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V É G Z É S

kérelmezőnek  –  Helyi  Választási  Iroda kérelmezett  ellen  választási  névjegyzékkel 
kapcsolatos igény tárgyában indult nemperes ügyben a bíróság a kérelmezőnek a kérelmezett 
III/44901/2014. számú határozata ellen benyújtott fellebbezését elutasítja.

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

I N D O K O L Á S

A  kérelmezett  helyi  Választási  Iroda  –  a  fellebbezéssel  érintett  III/44901/2014.  számú 
határozatával  –  a  kérelmező  központi  névjegyzékkel  kapcsolatos  –  roma  nemzetiségi 
névjegyzékbe  vételének  bejegyzésére  vonatkozó  kérelmét  elutasította,  mivel  a  kérelmező 
örmény nemzetiséghez tartozóként szerepel a központi névjegyzékben.

A kérelmező ezt követően a határozat ellen fellebbezést nyújtott be. Előadta, hogy az örmény 
nemzetiséghez tartozás törlését kérte és a törlés 2014. szeptember 25. napján megtörtént.

A Helyi  Választási  Iroda Vezetője  2014. szeptember  30.  napján az elutasító  döntés  elleni 
fellebbezésének nem adott helyt. Rögzítette, hogy a kérelmező 2014. szeptember 25. napján a 
központi  névjegyzékbe  az  örmény  nemzetiséghez  tartozását  kérte  bejegyezni,  melynek  a 
Helyi  Választási  Iroda  eleget  tett.  A  2014.  szeptember  26.  napján  előterjesztett  roma 
nemzetiséghez tartozása iránti kérelmet azonban az előző bejegyzésre tekintettel utasította el. 
Azt is rögzítette, hogy a kérelmező részéről egyéb tartalmú, így az általa hivatkozott törlés 
iránti kérelem nem érkezett.

A fellebbezés nem megalapozott.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve) 85. § (1) bekezdés a.) pontja 
alapján  a  magyarországi  lakcímmel  rendelkező  választópolgár  kérheti  nemzetiséghez 
tartozásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

A Ve. 86. § alapján a nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartás iránti kérelemnek 
tartalmaznia kell a) a nemzetiség megjelölését,  b) a választópolgár nyilatkozatát,  amelyben 
megvallja az adott nemzetiséghez tartozását.

A  Ve.  87.  §  alapján  a  nemzetiségi  választópolgárként  történő  névjegyzékbevétel  iránti 
kérelmet el kell utasítani, ha a választópolgár már nemzetiségi választópolgárként szerepel a 
központi névjegyzékben.



A bíróság  a  rendelkezésre  álló  iratok  alapján  a  határozat  érdemét  tekintve  megállapította, 
hogy a Helyi Választási Iroda határozata megfelelően alkalmazta a Ve. 87. § (1) bekezdését.

Az örmény nemzetiségi bejegyzés kizárta a roma nemzetiséghez tartozás bejegyzését.
A bíróság az iratok alapján megállapította, hogy a kérelmező (feltehetőleg rosszul kiállított 
irattal)  nem az  örmény nemzetiséghez  tartozás  törlését,  hanem éppen ellenkezőleg,  annak 
bejegyzését  kérte  a  2014.  szeptember  25-i  dátummal,  ezért  a  Ve.  236.-238.  §-ai  szerinti 
nemperes  eljárásban,  egyesbíróként  a  fellebbezésnek  tekintett  bejelentés  elutasításáról 
rendelkezett.
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