgárok  személyi  és  lakcímadatait  tartalmazó  nyilvántartásból  történő  adatátvétellel  kell 
létrehozni.

A Ve.  93.§ (1a)  bekezdése szerint  a  84.§ -  azaz a  névjegyzékbe vétellel  kapcsolatos  -  kérelem 
elbírálása során a választási  iroda abban az esetben is  helyt  ad a kérelemnek, ha a kérelemben 
foglaltak - a da) pont értelmében - a 92.§ (1) bekezdés ad) alpontja szerinti adatban több utónév 
egyikének  elhagyása  következtében  nem  egyezik  meg  a  polgárok  személyi  és  lakcím  adatait 
tartalmazó  nyilvántartás,  illetve  a  magyar  állampolgárságát  igazoló  okirat  nyilvántartásának 
adataival, de a választópolgár személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható.

A bíróságnak fentiekre figyelemmel abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a kérelmező 
személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható-e a rendelkezésre álló okiratok és az abban 
feltüntetett adatok alapján.

A bíróság  álláspontja  szerint  a  kérelemben,  illetve  a  -  polgárok  személyi  és  lakcím  adatait 
tartalmazó  nyilvántartáson  alapuló  -  központi  névjegyzékben a  kérelmező  neve,  születési  neve, 
születési helye és személyi azonosítója is egyértelmű, a kérelmező személyazonossága igazolására 
vonatkozó  adatokat  egyértelműen,  azonosíthatóan  tartalmazza;  a  kérelemben  feltüntetett  adatok 
kizárólag a kérelmező édesanyjának neve vonatkozásában, kizárólag az egyik utónév elhagyása után 
különböznek a központi névjegyzékben rögzítettektől.

A  bíróság  álláspontja  szerint  a  fenti  adateltérés  ellenére  egyértelműen  és  kétséget  kizáróan 
beazonosítható  a  kérelmező  személye,  így  a  Ve.  93.§  (1a)  bekezdésében  foglalt  szabályozás 
értelmében a választási névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek helyt kell adni.
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Mindezek alapján a kérelmezett Helyi Választási Iroda - a kérelmező külképviseleti névjegyzékbe 
való  felvételének  elutasítására,  illetve  az  elutasító  határozat  ellen  előterjesztett  fellebbezés 
elutasítására vonatkozó - határozata nem megalapozott, melyre figyelemmel a bíróság a rendelkező 
részben foglaltak szerint elrendelte a kérelmező külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a Ve. 
236.§ (6) bekezdése alapján.

A bíróság a Ve. 236.§ (4), (5), és (6) bekezdése alapján - a fellebbezést alaposnak tartva - elrendelte 
a névjegyzék módosítását nemperes eljárásban, egyes bíróként.

Budapest, 2014. április 4.

dr. Pigler Eszter Hajna s.k.
     bíró

A kiadmány hiteléül:


