4/2010. (VII. 25.) sz. HVB határozata
A Gödi Helyi Választási Bizottság Dr. Horváth Viktor Gergő (2131 Göd, Fenyves u. 36.)
névhasználatának kérelme tárgyában meghozta a következő
h a t á r o z a t o t:
A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy Dr. Horváth Viktor Károly a bejelenő-és a
szavazólapon a „Dr. Horváth Viktor Gergő” név „Károly” utónév nélküli használatára nem
jogosult.
E határozat ellen a meghozatalától számított kettő napon belül a Területi Választási Bizottsághoz
címzett fellebbezést lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál (2131 Göd, Pesti út 81., fax:
27/345-279, e-mail: valasztas@god.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb

2010. augusztus 27-én 16.00 óráig megérkezzen.
INDOKOLÁS
I.
A Helyi Választási Bizottság a Helyi Választási Irodához a kérelmező által e-mailban megküldött
kérelme alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (továbbiakban: Ve.) 52. §(2) bekezdése alapján „a
bejelentésnek tartalmaznia kell a jelölt családi és utónevét”. A Ve. 149.§ p) pontja szerint „a családi és
utónév: a házassági név, a születési családi és utónév”. Dr. Horváth Viktor Gergő családi és utóneve a
személyiadat-és lakcím-nyilvántartási hivatal adatbázisa szerint Dr. Horváth Viktor Károly. Ennek
alapján a jelölt a bejelentésen kizárólag a Dr. Horváth Viktor Károly név használatára lenne jogosult.
Ugyanakkor a 3/1998.(III. 18.) OVB állásfoglalás rögzíti „Az ajánlószelvény illetőleg a jelölt
bejelentésének érvényességét nem érinti, ha az ajánlószelvényen, illetőleg a jelölt bejelentése során, a
jelölt neve tartalmazza a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 77.§-ának (2)
bekezdése alapján viselt felvett nevet is. Ha a jelölt bejelentése a felvett nevet is tartalmazza, úgy azt a
szavazólapon a jelölt neve mellett fel kell tüntetni”.
Mindezek alapján a HVB álláspontja szerint Dr. Horváth Viktor Gergő a bejelentés során választása
szerint: a Dr. Horváth Viktor Károly, vagy a Dr. Horváth Viktor Károly Gergő nevet használhatja.
Ugyanakkor a HVB felhívja a jelölt figyelmét arra, hogy az 1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás 4.
pontja kimondja: „Egyebekben a választópolgárnak az ajánlószelvény kitöltése során kinyilvánított
akaratát a legmesszebbmenőkig tiszteletben kell tartani. Ezért azokat az ajánlásokat is érvényesnek
kell elfogadni, amelyeken a jelölt neve nem az anyakönyvben szereplő formában, de egyébként
egyértelműen azonosíthatóan (pl. leánykori név, felvett név stb.), illetőleg amelyeken a jelölő

szervezet neve a hivatalos megnevezéstől eltérő formában, de egyébként minden kétséget kizáró
módon megállapíthatóan (pl. rövid név, betűszavas rövidítés stb.) szerepel.”
II.
A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 52.§-án, a Helyi
Választási Bizottság hatásköre a Ve 105/A§-ának (2) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról való
tájékoztatás a Ve. 79-80-81. §-án, valamint a 105/A §(3) bekezdés f) pontján alapul.”
4.§(3) „Az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők, azok - ha a törvény másképpen nem
rendelkezik - a határidő utolsó napján 16 órakor járnak le.
79.§ (1) „A választási bizottság elsőfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be.”
79.§(2) Fellebbezést lehet benyújtani
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
80.§(1) „A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni.
(2) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától
számított kettő napon belül megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz.
(4) A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a fellebbezés 79. § (2) bekezdés szerinti alapját,
b) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér postai értesítési címét,
c) a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg
kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.”
Göd, 2010. augusztus 25.

Dr. Almási Csaba
HVB elnök

