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NÉV 1. (CÍM 1.) kérelmezőnek a TELEPÜLÉSI Helyi Választási Iroda (CíM 2.)
HATÁROZATSZÁM számú határozata ellen benyújtott fellebbezése tárgyában

Végzés
A bíróság a kérelmező fellebbezését e l u t a s í t j a.
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás
Kérelmező a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 259. § (1). bekezdése
alapján kérelmet nyújtott be a TELEPÜLÉSI Helyi Választási Irodához, melyben kérte a
külképviseleti névjegyzékbe való felvételét.
A kérelemben kérelmező feltüntette a 2013. évi XXXVI. törvény 92.§ (1). bekezdésében
és 259.§ (3). bekezdésében írt adatokat, anyja neveként a „NÉV 2.” nevet jelölte meg.
A helyi választási iroda a megjelölt adatokat összevetette a központi névjegyzék adataival
és megállapította, hogy a központi névjegyzék szerint kérelmező anyja neve „NÉV 3.”, erre
tekintettel kérelmező külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmét HATÁROZATSZÁM.
számú határozatával elutasította.
Az elutasító határozattal szemben kérelmező fellebbezést terjesztett elő, amelyben
megerősítette, hogy álláspontja szerint édesanyja neve „NÉV 2”, arról nem tehet, hogy a
központi névjegyzékben ez nem így szerepel.
A TELEPÜLÉSI Helyi Választási Iroda kérelmező fellebbezését az iratokkal a fellebbezés
beérkeztét követően haladéktalanul felterjesztette a Nagykanizsai Járásbírósághoz.
Kérelmező fellebbezése n e m m e g a l a p o z o t t az alábbiak szerint.
A választási eljárásról 2013. évi XXXVI. törvény az alábbiakat rögzíti:
259. § (1) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet a szavazóköri
névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be.
(2) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek a választás kitűzését
követően, legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon kell megérkeznie.
(3) A kérelemnek a 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatokon túl tartalmaznia kell
a) a kérelmező értesítési címét, ha a helyi választási iroda vezetőjének döntéséről szóló
értesítés kézbesítését nem a nyilvántartott értesítési címére vagy a magyarországi lakcímére
kéri,
b) annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmező a választójogát gyakorolni
kívánja.
92. § (1). bekezdése értelmében a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek tartalmaznia
kell
a) a választópolgár
aa) nevét,

ab) születési nevét,
ac) születési helyét,
ad) anyja nevét,
ae) személyi azonosítóját,
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 93. § az alábbiak szerint rendelkezik:
(1)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.
(1a) A 84. § 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.
(2) Azt, hogy a kérelmező adatai megegyeznek-e a magyar állampolgárságát igazoló okirat
nyilvántartásának adataival, a Nemzeti Választási Iroda a központi útiokmány-nyilvántartásból
vagy a magyar állampolgárságot igazoló egyéb okirat nyilvántartásából közvetlen
adathozzáféréssel átvett adatok alapján, illetve az állampolgársági ügyekben eljáró szerv
megkeresése útján ellenőrzi.

A bíróság a fellebbezés elbírálása során megállapította, hogy kérelmező anyja neveként a
központi névjegyzékben „NÉV 3.” van feltüntetve.
Önmagában a „UTÓNÉV 1.” feltüntetése a „UTÓNÉV 2” név helyett a 93.§ (1a). bekezdés
a.) és b.) pontja szerint nem adna alapot a kérelem elutasítására, de az a tény, hogy
kérelmező a „UTÓNÉV 3.” utónevet is feltüntette, nem felel meg az (1a). bekezdés da)
pontjának, ekként helyesen járt el a helyi választási iroda, amikor a kérelmező
külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmét elutasította.
A bíróság -a helyi választási iroda tájékoztatásával egyezően- ehelyütt tájékoztatja
kérelmezőt, hogy a külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmét a 259.§ (2). bekezdése
alapján ismételten, legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon kell beérkezetten
előterjesztheti.
A bíróság eljárása az Itv. 33. § (2). bek. 1. pontja szerint tárgyi illetékmentes.
Nagykanizsa, 2014. március 28.
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