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 XY  kérelmezőnek  a  Z   Polgármesteri  Hivatal  kérelmezettel  szemben  az  Európai  Parlament 
tagjainak 2014. év május 25-i választásra vonatkozó átjelentkezés tárgyában a   Z  /2014. (2014. 
május 21-én kelt, Z azonosítójú) határozat kapcsán a kérelmező fellebbezése nyomán  a bíróság a 
mai napon -tárgyaláson kívül- meghozta a következő

V é g z é s -t:

A bíróság elrendeli a névjegyzék módosítását, és azon XY (született: Z, év,hó,nap., Anyja neve: Z, 
lakcíme: X, személyi azonosító: ZZZZZ) felvételét a névjegyzékbe.

A jelen végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A kérelmező X-tól a fenti lakcímmel rendelkezik a KEKKH nyilvántartása szerint, és ezen lakcím 
szerepel a szavazóköri névjegyzékben történő értesítésen is.

A 2014. április 15-i kiállítású hatósági erkölcsi bizonyítvány szerint a kérelmező szavazati jogát 
jogerős  határozat  nem  korlátozza.  Bíróság  nem  korlátozta  a  kérelmező  cselekvőképességét  a 
választási jog vonatkozásában.

A Z  Helyi Választási Iroda elutasította a kérelmező átjelentkezés iránti kérelmét.

A kérelmező határidőn belül fellebbezéssel élt, és kérte a névjegyzék módosítását tartalma szerint.

A fellebbezés alapos.

A  bíróság  megállapította,  hogy  a  választási  eljárásról  szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény 
(továbbiakban  Vet.)  235.  §  (1)  bekezdés  szerinti  határidőn  belül  nyújtotta  be  a  fellebbezést  a 
jogosult. A Helyi Választási Iroda határozata szerint a Vet. 250. § szerinti átjelentkezési kérelmet 
azért nem teljesítette, mert a megadott személyi azonosító a névjegyzékben nem található.

A bíróság megállapította,  hogy a  Helyi  Választási  Iroda  a  szavazóköri  névjegyzékbe vételről  a 
kérelmezőt értesítette, személyi adatait meghatározta  a születési időpont és a lakcím tekintetében, 
és a kérelmező ekként abban a tudatban volt, hogy őt a névjegyzékbe felvették. 

A bíróság által beszerzett KEKKH adatok szerint a kérelmező rendelkezik személyi azonosítóval és 
adatai  azonosak  a  hatósági  erkölcsi  bizonyítvány adataival,  illetve  a  szavazóköri  névjegyzékbe 
vételről szóló értesítő megadott adataival.

Mindezekre tekintettel a bíróság a Vet. 238. §-a szerint összevetve az OBH nyilvántartás, a KEKKH 
nyilvántartás, illetőleg a hatósági erkölcsi bizonyítvány adatait elrendelte a névjegyzék módosítását.

A jelen  eljárásban  a  bíróság  a  Vet.  92.  §  (1)  bekezdés  ac.)  pontjában  foglaltakra,  93.  §  (1) 
bekezdésére tekintettel határozott.
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A jelen  eljárásban  keletkezett  végzés  egy példányát  a  bíróság  a  Vet.  238.  §-a  szerint  közli  a 
kérelmezővel, és a választási iroda vezetőjével.

A jelen eljárás az 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés h.) pontja alapján illetékmentes.

Budapest, 2014. május 23.

Manhertzné dr. Grünwald Márta Éva s.k.
                  bíró
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