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L. T. kérelmezőnek az XY. Helyi Választási Iroda kérelmezett ellen külképviseleti névjegyzékbe
való felvétel iránti eljárásban a bíróság meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A  bíróság  a  kérelmező  kérelmezett  2/2018.  számú  határozata  ellen  benyújtott  fellebbezését
elutasítja.

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s

A kérelmező 2018. március 26. napján kérelmet nyújtott be a kérelmezett 2018. április 8. napjára
kitűzött országgyűlési képviselők választására vonatkozó külképviseleti névjegyzékbe való felvétele
iránt.

A kérelmező  kérelmét  a  kérelmezett  2018.  március  27.  napján  a  2/2018.  számú  határozatával
elutasította arra tekintettel, hogy a kérelem a 2013. évi XXXVI. törvényben (továbbiakban: Ve.)
meghatározott  követelményeknek  nem  felel  meg,  mert  a  kérelemben  közölt  személyes  adatok
eltérnek  a  központi  névjegyzékben  szereplő  személyes  adatoktól  a  kérelmező  születési  helye
tekintetében.

A kérelmezett az alkalmazott jogszabályi rendelkezések körében a Ve. 10. § (2) bekezdésére, a Ve.
110. §-114. §-ára, a Ve. 235. § (2) és a Ve. 236. § (1) bekezdésére, valamint a Ve. 259. §-261. §-ára
hivatkozott.

A kérelmezett a fenti határozatában arról is tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a kérelmét - amennyiben
annak  benyújtására  jogosult  -  az  elutasítási  okokban  felsorolt  hibákat  kijavítva  ismételten
benyújthatja.

E döntés a kérelmező részére postai úton 2018. április 3. napján került kézbesítésre.

Ezt követően a kérelmező 2018. április 6. napján e-mail útján fellebbezést terjesztett elő a 2/2018.
számú határozat ellen, egyben a születési helyét pontosította, azt a névjegyzéki adatokkal egyezően
Budapest, IV. kerületében jelölte meg.

A kérelmezett a fellebbezést - a Ve. 236. § (4) bekezdése szerint eljárva - 2018. április 9. napján
felterjesztette  jelen  járásbírósághoz,  majd  a  bíróság  2.  számú  végzésében  közölt  felhívásra  a
felterjesztése hiányait 2018. április 11. napján pótolta.

A kérelmezett  a  felterjesztésben  utalt  arra,  hogy a  kérelmező  által  a  fellebbezésben  bejelentett
pontosított adatot (születési helyet) figyelembe venni már nem tudta, tekintve, hogy a Ve. 259. § (2)
bekezdése értelmében a külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb



2018. március 31. napján 16:00 óráig meg kellett volna érkeznie a kérelmezetthez ahhoz, hogy az
határidőben érkezett legyen.

A Ve.  92.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  rögzíti,  hogy a  kérelmező  kérelmének  tartalmaznia  kell  a
választópolgár születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját.

A Ve. 93. § (1) bekezdése kimondja, hogy a választási iroda csak abban az esetben adhat helyt a
kérelemnek, ha a kérelemben szereplő adatok megegyeznek a polgárok személyi és lakcímadatait
tartalmazó nyilvántartással.

A Ve. 235. § (2) bekezdése 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 kérelmező által  2018. március 27.  napján benyújtott,  a kérelmezett  2/2018. számú határozata
alapjául  szolgáló  kérelme  helytelenül,  a  névjegyzék  adataitól  eltérően  tartalmazta  a  kérelmező
születési helyét, ezért az nem felelt meg a Ve. 93. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.
Mindezért a kérelmezettnek e kérelmet el kellett utasítania.

A bíróság  mindezen  indokok  alapján  a  fellebbezést  a  Ve.  236.  §  (6)  bekezdésének  második
tagmondatára, valamint a Ve. 237. § -ára figyelemmel elutasította.

B u d a p e s t, 2018. április 11.

 dr. Májer Orsolya s.k.
         bíró


