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A  Dabasi  Járásbíróság   ………..………………………………………………………………….
kérelmezőnek Gyál Város Helyi Választási Irodájának 533-283/2018. számú határozata ellen
benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő

V É G Z É S T

A bíróság Gyál Város Helyi Választási Irodájának 533-283/2018. számú határozata ellen a
kérelmező által benyújtott fellebbezést  e l u t a s í t ja

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

I N D O K O L Á S

A kérelmező a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választására vonatkozó
külképviseleti  névjegyzékben  való  felvételi  kérelmét  a  helyi  választási  iroda  fentebb  megjelölt
határozatában elutasította.
Határozatát  azzal  indokolta,  hogy  a  kérelmező  által  a  kérelemben  feltüntetett  és  a  központi
névjegyzékben nyilvántartott egyes személyi adatai (viselt név, születési név, születési helye, anyja
neve) eltérnek.

A határozat ellen a kérelmező fellebbezést nyújtott be.

A Gyál Város helyi Választási Iroda Vezetője a fellebbezésnek nem adott helyt és az iratokat a
járásbírósághoz felterjesztette.

A fellebbezés nem alapos.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 110. § (1) bek. szerint a
szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtására alkalmazni kell a Ve. 92.§ (1) bek. a)
pontjának rendelkezéseit.
Eszerint a kérelemnek tartalmaznia kell

a) a választópolgár
aa) nevét,
ab) születési nevét,
ac) születési helyét,
ad) anyja nevét,
ae) személyi azonosítóját.

Az  iratokhoz  csatolt  kérelemben  a  kérelmező  nevét,  viselt  nevét  és  anyja  nevét  írásmódbeli
eltéréssel,  ékezet  nélkül  adta  meg,  születési  helyként  pedig  Budapest  VIII.  kerület  helyett
Magyarország Gyál 10-et jelölt meg.
Emiatt a kérelmező személyazonossága kétséget kizáróan nem állapítható meg.
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A 93.§ (1) bek. alapján a választási iroda a névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek csak abban az
esetben  adhat  helyt,  ha  a  választópolgár  kérelemben  szereplő  adatai  megegyeznek  a  polgárok
személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adataival.

A bíróság a fent kifejtett indokoknál fogva megállapította, hogy a Helyi Választási Iroda döntése a
jogszabálynak megfelel, így a bíróság a fellebbezést Ve. 236. § (6) bekezdése alapján elutasította.

Dabas, 2018. április hó 6. napján
 

                                            dr. Szabó Ágnes s.k.
bíró


