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V é g z é s

 választópolgárnak  –   iktatószámú  határozatával  szemben  benyújtott  fellebbezését  a  bíróság 
elutasítja. 

E végzés ellen nincsen helye fellebbezésnek.

I n d o k o l á s :

 választópolgár a 2018. március 19. napján 8 óra 46 perckor kelt beadványában a német nemzetiségi 
névjegyzékbe  való  felvétel  iránti  kérelmet  terjesztett  elő,  névjegyzékbe  vétel  iránti  kérelmét 
kiterjesztve az országgyűlési választásokra. Beadványában családi és utónevét, valamint születési 
családi és utónevét egyaránt  -ként tüntette fel. 

A kérelmet  iktatószámú határozatával elutasította, tekintettel arra, hogy a választópolgár által a 
kérelemben megjelölt első utóneve (FRENEC) nem egyezik meg a központi nyilvántartás adataival 
(FERENC).

A  választópolgár  fellebbezést  terjesztett  elő  a  Helyi  Választási  Iroda  nevezett  határozatával 
szemben. 

A fellebbezés az alábbiak szerint megalapozatlan. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (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 Ve.  93.  §  (1a)  bekezdése  értelmében a  84.  §  és  a  85.  §  szerinti  kérelem elbírálása  során  a 
választási iroda abban az esetben is helyt ad a kérelemnek, ha 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 lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, 
illetve a magyar állampolgárságát igazoló okirat nyilvántartásának adataival, de a választópolgár 
személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható.
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A Ve.  236.  § (1)  bekezdése  alapján  a  névjegyzékkel  kapcsolatos  fellebbezést  a  megtámadott 
határozatot hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell benyújtani.

A Ve.  236.  §  (6)  bekezdése  szerint  ha  a  bíróság  a  fellebbezést  alaposnak  tartja,  elrendeli  a 
névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja.

A  bíróság  a  rendelkezésre  álló  iratokból  megállapította,  hogy  Vác  Város  Helyi  Választási 
Irodájának határozata nem sértett jogszabályt. A választópolgár a nemzetiségi választópolgárként 
történő  nyilvántartásba  vétel  iránti  kérelmében  a  „családi  és  utónév” és  a  „születési  családi  és 
utónév” rovatban az első utónevét valóban tévesen tüntette fel. A Helyi Választási Iroda ezért nem 
adhatott  helyt  a  névjegyzékkel  kapcsolatos  kérelemnek,  a  Ve.  93.  §  (1)  bekezdése  értelmében. 
Megállapítható volt továbbá, hogy a jelen eset nem vonható a Ve. 93. § (1a) bekezdése semelyik 
pontjának körébe, ezért a törvényi rendelkezés értelmében nem állt fenn a Ve. 93. § (1) bekezdése 
alóli kivétel esete. 

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

A bíróság hangsúlyozottan felhívja a választópolgár figyelmét arra, hogy kérelmét – amennyiben 
annak  benyújtására  jogosult  –  az  elutasítási  okokban  felsorolt  hibákat  kijavítva  ismételten 
benyújthatja.  Ezt  nem  fellebbezés  formájában  teheti  meg,  hanem  újabb,  hibátlan  kérelmet 
terjeszthet elő. 

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

Vác, 2018. március 29.

                                                                                                     dr. Vavroh Géza sk.
                                                                                                                bíró


