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A ......... Járásbíróság a ......... Helyi Választási Iroda IGAZ-19698/2014. számú 
határozata ellen Sz. R.  kérelmez� által el�terjesztett fellebbezés elbírálása 
körében meghozta az alábbi  
 

v é g z é s t : 
 
  
A bíróság a ......... Helyi Választási Iroda IGAZ-19698/2014. számú határozata ellen 
el�terjesztett fellebbezést elutasítja. 
 
Ez ellen a végzés ellen nincs helye további jogorvoslatnak. 
 
 

I n d o k o l á s : 
 
 
A kérelmez� – akinek születési helyeként a polgárok személyi és lakcím adatait 
tartalmazó nyilvántartásban „A” város szerepel – választópolgárként 2014. 
szeptember 17. napján a roma nemzetiséghez tartozásának bejegyzését kérte a 
központi névjegyzékbe. Kérelmében születési helyeként „B” várost  tüntette fel. 
 
A ...........Helyi Választási Iroda a 2014. szeptember 24. napján kelt IGAZ-
19698/2014. számú határozatával a kérelmez� bejegyzési kérelmét elutasította. 
Határozatát azzal indokolta, hogy a kérelmez� kérelemben megadott és a központi 
névjegyzékben nyilvántartott születési helye eltér. 
 
A kérelmez� a határozattal szemben a törvényes határid�n belül fellebbezést 
terjesztett el�, és a határozat megváltoztatásával a roma nemzetiséghez 
tartozásának bejegyzését kérte a központi névjegyzékbe. Hivatkozása szerint a 
személyi igazolványán és lakcímkártyáján szerepl�, tehát hivatalos születési helyét 
tüntette fel a kérelemben. 
 
A bíróság 2. sorszámú végzésével felhívta a kérelmez�t annak igazolására, hogy 
személyi igazolványában és lakcímkártyájában születési helyként „B” város szerepel, 
majd 3. sorszámú végzésével az igazolásra biztosított határid�t meghosszabbította. 
 
A felhívásnak a kérelmez� a meghosszabbított határid�n belül sem tett eleget. 
 
 
A fellebbezés alaptalan. 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 85.§ (1) 
bekezdés a) pontja szerint a magyarországi lakcímmel rendelkez� választópolgár 



kérheti nemzetiséghez tartozásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a 
bejegyzés törlését. 



 

 

 
A Ve. 92.§ (1) bekezdés ac) pontja szerint a központi névjegyzékkel kapcsolatos 
kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár születési helyét. 
 
A Ve. 93.§ (1) bekezdése szerint a választási iroda a névjegyzékkel kapcsolatos 
kérelemnek csak abban az esetben adhat helyt, ha a választópolgárnak a kérelemben 
szerepl� adatai megegyeznek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó 
nyilvántartás, illetve a magyar állampolgárságát igazoló okirata nyilvántartásának 
adataival.  
 
A Ve. 236.§ (1) bekezdése szerint a névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezést a 
megtámadott határozatot hozó helyi választási iroda vezet�jéhez kell benyújtani. 
 
Ugyanezen szakasz (4) bekezdése szerint ha a helyi választási iroda vezet�je a 
fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést legkés�bb az elbírálására rendelkezésre 
álló határid� utolsó napján felterjeszti a járásbírósághoz. 
 
Ugyanezen szakasz (6) bekezdése szerint ha a bíróság a fellebbezést alaposnak 
tartja, elrendeli a névjegyzék módosítását, ellenkez� esetben a fellebbezést 
elutasítja. 
 
A bíróság a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásból állapította 
meg, hogy abban a kérelmez� születési helyeként „A” város  szerepel. 
 
A fentiek alapján megállapíthatóvá vált, hogy az elutasító határozat meghozatalakor 
nem álltak fenn maradéktalanul a kérelem teljesítésének a Ve. 93.§ (1) 
bekezdésében írt feltételei, tehát a  ......... Helyi Választási Iroda megalapozottan és 
jogszer�en utasította el a kérelmez� kérelmét. 
 
A kérelmez� a bíróság felhívására nem igazolta, hogy személyi igazolványában és 
lakcímigazolványában születési helyként „B” város szerepel, így a fellebbezésben 
felhozottak valósága sem volt megállapítható.  
 
A fentiekre tekintettel a bíróság a Ve. 236.§ (1) bekezdésében írt fellebbezést – 
melynek a  ......... Helyi Választási Iroda a Ve. 236.§ (4) bekezdése szerint eljárva 
nem adott helyt – a Ve. 236.§ (6) bekezdésének alkalmazásával, mint alaptalant, 
elutasította. 
 
A további jogorvoslat lehet�ségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése zárja ki. 
 
........, 2014. október 10. 
         .................. sk. 
          bíró 


