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V É G Z É S 
 

 

 A Dunaújvárosi Járásbíróság  (sz.:) kérelmezőnek – a  Választási Iroda () kérelmezett ellen 

indított választási névjegyzékkel kapcsolatos ügyében a kérelmezőnek a kérelmezett  számú 

határozata elleni fellebbezését elutasítja.  

 

 A végzés ellen további fellebbezésnek nincs helye. 

 

I N D O K O L Á S 

 

 A kérelmező 2018. március 31. napján a külképviseleti névjegyzékbe való felvételre 

irányuló kérelmet terjesztett elő a Dunaújvárosi Választási Irodánál, amelyet a választási iroda a  

napján kelt  számú határozatával elutasított arra való hivatkozással, hogy a kérelmezőnek a 

kérelemben feltüntetett születési helye nem egyezik a  központi névjegyzékben szereplő személyes 

adatok között feltüntetett születési helyével. A kérelmező ugyanis a kérelmében azt tüntette fel, 

hogy a születési helye Magyarország Dunaújváros,  ehhez képest a nyilvántartás szerinti születési 

helye Nagykarácsony.  

 

 A kérelmező a határozat ellen a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, amelyben 

saját maga is azt adta elő, hogy nem zárható ki, hogy véletlenül rossz adatot adott meg, de ezt már 

nem tudja ellenőrizni. Egyúttal pontosította a születési helyét, azt a központi névjegyzékben 

szereplő adattal egyezően tüntette fel, közölte, hogy Nagykarácsonyban született.  

 

 A kérelmező fellebbezésének a Választási Iroda Vezetője nem adott helyt, az iratokat 

beterjesztette a bíróságra. Arra hivatkozott, hogy a kérelmező a születési helyét tévesen tüntette fel, 

a településnév teljesen téves megjelölése nem tekinthető olyan kisebb elírásnak, amely mellett a 

kérelem még teljesíthető, és a teljes adategyezőség hiánya miatt az informatikai rendszer is 

automatikusan elutasító döntést generál. Hivatkozott arra is, hogy a fellebbezés nem felel meg a Ve. 

224. § (3) bekezdésében foglaltaknak sem. 

 

 A fellebbezés alaptalan az alábbiak miatt. 

 

 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (Ve.) 259. § (1) bekezdés szerint a 

külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben 

szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. 

 

 A Ve. 92. § (1) bekezdés szerint a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek 

tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi 

azonosítóját, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár esetében azt a postacímet, 

ahova a szavazási levélcsomag postai úton való megküldését kéri, vagy annak a 277. § (2) bekezdés 

szerinti településnek, illetve külképviseletnek a megjelölését, ahol a szavazási levélcsomagot át 

kívánja venni. 
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 A Ve. 93. § (1) bekezdés alapján a választási iroda 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 magyar 

állampolgárságát igazoló okirata nyilvántartásának adataival. 

 

 A rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy a kérelmező a külképviseleti 

névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelme 3. pontjában a születési helyeként nem a központi 

névjegyzékben szereplő születési helyet tüntette fel, ezért a kérelem nem felelt meg a Ve. 93. § (1) 

bekezdésében foglalt követelményeknek.  

 

 A fentiekre tekintettel a kérelmezett megalapozottan utasította el a kérelmet. 

 

 A kérelmező egyébként a fellebbezésében maga is azt adta elő, hogy előfordulhat, hogy 

téves adatot jelölt meg születési helyeként, egyébként ténylegesen nem sérelmezte a kérelmezett 

elutasító határozatát, és a fellebbezés valóban nem tartalmazta a Ve. 224. § (3) bekezdésében írtakat 

sem. 

 

 A Választási Iroda a névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek csak akkor adhat helyt, ha a 

választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai pontosan megegyeznek a nyilvántartásban szereplő 

adatokkal. 

 

 A fentiekre tekintettel a bíróság a fellebbezést a Ve. 236. § (6) bekezdése alapján, 

figyelemmel a 237. §-ban foglaltakra is elutasította. 

 

 Dunaújváros, 2018. április 03. 

 

 

       dr. Folmeg Mónika s.k. 

          bíró 

 

 

 

 


