TÁJÉKOZTATÓ
a választási ügyek intézéséről
A választási ügyekben a bíróság feladatait a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Vetv.) írja elő. Az ítélőtáblák feladatairól a Vetv. 229. §-a és 240. §-a rendelkezik.
Az ügyben érintett természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet a
választási bizottság másodfokú határozata ellen bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be az
ügyben eljárt választási bizottságnál (Vetv. 222. §). A kérelmet személyesen vagy levélben, illetve
olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi
képviselője minősített elektronikus aláírásával látott el. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az
ügyvédi képviselet kötelező, a jogi szakvizsgával rendelkező személy azonban a saját ügyében
ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. Bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre
hivatkozássa, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet
benyújtani.
A választási bizottság másodfokú határozata elleni bírósági felülvizsgálati kérelmet a másodfokú
határozatot hozó választási bizottság székhelye szerint illetékes ítélőtábla bírálja el. Az ítélőtábla a
bírósági felülvizsgálat iránti kérelemről nem peres eljárásban három hivatásos bíróból álló tanácsban
határoz, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 3. napon.
Az ítélőtábla érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a bírósági felülvizsgálat iránti kérelemet, ha az elkésett
vagy nem a támadott határozatot hozó választási bizottságnál nyújtották be, illetve nem tartalmazza
a Vetv.-ben megjelölt kötelező tartalmi elemeket avagy a kérelmező nem rendelkezik ügyvédi
képviselettel.
Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelemet nem kell érdemi vizsgálat nélkül elutasítani az ítélőtábla
a bírósági felülvizsgálati kérelem alapján a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást
megvizsgálja. Ennek eredményeképpen a megtámadott határozatot helybenhagyja, vagy
megváltoztatja.
Az ítélőtábla a bírósági felülvizsgálat során hozott határozatát közli a kérelmezővel, valamint
azokkal, akikkel a másodfokú határozatot közölték, és a határozatát – a személyes adatok kivételével
– nyilvánosságra hozza. Az ítélőtábla határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye.
Ugyancsak az ítélőtábla hatáskörébe tartozó bírósági felülvizsgálatnak van helye a választási
bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen (Vetv. 240.
§). E határozat elleni felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási
bizottság határozatának meghozatalát követő napon megérkezzék a határozatot hozó választási
bizottsághoz.
A felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság székhelye szerinti ítélőtábla bírálja el, és a bírósági
felülvizsgálati kérelemről legkésőbb a felterjesztést követő napon dönt.
A Vetv. 222. §-a és 240. §-a alapján benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelmeket a Fővárosi
Ítélőtábla tanácsai bírálják el a Fővárosi Ítélőtábla hatályos ügyelosztási rendjének megfelelően.
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