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

Bizottság 2019. október … napján kelt …/2019. (X. …) TVB számú határozata ellen 

benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme 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 … Választási Bizottság a 2019. október … napján kelt …/2019. (X. …) számú 

határozatával H. Gy. választópolgárnak a roma települési nemzetiségi képviselők 

választásával kapcsolatos fellebbezését megalapozottnak találva a … Helyi Választási 

Bizottság …/2019. (X. …) 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 szállítása. A területi választási bizottság 

határozatában részletes tájékoztatást nyújtott a jogorvoslat lehetőségéről, határidejéről és 

módjáról. 

 

A területi választási bizottság határozata ellen a kérelmező 2019. október 25. napján 

személyesen eljárva bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet terjesztett elő, amelyben a 

területi választási bizottság határozatának megváltoztatását és a polgármester-választás, 

valamint a helyi önkormányzati képviselő-választás eredményének a megsemmisítését és 

a szavazás megismétlésének az elrendelését is kérte a Ve. 2.§ (1) bekezdés a) pontjában 

foglaltak megsértése miatt. 

 

A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan. 

 

A Ve. 231.§ (1) bekezdése szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a 

Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha 

elkésett, nem felel meg a Ve. 224.§ (2) bekezdésében foglaltaknak. 

 

A Ve. 224.§ (2) bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, 

hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül 
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megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz. A Ve. 10.§ (3) bekezdése 

értelmében a határidő annak utolsó napján 16.00 órakor jár le. A Ve. 10.§ (4) bekezdése 

alapján pedig a 16.00 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv 

által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell 

tekinteni. A Ve.10.§ (1) bekezdése értelmében az e törvényben meghatározott határidők 

jogvesztők, azaz a határidő nem hosszabbítható meg, és annak elmulasztása nem 

menthető ki. 

 

A … Választási Bizottság …/2019. (X. …) számú határozatát 2019. október 18. napján 

hozta meg, így a bírósági felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő 

2019. október 21. napján 16.00 órakor lejárt. A kérelmező a felülvizsgálati kérelmet 

elektronikus úton 2019. október 25. napján nyújtotta be, ennélfogva a felülvizsgálati 

kérelem elkésett. Az elkésetten előterjesztett bírósági felülvizsgálati kérelmet az 

ítélőtábla a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 

 

Megjegyzi az ítélőtábla, hogy a kérelmező a felülvizsgálati kérelmet ügyvédi képviselet 

mellőzésével terjesztette elő [Ve.225. § (5) bekezdés], illetve az nem tartalmazza a 

kérelmező személyi azonosítóját [Ve.224.§ (3) bekezdés c) pont], amely hiányosságok a 

Ve. 231.§ (1) bekezdés d) pontjából és (2) bekezdéséből következően önmagukban is a 

felülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását eredményezték volna. 

 

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 29. 

 

 

 

Dr. Kutasi Tünde s.k. a tanács elnöke, Dr. Vogyicska Petra s.k. előadó bíró, Gáspárné dr. 

Baranyabán Judit s.k. bíró 

 


