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VÉGZÉS
kérelmezőnek - kérelmezett ellen választási névjegyzékkel kapcsolatos igény tárgyában indult
nemperes ügyben a bíróság a kérelmezőnek a kérelmezett XXIII-450-2/2014-es sorszámú határozata
ellen benyújtott fellebbezését elutasítja.
A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.
INDOKOLÁS
A kérelmezett Helyi Választási Iroda – a fellebbezéssel érintett XXIII-450-2/2014-es sorszámú
döntésével – a kérelmező 25776-os azonosítószámú iránti személyes adatok kiadásának megtiltása
iránti kérelmét 2014.01.20-án elutasította a Ve. 93. §-ának (1) bekezdése alapján. A kérelmező nem
töltötte ki a születési név-rovatot.
A kérelmező 2014. január 22-i fellebbezésében a tartalom szerinti elbírálás elvére hivatkozott.
Szerinte a kérelem tárgya, a személyes adatok kiadásának megtiltása egyértelmű a kérelem alapján,
a születési név feltüntetése nem jogszabályi előírás.
A Helyi Választási Iroda vezetője 2014. január 23-án a döntésekkel azonos indok szerint nem adott
helyt a fellebbezésnek, azt felterjesztette jelen járásbírósághoz.
A fellebbezés nem megalapozott.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (Ve.) 82. §-ának (1) bekezdése szerint a központi
névjegyzék a Nemzeti Választási Iroda által vezetett elektronikus nyilvántartás. A (2) bekezdés
szerint a központi névjegyzék tartalmazza (a)) az e törvény hatálya alá tartozó bármely választáson
választójogosult, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár adatait, ( b) ) választójoggal
a nagykorúság hiánya miatt nem rendelkező, de a tizenhetedik életévét betöltött, magyarországi
lakcímmel rendelkező polgárnak az adatait, ( c) ) annak az e törvény hatálya alá tartozó bármely
választáson választójogosult, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárnak az
adatait, akit kérelmére a központi névjegyzékbe felvettek, (d) ) annak a választójoggal a
nagykorúság hiánya miatt nem rendelkező, de a tizenhetedik életévét betöltött magyarországi
lakcímmel nem rendelkező polgárnak az adatait, akit kérelmére a központi névjegyzékbe felvettek
[a)-d) e fejezetben a továbbiakban együtt: választópolgár].
A 83. §. (1) bekezdése alapján a központi névjegyzék a választópolgár 2. melléklet szerinti adatait
tartalmazza. A (2) bekezdés szerint 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 (3)
bekezdés alapján a központi névjegyzék 2. melléklet ib), j), k), l) és - a polgárok személyi és lakcím
adatait tartalmazó nyilvántartásban nem szereplő választópolgár esetében – m) pontja szerinti
adatait a választási iroda a választópolgár kérelme alapján rögzíti a névjegyzékben.
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A 84. § (1) bekezdése alapján a névjegyzékbe vételét, névjegyzékbe vételének meghosszabbítását,
illetve a névjegyzékben szereplő adatai módosítását az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező
választópolgár kérheti folyamatosan, az adott választást megelőző tizenötödik napig, aki az e
törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult. A (2) bekezdés szerint a még nem
nagykorú polgár a tizenhetedik életévének betöltését követően kérheti a névjegyzékbe vételét. A
kérelem benyújtásakor a polgár önállóan tehet jognyilatkozatot.
A 85. § (1) bekezdés alapján a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti (a) )
nemzetiséghez tartozásának, ( b) ) szavazási segítség iránti igényének, ( c) ) személyes adatai
kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.
A 89. §-ának (1) bekezdése szerint a választópolgár jogosult megtiltani, hogy a választási szervek a
róla nyilvántartott adatokat a 153. § szerint kiadják. A (2) bekezdés alapján a kérelemben a
választópolgár a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény
szerinti, az adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatot is tehet.
A 91. § (1) bekezdése szerint a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi
névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet ( a) ) személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
helyi választási irodához vagy ( b) ) levélben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos
honlapján keresztül a lakcíme szerinti helyi választási irodához nyújthatja be. A (2) bekezdés
alapján a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel
kapcsolatos kérelmet ( a) ) levélben, ( b) ) az ügyfélkapun keresztül, ( c) ) a választások hivatalos
honlapján keresztül nyújthatja be a Nemzeti Választási Irodához. A (3) bekezdés szerint a
Magyarországon élő, lakcímmel nem rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel
kapcsolatos kérelmet - a (2) bekezdésben foglaltakon túl - bármely helyi választási irodához
személyesen vagy levélben is benyújthatja.
A 92. §-ának (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, ( 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 (2) bekezdés szerint a
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár köteles megadni, a magyarországi
lakcímmel rendelkező választópolgár megadhatja a postacímét, email címét vagy telefax számát,
ahova a 95. § (3) bekezdése szerinti értesítés megküldését kéri. A (3) bekezdés alapján a
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a személyi azonosítója helyett
megadhatja a születési idejét, valamint magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és
számát.
A 93. § (1) bekezdése alapján 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. Az (1a) bekezdés alapján a 84. § szerinti kérelem
elbírálása során a választási iroda abban az esetben is helyt ad a kérelemnek, ha a kérelemben
foglaltak ( a) ) ékezethiba, ( b) ) írásmódbeli eltérés, ( c) ) földrajzi név idegen nyelvű megjelölése, (
d) ) a 92. § (1) bekezdés a) pont aa), ab) és ad) alpontja szerinti da) adatban több utónév egyikének
elhagyása, vagy db) adat más nyelven történő megadása következtében nem egyeznek meg a
polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, illetve a magyar állampolgárságát
igazoló okirat nyilvántartásának adataival, de a választópolgár személyazonossága kétséget
kizáróan megállapítható.
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A 235. § (1) bekezdése szerint a helyi választási iroda központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet
elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy
telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés megküldését követő tizenötödik napon lehet fellebbezést
benyújtani. A (2) bekezdés alapján 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 236. § (1) bekezdése szerint a névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezést a megtámadott határozatot
hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell benyújtani. A (2) bekezdés alapján a helyi választási
iroda vezetője a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését követő tizenötödik napon, a választás
kitűzését követően meghozott döntés esetén legkésőbb a beérkezését követő napon dönt. A (3)
bekezdés előírja, hogy ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek helyt ad, a névjegyzéket
módosítja. A (4) bekezdés alapján 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 alapján ha a
bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a
fellebbezést elutasítja.
A 237. § szerint a fellebbezést el kell utasítani, ha azt a fellebbezés benyújtója a polgárok személyi
és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, az állampolgárságot igazoló okiratok nyilvántartása
vagy a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása adataival ellentétes tényekre
alapozza.
A 238. § alapján a választási iroda vezetőjének döntését az érintettel és azzal, aki a fellebbezést
benyújtotta, a bíróság határozatát a megtámadott határozatot hozó választási iroda vezetőjével is
közölni kell.
A Helyi Választási Iroda határozata megfelelően alkalmazta a Ve. 93. §-ának (1) bekezdését és 92.
§-ának (1) bekezdése ab.) pontját. A hivatkozott „tartalom szerinti elbírálás” elve alapján sem
alapos a kérelem és a fellebbezés, mert a születési név mint a Ve. 92. §-ának (1) bekezdése szerint
kötelezően feltüntetendő adat a tökéletes, teljes beazonosíthatósághoz szükséges, mely minden
központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet benyújtó polgár érdeke. A választások zökkenőmentes
lebonyolítása, tisztasága megkívánja az általános közigazgatási precíz ügyintézés iránti követelmény
szintjét meghaladó biztonságot. A kérelem célja, a „tartalom szerinti elbírálás elve” azért sem
sérülhet a nem megfelelően kitöltött kérelmek elutasításánál, mert az ismételt benyújtás lehetősége
fennáll, s erre a határozat is kitért. A születési név-rovat ki nem töltése nem esik a 93. §. (1a)
bekezdése szerinti kivételek egyike alá sem.
Mindezek alapján a bíróság a fellebbezést a Ve. 236-238. §-ai szerinti nemperes, egyesbírói
eljárásban elutasította.
2014.02.03.
dr. Szepesházi Péter sk.
bíró
a kiadmány hiteléül:
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