
A KÚRIA 

 

Kvk.III.37.261/2014/2.szám 

 

A Kúria a (...) által képviselt Független Kisgazda-, 

Földmunkás és Polgári Párt (1092 Budapest, Kinizsi u. 22.) 

kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság (1054 Budapest, 

Alkotmány u. 3.) 2014. március 7. napján meghozott 226/2014. 

számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat 

iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - 

tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi 

 

végzést: 

 

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 

elutasítja. 

 

Kötelezi a kérelmezőt, hogy – külön felhívásra – fizessen 

meg az államnak 1.000.- (egyezer) forint mérsékelt eljárási 

illetéket. 

 

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

 

Indokolás 

 

A kérelmező a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: 

NVB) 2014. március 7. napján hozott határozatával szembeni 

bírósági felülvizsgálati kérelmét 2014. március 11. napján 

nyújtotta be. 

 

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi 

vizsgálatra alkalmatlan. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 224. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy 

a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy 

kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat 

meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen az (1) 

bekezdés szerinti választási bizottsághoz. Az iratokból 

megállapítható, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelem a 

határozatot hozó választási bizottsághoz nem a megtámadott 

határozat meghozatalától számított harmadik, hanem negyedik 

napon érkezett meg, tehát elkésett. 

 

A Ve. 231. §-ának (1) bekezdésének b) pontja értelmében a 

fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi 

vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett. 

 

Tekintettel arra, hogy a kérelmező a bírósági 

felülvizsgálati kérelmét elkésetten terjesztette elő, a 
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Kúria azt a Ve. 231. § (1) bekezdésének b) pontja 

értelmében érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 

 

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének 

mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. 

§ (7) bekezdése és 58. §-ának (1) bekezdése f) pontja alapján 

állapította meg, és az ennek alapján számított mérsékelt eljárási 

illeték viselésére a költségmentességről szóló 6/1986. (VI.26.) IM 

rendelet 13. §-ának (2) bekezdése alapján a kérelmezőt kötelezte. 

 

A Kúria a határozata ellen a további jogorvoslat 

lehetőségét a Ve. 232. §-ának (5) bekezdése kizárja. 

 

Budapest, 2014. március 12. 

 

Dr. Kovács András s.k. a tanács elnöke, Dr. Kovács Ákos s.k. előadó 

bíró, Dr. Sperka Kálmán s.k. bíró 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

 

tisztviselő 

 


