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A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. T. D. ügyvéd által képviselt M. G. K. E. 

kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2011. január 12. napján meghozott 5/2011. 

számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott 

helyen és napon meghozta az alábbi 

v é g z é s t : 

A Legfelsőbb Bíróság a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 

elutasítja. 

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

I n d o k o l á s 

Az Országos Választási Bizottság az 5/2011. számú határozatában a határozat mellékletét 

képező, a görög kisebbség országos kisebbségi önkormányzati választásának eredményéről 

hozott jegyzőkönyv szerint megállapította az országos kisebbségi önkormányzat 

választásának eredményét. A határozat jogorvoslati záradéka szerint a határozat ellen a 

meghozatalától számított 2 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági 

felülvizsgálat iránti kérelmet lehet előterjeszteni az Országos Választási Bizottságnál, és a 

bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell előterjeszteni, hogy az legkésőbb 2011. január 

14-én 16 óráig megérkezzen.  

A M. G. K. E., mint kérelmező a határozat ellen 2011. január 18. napján nyújtott be az 

Országos Választási Bizottsághoz bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet. 

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem érdemi vizsgálatra nem alkalmas. 

A választási eljárásról szóló módosított 1997. évi C. törvény (Ve.) 83.§ (2) bekezdése 

értelmében a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a 

megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen az Országos 

Választási Bizottsághoz. A Ve. 4.§ (3) bekezdése szerint a törvényben meghatározott 

határidők jogvesztők, azok - ha a törvény másképpen nem rendelkezik - a határidő utolsó 

napján 16 órakor járnak le. 

A Legfelsőbb Bíróság az előterjesztett iratokból megállapította, hogy a bírósági felülvizsgálat 

iránti kérelem elkésett. A határidő számítására vonatkozó szabályok szerint - amint arra 

helyesen utalt az Országos Választási Bizottság határozatának jogorvoslati záradéka is - a 

bírósági felülvizsgálati kérelmet legkésőbb 2011. január 14. napján 16 óráig lehetett volna 

előterjeszteni, ezzel szemben a kérelmező ezt elmulasztotta, a bírósági felülvizsgálat iránti 

kérelmét csak 2011. január 18. napján nyújtotta be.  



A Ve. által megállapított jogvesztő jogorvoslati határidők elmulasztása esetén igazolásnak 

nincs helye. A jogorvoslati határidő a határozat meghozatalától kezdődik, ezért a jogorvoslati 

kérelmet elkésettnek kell tekinteni. 

Mindenre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság az elkésetten benyújtott bírósági felülvizsgálat 

iránti kérelmet a Ve. 84.§ (4) bekezdése szerint érdemi vizsgálat nélkül elutasította.  

Megjegyzi a Legfelsőbb Bíróság, hogy a kérelmező ezirányú nyilatkozatával szemben 

felülvizsgálat iránti kérelmén nem rótta le a jelzett 7500 forint eljárási illetéket. 

A végzés elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 84.§ (10) bekezdése zárja ki. 

Budapest, 2011. január 19. 

Dr. Kárpáti Zoltán sk. a tanács elnöke,  

Dr. Sperka Kálmán sk. előadó bíró, Dr. Márton Gizella sk. bíró 
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