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A Pécsi Ítélőtábla a kérelmező neve (címe) kérelmezőnek – a … Területi Választási Iroda
vezetője által képviselt ...Területi Választási Bizottság (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
utca 10.)  2014.  október  17.  napján kelt  82/2014.  (X.17.)  TVB számú határozata ellen
benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem tárgyában meghozta a következő

v é g z é s t :

Az  ítélőtábla  a  kérelmező  bírósági  felülvizsgálati  kérelmét  érdemi  vizsgálat  nélkül
elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg a Magyar Államnak – az illetékes adóhatóság
felhívására – 1.000 (egyezer) forint eljárási illetéket. 

A végzés ellen  további jogorvoslatnak helye nincs, de a választási szerv határozatával
kapcsolatos  jogorvoslati  eljárásban  hozott  bírói  döntés  elleni  alkotmányjogi  panasz  a
sérelmezett  döntés  közlésétől  számított  3  napon  belül  nyújtható  be  az
Alkotmánybírósághoz.

I n d o k o l á s

A kérelmezőnek a ... Helyi Választási Bizottság 27/2014. (X.13.) számú HVB határozata
ellen benyújtott fellebbezését a  ... Területi  Választási Bizottság  a 82/2014. (X.17.) TVB
számú  határozatával  a  fellebbezés  tartalmi  hiányosságai  miatt  a  Választási  eljárásról
szóló 2013.  évi  XXXVI. törvény (a továbbiakban:  Ve.)  224.§ (3)  bekezdése,  241.§ (2)
bekezdése  és 231.§  (1)  bekezdésének  d) pontja  alapján  érdemi  vizsgálat  nélkül
elutasította.

A  kérelmező  a  területi  választási  bizottság  fenti  határozatával  szemben  bírósági
felülvizsgálati eljárást kezdeményezett a Pécsi Ítélőtáblán a Ve.140.§, 141.§ és 151.§ (2)
bekezdéseire hivatkozással, előadva, hogy a választási kampány utolsó három napjában
az  ellenfelei  érdekét  szolgáló  olyan  rágalmazó  és  becsületsértő  kijelentések  kerültek
közzétételre internetes portálon, ami a választás eredményére kihatással volt, a választás
tisztaságát  megkérdőjelezve.  A kérelmét  a kérelmező személyesen eljárva  terjesztette
elő.
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A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

A Ve.224.§ (5) bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet kötelező. A
jogi képviselő nélkül eljáró fél felülvizsgálati kérelmét a Ve.231.§ (2) bekezdése alapján
érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Az ítélőtábla ezért érdemben nem is vizsgálhatta
a jogorvoslati kérelemben foglaltakat (HVB2014.78.).

A fentiek alapján az ítélőtábla a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve.231.§ (2)
bekezdése szerint érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Az  eljárásnak  az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény  (Itv.)  43.§  (7)  bekezdése
alapján  számított  és  58.§  (1)  bekezdésének  f)  pontja  alapján  mérsékelt illetékét  az
Itv.62.§ (1) bekezdésének  s) pontján alapuló tárgyi  illetékfeljegyzési jogos eljárásban a
6/1986.  (VI.26.)  IM  rendelet 13.§  (2)  bekezdése  alkalmazásával  a  sikertelen  eljárást
kezdeményező kérelmező köteles megfizetni a Magyar Államnak.

P é c s , 2014. október 21.

dr. Döme Attila s.k. a tanács elnöke, előadó bíró, Gáspárné dr. Baranyabán Judit s.k. bíró,
dr. Vogyicska Petra s.k. bíró
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