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A Debreceni Ítélőtábla dr. Balogh Ádám ügyvéd ügyintézése mellett a Dr. Balogh 
Ádám Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt FIDESZ Vámospércsi Alapszervezet 
kérelmezőnek – a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 61/2014. 
(IX.19.) TVB számú 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 felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat 
nélkül elutasítja. 
 
E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 
 

I n d o k o l á s 
 

A Vámospércs Város Helyi Választási Bizottság 51/2014. (IX.15.) HVB számú 
határozatában … v.-i lakos kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 
A Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 61/2014. (IX.19.) TVB számú 
határozatával ... fellebbezése alapján a Vámospércs Város Helyi Választási 
Bizottság által hozott 51/2014. (IX.15.) HVB határozatot megváltoztatta, 
megállapította a jogszabálysértés tényét és a jogsértőt eltiltotta a további 
jogszabálysértéstől. Az indokolásban a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. §-ának (1) és (3)-(7) bekezdései, a Kúria eseti 
döntései felhívásával megállapította, hogy a választási szervek a Ve. zárt szabály-
rendszerére tekintettel a közterület-használatra vonatkozó jogszabályokat nem 
alkalmazhatják. Megállapította, hogy a FIDESZ jelöltjét népszerűsítő plakát 
elhelyezése nem felelt meg azon feltételnek, miszerint a választási plakátot úgy 
kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölőszervezet plakátját.  
 
A bírósági felülvizsgálati kérelmet a FIDESZ Vámospércsi Alapszervezet nyújtotta 
be a területi választási bizottság határozatának a megváltoztatása, ... panaszának 
az elutasítása érdekében. A kérelem indokai szerint a város alpolgármestere 
meghatározott helyekre engedélyezte a kérelmező számára választási 
reklámanyag kihelyezését. A FIDESZ jelöltjének plakátját azonban eltávolították, 
amely miatt a helyi választási bizottsághoz fordult. ... által csatolt 
fényképfelvételeket nem tartotta megfelelő bizonyítéknak a plakátok elhelyezési 
időpontjára és a korábbi plakát eltávolítására. A területi választási bizottság 
mérlegelési jogkörében hozott határozata nem megalapozott, a rendelkezésre álló 
bizonyítékok nem alkalmasak a jogsértés megállapítására. 
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A kérelem érdemi vizsgálatra alkalmatlan.  
 
A Ve. 224. §-a (3) bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálati kérelemnek 
tartalmaznia kell: 
a) a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, 
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől 
(székhelyétől) eltér – a postai értesítési címét, 
c) a kérelem benyújtójának személyazonosítóját, vagy jelölőszervezet vagy más 
szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. 
A Ve. 224. §-ának (5) bekezdése alapján a bírósági felülvizsgálati eljárásban az 
ügyvédi képviselet kötelező. 
A Ve. 231. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján a bírósági felülvizsgálati 
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) 
bekezdésében foglaltakat. A Ve. 231. §-ának (2) bekezdése alapján a bírósági 
felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani továbbá, ha a  
224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be. 
A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi meghatalmazást ügyfélként dr. R. 
N. adta, a meghatalmazásra hivatkozással a FIDESZ Vámospércsi Alapszervezet 
képviseletében előterjesztett kérelem a kérelmezőre vonatkozó adatot nem 
tartalmaz. 
 
A felhívott törvényi rendelkezések alapján az ítélőtábla megállapította, hogy a 
kérelem érdemi vizsgálatra alkalmatlan, olyan tartalmi hiányosságokban szenved, 
amely kizárja az érdemi vizsgálatát. A tartalmából és annak mellékleteként csatolt 
ügyvédi meghatalmazásból a kérelmező sem állapítható meg.  
 
A fentiek alapján az ítélőtábla a bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231. §-a (1) 
bekezdésének d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.  
A végzés ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése 
zárja ki. 
 
Az eljárás az 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
illetékmentes volt. 
 
D e b r e c e n, 2014. szeptember 24. 
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Kocsis Ottília s.k. előadó bíró,  
Dr. Veszprémy Zoltán s.k. bíró 


