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A Győri Ítélőtábla a személyesen eljárt …. (….) kérelmezőnek a Veszprém Megyei Területi 

Választási Bizottság 2019. október 18. napján kelt 52 /2019. (X.18.) számú határozata ellen 

benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nem peres eljárásban – 

tárgyaláson kívül – meghozta a következő  

 

 

v é g z é s t : 

 

 

Az Ítélőtábla a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

A feljegyzett nemperes eljárási illetéket a magyar állam viseli. 

 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.  

 

 

I n d o k o l á s 

 

 

A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság a kérelmező és egy magánszemély a 

Zalaszegvári Helyi Választási Bizottság 18/2019. (X. 13.) és 19/2019. (X. 13.) számú 

határozatával szemben benyújtott fellebbezését érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A területi 

választási bizottság határozatával szemben a kérelmező személyesen eljárva, e-mailben a 

választási bizottságnál terjesztett elő a bírósági felülvizsgálati kérelmet azzal, hogy a 

beadványát postai úton az ítélőtáblához is eljuttatja. 

 

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi felülbírálatra alkalmatlan. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 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. A Ve. 231. § (2) bekezdése 

szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § 

(5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be. 

 

A kérelmező a felülvizsgálati kérelmet ügyvédi képviselet nélkül terjesztette elő. A 

kérelmező ügyvédi meghatalmazást nem csatolt, a saját ügyben való eljárás feltételeit nem 

igazolta annak ellenére, hogy a jogi képviselő szükségességéről a területi választási bizottság 

a határozat rendelkező részét követő jogorvoslati záradékában kétséget kizáróan tájékoztatta. 

 

Mindezek folytán az ítélőtábla a bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231.§ (2) bekezdése 

alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 

 

A választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban a 

kérelmezőt az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 62. § (1) bekezdése s) pontja 

alapján illetékfeljegyzési jog illeti meg, a felülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálat nélküli 
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elutasítása esetén pedig az eljárás illetékmentes. (Itv. 57. § (1) bekezdése a) pontja). Így a le 

nem rótt illetéket a magyar állam viseli. 

 

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

 

Győr 2019. október 22. 

 

 

Dr. Szalai György sk. 

a tanács elnöke 

Dr. Ferenczy Tamás sk. 

előadó bíró 

Dr. Bajnok István sk. 
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