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V é g z é s

........kérelmezőnek -  Budapest Főváros ..... Kerületi Polgármesteri Hivatal Választási Iroda elleni 
választási jogorvoslati ügyében a bíróság kérelmező neve (születési adatok) kérelmezőnek a Budapest 
Főváros ......Kerületi Polgármesteri Hivatala Helyi Választási Iroda 2014. február 18-án kelt .....számú 
határozatával szemben 2014. február 27-én kelt és jelen bíróságra 2014. március 6-án beterjesztett 
fellebbezését elutasítja. 

E végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

Kérelmező 2014. február 17-én kelt nyilatkozatában a Ve 85. § (1) c.) pontja szerint a személyes 
adatai  kiadásának  megtiltására  vonatkozó  bejegyzés  iránti  kérelmet  terjesztett  elő  a  ....  kerületi 
Polgármesteri Hivatal  Helyi Választási Irodájához.

A kérelem 3-as pontjában születési helyeként Budapest ..... kerületet tüntette fel.

A helyi Választási Iroda a rendelkező részben írt határozatával a kérelmet elutasította arra 
hivatkozással, hogy a kérelemben és a központi névjegyzékben szereplő személyes adatok eltérőek.

E határozat ellen kérelmező 2014. február 27-én fellebbezést terjesztett elő a Helyi Választási Iroda 
vezetőjéhez azzal az indokkal, hogy számára nem ismeretes milyen eltérések vannak a nyilvántartott 
személyi adataiban.

A Helyi Választási Iroda vezetője a fellebbezést elbírálás végett a bírósághoz továbbította, mivel nem 
látott jogi lehetőséget döntése megváltoztatására.

A kérelmező fellebbezése alaptalan. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény A Ve 83. § (1) bek.  A központi névjegyzék 
a választópolgár 2. melléklet szerinti adatait tartalmazza.
A (2) bek. 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.
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A Ve. 85. § (1) bek. c) pontja szerint a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti 
személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés 
törlését.
A Ve 89. § (1) bek. szerint A választópolgár jogosult megtiltani, hogy a választási szervek a róla 
nyilvántartott adatokat a 153. § szerint kiadják.
A (2) bek szerint a kérelemben a választópolgár a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló törvény szerinti, az adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatot 
is tehet.
A Ve. 92. § (1) bek. szerint 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) bek. 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 236. § (6) bek. szerint ha 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 
személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, az állampolgárságot igazoló okiratok 
nyilvántartása vagy a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása adataival ellentétes 
tényekre alapozza.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. Törvény 11. 
§ (1) d ) pontja szerint A nyilvántartás tartalmazza a polgár  születési helyét és idejét.

Az idézett jogszabályhelyek értelmében a választópolgárok központi névjegyzékben tárolt adatait a 
polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásból kell létrehozni. 

A választópolgárnak a személyi adatai kiadásának megtiltására irányuló kérelme előterjesztésekor  a 
Ve 92.  §  (1)  bekezdésében írt  személyi  adatait  a  polgárok személyi  és  lakcímadatait  tartalmazó 
nyilvántartásban feltüntetett adatokkal egyezően kell megadnia.

A Helyi Választási Iroda által továbbított lakcímnyilvántartási adatlap szerint a kérelmező ....... 
született, ennek ellenére születési helyként a Budapest ......kerületet tüntette fel a kérelmében, noha 
feltételezhető, hogy maga is tisztában van a nyilvántartott születési helyével, hiszen azt a 
személyazonosító okmány is tartalmazza.

Mindezekre tekintettel a Helyi Választási Iroda Ve 93. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
járt el, amikor nem adott helyt a kérelmező lakcímnyilvántartásból eltérő születési hely adatokat 
tartalmazó kérelmének.

4.Pk.XVIII.50.029/2014/2.           



-3-

Fent kifejtettekre tekintettel a bíróság a Ve. 236. § (6) bek. alapján a rendelkező rész szerint 
határozott.

Budapest, 2014.III.07.

dr.Balás Zsolt s.k. 
bíró 

A kiadmány hiteléül:


