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VÉGZÉS 

 
Budapest Főváros … Helyi Választási Iroda kötelezett ellen felperes neve 
jogosult választási jogorvoslat iránt indult ügyében a bíróság a jogosult fellebbezését, 
egyben az illetékességi kifogását is elutasítja. 
 
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 

INDOKOLÁS 
 

A jogosult külföldön lakó állampolgár. 
 
A jogosult 2019. április 16. napján külképviseleti választói névjegyzékbe való felvétel 
iránti kérelmet terjesztett elő. A kérelme szerint ... ország ... fővárosában kíván 
szavazni az Európai Uniós Választásokon. 
 
A jogosult a kérelemben a személyes adataira vonatkozóan a születési nevét, a viselt 
nevét és a személyi azonosító számát közölte. A személyi szám utolsó négy 
karakterként a ... számsort jelölte meg. 
 
A központi választói névjegyzékben a jogosult személyi azonosítójának utolsó négy 
számjegye ... 
 
A jogosult által megadott személyi szám szerinti választópolgár Budapest ... sz. alatti 
lakos, ezért a jogosult kérelmét a Budapest ... Helyi Választási Iroda bírálta el. 
 
A helyi választási iroda a választói névjegyzékbe való felvételi kérelmet a pontatlan 
személyazonosító megjelölés miatt elutasította. 
 
A jogosult az elutasító határozat ellen fellebbezést terjesztett elő. Előadta, hogy a 
kérelmen az ő neve és e-mail címe szerepel, a többi adat azonban egy másik 
személyé. A fellebbezése szerint mellékelte a személyi igazolványa és 
lakcímkártyája másolatát. Előadta, hogy a lakcíme ... sem jelenleg, sem korábban 
nem élt Budapesten, vagy Budapest .... kerületében. Kérte, hogy a Helyi Választási 
Iroda, illetve a Helyi Választási Iroda vezetője, illetőleg a bíróság javítsa ki az adatait 
a választói névjegyzékben és egyben illetékességi kifogást terjesztett elő abban a 
vonatkozásban, hogy a kérelmet a … Helyi Választási Iroda bírálja el. 
 
A fellebbezés nem megalapozott. 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 91. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a 
központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet levélben, elektronikus azonosítását 
követően elektronikusan vagy anélkül elektronikusan a lakcíme szerinti helyi 
választási irodához nyújthatja be. 
A Ve. 92. § (1) bekezdés szerint a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek – 
a (3) bekezdés 



2 
 
kivételével – tartalmaznia kell a választópolgár 
a) nevét, 
b) születési nevét, 
c) születési helyét, 
d) személyi azonosítóját. 
 
A Ve. 91. § szabályozza a központi névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelem 
benyújtását. A kérelmet – személyesen, levélben, vagy elektronikus úton – a helyi 
választási irodához kell benyújtani. A kérelem a választópolgár azonosítására 
szolgáló tartalmi elemeit a Ve. 92. § szabályozza. A jogosult által benyújtott kérelem 
elektronikus úton érkezett, és ebben a formában megfelelt a törvényi előírásoknak, 
az azonosításra szolgáló tartalmi elemek vonatkozásban viszont nem. A kérelemben 
a jogosult személyi azonosítója tévesen került feltüntetésre, és a téves személyi 
azonosító alapján került az irat a Budapest ... Helyi Választási Irodához. A 
választóiroda a Ve. 93. § (1) bekezdése alapján a hibás személyi azonosító miatt 
elutasította a névjegyzékbe való felvételt. 
 
A Ve. hivatkozott 93. § kifejezetten szigorú szabályként írja elő a választási iroda 
részére, hogy az adott jogosult csak akkor vehető fel a választói névjegyzékbe, ha a 
kérelemben szereplő adatok hiánytalanul megegyeznek a központi névjegyzékben 
szereplő adatokkal. A Helyi Választási Irodának ezen jogszabályhely alapján nincs 
mérlegelési lehetősége abban a körben, hogy a megközelítőleg pontos adatokkal 
rendelkező kérelemnek helyt ad, a teljesen rossz adatokkal rendelkező kérelemnek 
pedig nem. A Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontja alapelvként rögzíti a választások 
tisztaságának a követelményét és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást, 
amely alapelveknek a választói névjegyzékkel kapcsolatos lejárás során csak az az 
eljárási és döntési mód felel meg, ha – mindenféle legkisebb visszaélés és kétség 
kizárása miatt – csak a hiánytalan formai és tartalmi kérelmet előterjesztett 
választópolgár kerül be a névjegyzékbe, és gyakorolhatja a szavazati jogát. Ezen 
alapelvekből és a Ve. hivatkozott §-ából következik az, hogy a Helyi Választási Iroda 
elnöke nem módosíthatja a kérelem adatait és a fellebbezésben foglalt helyes adatok 
közlése esetén sem változtathatja meg a döntését. Ugyanez áll a bíróság eljárására 
is, amelyből következően nincs törvényes mód a jogosult fellebbezésében foglaltak 
elfogadására, és a névjegyzéknek megfelelő módosítására. 
 
A hibás azonosító kijelölte a Helyi Választási Iroda illetékességét, ami a 
döntéshozatallal rögzült. Elbírált kérelem és erre vonatkozó fellebbezés – mint kvázi 
hiánypótlás – esetén nincs eljárásjogi mód a rögzült illetékesség megváltoztatására. 
Erre való tekintettel a jogosult illetékességi kifogását is elutasította. 
 
Budapest 2019. április 18. 
 

dr. Birinyi Zsolt s.k. 
bíró 


