
Pesti Központi Kerületi Bíróság
18.P.51.042/2014/2.

   V É G Z É S

kérelmező neve  kérelmezőnek a Budapest 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási  Iroda III/V-20001/337/2014  számon meghozott  határozatával szemben előterjesztett
fellebbezését  a bíróság  e l u t a s í t j a .

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

                                                              I N D O K O L Á S

kérelmező neve kérelmező a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 85.§ (1)
bekezdés c.)  pontja  alapján  58894  kérelem-azonosító  számon személyes  adatai  kiadása
megtiltásának bejegyzését kérte a központi névjegyzékbe.

A Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Polgármesteri Hivatal Választási Iroda a 2014.
február 25. napján kelt  III/V-20001/337/2014 számú határozatával a kérelmet a Ve 82-93.§-aira
hivatkozással  elutasította,  mert  megállapította,  hogy  a  kérelem  a  választási  eljárásról  szóló
törvényben meghatározott  követelményeknek amiatt  nem felel  meg, mert  a megadott  személyi
azonosító a központi névjegyzékben nem található.

A kérelmező a határozattal szemben - határidőben - előterjesztett fellebbezésében a korábban már
közölt „anyja neve" és „személyi szám" adatokon kívül közölte a személyi okmánya azonosítóját is
a  központi  névjegyzékben  való  azonosítás  érdekében,  továbbá  megjegyzést  tett,  miszerint
„amennyiben mégse sikerülne azonosítani, kéri,  hogy forduljanak a Belügyminiszterhez, majd ő
megmondja miért kell".

A fellebbezés nem alapos.

 A választási  eljárásról  szóló 2013.  évi  XXXVI.  törvény (Ve.)  83.  §  (1)  bekezdése  szerint  a
központi névjegyzék a választópolgár 2. melléklet szerinti 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
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 Ve  85.  §  (1)  bekezdése értelmében 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)  (2)  bekezdése 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 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 polgárok személyi  és lakcím adatait  tartalmazó nyilvántartás,  illetve a magyar
állampolgárságát igazoló okirata nyilvántartásának adataival.

A Választási Iroda elutasítása - a fentiek szerint - azon alapult, hogy a Ve. 2. számú mellékletében
felsoroltak közül a kérelmezőről nyilvántartott központi névjegyzéki adatok között az szerepel, hogy
        Parlamenti választójoga:              nincs
        Parlamenti választhatósága:        nincs
        EU Parlamenti választójoga:        nincs
        EU Parlamenti választhatósága:  nincs
        Önkormányzati választójoga:       nincs
        Önkormányzati választhatósága: nincs.

Ebből  pedig  az  következik,  hogy  törvény  erejénél  fogva,  vagy  jogerős  bírósági  határozaton
alapulva a kérelmező nem szerepel a választók és választhatók központi névjegyzékében, ezért a
kérelem teljesítésének jogszabályi akadálya van, a személyes adatok kiadására vonatkozó tiltás
sem jegyezhető be.

A fentiekből  azonban az  is  következik,  hogy külön tiltás  nélkül  sem kerülhet  sor  a kérelmező
személyes adatainak választási célra történő kiadására.

 A Ve. 96. § (1) (2) (3) bekezdései szerint ugyanakkor a központi névjegyzék adatait folyamatosan
frissíteni kell a következő nyilvántartások adataiban bekövetkezett változásokkal:

a)  a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás,
b) a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása,
c)  a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása.
(2)  A Nemzeti  Választási  Iroda közvetlen  hozzáférést  biztosít  a  választási  iroda számára a

választópolgárok központi névjegyzéki adataihoz.
(3) A választópolgár  a  központi  névjegyzékben  nyilvántartott  adatairól  a  magyarországi  lakcíme

szerinti  helyi  választási  irodában,  a  magyarországi  lakcímmel  nem rendelkező választópolgár  a
Nemzeti Választási Irodában másolatot kérhet.



 A Ve.  98. �̃ (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Választási Iroda vezeti a választójoggal nem
rendelkező  polgárok  nyilvántartását.  A nyilvántartásba  fel  kell  venni  azt  a  nagykorú,  valamint
tizenhetedik életévét betöltött kiskorú polgárt, aki

a)  a belátási képességének korlátozottsága miatt a választójogból kizárt,
b)  a büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti,
c)  a közügyektől eltiltott,
d)  a szabadságvesztés-büntetését tölti.
(2)  A  Nemzeti  Választási  Iroda  elektronikus  úton,  egyedi  informatikai  alkalmazás

igénybevételével,  közvetlen  adathozzáféréssel  átveszi  a  polgárok  törvényben  meghatározott
adatait

a)  a gondnokoltak nyilvántartásából,
b)  a bűntettesek nyilvántartásából.
(3) A Nemzeti  Választási  Iroda a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásának

karbantartását a személyazonosító és lakcímadatok tekintetében a polgárok személyi és lakcím
adatait tartalmazó nyilvántartásból való rendszeres adatátvétellel biztosítja.
(4) Ha a polgár választójogosultságát visszanyerte, adatait a választójoggal nem rendelkező 
polgárok nyilvántartásából törölni kell. A választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásából 
törölt polgár adatait a törléstől számított hat hónapig meg kell őrizni.

Nyilván  kell  tartani  tehát  azokat  az  állampolgárokat  is,  akik  nem  rendelkeznek
választójoggal: a belátási képessége korlátozottsága, az intézeti kényszergyógykezelés, a
közügyektől eltiltás, vagy a szabadságvesztés letöltése miatt. 
Lényeges, hogy a Nemzeti Választási Iroda közvetlen adathozzáférést kap a gondnokoltak
és a bűntettesek nyilvántartásához. E nyilvántartás nem nyilvános.

A Ve. 99. �̃  (1) bekezdése értelmében a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása
csak  a  választójog  megállapításának  céljára  használható  fel,  abból  adat  más  célra  nem
szolgáltatható.

(2) A választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásának adatait az (1) bekezdésben
meghatározott célból a választási iroda, a választási bizottság és a bíróság jogosult igényelni.

 A Ve. 100. �̃ (1) bekezdése szerint a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása nem
nyilvános,  abba  csak  az  érintett  személy  a  saját  adatai  tekintetében,  a  bíróság,  a  választási
bizottság és a választási iroda tagjai tekinthetnek be. A betekintésről nyilvántartást kell vezetni.

(2)  Bármely  nagykorú  polgár  kérheti  a  Nemzeti  Választási  Irodától  annak  igazolását,  hogy  a
választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása alapján vele szemben nem áll fenn a választójogból
való kizáró ok.

A fentiekben kifejtettekre figyelemmel a bíróság a fellebbezést a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény (Ve.) 236.�̃ (5) (6) bekezdési alapján elutasította.

Budapest, 2014. március 17.
                                                                                                       dr. Pásztor Ilona sk.
                                                                                                                   bíró
Kiadmány hiteléül:


