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A Győri Ítélőtábla ….(….) kérelmezőnek a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi
Választási Bizottság 71/2019. (IX.18.) TVB számú határozata ellen benyújtott bírósági
felülvizsgálati kérelem alapján indult nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta a
következő
végzést:
Az ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
A kérelmező a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását
követően fellebbezést terjesztett elő a Gyömörei Helyi Választási Bizottság 28/2019 (X.15.)
számú határozatával szemben.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 71/2019 (X.18.) számú
határozatával a fellebbezést a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 231.
§ (1) bekezdésének d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította arra hivatkozással,
hogy a fellebbezés nem tartalmazta a fellebbező személyi azonosítóját, ezért nem felel meg a
Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltaknak.
A határozatban a területi választási bizottság tájékoztatta a kérelmezőt a határozat elleni
bírósági felülvizsgálat lehetőségéről és szabályairól, többek között arról, hogy a
felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A tájékoztatásban kitért arra is, hogy
a jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga bizonyítvány egyszerű másolatának
csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
A területi választási bizottság határozata ellen a kérelmező személyesen eljárva felülvizsgálati
kérelmet nyújtott be.
Előadta, hogy a rövid jogorvoslati határidő miatt ügyvédi képviseletéről csak később fog
gondoskodni.
A felülvizsgálati kérelem alaki hiányossága miatt a kérelem nem bírálható el érdemben.
A Ve. 222. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá a
Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy,
jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.
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A Ve. 224. § (5) bekezdése szerint 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 kérelmező a felülvizsgálati kérelmet ügyvédi képviselet nélkül eljárva terjesztette elő, és
arra sem hivatkozott (és ebből eredően nem is igazolta), hogy jogi szakvizsgával rendelkezne.
Ezért a kérelme nem felel meg a Ve. 224. § (5) bekezdésében foglaltaknak.
A Ve. 231. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi
vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha azt a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés
megsértésével nyújtják be.
A fentiek alapján az ítélőtábla a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül
elutasította.
A felülvizsgálati eljárás – a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására tekintettel – az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 57. § (1) bekezdésének a) pontja alapján
illetékmentes volt.
A jogorvoslat lehetősége a Ve. 232. § (5) bekezdése alapján kizárt.
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