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VÉGZÉS

választópolgárnak – Város Helyi Választási Irodájának /2018. iktatószámú határozatával szemben
benyújtott fellebbezését a bíróság elutasítja. 

E végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

INDOKOLÁS

választópolgár  2018.  március  27-én  20  óra  18  perckor  kelt  beadványában  külképviseleti
névjegyzékbe való felvételre  irányuló kérelmet  terjesztett  elő.  A beadványában a családi  nevét,
születési nevét, születési helyét és édesanyja nevét ékezetek nélkül tüntette fel: néven. 

A kérelmet  a   Város  Helyi  Választási  Irodája  az  /2018.  iktatószámú határozatával  elutasította,
tekintettel arra, hogy a választópolgár által a kérelemben megjelölt fenti nevek nem egyeznek meg a
központi nyilvántartás adataival (). 

A  választópolgár  fellebbezést  terjesztett  elő  a  Helyi  Választási  Iroda  nevezett  határozatával
szemben. A Választási Iroda 2018. március 28-án 10 óra 05 perckor döntést hozott, amelyről e-
mailben  értesítette  a  választópolgárt.  A választási  iroda  határozata  kitér  arra,  hogy jogorvoslat
beterjesztésére a választópolgárnak 3 nap áll  rendelkezésre.  A választópolgár fellebbezése 2018.
április 4-én 12 óra 13 perckor került elküldésre a Választási Irodához. 

A fellebbezés az alábbiak szerint megalapozatlan. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (Ve.) 259. § alapján kérte a választó polgár a
külképviseleti névjegyzékbe való felvételét. 

A Ve. 259. §-a rögzíti a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel feltételeit, így a (3) bekezdés azt,
hogy a kérelemnek tartalmaznia kell a Ve. 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatokon túl a
kérelmező értesítési címét, illetve a külképviseleti hely megjelölését. 



Váci Járásbíróság
4.Pk. 50.061/2018/2. szám                                 

2

Ve. 92. § (1) bekezdés : a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek tartalmaznia kell

a) a választópolgár
  aa) nevét,
  ab) születési nevét,
  ac) születési helyét,
  ad) anyja nevét,
  ae) személyi azonosítóját,2

b) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár esetében
   ba) azt a postacímet, ahova a szavazási, levélcsomag postai úton való megküldését kéri, vagy

bb) annak a – 277. § (2) bekezdése szerinti – településnek, illetve külképviseletnek a megjelölését,
ahol a szavazási levélcsomagot át kívánja venni.

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 fentiek alapján megállapítható, hogy az ékezethiányok miatt a választópolgár közölt adatai nem
egyeznek a személyi és lakcím adatokat tartalmazó nyilvántartással.

A Ve. 110. §-a  szavazóköri névjegyzékkel  kapcsolatos kérelem benyújtásánál való rendelkezésnél
felsorolja azokat a hivatkozásokat, amelyeket az eljárás során alkalmazni kell. 

Eszerint: 
A Ve. 103. §-a, a 250. §-a, a 259. §-a és a 307/A § szerinti kérelemre a 91. § (1) bekezdése, és a 92.
§ (1) bekezdés a) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A Ve. 93. § (1a) pontja lehetőséget ad a Választási Iroda részére, hogy helyt adjon a kérelemnek
bizonyos értelmezést nem okozó hibák elfogadásával, így ebben a 93. § (1a) bekezdés a) pontjában
az ékezethiba rögzítésre került. A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelem elbírásánál tehát az
ékezethiba ellenére a Választási Iroda helyt ad, adhat a választópolgár kérelmének. 

A jelen  esetben  alkalmazandó  110.  §  azonban  a  fenti  93.  §  (1a)  pontját,  mint  alkalmazandó
jogszabályt nem hívja fel, így a Választási Iroda és így a bíróság sem fogadhatja el az ékezethibás
kérelmet: A központi névjegyzék, illetve a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos elbírálás tehát a
jogszabályra tekintettel eltérően alakul. 

A bíróság a rendelkezésre álló iratokból tehát megállapíthatta, hogy  Város Helyi Választási 
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Irodájának  határozata  nem  sértett  jogszabályt,  a  külképviseleti  névjegyzékbe  való  felvételre
irányuló kérelemnek a Helyi Választási Iroda nem adhatott helyt. Jelen esetben a Ve. 93. § (1a)
pontja alóli kivételek sem alkalmazhatóak.

A bíróság a fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A jogorvoslati eljárás a Ve. 236. §-a szerint egyfokú, ezért a végzés ellen nincsen helye további
fellebbezésnek. 

Vác, 2018. április 5.

     Lakatiné dr. Gaál Berta sk.
bíró

          


