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A Szolnoki Járásbíróság a kérelmezőnek, - a kérelmezettel szemben, választási névjegyzékkel 

kapcsolatos jogorvoslat iránti peren kívüli ügyében meghozta a következő 

 

 

végzést: 

 

 

A bíróság a kérelmező a kérelmezett 01/533-12/2018. számú határozata ellen előterjesztett 

fellebbezésének helyt ad, és elrendeli a kérelmező külképviseleti névjegyzékbe vételét. 

 

A bíróság elrendeli a végzés nyilvánosságra hozatalát. 

 

A végzéssel szemben további jogorvoslatnak helye nincs. 

 

 

Indokolás 

 

 

A kérelmező külképviseleti névjegyzékbe való felvételi kérelmet nyújtott be a kérelmezetthez 2018. 

március 30. napján. A kérelem beérkezésének ideje 2018. március 30. napjának 20:55:57 

másodperce volt. 

 

A kérelmező a személyes adatait a kérelmen a következőképpen adta meg: 

 

1) Családi és utónév: …………………………… 

2) Születési, családi és utónév: ………………… 

3) Születési hely: ………………………………. 

4) Anyja neve: …………………………………. 

5) Személyi azonosító: …………………………. 

 

A polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban a következő adatok szerepelnek:  

 

1) Név: …………………………………………. 

2) Születési név: ……………………………….. 

3) Születési hely: ………………………………. 

4) Anyja neve: …………………………………. 

5) Személyi azonosító: …………………………. 

 

A kérelmezett a 2018. március 31. napján meghozott 01/533-12/2018. számú határozatával a 

kérelmező külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmét elutasította. Határozatának indokolásában 

kifejtette, hogy a kérelemben megadott és a központi névjegyzékben nyilvántartott születési név 
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eltér, ezért utasította el a kérelmet. Tájékoztatta egyben a kérelmezőt, hogy kérelmét az elutasítási 

okban felsorolt hibákat kijavítva ismételten benyújthatja. 

 

A kérelmező a határozattal szemben fellebbezéssel élt a 2018. március 31. napján 16:55 perckor 

elküldött elektronikus levelében. Fellebbezésének indokaként előadta, hogy 2018. március 31. 

napján 16:30 perckor kapta meg az e-mailt, amelyben a kérelmét elutasították és tájékoztatták, hogy 

fellebbezhet. Fellebbezését azzal indokolta, hogy későn kapta meg az értesítést és nem tudott újra 

regisztrálni. 

 

A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 259. § (1) bekezdése 

szerint a külképviseleti névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet a szavazóköri 

névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. 

A (2) bekezdés szerint a külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek a 

választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző 8. napon kell megérkeznie. 

A (3) bekezdés szerint a kérelemnek a 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatokat tartalmaznia 

kell. 

 

A Ve. 92. § (1) bekezdés a) pontja szerint a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek 

tartalmaznia kell többek között a választópolgár  

 

aa) a nevét, 

ab) születési nevét, stb. 

 

A Ve. 93. § (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 adataival. Ez alól a Ve. 93. § (1a) 

bekezdése kivételt enged abban az esetben, ha a kérelemben foglaltak  

a) ékezethiba,  

b) írásmódbeli eltérés,  

c) földrajzi név idegen eredetű megjelölése, 

da) több utónév egyikének elhagyása,  

db) adat más nyelven történő megadása következtében nem egyeznek meg a polgárok személyi és 

lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adataival, de a választópolgár személyazonossága kétséget 

kizáróan megállapítható. 

 

A Ve. 93. § (1a) bekezdéséhez fűzött miniszteri indokolás szerint a módosítás célja annak 

biztosítása volt, hogy a külhoni választópolgárok regisztrációs kérelmében és a szavazásról szóló 

nyilatkozatában megnyilvánuló akarata a legmesszebbmenőkig érvényesülhessen úgy, hogy ez ne 

veszélyeztesse a választópolgár egyértelmű azonosíthatóságát. 

 

A bíróság megállapította, hogy a kérelmező születési családi és utónevéből az utónevét írta attól 

eltérő írásmóddal, mint ahogyan az a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó 

nyilvántartásban szerepel, egyébként a kérelmező személyazonossága kétséget kizáróan 

megállapítható volt. 
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Magyarország Alaptörvényének 28. cikke szerint a bíróság a jogalkalmazás során a jogszabályok 

szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezi. Az Alaptörvény és a 

jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, 

erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak. 

 

A bíróság a fellebbezés elbírálása során arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező kérelme 

ugyan a Ve. 93. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg teljes körűen, mivel a kérelmező 

születési neve utónevének írásmódjában a megadott adat eltér, azonban az csupán a Ve. 93. § (1a) 

bekezdésében b) pontja szerinti írásmódbeli eltérést tartalmaz és a kérelmező személyazonossága 

kétséget kizáróan megállapítható, ezért az Alaptörvény 28. cikke és Ve. 93. § (1a) bekezdése 

alapján, figyelemmel a 93. § (1a) bekezdéshez fűzött miniszteri indokolásra is, mint szabályozási 

célra, a  fellebbezésben foglaltaknak helyt adott. 

 

A Ve. 236. § (6) bekezdése alapján, ha a bíróság a fellebbezést alaposnak tartja, elrendeli a 

névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a fellebbezést elutasítja. 

 

A bíróság mindezek alapján elrendelte a külképviseleti névjegyzék módosítását, abba a kérelmező 

felvételét. 

 

A Ve. 232. § (4) bekezdése alapján a bíróság a határozatát – személyes adatok kivételével - 

nyilvánosságra hozza, ezért a bíróság a nyilvánosságra hozatalt a végzésében elrendelte. 

 

A határozattal szemben a Ve. 232. § (5) bekezdése alapján további jogorvoslatnak helye nincs. 

 

 

Szolnok, 2018. április 4. 

 

 

         dr. Szalai-Almádi Ildikó 

           bíró 

  

 

 

 

 

 

 


