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A Debreceni Ítélőtábla kérelmező neve (cím) kérelmezőnek a Heves Megyei 
Területi Választási Bizottság 106/2014.(X.22.) számú határozata ellen 
benyújtott bíróság 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. 
 
A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 
 

I n d o k o l á s 
 

A Heves Megyei Területi Választási Bizottság 106/2014.(X.22.) számú 
határozatával helybenhagyta a Tarnabodi Helyi Választási Bizottság 
52/2014.(X.16.) számú határozatát, amelyben a kérelmező és F. J. Z. kifogását 
elutasította. 
 
A kérelmező a Debreceni Ítélőtáblához címzett, fellebbezésként benyújtott 
beadványában a területi választási bizottság határozatának a felülvizsgálatát, 
Tarnabod község 1. számú egyéni választókerületében az önkormányzati 
választás eredményének megsemmisítését, a szavazás megismételtetését kérte.  
 
A kérelem érdemi vizsgálatra alkalmatlan. 
 
A Heves Megyei Területi Választási Bizottság a kérelmező által a bíróság előtt 
támadott határozatában részletes tájékoztatást nyújtott arról, hogy a határozata 
ellen további jogorvoslatnak milyen feltételekkel van helye. Tájékoztatást 
nyújtott arról is, hogy a bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező, és a 
kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának a személyi azonosítóját 
is. A kérelmező mindezeket figyelmen kívül hagyva nyújtotta be a kérelmét.  
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 
231. §-a (1) bekezdésének a)-d) pontjai, illetve a (2) bekezdése mérlegelést 
nem engedő módon tartalmazza a kérelemnek azokat a hiányosságait, amelyek 
esetén a bíróságnak a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el 
kell utasítania. A kérelem nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja 
alapján a kérelem benyújtójának személyazonosítóját, és a kérelmező a 
kérelmet a Ve. 224. §-ának (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével 
nyújtotta be, a bírósági felülvizsgálati eljárásban kötelező ügyvédi képviseletről 
sem gondoskodott. 
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Ezért az ítélőtábla a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja, és (2) bekezdése 
alapján a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 
 
Az ítélőtábla határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) 
bekezdése zárja ki. 
 
Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján illetékes. 
 
D e b r e c e n, 2014. október 29.  
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