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A Szegedi Ítélőtábla a dr. Bende Miklós ügyvéd által képviselt kérelmező neve (címe) szám 
alatti lakos kérelmezőnek – a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 2019. 
október hó 18. napján kelt 70/2019. (X.18.) TVB számú határozata ellen benyújtott bírósági 
felülvizsgálat iránti kérelme alapján indult nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül meghozta 
az alábbi  
 
 

V É G Z É S T : 
 
 
A felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  
 
A 10.000,- (tízezer) forint feljegyzett eljárási illetéket az állam viseli. 
 
A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.  
 
 

I N D O K O L Á S 
 
 
(Város neve)-i Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: 
HVB)138/2019. (X.14.) HVB határozata a német települési nemzetiségi önkormányzati 
képviselő-választás eredményét megállapította, amely szerint a 2019. október 13. napján tartott 
választás alapján a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 
200. §-a és 328. §-a  alapján (város neve) Megyei Jogú Városban a német települési nemzetiségi 
önkormányzati választáson képviselői mandátumot szerzett O.J., A.R. és  N. S.. 
 
A kérelmező a HVB határozata ellen fellebbezést terjesztett elő, amelyben a HVB 
határozatának megsemmisítését és a szavazatok újraszámlálását kérte.  
A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) a 70/2019. (X.18.) 
TVB számú határozatával a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította arra hivatkozással, 
hogy az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat, így a fellebbezés 
benyújtójának személyi azonosítóját, lakcímét, továbbá a jelölőszervezet bírósági 
nyilvántartásba-vételi számát.  
 
A kérelmező a TVB határozatával szemben 2019. október 21. napján felülvizsgálati kérelmet 
nyújtott be, amelyben annak részletes kidolgozásához a határidő két nappal történő 
meghosszabbítását kérte. Mellékletként csatolta a jogi képviselője részére adott 
meghatalmazást. A kérelmező ezt követően 2019. október 22. napján terjesztette elő a TVB-nél 
a Ve. előírásinak megfelelő felülvizsgálati kérelmét.  
 
A felülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálatra alkalmatlan. 
 
A Ve. 224. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy 
az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától – jelen esetben 2019. október 18. 
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napjától – számított harmadik napon az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz 
megérkezzen. 
Az iratokból megállapítóan a Ve. 224. § (3) bekezdésének maradéktalanul megfelelő 
felülvizsgálati kérelem a TVB-hoz ezen jogvesztő törvényi határidőn túl, 2019. október 22. 
napján érkezett. 
 
A fent kifejtettekre tekintettel az ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.  
 
A le nem rótt eljárási illetékről az ítélőtábla az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 
57. § (1) bekezdés a) pontja alapján rendelkezett.  
 
A végzés elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.  
 
Szeged, 2019. október 24.  
 
 
Dr. Szeghő Katalin s.k. Dr. Béri András s.k.  Dr. Bánfalvi-Bottyán Csilla s.k. 
a tanács elnöke  előadó bíró   táblabíró 
 
 


