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A Pécsi Ítélőtábla kérelmező neve (kérelmező címe) kérelmezőnek – a … Megyei 

Területi Választási Bizottság (választási bizottság címe) 2019. október 19. napján kelt 

../2019. (X. 19.) TVB számú határozata ellen előterjesztett bírósági felülvizsgálati 

kérelme folytán indult nemperes eljárásban meghozta a következő 

 

 

v é g z é s t: 

 

 

Az ítélőtábla a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül 

elutasítja.  

 

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.  

 

 

I n d o k o l á s 

 

 

A kérelmezőnek a helyi választási bizottság választás eredményét megállapító döntése 

elleni fellebbezését a … Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 

2019. október 19. napján kelt ../2019. (X. 19.) TVB számú határozatával a fellebbezés 

hiányosságai miatt a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 224.§ (3) bekezdésére és 223.§ (3) bekezdésére utalással a 231.§ (1) 

bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.  

 

A kérelmező a TVB fenti határozatával szemben személyesen bírósági felülvizsgálati 

eljárást kezdeményezett, előadta, hogy H. településen a szavazóköri eredmények 

összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályokat 

megsértették.  

 

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.  

 

A Ve. 224.§ (5) bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárásban jogi képviselet kötelező. A 

jogi képviselő nélkül eljáró fél felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231.§ (2) bekezdése alapján 

érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Az ítélőtábla ezért érdemben nem is vizsgálhatta 

a jogorvoslati kérelemben foglaltakat.  

 

A fentiek alapján az ítélőtábla a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231.§ 

(2) bekezdése szerint érdemi vizsgálat nélkül elutasította.  
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A bírósági felülvizsgálat iránti eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57.§ 

(1) bekezdés a) pontja szerint illetékmentes volt, ezért a le nem rótt illeték viseléséről 

rendelkezni nem kellett. 

 

A végzés ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése zárja ki.  

 

 

Pécs, 2019. október 24. 

 

 

Dr. Szentpéteriné dr. Bán Erzsébet s.k. a tanács elnöke, előadó bíró; Dr. Kovács János 

s.k. bíró, Dr. Hrubi Adrienn s.k. bíró  

    

 

 

 

 

 

 


