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VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG
2.Kvk.50.397/2009/2.

A
Veszprém
Megyei
Bíróság
ügyvéd
által
képviselt
kérelmezőnek – a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság
3/2009. (VI. 03.) határozatának bírósági felülvizsgálati
kérelme tárgyában meghozta az alábbi

v é g z é s t.

A megyei bíróság a Veszprém Megyei Területi Választási
Bizottság 3/2009. (VI. 03.) számú határozatát helyben - hagyja.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s:
mint
független
önkormányzati
képviselő
jelölt
kifogással élt a
című sajtótermék II. 9. és 10.
számában megjelentekkel kapcsolatban.
A
Város Helyi Választási Bizottsága a 7/2009. (V. 25.)
számú határozatával a kifogásnak részben helyt adott és
megállapította, hogy a
című sajtótermék (felelős kiadó:
)
megsértette
a
Ve.
3.
§
c)-d)
pontjában
foglalt
rendelkezéseket és felhívta a jogsértő figyelmét arra, hogy a
jövőben kellő figyelmet fordítson a jelölteket és a jelölő
szervezeteket
megillető
esélyegyenlőség
biztosítására,
valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra.
Kötelezte a
című sajtótermék szerkesztőségét, hogy a
határozatot a legközelebbi (2009. június 04-i) számában tegye
közzé. Ezt meghaladóan a kérelmet elutasította.
Az

a határozat ellen fellebbezést nyújtott be.

A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság a 3/2009. (VI.
03.) számú határozatával a fellebbezést érdemi vizsgálat
nélkül
elutasította.
Döntését
azzal
indokolta,
hogy
a
választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban:
Ve.) 80. § (2) bekezdése és 81. § (2) bekezdése alapján
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megállapítható, hogy a 2009. június 02-án érkezett fellebbezés
elkésett, mivel a fellebbezési határidő 2009. május 28-án 16
órakor járt le.
Kérelmező fenti határozat bírósági felülvizsgálatát kérte arra
hivatkozva, hogy a fellebbezését határidőben, azaz 2009. május
28-án 14 órakor a Helyi Választási Bizottság címén, a
Város
Polgármesteri Hivatal portáján leadta, a borítékot átvették és
biztosították,
hogy
azt
továbbítják.
A
határozatnak
megfelelően a Helyi Választási Bizottsághoz nyújtotta be a
fellebbezését,
így
nyilvánvalóan
ők
továbbították
késedelmesen.
Mindezt
bizonyítja
a
borítékon
található
„értékmentesített” bélyegző lenyomat is, így a kérelmezőt
mulasztás nem terheli.
-,A Ve. 80. § (2) bekezdése kimondja, hogy a fellebbezést úgy
kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat
meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen, az (1)
bekezdés szerinti választási bizottsághoz.
A Ve. 81. § (2) bekezdése kimondja, hogy érdemi vizsgálat
nélkül el kell utasítani a fellebbezést, ha az elkésett.
A felterjesztett iratokból az állapítható meg, hogy
kérelmező fellebbezésének dátuma 2009. május 28., s az
Területi Választási Bizottsághoz június 02-án érkezett.

a
a

A Helyi Választási Bizottság 7/2009. (V. 25.) számú határozata
tartalmazta
a jogorvoslati tájékoztatóval kapcsolatban azt,
hogy legkésőbb 2009. május 28-án 16 óráig meg kell érkeznie.
Fentiek alapján a Területi Választási Bizottság megalapozottan
állapította meg azt, hogy a fellebbezés elkésett, így azt a
jogszabály rendelkezésének megfelelően érdemi vizsgálat nélkül
el kellett utasítani.
A kérelmező hivatkozása, miszerint határidőben azt a Helyi
Választási Bizottság portáján leadta, tartalmát tekintve
igazolási kérelem.
A Ve. 4. § (3) bekezdése kimondja, hogy az e törvényben
meghatározott határidők jogvesztők, azok – ha a törvény
másképpen nem rendelkezik – a határidő utolsó napján 16 órakor
járnak le.
Tekintettel
jogvesztők,

arra, hogy a Ve.-ben meghatározott határidők
a jogorvoslati határidők elmulasztása esetén
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igazolási kérelemnek nincs helye. (BH.1999/46.
Legfelsőbb Bíróság Kvk.III.37.323/2004/2.).

számú

eset,

Fenti indokokkal a megyei bíróság a Ve. 84. § (2) bekezdése
értelmében nemperes eljárásban hozott határozatával a Ve. 84.
§
(7)
bek.
a)
pontja
alapján
a
jogszerű
határozatot
helybenhagyta.
A Ve. 84. § (10) bekezdése értelmében a bíróság határozata
ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Veszprém, 2008. június 08.

dr. Magyarádyné
dr. Vándor Zsuzsanna
a tanács elnöke

dr. Hadnagyné
dr. Göllén Mária sk.
bíró

A kiadmány hiteléül:

sk.

dr. Balassa Szilvia sk.
bíró

