Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság
15. Pk. XVIII. 50.030/2014/2. szám

Végzés:

felperes neve (,,,,, szám alatti lakos; tartózkodási helye:...... Németország) kérelmezőnek
Budapest Főváros ......Kerületi Polgármesteri Hivatal Választási Iroda - elleni
választási jogorvoslati ügyében a bíróság a kérelmezőnek a Budapest Főváros ......
Kerületi Polgármesteri Hivatal Helyi Választási Iroda 2014. február hó 24. napján kelt .....
számú határozatával szemben 2014. március hó 3. napján kelt, a bírósághoz 2014.
március hó 7-én érkezett fellebbezését elutasítja.
A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás:

A kérelmező 2014. február 21-én keltezetten a Ve. 259. §-a alapján külképviseleti
névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet terjesztett elő a Budapest .... kerületi
Polgármesteri Hivatal Helyi Választási Irodájához.
A kérelem 3. pontjában a kérelmező által megjelölt születési helyként „Budapest 18”
szerepel.
A helyi választási iroda a kérelmet elutasította arra hivatkozással, hogy a kérelemben és a
központi névjegyzékben szereplő személyes adatok eltérőek.
A határozat ellen kérelmező 2014. március hó 3. napján fellebbezést terjesztett elő, a
kérelem felülvizsgálatát kérte.
A kérelmező fellebbezése alaptalan.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve) 83. §-ának (1) és (2)
bekezdése értelmében 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 lakcímadatait tartalmazó
nyilvántartásból, a polgárok személyi és lakcímadatait 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. 259. § (1) és (3) bekezdése alapján a külképviseleti névjegyzékbe való felvételére
irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön
tartózkodó választópolgár nyújthat be. A kérelemnek a 92. § (1) bekezdés a) pontjában
foglalt adatokon túl tartalmaznia kell a kérelmező értesítési címét, ha a helyi választási
iroda vezetőjének döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a nyilvántartott értesítési
címére vagy a magyarországi lakcímére kéri, illetve annak a külképviseletnek a
megjelölését, ahol a kérelmező a választójogát gyakorolni kívánja.
A 92. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, 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.
A 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 84. § szerinti
kérelem elbírálása során a választási iroda abban az esetben is helyt ad a kérelemnek, ha
a kérelemben foglaltak ékezethiba, írásmódbeli eltérés, földrajzi név idegen nyelvű
megjelölése, a 92. § (1) bekezdés a) pont aa), ab) és ad) alpontja szerinti adatban több
utónév egyikének elhagyása, vagy 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.
Azt, hogy a kérelmező adatai megegyeznek-e a magyar állampolgárságát igazoló okirat
nyilvántartásának adataival, a Nemzeti Választási Iroda a központi útiokmánynyilvántartásból vagy a magyar állampolgárságot igazoló egyéb okirat nyilvántartásából
közvetlen adathozzáféréssel átvett adatok alapján, illetve az állampolgársági ügyekben
eljáró szerv megkeresése útján ellenőrzi.
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.
Ha a bíróság a névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a
névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja /Ve. 236. § (6)
bekezdése/. 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.
Az idézett jogszabályhely alapján a választópolgárok központi névjegyzékben tárolt adatait
a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásból kell létrehozni.
A helyi választási iroda által a fellebbezéssel továbbított, a kérelmező központi
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névjegyzékében szereplő adataiból megállapíthatóan az itt szereplő születési hely nem
egyezik teljes mértékben a kérelmezőnek a kérelemben megjelölt születési helyével (a
kerület megjelölésében) ezért a helyi választási iroda Ve 93. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően járt el, amikor nem adott helyt a kérelmező
lakcímnyilvántartásból eltérő születési hely adatot tartalmazó kérelemnek.
A kifejtettekre tekintettel a bíróság a Ve. 236. § (6) bekezdése alapján a rendelkező
részben írtak szerint határozott.
Az eljárás az Itv. 33. § (1) bekezdésének 1. pontja szerint illetékmentes.
Budapest, 2014. március hó 10. napján
dr. Brátán Éva s.k.
bíró
A kiadmány hiteléül:

