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A Debreceni Ítélőtábla a Gyöngyi István Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. 
Gyöngyi István ügyvéd) által képviselt kérelmező (cím) kérelmezőnek a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október 17-én 
meghozott 127/2014. (X.17.) számú határozata bírósági felülvizsgálata iránt 
benyújtott kérelme tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta a következő 
 
 

v é g z é s t: 
 
 

Az ítélőtábla a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 
127/2014. (X.17.) határozatát helybenhagyja. 
 
Kötelezi a kérelmezőt, hogy az államnak külön felhívásra térítsen meg 10 000 
(Tízezer) forint eljárási illetéket. 
 
Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 
 

I n d o k o l á s 
 
2014. október 14-én a kérelmező „önkormányzati választás eredményének 
óvása” című beadványt terjesztett elő a Sajókazai Választási Bizottság előtt. 
Ebben jelezte, hogy az önkormányzati választás eredményét nem tudja 
elfogadni, mert hamis lapokat alkalmaztak, s a szavazatok újraszámolását kéri. 
A mozgó urnás szavazás lebonyolítási rendje eltért a megszokottól, a választási 
bizottságokba a regnáló polgármester emberei, lekötelezettjei kerültek be, és 
felmerült a gyanú a láncszavazásra. 
 
A helyi választási bizottság elnöke a „fellebbezést” a helyi választási bizottság 
„tájékoztatásával” áttette a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási 
Bizottsághoz. 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság október 17-én kelt 
127/2014. (X.17.) határozatával a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül 
elutasította. A határozat indokolásában kifejtette, hogy a fellebbezés az 
önkormányzati választás eredménye ellen irányult, a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 221. §-ának (1) bekezdése, 
illetve 241. § (2) bekezdés a) és b) pontjai szerint. A Ve. 224. § (3) bekezdés 
írja elő a-c) pontokban a fellebbezés kötelező tartalmi elemeit, amelyek közül 
azonban a kérelmező által előterjesztett fellebbezés nem tartalmazza a 
jogszabálysértés alapját, és a fellebbező lakcímét, ezek miatt azt a Ve. 231. § 
(1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani. 
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A határozattal szemben a kérelmező felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, 
amelyben kérte annak megváltoztatását, a választási eredmény 
megsemmisítését, és a választási eljárás megismétlését. Jogszabálysértésként 
jelölte meg a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjaiban foglalt alapelvek 
megsértését. Kérelméhez mellékelt négy sajókazai lakos által a választási 
eljárás rendjét sértő cselekményekkel kapcsolatban tett feljelentésről kiállított 
jegyzőkönyv másolatot.  
 
A felülvizsgálati kérelem alaptalan. 
 
Az egységes bírói gyakorlat értelmében – amely megjelent például a Kúria 
Kvk.II.37.292/2014/2. számú, illetve a Kúria Kvk.I.37.289/2014/2. számú 
határozatában – a választási bizottság határozata ellen előterjesztett 
felülvizsgálati kérelemben előadottak nem pótolják a fellebbezés alaki hiányait. 
A bíróságnak azt kell vizsgálnia a felülvizsgálati kérelem elbírálásakor, hogy a 
választási bizottság jogszerűen utasította-e el érdemi vizsgálat nélkül a 
fellebbezést. 
 
Az adott esetben az ítélőtábla a rendelkezésére álló iratok alapján kétséget 
kizáróan megállapította, hogy a kérelmező által előterjesztett fellebbezés a Ve. 
224. § (3) bekezdés b) pontjában írtak ellenére nem tartalmazza a kérelmező 
lakcímét, illetve a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja, illetve 223. § (3) bekezdés 
a) pontja ellenére a jogszabálysértés alapját, ezek hiányában a területi 
választási bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján helytállóan járt 
el, amikor a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A határozatot ezért 
az ítélőtábla a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta. 
 
A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése zárja ki. 
 
A választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló nemperes 
eljárásban a kérelmezőt az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 62. § 
(1) bekezdés s) pontja alapján illetékfeljegyzési jog illette meg. A feljegyzett 
illeték összege az Itv. 43. § (7) bekezdése értelmében 10 000 forint, amelyet az 
eredménytelen kérelem következményeként a kérelmezőnek kell megfizetnie az 
állam részére az Itv. 59. § (1) bekezdése alapján. 
 
D e b r e c e n, 2014. október 21.  
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Veszprémy Zoltán s.k. előadó bíró,  
Dr. Kocsis Ottília s.k. bíró 


