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A Debreceni Járásbíróság kérelmezőnek - kérelmezett ellen választási névjegyzékkel 
kapcsolatos jogorvoslati eljárásban meghozta a következő 
 
 

v é g z é s t : 
 
 
A bíróság a ... Helyi Választási Iroda ... számú határozatával szemben előterjesztett fellebbezést 
elutasítja. 
 
A végzés ellen nincs helye további jogorvoslatnak. 
 
 

I n d o k o l á s : 
 
 
A kérelmező választópolgárként átjelentkezésre irányuló kérelmet (a továbbiakban: kérelem) 
terjesztett elő a ... Helyi Választási Irodánál (a továbbiakban: kérelmezett) annak okán, hogy a 
2018. április 8. napjára kiírt országgyűlési képviselőválasztás időpontjában B. településen fog 
tartózkodni. Kérelmében anyja nevét a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó 
nyilvántartásban rögzítettől eltérően, K.Zs. helyett K.Zs.(2)-ként adta meg. 
 
A kérelmezett a 2018. március 23. napján kelt, ... számú határozatával a kérelmet elutasította. 
A határozat indokolása szerint az elutasítás indoka: 
 
„A kérelemben és a központi névjegyzékben szereplő személyes adatok eltérnek. 
A kérelemben megadott és a központi névjegyzékben nyilvántartott anyja neve eltér.” 
 
A Választási Iroda a határozatban tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a kérelmet „az elutasítási 
okokban felsorolt hibákat” kijavítva ismételten benyújthatja. 
 
A kérelmező a határozattal szemben törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be a 
kérelmezetthez. Fellebbezését érdemben azzal indokolta, hogy a legutóbbi országgyűlési 
választáson V. településen tett eleget állampolgári kötelezettségének, ahol ”nem is volt 
probléma”, hogy édesanyját K.Zs.(2)-nak hívják. „Legjobb tudomása szerint” édesanyját a mai 
napig K.Zs.(2)-nak hívják. 
 
A kérelmezett a fellebbezésnek nem adott helyt, azt elbírálásra felterjesztette a bírósághoz. 
 
A fellebbezés megalapozatlan. 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 250. §-ának (1) 
bekezdése szerint az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri 
névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország 
területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén 
tartózkodik. 
 
Ugyanezen szakasz (4) bekezdése szerint a helyi választási iroda a kérelem alapján a 
választópolgárt törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a (3) 
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bekezdés szerint megjelölt település 78. § szerint kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, egy 
szavazókörös településen a szavazókör névjegyzékébe. 
 
Ugyanezen szakasz (5) bekezdése szerint a kérelemnek tartalmaznia kell a 92. § (1) bekezdés 
a) pontjában foglalt adatokat. 
 
A Ve. 112. §-ának (1) bekezdése szerint a kérelmet – a 93. § (1) bekezdése rendelkezéseinek 
alkalmazásával – az a választási iroda bírálja el, ahova a kérelmet benyújtották. 
 
A Ve. 93. §-ának (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. 236. §-ának (1) bekezdése szerint a névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezést a 
megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda vezetőjéhez kell benyújtani. 
 
Ugyanezen szakasz (4) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek 
nem ad helyt, a fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján 
felterjeszti a járásbírósághoz. 
 
Ugyanezen szakasz (6) bekezdése szerint ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli 
a névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja. 
 
A Ve. 237. §-a szerint a fellebbezést el kell utasítani, ha azt a fellebbezés benyújtója a polgárok 
személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás, az állampolgárságot igazoló okiratok 
nyilvántartása vagy a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása adataival 
ellentétes tényekre alapozza. 
 
A polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás (a továbbiakban: nyilvántartás) 
kérelmezőre vonatkozó adatai (iratjegyzék ... sorszámú irata) alapján megállapítható, hogy a 
kérelemben és a nyilvántartásban ékezeti eltéréssel szerepel a kérelmező anyja neve. Annak 
ténye pedig, hogy a kérelemben megadandó adatról a kérelmezőnek mindeddig miért nem volt 
tudomása, az eltérés fennálltára vonatkozóan lényegtelen, így nem befolyásolja azt, hogy a 
kérelem a Ve. 93. §-ában (1) bekezdésében írtakra figyelemmel nem teljesíthető. 
 
Tekintettel arra, hogy a Ve. fentiekben hivatkozott 93. §-ának (1) bekezdése és 237. §-ának 
kötelező erejű rendelkezései szerint a kérelem a kérelmező fenti adatát nem megfelelően 
tartalmazta, a kérelmezett a kérelemnek nem adhatott helyt, míg a bíróságnak a fellebbezést el 
kellett utasítania. 
 
A bíróság eljárása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §-a (2) bekezdésének 1. 
pontja alapján illetékmentes. 
 
..., 2018. március 27. 
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                   bíró 


