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V é g z é s : 
 
 

........ név  (cím) kérelmezőnek -   
 
Budapest Főváros ........... Polgármesteri Hivatal Választási Iroda (cím) - elleni  
választási jogorvoslati ügyében a bíróság a kérelmezőnek a Budapest Főváros ..... Kerületi 
Polgármesteri Hivatal Helyi Választási Iroda 2014. szeptember hó 26. napján kelt 
28/919/2104/2014. számú határozatával szemben 2014. október hó 6. napján kelt, a 
bírósághoz 2014. október hó 10-én érkezett fellebbezését elutasítja. 
 
A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 
 

 
 

I n d o k o l á s : 
 
 

A kérelmező 2014. szeptember hó 25. napján 17:35:21-kor honlapon előterjesztett 
kérelmében kérte a roma nemzetiség névjegyzékébe való felvételét, és a központi 
névjegyzékben nyilvántartott adatainak kiadására vonatkozó tiltása iránti igénye 
nyilvántartásba vételét. 
 
A helyi választási iroda a 2014. szeptember hó 26. napján kelt 28/919/2104/2014. számú, 
fellebbezéssel támadott döntésében a Ve 82-93. §-ai alapján a kérelemnek helyt adott. 
 
A határozat ellen kérelmező 2014. október hó 7. napján fellebbezést terjesztett elő, 
amelyben kérte a „roma nemzetiséghez történő tartozás” bejegyzésének törlését. 
 
A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést a bírósághoz továbbította, azzal, hogy saját 
hatáskörében a döntés módosítására nem lát lehetőséget, a központi névjegyzékbe való 
bejegyzés a tartalmilag és formailag is megfelelő kérelem alapján történt. 
 
A kérelmező fellebbezése alaptalan. 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve) 82. § (1) bekezdése értelmében 
a központi névjegyzék a Nemzeti Választási Iroda által vezetett elektronikus nyilvántartás. 
 
A 83. § (1)-(3) bekezdése szerint a központi névjegyzék a választópolgár 2. melléklet szerinti 
alábbi adatait tartalmazza: 
a) a választópolgár nevét, születési nevét, 
b) a választópolgár személyi azonosítóját, 
c) a választópolgár magyarországi lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, 
d) a választópolgár anyja nevét, 
e) a választópolgár születési helyét és idejét, 
f) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár esetében továbbá a magyar 
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, ha nem rendelkezik személyi 



15. Pk. XVIII. 50.103/2014/2. 2 
 
azonosítóval, 
g) annak megjelölését, hogy a választópolgár mely választáson, mely választókerületben 
rendelkezik a szavazás jogával, mely választáson választható, 
h) annak megjelölését, hogy melyik településen és egyéni választókerületben szerepelt a 
választópolgár a szavazóköri névjegyzékben a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek legutóbbi választásának napján, 
i) az Európai Unió más tagállamának állampolgáraként az Európai Parlament tagjainak 
választására névjegyzékbe vett választópolgár esetében továbbá 
ia) állampolgárságát, 
ib) ha rendelkezésre áll, annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölését, 
amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették, 
j) a nemzetiségi választópolgárként névjegyzékbe vett választópolgár esetében annak 
megjelölését, hogy a választópolgár 
ja) mely nemzetiséghez tartozóként szerepel a névjegyzékben, 
jb) nemzetiségi választópolgárként történt névjegyzékbe vétele az országgyűlési képviselők 
választására is kiterjed-e, 
k) annak megjelölését, hogy a fogyatékossággal élő választópolgár milyen, a 88. § szerinti 
segítséget igényel, 
l) a 89. § szerinti nyilatkozat tartalmát, 
m) a választópolgárnak a 92. § (2) bekezdése szerint bejelentett postacímét, email címét 
vagy telefax számát, ezek hiányában a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó 
nyilvántartásba bejelentett értesítési címét, 
n) a választókerület és a szavazókör megjelölését, 
o) a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár központi 
névjegyzékbe vételének, illetve a 97. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
cselekmény központi névjegyzékben történt rögzítésének dátumát. 
p) ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazási levélcsomag 
személyes átvételét kérte, az átvételre megjelölt település megjelölését. 
 
A központi névjegyzék adatait – egyebek mellett - a polgárok személyi és lakcím adatait 
tartalmazó nyilvántartásból, a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásából és a 
szavazóköri névjegyzékből történő adatátvétellel kell létrehozni, míg a központi névjegyzék 
2. számú melléklet ib), j), k), l) és - a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó 
nyilvántartásban nem szereplő választópolgár esetében - m) pontja szerinti adatokat a 
választási iroda a választópolgár kérelme alapján rögzíti a névjegyzékben. 
 
A 85. § (1) bekezdése alapján a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti 
nemzetiséghez tartozásának, szavazási segítség iránti igényének, személyes adatai 
kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését. 
 
A 89. § (1) és (2) bekezdésében írtak szerint a választópolgár jogosult megtiltani, hogy a 
választási szervek a róla nyilvántartott adatokat a 153. § szerint kiadják. 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) bekezdés kimondja, hogy 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 kérelem tartalmi követelményeit a 92. § (1) bekezdése szabályozza (a választópolgár 
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neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója, vagy születési ideje, 
valamint magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma). 
 
A Ve. 235-237. §-ai alapján 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. Ha a helyi választási iroda vezetője a 
fellebbezésnek helyt ad, a névjegyzéket módosítja, ha pedig a fellebbezésnek nem ad helyt, 
a fellebbezést felterjeszti a járásbírósághoz (kerületi bírósághoz). 
 
A 237. § (5) és (6) bekezdése értelmében ha a bíróság - egyesbíróként eljárva – a 
fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a 
fellebbezést elutasítja. 
 
Az idézett jogszabályhely alapján a választópolgárok központi névjegyzékébe bejegyzendő 
a fellebbezésben törölni kért adatot a választási iroda a választópolgár benyújtott kérelme 
alapján rögzíti.   
 
A helyi választási iroda vezetője által a bírósághoz továbbított iratok („nemzetiségi 
választópolgárként történő nyilvántartásba-vétel, fogyatékossággal élő választópolgár 
segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem a magyarországi 
lakcímmel rendelkező választópolgárok számára” megnevezésű kérelem, névjegyzék 
másolat, a választási iroda döntése) alapján megállapítható volt, hogy a névjegyzékbe 
történő bejegyzés a Ve. rendelkezéseinek megfelelő tartalmú, az a honlapon előterjesztett 
kérelemnek megfelelően történt, így a helyi választási iroda Ve. 85-93. §-ának előírásai 
szerint a kérelemnek a Ve. 95. § (2) bekezdése szerint adott helyt, a döntés 
megváltoztatására, a névjegyzék módosítására a bíróság nem látott lehetőséget.   
 
A kérelmező fellebbezésében egyebekben nem jelölte meg, hogy a döntés 
megváltoztatását, a bejegyzett adat törlését mely okból kéri, a döntést mely okból tekinti 
jogellenesnek. Ezért a bíróság utal arra is, hogy a bíróság a végzése meghozatalakor a 
választási iroda döntése elleni fellebbezésről határoz, amely döntés nem akadálya annak, 
hogy a kérelmező a névjegyzékbe bejegyzett adatainak módosítása vagy törlése iránti 
kérelmet terjesszen elő a Ve. előírásainak megfelelő tartalommal, módon, és határidőben. 
 
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. október hó 10. napján 
 
dr. Brátán Éva s.k. 
bíró 
 
        A kiadmány hiteléül: 


