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A Pécsi Ítélőtábla a dr. Gergő Károly ügyvéd által képviselt kérelmező neve (cím) 

kérelmezőnek – a … 2019. október 18. napján kelt …/2019. (X. 18.) TVB számú 

határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelem folytán indult nemperes 

eljárásban meghozta a következő 

 

 

v é g z é s t: 

 

Az ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

I n d o k o l á s 

 

 

A … …/2019. (X. 18.) számú határozatával … személyi azonosító és lakcím szerint 

azonosított választópolgár roma települési nemzetiségi képviselők választásával 

kapcsolatos fellebbezését megalapozottnak találva a … Helyi Választási Bizottság 

.../2019. (X. 14.) számú határozatát megváltoztatta, a választási eredményt 

megsemmisítette, és … településen a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választására vonatkozóan a szavazás megismétlését rendelte el. A választási eredmény 

megsemmisítésére az adott okot, hogy a településen a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 143/A.§-ába ütköző módon történt a 

választópolgárok szavazóhelyiséghez történő szállítása. A területi választási bizottság 

határozatában részletes tájékoztatást nyújtott a jogorvoslat lehetőségéről és módjáról, 

egyebek mellett arról, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a 

kérelem benyújtójának személyi azonosítóját.  

 

A területi választási bizottság határozata ellen a kérelmező felülvizsgálati kérelmet 

terjesztett elő, melyben – tartalma szerint – a területi választási bizottság határozatának 

megváltoztatását és a helyi választási bizottság határozatának helybenhagyását kérte.  

A Ve. 224.§ (3) bekezdés c) pontja szerint a felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell 

a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját. A Ve. 231.§ (1) bekezdés d) pontja 

értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha 

nem tartalmazza a 224.§ (3) bekezdésében foglaltakat.  

Az ítélőtábla megállapította, hogy a kérelmező által benyújtott felülvizsgálati kérelem 

nem tartalmazza a kérelmező személyi azonosítóját, amely a kérelmező azonosítására 

szolgáló lényeges adat. 
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A felülvizsgálati kérelemben szereplő személyi igazolvány szám, lakcímkártyaszám, 

adóazonosító szám nem tekinthető a kérelmező személyi azonosítójának, és jelen 

eljárásban annak helyettesítésére sem szolgálhat. A személyi azonosító ugyanis a 

polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény 5.§ (11) bekezdése szerint a nyilvántartás hatálya alá tartozó polgárt törvényben 

meghatározott adatkezelés során egyértelműen azonosító, különleges adatra nem utaló – 

külön törvényben meghatározott módon képzett – számjegysor. E törvény 13.§ (1) 

alapján az érintettet a személyi azonosítójáról a nyilvántartó szerv hatósági igazolvánnyal 

tájékoztatja.  

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 

használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4.§ (3) bekezdése szerint a polgár az adatok 

igazolásának módját csak törvény eltérő rendelkezésének hiányában választhatja meg 

szabadon. A Ve. 224.§ (3) bekezdés c) pontja csak abban az esetben engedi a személyi 

azonosság más módon való igazolását (így a személyazonosságot igazoló igazolvány 

típusának és számának megjelölését), ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem 

rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval; a kérelmező esetében 

azonban ilyen körülmény nem áll fenn. 

Az ítélőtábla a fentiekben ismertetett jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a hiányos 

felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231.§ (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül 

elutasította. 

A felülvizsgálati eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57.§ (1) bekezdés 

a) pontja szerint illetékmentes volt.  

Az ítélőtábla határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése 

zárja ki. 

Pécs, 2019. október 24. 

 

Dr. Kutasi Tünde s.k. a tanács elnöke, Gáspárné dr. Baranyabán Judit s.k. előadó bíró, 

Dr. Vogyicska Petra s.k. bíró 


