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VÉGZÉS
kérelmezőnek – kérelmezett ellen központi névjegyzékben nyilvántartott személyes adatai
kiadásának megtiltására irányuló kérelme tárgyában indult nemperes ügyben a bíróság a
kérelmezőnek a kérelmezett 2014. március 5-i keltezésű XXIII-2440-4/2014. számú határozata ellen
benyújtott fellebbezést elutasítja.
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.
I NDO KO LÁ S
Kérelmező 2014. 02.28-án a személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését kérte a központi
névjegyzékbe a választási eljárásról szóló 2013. évi. XXXVI.törvény (Ve) 85. § (1) bekezdése
alapján. Kérelmében családi és utóneveként nevet tűntette fel.
Kérelmét a Helyi Választási Iroda XXII-2440-2/2014. számú határozatával elutasította, arra való
hivatkozással, hogy a családi utónév és születési utónév adata eltér, a központi névjegyzékben
szereplő adattól. Tájékozatatták arról, hogy kéremét, amennyiben annak benyújtására jogosult, az
elutasítási okokban felsorolt hibákat kijavítva ismételten benyújthatja.
A határozat ellen 2014.03.05. napján fellebbezésel élt, mely fellebbezését a kérelmezett a
2014.03.05. napján kelt XXII-2440-4/2014. számú határozatával elutasított. A határozat indokolása
szerint a Ve. 93. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeknek
csak akkor adhat helyt, ha a választópolgárok kérelemben szereplő adati megegyeznek a polgárok
személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban szereplő adataival.
A határozat megállapította, hogy a kérelemben szereplő adatok nem egyeznek a polgárok személyi
adat és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adataival, mivel kérelmező nevet tűntetett fel, míg a
nyilvántartásban szerepel, így a Ve. 93. § (1) bekezdés és a 235-236. §-ok alapján a fellebbezést
elutasította.
A határozat indokolásában kifejtette, hogy a Ve. 93. § (1) bekezdése szigoró egzaktsággal írja elő,
hogy a kérlemben szereplő adatok teljes körűen egyeznie kell a nyivántartásban szereplő adatokkal.
A jogalkalmazónak nincs felhatalmazása arra, hogy a megjelölt, hiányzó adatok alapulvételével
mérlegeljen és ennek alapján következtessen a kérelmező személyére.
A kérelmező a határozat ellen törvényes határidőn belül fellebbezett, melyhez csatolta a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2014.03.05-én kelt
igazolását és előadta, hogy a születési anyakönyvi kivonat szerint anyakönyvezték 1951. ben.
A fellebbezés nem megalapozott.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve) 82.§ (1) bekezdése szerint a központi
névjegyzék a Nemzeti Választási Iroda által vezetett elektronikus nyilvántartás.
A Ve. 82.§(2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a központi névjegyzék tartalmazza az e törvény
hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár adatait.
A Ve. 83.§ (1) bekezdése szerint a központi névjegyzék a választópolgár 2. számú melléklet szerinti
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adatait tartalmazza.
A 2. sz. melléklet értelmében a központi névjegyzék többek között tartalmazza
a) a választópolgár nevét, születési helyét,
b) a választópolgár személyi azonosítóját,
c) a választópolgár magyarországi lakóhelyének és tartózkodási helyének a címét,
d) a választópolgár anyja nevét,
e) a választópolgár születési helyét és idejét.
A Ve. 83.§ (2) bekezdése értelmében a központi névjegyzék 2. sz. melléklet szerinti adatait a
polgárok személyi- és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásból a szavazókörök és a
választókerületek nyilvántartásából és a szavazóköri névjegyzékből történő adatátvétellel kell
létrehozni.
A Ve. 84. § (1) A névjegyzékbe vételét, névjegyzékbe vételének meghosszabbítását, illetve a
névjegyzékben szereplő adatai módosítását az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező
választópolgár kérheti folyamatosan, az adott választást megelőző tizenötödik napig, aki az e
törvény hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult.
A Ve. 84. § (2) bekezdése alapján a még nem nagykorú polgár a tizenhetedik életévének betöltését
követően kérheti a névjegyzékbe vételét. A kérelem benyújtásakor a polgár önállóan tehet
jognyilatkozatot.
A Ve. 85. § (1) bekezdése alapján a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának,
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.
A Ve. 89. § (1) bekezdése szerint a választópolgár jogosult megtiltani, hogy a választási szervek a
róla nyilvántartott adatokat a 153. § szerint kiadják.
A Ve. 89. § (2) bekezdés alapján a kérelemben a választópolgár a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti, az adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó
nyilatkozatot is tehet.
A Ve. 153. §-a szerint a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét - a
89. § rendelkezéseire is figyelemmel a) a jelölt kérésére - az érintett választókerületre kiterjedően - a jelölt nyilvántartásbavételére
illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda,
b) a listát állító jelölő szervezet kérésére - a jelölő szervezet által megjelölt választókerületekre
kiterjedően - a Nemzeti Választási Iroda
öt napon belül, de legkorábban a 132. § szerinti nyilvántartásba vételüket követően átadja.
A Ve. 92.§ (1) bekezdése 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.
A Ve. 93. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek csak
abban az esetben adhat helyt, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai megegyeznek a
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polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartás, illetve a magyar állampolgárságát
igazoló okirata nyilvántartásának adataival.
A Ve. 93. § (1a.) bekezdése szerint a 84.§ szerinti kérelem elbírálása során a választási iroda abban
az esetben is helyt ad a kérelemnek, hogyha 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
lakcímadatait tartalmazó nyilvántartás, illetve a magyar állampolgárságát igazoló okirat
nyilvántartásának adataival, de a választópolgár személyazonossága kétséget kizáróan
megállapítható.
A Ve 96. § (1) bekezdés szerint a központi névjegyzék adatait folyamatosan frissíteni kell a
következő nyilvántartások adataiban bekövetkezett változásokkal:
a) a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás,
A bíróságnak tehát a kérelmező fellebezése alapján azt kell vizsgálnia, hogy a kérelmező a Ve. 85. §
(1) bekezdés c) pontja szerint kérheti-e a személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a
központi névjegyzékbe.
A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a kérelmező családi és utóneve a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának nyilvántartása szerint
kérelmező személyes adatok kiadásának megtiltására irányuló kérelmében családi és utónevet jelölt
meg, hivatkozva arra is, hogy a születési anyakönyvi kivonata szerint a anyakönyvezték. A
választópolgárnak, azaz a kérelmezőnek a kérelemben szereplő adatai tehát nem egyeznek meg a
polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartás adataival.
A bíróság rámutat arra, hogy a Ve. 93. § (1a.) bekezdés da) alpontja szerint a választási iroda csak a
Ve. 84.§ szerinti kérelem elbírálása esetén adhat helyt abban az esetben is a kérelemnek, hogyha a
kérelemben foglalt adatban több utónév egyikének elhagyása következtében nem egyeznek meg
a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartás adataival, de a választópolgár
személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható.
A Ve. 93. § (1a.) bekezdése alapján megállapítható, hogy a Ve. 93. § (1a.) bekezdése más kérelemre
nem, csak a Ve. 84. § szerinti kérelmekre vonatkozik, így jelen eljárás tárgyát képező Ve. 85. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti kérelem esetén a jogszabály nem teszi lehetővé, hogy a választási iroda
akkor is helyt adjon a kérelemnek, amennyiben a kérelemben foglalt adatban több utónév egyikének
elhagyás következtében nem egyeznek meg a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó
nyilvántartás adataival.
Figyelemmel arra, hogy a fellebbezés azért került elutasításra, mert a 93. § (1) bekezdése szerint a
kérelemnek csak akkor lehet helyt adni, ha a kérelemben szereplő adatok megegyeznek kell a
polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartás adataival, jelen esetben azonban a
kérelmező kérelemében szereplő családi és utóneve nem egyezik a polgárok személyi és
lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásban szereplő családi és utónévvel, így a kérelmet a Ve. 93. §
(1) bekezdés alapján a Választási Irodának el kellett utasítania.
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Mindezek alapján a bíróság megállapította, hogy a kérelmezett a törény rendelkezéseinek megfelelő
határozatot hozott. Mindezek alapján a bíróság a rendelkező rész szerint határozott.
A bíróság a Ve. 93. § (1) bekezdése, a 236.§ (4), (5), (6) bekezdése alapján hozta meg a döntését a
kérelmező 235.§ (2) bekezdése szerinti határidőben benyújtott fellebbezése alapján nemperes
eljárásban, egyesbíróként.
Budapest, 2014. március 12.
dr. Bónis Krisztina sk.
bíró
A kiadmány hiteléül:

