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A Debreceni Ítélőtábla kérelmező l.-i (cím) lakos kérelmezőnek - a Hajdú-Bihar 
Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október 17-én hozott 91/2014. (X.17.) 
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 felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
 
Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 
 

I n d o k o l á s : 
 
A Létavértesi Helyi Választási Bizottság 2014. október 15-én kelt 64/2014. (X.15.) 
HVB határozatával a kérelmező „szavazatszámláló bizottság tevékenységével 
kapcsolatosan benyújtott” kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasította, a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 215. § c) pontja 
alapján, mert az nem tartalmazta a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontja által előírt 
kötelező kelléket, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját. 
 
A határozattal szemben a kérelmező fellebbezést nyújtott be. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 91/2014. (X.17.) számú 
határozatával a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította a Ve. 231. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján, mert az nem tartalmazta a Ve. 224. § (3) bekezdése c) 
pontja által előírt kötelező kelléket, a fellebbezés benyújtójának személyi 
azonosítóját. 
 
A határozattal szemben a kérelmező 2014. október 22-én személyesen bírósági 
felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Debreceni Ítélőtáblához. 
 
Az ítélőtábla azt állapította meg, hogy a kérelem érdemi elbírálásra alkalmatlan. 
 
A Ve. 224. § (5) bekezdése kimondja, hogy a bírósági felülvizsgálati eljárásban az 
ügyvédi képviselet kötelező. 
 
A Ve. 231. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a bírósági felülvizsgálati 
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani továbbá, ha a 224. § (5) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be. 
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Erre tekintettel az ítélőtábla a kérelmező személyesen előterjesztett felülvizsgálati 
kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 
 
Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 57. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján illetékmentes volt. 
 
Debrecen, 2014. október 22.  
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Veszprémy Zoltán s.k. előadó bíró, Dr. Kocsis 
Ottília s.k. bíró 


