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A Debreceni Ítélőtábla a Sinyei Ügyvédi Iroda (ügyintéző: Dr. Sinyei Dávid ügyvéd, 
címe) által képviselt …… (címe) kérelmezőnek – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Területi Választási Bizottság (címe) 2014. szeptember 17-én meghozott 
58/2014.(IX.17.) számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti 
kérelme folytán indult nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta a 
következő 

v é g z é s t:  

 

Az ítélőtábla a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság …. számú 
határozatát helybenhagyja.  

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10 000 
(Tízezer) forint eljárási illetéket.  

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.  
 

I n d o k o l á s:  
 
A Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága Dr. K. J. kifogása kapcsán …. 
Helyi Választási Bizottság határozatával a kifogásnak részben helyt adva 
megállapította, hogy a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció és az Együtt 
- a Korszakváltók Pártja megsértette a 2013. évi XXXVI. törvény 2. §-a (1) 
bekezdésének e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás 
alapelvét, ezért őket a további jogsértés elkövetésétől eltiltotta.  

A határozat ellen Dr. M. P. a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció és az 
Együtt - a Korszakváltók Pártja, mint jelölőszervezetek – a Miskolc Megyei Jogú Város 
Helyi Választási Bizottságánál leadott meghatalmazás alapján – meghatalmazott 
képviselője fellebbezést terjesztett elő. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság … határozatával a 
fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Határozatának indokolásában 
megállapította, hogy a fellebbező fellebbezését az MSZP, a DK és az Együtt, mint 
jelölőszervezetek meghatalmazott képviselőjeként terjesztette elő. A Ve. 224. §-a (3) 
bekezdésének c) pontja kötelező tartalmi elemként írja elő, hogy a jelölőszervezet 
esetében a fellebbezésnek tartalmaznia kell a bírósági nyilvántartásba vételi számot. 
A fellebbezés ezt nem tartalmazta, ezért a Ve. 224. §-ának (3) bekezdésében 
megjelölt hiány miatt a Ve. 231. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerint a 
fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani.  

A kérelmező felülvizsgálati kérelmében a Területi Választási Bizottság határozatának 
megváltoztatását és a kifogásnak történő helyt adást kérte. Arra hivatkozott, hogy a 
Területi Választási Bizottság jogszabálysértéssel utasította el érdemi vizsgálat nélkül a 
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fellebbezést, mert azt magánszemélyként, a saját nevében terjesztette elő. Ezt az 
igazolja, hogy a fellebbezésben sehol nem szerepel az, hogy a jelölőszervezetek 
nevében került benyújtásra a fellebbezés. Tartalmilag az a kérelmező álláspontját és 
véleményét tartalmazta, egyes szám első személyben fogalmazott és a saját nevében 
írta azt alá. Előadta, hogy valóban rendelkezik meghatalmazással a 
jelölőszervezetektől, azonban ez pusztán azért került megemlítésre, hogy az ügyben 
való érintettségét igazolja. Egyebekben megismételte a fellebbezésben tett 
előadását.  

A kérelmező felülvizsgálati kérelme alaptalan.  

Az ítélőtábla megállapította, hogy a kérelmező a Helyi Választási Bizottság határozata 
elleni fellebbezését nem természetes személy minőségében terjesztette elő. A 
fellebbezése a következőket tartalmazta: „alulírott Dr. M. P. (e-mail cím: …., 
telefonszám:…., lakcím: …., személyi azonosító:….) a Magyar Szocialista Párt (MSZP), 
a Demokratikus Koalíció (DK) és az Együtt – a Korszakváltók Pártja (Együtt) mint 
jelölőszervezetek Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságánál leadott 
meghatalmazás alapján meghatalmazott képviselője a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 221. §-a alapján fellebbezést nyújtok 
be….” 
 
A fentiekből következően a Területi Választási Bizottság a 2013. évi XXXVI. törvény 
224. §-a (3) bekezdésének c) pontját helytállóan alkalmazta, mert a fellebbezésnek 
tartalmaznia kellett volna a jelölőszervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát.  

Ennek az adatnak a hiányában a fellebbezést a Ve. 231. §-a (1) bekezdésének d) 
pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani.  

A fentiek miatt az ítélőtábla a Területi Választási Bizottság határozatát a Ve. 231. §-a 
(5) bekezdésének a) pontja alapján helybenhagyta.  
 
A kérelmezőt az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 62. § (1) 
bekezdésének s) pontja alapján illetékfeljegyzési jog kedvezménye illette meg, a 
felülvizsgálat eredménytelensége miatt az Itv. 43. §-ának (7) bekezdésében 
meghatározott mértékű eljárási illetéket köteles az államnak külön felhívásra 
megfizetni.  

A határozat elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése 
kizárja.  

D e b r e c e n, 2014. szeptember 22. 

Dr. Csikiné dr. Gyuranecz Márta s.k. a tanács elnöke, Dr. Bakó Pál s.k. bíró, Dr. 
Pribula László s.k. bíró 


