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Végzés

A bíróság a kérelmező fellebbezését elutasítja.
A végzéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
Indokolás
A fellebbezés alapjául szolgáló tényállás
[1]
A kérelmező a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők
választására és az országos népszavazásra vonatkozóan a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 250. §-a alapján átjelentkezés iránti kérelmet nyújtott
be.
[2]
A kérelmezett a dátum kelt határozatszám határozatában megállapította, hogy a
kérelem nem felel meg a Ve. követelményeinek, ezért a kérelmet elutasította.
[3]
A határozat indokolása szerint a kérelemben megadott születési hely születési
hely eltér a központi névjegyzékben szereplő kérelmezői születési helytől születési hely1
[4]
A kérelmezett fellebbezéssel élt a határozattal szemben, melyben arra
hivatkozott, hogy születési helye helyesen lett feltüntetve, a hiba a kérelmezett oldalán áll fenn.
A bíróság döntése és jogi indokai

[5]

A fellebbezés nem alapos.

[6]
A Ve. 250. § (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.
[7]
A Ve. 250. § (3) bekezdése szerint az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a 92.
§ (1) vagy (3) bekezdésében foglalt adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek a
megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván.
[8]
A Ve. 92. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a központi névjegyzékkel kapcsolatos
kérelemnek - a (3) bekezdés kivételével - tartalmaznia kell a választópolgár
a) nevét,
b) születési nevét,
c) születési helyét,
d) személyi azonosítóját.
[9]
A kérelmező kérelme tartalmazta a fenti adatokat, azonban születési helyeként
születési hely jelölte. A kérelmezett igazolta, hogy a kérelmező születési helye a központi
névjegyzék szerint születési hely1
[10]
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.
(2) Nem tekinthető elutasítási oknak, ha a kérelemben foglaltak
a) ékezethiba,
b) írásmódbeli eltérés,
c) földrajzi név idegen nyelvű megjelölése,
d) a 92. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
da) adatban több utónév egyikének elhagyása, „dr.” megjelölés elhagyása vagy feltüntetése, az
ifjabb, idősebb, özvegy vagy más előtag, illetve ezen előtagok rövidítésének feltüntetése vagy
db) adat más nyelven történő megadása
következtében nem egyeznek meg a központi névjegyzék vagy a polgárok személyi és lakcím
adatait tartalmazó nyilvántartás, illetve a központi útiokmány-nyilvántartás adataival, de a
választópolgár személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható.

(3) Nem tekinthető elutasítási oknak, ha a kérelem nem tartalmazza a kérelmező születési nevét,
feltéve, hogy az megegyezik a viselt nevével.
(4) Azt, hogy a kérelmező adatai megegyeznek-e a központi útiokmány-nyilvántartás adataival,
a Nemzeti Választási Iroda a központi útiokmány-nyilvántartásból közvetlen adathozzáféréssel
átvett adatok alapján ellenőrzi.
[11]
A bíróság rögzíti, hogy a kérelmező a fellebbezésében előadottakat nem igazolta.
A Ve. 236. § (4) bekezdése és a Ve. 228. § (2) bekezdése alapján a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) közigazgatási perekre vonatkozó
rendelkezéseit kell - az e törvényben foglalt eltérésekkel - megfelelően alkalmazni. A
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 78. § (1)
bekezdése és a Pp. 265. § (1) bekezdése alapján az eljárásban a kérelmezőt terhelte annak
bizonyítása, hogy a születési helye tévesen szerepel a központi névjegyzékben. Erre
vonatkozóan azonban a kérelmező semmilyen okiratot vagy egyéb bizonyítékot nem csatolt,
így tényállítását a kérelmezett nem fogadhatta el. Mivel nem igazolta az általa előadottakat, a
születési hely téves megjelölése a kérelmező terhére esik.
[12]
A kérelmező esetében elutasítási ok állt fenn, mert a születési helye a
névjegyzéktől eltérően került megjelölésre (Ve. 93. § (1) bekezdés) és jelen esetre a Ve. 93. §
(2) és (3) bekezdéseiben rögzítettek nem vonatkoznak.
[13]
A fentiek alapján megállapítható, hogy a határozat jogszerű volt, ezért a bíróság
a Ve. 236. § (6) bekezdése és a 237. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott.
[14]
A bíróság felhívja a kérelmező figyelmét a határozatban szereplő tájékoztatásra,
mely szerint a kérelmező újra benyújthatja kérelmét.
Zárórész
[15]
A jogorvoslati eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1)
bekezdés h) pontja alapján illetékmentes.
[16]

A végzés elleni fellebbezési lehetőséget a Kp. 151. § (4) bekezdése zárja ki.
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Választási Iroda
……….
Ügyiratszám:
Kérelem-azonosító: ……
HATÁROZAT
……. kérelmezőnek a 2022.04.03. napjára kitúzött országgyulesł képviselők választására és az
országos népszavazásra vonatkozóan benyújtott, átjelentkezés iránti kérelmét elutasítom.
A határozat ellen - annak kézhezvételét, illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés
esetén a határozat megküldését követő 3 napon belül, de nem később, mint 2022.04.01.
napján - …….. település helyj választási irodájának vezetőjéhez címzett fellebbezést lehet
benyújtani. A fellebbezésnek legkésőbb a határidő utolsó napján 16.00 óráig kell megérkeznie
a helyi választási irodába, A fellebbezés illetékmentes.
Indokolás
……. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)
- 250. S-a alapján átjelentkezési kérelmet nyújtott be.
Megállapítottam, hogy a kérelem a Ve.-ben meghatározott követelményeknek az alábbi okból
nem tesz eleget:
A kerelemben és a központi névjegyzékben szereplő személyes adatok eltérnek,
A kérelemben megadott és a központi névjegyzékben nyilvántartott születési helye eltér.
A kérelemben megadott születési hely születési hely eltér a központi nyilvántartásban szereplő
születési helytől,
A fentiekre tekintettel a kérelmet elutasítom.
Tájékoztatom, hogy kérelmét — amennyiben annak benyújtására jogosult — az elutasítási
okokban felsorolt hibákat kijavítva ismételten benyújthatja,
A határozat a Ve. 250. 6-án és 110-114. S-ánĺ a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10, g
(2) bekezdésén, 235. (2) bekezdésén és 236. S (1) bekezdésén, az illetékről szóló tájékoztatás
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. melléklet XIII, fejezet 8. pontján alapul.
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Jognyilatkozat | Adatvédelem | birosag.hu
© 2022 Országos Bírósági Hivatal
Verzió: v1.0.7838.28331

