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A Gyulai Járásbíróság  A.A. (...) kérelmezőnek - a  Gyulai Helyi Választási Iroda (5700 Gyula,
Petőfi tér 3.) kérelmezett ellen indított választási jogorvoslat kapcsán folyamatban lévő nem peres
eljárásban meghozta a következő 

v é g z é s t.

A bíróság a kérelmező által előterjesztett fellebbezést elutasítja.

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s

A kérelmező átjelentkezésre  irányuló  kérelmet  nyújtott  be az  illetékességgel  rendelkező Gyulai
Helyi Választási Irodához. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 92. §-a határozza meg azon adatokat,
amelyeket  a  központi  névjegyzékkel  kapcsolatos  kérelemnek tartalmaznia  kell.  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,  illetve  a  magyar  állampolgárságát  igazoló  okirata
nyilvántartásának adataival. A Ve. 93. § (1a) bekezdése enged kivételt a fenti rendelkezés alól, de
csak a Ve. 84. § és a 85. § szerinti kérelmek esetében alkalmazhatók a felsorolt esetek.

A fentiek alapján a Gyulai Helyi Választási Iroda az X.98-1131/2018. ügyiratszámú határozatában
megállapította, hogy a kérelmező a kérelemben a születési nevét nem a központi névjegyzékben,
illetve a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásban szereplő adatok szerint
adta meg, ugyanis a kérelemben megadott és a központi névjegyzékben nyilvántartott születési név
eltért, ezért a kérelmezett a kérelmező átjelentkezés iránti kérelmét elutasította. 

A kérelmező tájékoztatást kapott arról, hogy kérelmét – amennyiben annak benyújtására jogosult –
az elutasítási okokban felsorolt hibákat kijavítva ismételten benyújthatja.

A kérelmező az X.98-1131/2018. ügyiratszámú határozattal szembeni fellebbezése 2018. április 02.
napján érkezett a kérelmezetthez, amelyet a kérelmezett az alábbi indokok alapján elutasított:

A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezésnek, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelemnek
tartalmaznia kell

a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér
- postai értesítési címét,
c)  a kérelem benyújtójának személyi  azonosítóját,  illetve ha a  külföldön élő,  magyarországi

lakcímmel  nem  rendelkező  választópolgár  nem  rendelkezik  személyi  azonosítóval,  a  magyar
állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet
esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

Tekintettel arra, hogy a fellebbezésben nem került megjelölésre a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés
szerinti alapja, a kérelmező lakcíme, személyi azonosítója sem, így a beadvány érdemi vizsgálatra
alkalmatlan.
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A Ve. 236. § (4) bekezdése szerint ha a helyi választási iroda vezetője a fellebbezésnek nem ad
helyt, a fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti
a járásbírósághoz.

A bíróság  a  2018.  április  03.  napján  a  bíróságra  érkezett  iratok  alapján  megállapította,  hogy a
kérelmezőnek az X.98-1131/2018. ügyiratszámú határozattal szembeni fellebbezése valóban nem
felelt meg a Ve. 224. § (3) bekezdésében támasztott alaki követelményeknek, ezért a bíróság - annak
ellenére,  hogy az elutasító határozattal,  és az abban foglalt  jogi  indokolással nem ért  egyet  -  a
kérelmező által előterjesztett fellebbezést elutasította.

A bíróság a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Gyula, 2018. április 04.

                                                                             dr. Bajusz Attila s.k.
                                                                                                          bíró


