Budai Központi Kerületi Bíróság
18.Pk.40.038/2014/2.

VÉGZÉS
kérelmezőnek – Választási Iroda kérelmezett ellen választási névjegyzékkel kapcsolatos igény
tárgyában indult nemperes ügyben a bíróság a
kérelmezőnek a kérelmezett

számú határozata ellen benyújtott fellebbezését
elutasítja.

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.
INDOKOLÁS
A kérelmezett Helyi Választási Iroda - a fellebbezéssel érintett
számú határozatával - a
kérelmező
-as azonosítószámú átjelentkezés iránti kérelmét elutasította a Ve. 250. §,
110.-114. § alapján. A kérelmező kérelemben feltüntetett adatai megállapíthatóan nem egyeznek
meg a közvetlen megkeresés útján átvett Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala által nyilvántartott adataival.
A kérelmező ezt követően 2014.
napján ismételten kérelmet nyújtott be, előadva, hogy
nem tudja megállapítani a határozatból, hogy milyen adatokat tartanak rosszul nyilván az adatai
közül. Előadta, hogy a személyi igazolványban szereplő adatokat tüntette fel a kérelemben. Jelezte,
hogy édesanyja nevében szereplő „h” betűt néhány hivatalos iraton elírták. Kérte újabb kérelme
elbírásánál ezt figyelembe venni. Úgy nyilatkozott, hogy amennyiben egyszerűbb, e kérelmét
vehetik fellebbezésnek is.
Ezt követően az iratokból megállapíthatóan a Helyi Választási Iroda a kérelmező bejelentését mind
újabb kérelemként, mind fellebbezésként elbírálta.
Így a Helyi Választási Iroda
számú határozatában ismételten elutasította a
kérelmező átjelentkezés iránti kérelmét. Az iratok alapján az állapítható meg, hogy e határozat ellen
fellebbezés nem érkezett.
A Helyi Választási Iroda Vezetője 2014. február 17. napján meghozott számú határozatában a
kérelmező 2014. február 13. napján érkezett bejelentését fellebbezésnek is tekintve elbírálta és
annak elutasításáról rendelkezett. Kiemelte, hogy a Ve. 93. § (1) bekezdés alapján a kérelemben
szereplő adatoknak teljes körűen egyeznie kell a nyilvántartásban szereplő adatokkal. A
jogalkalmazónak nincs felhatalmazása, hogy a megjelölt és a hiányzó adatok alapulvételével
mérlegeljen és ennek alapján következtessen a kérelmező személyére.
A fellebbezés nem megalapozott.
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A választási eljárásról 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 82. § (1) bekezdés szerint a központi névjegyzék a Nemzeti Választási Iroda által vezetett elektronikus nyilvántartás.
A Ve. 82. § (2) bekezdés kimondja, hogy a központi névjegyzék tartalmazza
a) az e törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár adatait,
b) választójoggal a nagykorúság hiánya miatt nem rendelkező, de a tizenhetedik életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező polgárnak az adatait,
c) annak az e törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgárnak az adatait, akit kérelmére a központi névjegyzékbe
felvettek,
d) annak a választójoggal a nagykorúság hiánya miatt nem rendelkező, de a tizenhetedik életévét betöltött magyarországi lakcímmel nem rendelkező polgárnak az adatait, akit kérelmére a
központi névjegyzékbe felvettek [a)-d) e fejezetben a továbbiakban együtt: választópolgár].
A Ve. 83. § (1) A központi névjegyzék a választópolgár 2. melléklet szerinti adatait tartalmazza.
A 2. számú melléklet értelmében a központi névjegyzék többek között 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.
A Ve. 91. § (1) bekezdés szerint 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 Ve. 92. § (1) bekezdés 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,
b) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár esetében
ba) azt a postacímet, ahova a szavazási levélcsomag postai úton való megküldését kéri, vagy
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bb) annak a - 277. § (2) bekezdése szerinti - településnek, illetve külképviseletnek a megjelölését, ahol a szavazási levélcsomagot át kívánja venni.
A Ve 93. § (1) bekezdése rögzíti, hogy 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. 93. § (1a) bekezdés szerint a 84. § szerinti kérelem elbírálása során a választási iroda abban
az esetben is helyt ad a kérelemnek, ha a kérelemben foglaltak
a) ékezethiba,
b) írásmódbeli eltérés,
c) földrajzi név idegen nyelvű megjelölése,
d) a 92. § (1) bekezdés a) pont aa), ab) és ad) alpontja szerinti
da) adatban több utónév egyikének elhagyása, vagy
db) 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.
A A Ve. 93. § (2) bekezdése szerint azt, hogy a kérelmező adatai megegyeznek-e a magyar állampolgárságát igazoló okirat nyilvántartásának adataival, a Nemzeti Választási Iroda a központi útiokmány-nyilvántartásból vagy a magyar állampolgárságot igazoló egyéb okirat nyilvántartásából
közvetlen adathozzáféréssel átvett adatok alapján, illetve az állampolgársági ügyekben eljáró
szerv megkeresése útján ellenőrzi.
A Ve. 250. § (1) bekezdése szerint az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország
területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik.
A Ve. 250. § (3) bekezdés szerint az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a 92. § (1) bekezdés a)
pontjában foglalt adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván.

A Ve. 110. § (1) bekezdés kimondja, hogy a 103. §, a 250. §, a 259. § és a 307/A. § szerinti kérelemre a 91. § (1) bekezdés és a 92. § (1) bekezdés a) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.
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A Ve. 112. § (1) bekezdés értelmében a kérelmet - a 93. § (1) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazásával - az a választási iroda bírálja el, ahova a kérelmet benyújtották.
A Ve. 114. §-a kimondja, hogy a választási iroda a 103. § (2) bekezdés a) pontja, a 250. §, a 259. §
és a 307/A. § szerinti kérelem elutasításáról határozattal dönt.

A bíróság a rendelkezésre álló iratok alapján kiemeli, hogy a Helyi Választási Irodának egyértelmű
tájékoztatást kellett volna határozataiban nyújtani a kérelmezőnek arról, hogy a 2013. február 13.
napján kelt beadványát újabb kérelemnek és fellebbezésnek is tekintette és ekként bírálta el. A fellebbezéssel elbírált határozat ezen túlmenően szabályszerű és érthető indokolást nem tartalmaz, és
nem ad tájékoztatást arról a kérelmezőnek, hogy elutasításának mi a pontos indoka. Ugyan mindkét
fokú határozat indokolásában utal a Ve. 93. § (1) bekezdésében foglaltakra és arra, hogy a jogalkalmazó nem ad felhatalmazást a megjelölt és hiányozó adatok alapulvételével a mérlegelésre, nem
egyértelműsíti ugyanakkor, hogy az adott elbírált kérelemben mely adat nem egyezik meg a nyilvántartásban szereplő adatokkal. Ezért nem biztosítja a lehetőséget a kérelmezőnek, hogy kérelmét újra
és a jogszabályoknak megfelelően nyújtsa be.
A határozat érdemét tekintve a bíróság megállapítja, hogy a Helyi Választási Iroda határozata megfelelően alkalmazta a Ve. 92. § (1) bekezdését és 93. § (1) bekezdését.
A rendelkezésre álló iratok szerint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartása szerint az alperes Dr.
, és anyja neve: dr.
adatokkal van nyilvántartva.
Ezzel szemben az alperes kérelme nem a helyes, nyilvántartott adatokat tünteti fel, amikor az anyja
nevében „h” betűt is feltüntet, nevénél nem használja a doktori titulust, és születési helyénél nem
tünteti fel a kerületet. Ezért a Helyi Választási Iroda a jogszabályoknak megfelelő döntést hozott,
így nincs helye a névjegyzék módosításának. Ezért a bíróság a Ve. 236..-238. §-ai szerinti nemperes
eljárásban, egyesbíróként a fellebbezésnek tekintett bejelentés elutasításáról rendelkezett.

2014. február 21.

dr. Kerékgyártó Krisztina s. k.
bíró
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