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A Debreceni Ítélőtábla ’kérelmező neve’ (cím) kérelmezőnek – a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október 16. napján meghozott 
114/2014. (X.17.) határozata bírósági felülvizsgálata iránt benyújtott kérelme 
tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta a következő  
 
 

v é g z é s t : 
 
 

Az ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  
 
E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.  
 
 

I n d o k o l á s : 
 
 
A Halmaj Község Helyi Választási Bizottság 47/2014 (X.12.) és 48/2014 (X.12.) 
számú, az önkormányzati képviselő választás és a polgármester választás 
eredményét megállapító határozatai ellen a kérelmező fellebbezést jelentett be arra 
hivatkozva, hogy az eredménnyel nem ért egyet, olyan személyek kerültek a 
testületbe, akik nem odavalók, csalást és vesztegetést követtek el. A csalásra a 
választás eredményének közzététele során vont le következtetést.   
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi 
vizsgálat nélkül elutasította, mert az nem tartalmazta a 2013. évi XXXVI. törvény 
223. § (3) bekezdésében foglaltak és a fellebbező személyi azonosítóját. 
  
E határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte a kérelmező október 20-án 
benyújtott kérelmében, amelyben megismételte és kiegészítette állítását. Kérte, hogy 
ha szükségeltetik, jogi képviselő kirendelését kéri az 1952. évi III. törvény alapján.  
 
A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az 
ügyvédi képviselet kötelező. A 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati 
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésébe foglalt 
rendelkezés megsértésével nyújtották be.  
 
A választási eljárásban pártfogó ügyvéd kirendelésére és költségmentesség 
engedélyezésére nincs lehetőség (például: Kúria KVkI.37.073/2014/3, 
KVk.II.37.411/2014/2.). 
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Ezért az ítélőtábla a rendelkező rész szerint határozott.  
  
Az eljárás az 1990. évi XCIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján 
illetékmentes volt.  
 
D e b r e c e n, 2014. október 21. 
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Kocsis Ottília s.k. bíró, Dr. Veszprémy Zoltán 
s.k. bíró 


