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VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
3/2009. (VI. 03.) határozata
A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A. § (3) bekezdés f.) pontjában megállapított hatáskörében
eljárva az Erdőháti Károly által képviselt Erdőháti és Társa Kft (8100 Várpalota, Erdődy
Pálffy Tamás utca 15. fsz. 3.) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
h a t á r o z a t o t:
A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül
elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Veszprém Megyei Bírósághoz
címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani a Területi Választási
Bizottságnál (8200 Veszprém, Megyeház tér 1., fax: 88/545-012).
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2009. június
6. napján 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A
jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
Indokolás
Erdőháti Károly a Palotai Hírnök című, Várpalota város ingyenes lapja kiadójának, az
Erdőháti és Társa Kft-nek a képviseletében 2009. május 28-i keltezéssel – mely a Területi
Választási Bizottsághoz június 2-án érkezett – fellebbezést nyújtott be Várpalota Város Helyi
Választási Bizottságának 7/2009. (V. 25.) számú határozatával szemben.
A Ve. 80. § (2) bekezdése szerint a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a
megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül megérkezzen a
megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.
A Ve. 81. § (2) bekezdése kimondja, hogy érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a
fellebbezést, ha az elkésett, nem a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz
nyújtották be, vagy nem tartalmazza a 80. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat. A
fellebbezés nem utasítható el, ha a jogosult a fellebbezést az elbírálására jogosult választási
bizottságnál – határidőben – terjeszti elő.
A Ve. 4. § (3) bekezdése szerint a Ve.-ben meghatározott határidők jogvesztők, azok – ha a
törvény másképpen nem rendelkezik - a határidő utolsó napján 16 órakor járnak le. A (4)
bekezdés szerint a napokban megállapított határidőket naptári napok szerint kell számítani.
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Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a fellebbezési határidő 2009. május 28-án
16 órakor járt le, a fellebbezés pedig 2009. június 2-án, tehát elkésetten érkezett meg a
Területi Választási Bizottsághoz.
Fentiekre tekintettel a Területi Választási Bizottság a rendelkező részben írtak szerint
határozott.
A határozat a Ve. 4. § (3)-(4) bekezdésén, 80. § (1)-(2) bekezdésén, 81. § (2) bekezdésén,
105/A. § (3) bekezdés f.) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a 82. § (1) bekezdésén,
83. §(1)-(2) és (7) bekezdésén, 84. § (1) bekezdésén alapszik.
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