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A Debreceni Ítélőtábla a személyesen eljárt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 84/2014.(X.18.) 
határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán indult nemperes 
eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta a következő 

 

v é g z é s t:  

 

Az ítélőtábla a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja.  

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.  

 

I n d o k o l á s: 

Az É. Helyi Választási Bizottság polgármester- és képviselőválasztás eredményét 
megállapító határozata ellen dr. S. M. fellebbezést terjesztett elő. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 84/2014.(X.18.) 
számú határozatában a beadványt tartalmát tekintve kifogásnak minősítette, annak 
helyt adott és az É. Helyi Választási Bizottság polgármester- és képviselőválasztás 
eredményét megállapító határozatát megváltoztatta, a választás eredményét 
megsemmisítette és elrendelte a választás megismétlését.  

A határozat rendelkező részében döntése ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz 
címzett, ám a Területi Választási Bizottsághoz benyújtott fellebbezés lehetőségére 
adott jogorvoslati kioktatást.  

A határozattal szemben O. M. polgármester-jelölt terjesztett elő jogorvoslati 
kérelmet. Ezt a kérelmet a Nemzeti Választási Bizottság felülvizsgálati kérelemnek 
minősítette és az iratokkal együtt elbírálás céljából a Debreceni Ítélőtáblához 
megküldte. 

A kérelmező felülvizsgálati kérelme érdemi elbírálásra alkalmatlan. A választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 222. §-ának (1) 
bekezdése értelmében a választási bizottság másodfokú határozata ellen az ügyben 
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági 
felülvizsgálati kérelmet nyújthat be.  

 

A Ve. 224. §-ának (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az 
ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga 
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bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját ügyében ügyvédi képviselet 
nélkül is eljárhat.  

A Ve. 231. §-ának (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi 
vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés 
megsértésével nyújtják be.  

A Ve. kötelező jogi képviseletre vonatkozó rendelkezése kogens jellegű, hiánypótlási 
eljárás lefolytatására az eljárási határidők rövid jellege miatt lehetőség nincs (Kúria 
Kvk.III.37.485/2014/2. számú határozat). 

A fentiekre tekintettel az ítélőtábla a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét 
érdemi vizsgálat nélkül elutasította.  

Az 1990. évi XCIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében az eljárás 
illetékmentes volt, így a le nem rótt illetéket a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 14. §-a  
alapján az állam viseli. 

A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki. 

Debrecen, 2014. október 22. 

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

 

 

 

 


