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A Győri Ítélőtábla … kérelmező által a Veszprém Megyei Területi Választási 

Bizottság (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) 2014. október 17. napján kelt 50/2014 

(X.17.) számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán 

megindult nem peres eljárásban – tárgyaláson kívül - meghozta a következő  

 

V é g z é s t : 

 

Az ítélőtábla a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

 

Kötelezi az ítélőtábla a kérelmezőt, hogy – külön felhívásra - fizessen meg az 

államnak 1.000,- (Egyezer) Ft eljárási illetéket.  

 

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincsen helye. 

 

 

I n d o k o l á s : 

 

A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság 50/2014 (X.17.) számú 

határozatával … kérelmezőnek a …-i Helyi Választási Bizottság 18/2014. (X.13.) 

számú határozata elleni fellebbezését érdemi vizsgálat nélkül elutasította.  

A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 224. § (3) bekezdés a.) 

pontjára való hivatkozással rámutatott, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a 

kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdése szerinti alapját. A Ve. 223. § (3) bekezdése úgy 

rendelkezik, hogy fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, 

illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.  

Mivel a fellebbezés nem tartalmazta a Ve. 224. § (3) bekezdés a.) pontja szerinti 

kötelező tartalmi elemet, azaz a kérelmező nem jelölte meg, hogy a HVB határozata 

mely választási jogszabályt sérti, ezért a Ve. 231. § (1) bekezdés d.) pontja alapján a 

fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani.  

 

A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság 50/2014. (X.17.) számú 

határozatával szemben … terjesztett elő 2014. október 20-án bírósági felülvizsgálati 

kérelmet arra hivatkozással, hogy a döntéssel nem ért egyet. A kérelmét személyesen 

eljárva terjesztette elő. 

 

Az ítélőtábla megállapította, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálatra 

alkalmatlan. 

 

Az Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az 

ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga 

bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet 

nélkül is eljárhat.  
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A Ve. 231. § (2) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi 

vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés 

megsértésével nyújtják be. 

 

Figyelemmel arra, hogy a kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelméhez sem 

ügyvédi meghatalmazást, sem saját ügyében eljárva szakvizsga bizonyítvány egyszerű 

másolatát nem csatolta, ezért kérelmét a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján érdemi 

vizsgálat nélkül el kellett utasítani.  

 

(KGD 2014. évi LXXVIII.) 

 

Az ítélőtábla a közigazgatási nem peres eljárás illetékének mértékét az 1990. évi 

XCIII. Törvény (Itv.) 43. § (7) bekezdése és 58. § (1) bekezdés f.) pontja szerint 

állapította meg, és a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján a 

kérelmezőt a fentiek alapján számított 1.000,- Ft összegű mérsékelt eljárási illeték 

viselésére kötelezte.  

 

Az ítélőtábla határozata ellen a további jogorvoslati lehetőséget a Ve. 232. § (5) 

bekezdése zárja ki. 

 

Győr, 2014. október 21. napján 

 

 

 

Dr. Világi Erzsébet sk. Dr. Sarmon Hedvig sk.  Dr. Havasiné dr. Orbán Mária sk. 

   a tanács elnöke                         előadó bíró                                    bíró 
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