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KÉRELMEZŐ NEVE (CÍME.) kérelmezőnek a Helyi Választási Iroda (CÍM) Vezetőjének döntése
ellen benyújtott eljárásban a bíróság – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T:

A bíróság a fellebbezésnek helyt ad és elrendeli a névjegyzék módosítását.

A  végzését  a  szükséges  intézkedések  megtétele  iránt  megküldi  a  Helyi  Választási  Iroda
Vezetőjének.

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

INDOKOLÁS

A kérelmező – törvényes határidőn belül – a 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament
tagjainak  választására  vonatkozóan  átjelentkezés  iránti  kérelmet  nyújtott  be  a  helyi  választási
irodához. 

Kérelmében a születési helyét tévesen tüntette fel: a kérelmező HELYSÉGNÉV született, ehelyett a
kérelmében HELYSÉGNÉV 2 helység szerepelt. 

A helyi  választási  iroda az  1959-2/2019.  számú határozatával  a  kérelmet  elutasította.  Indoklása
szerint a kérelemben és a központi névjegyzékben szereplő személyes adatok eltértek. 

A kérelmező a határozat ellen fellebbezést nyújtott be a helyi választási iroda vezetőjéhez. Előadta,
hogy kérelmét a mobiltelefonján töltötte ki, így tévedésből a születési helyére a lakcímét írta be. A
születési  helye  helyesen  HELYSÉGNÉV,  ennek  igazolására  csatolta  a  születési  anyakönyvi
kivonatának a másolatát. 

A helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek nem adott helyt, ezért a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 236. § (4) bekezdése alapján azt felterjesztette a
járásbírósághoz. 

A fellebbezés alapos.

A bíróság az iratok alapján megállapította, hogy a kérelmező az átjelentkezés iránti kérelmét a helyi
választási irodához a Ve. 250. § (2) bekezdése szerinti határidőben nyújtotta be. Fellebbezésében e
kérelem kapcsán hivatkozott tévedésre, a tévedése azonban a központi lakcímnyilvántartó adatai
alapján korrigálható volt. 

A Ve. 93. § (1) bekezdése értelmében a választási iroda a névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek
csak  abban  az  esetben  adhat  helyt,  ha  a  választópolgárnak  a  kérelemben  szereplő  adatai
megegyeznek a központi névjegyzék, vagy a névjegyzékbe vétel iránti kérelem esetében a polgárok
személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adataival. E szerint a választási iroda helyesen
járt el, ugyanis a kérelmező által megjelölt születési hely valóban nem egyezett meg a központi
nyilvántartás adataival. 
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A bíróság a jogorvoslat elbírálása során hivatalból betekintett a lakcímnyilvántartó adataiba,
amelyből  megállapította,  hogy  a  kérelmező  születési  helye:  Budapest,  XII.  kerület.  Ezt
igazolta a jogorvoslathoz csatolt születési anyakönyvi kivonat is. 

Tekintve, hogy a kérelmező tévedése utóbb tisztázható volt és a helyes adatok ismeretében a
Ve. 93.§ (1) bekezdése szerint a kérelemnek már helyt lehetett adni, a bíróság a Ve. 236. § (6)
bekezdése  alkalmazásával  a  fellebbezésnek  helyt  adott.  A  Ve.  93.  §  (1)  bekezdésével
összhangban a Ve. 237. § is úgy rendelkezik, hogy a fellebbezést akkor kell utasítani, ha azt a
fellebbezés  benyújtója  a  polgárok  személyi  és  lakcím  adatait  tartalmazó  nyilvántartás
adataival ellentétes tényekre alapozza. A fellebbezés elutasításának tehát ez okból sem volt
helye.

A bíróság a Ve. 238.§-a alapján a határozatát közli az érintettel, egyúttal megküldi a helyi
választási iroda vezetőjének a Ve. 236.§ (3) bekezdése szerinti intézkedés megtétele végett.

Az eljárás az Itv. 33. § (2) bekezdés 1. pontja alapján illetékmentes.

Zalaegerszeg, 2019. május 25.

 Dr. Tahin Szabolcs  s.k.
  bíró


