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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Auner Tamás ügyvéd (cím) által képviselt kérelmező neve 

(cím) kérelmezőnek – a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 71/2019. 

(X.18.) számú határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme folytán 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 nincs helye.  

 

 

I n d o k o l á s 

 

 

A Püspökladányi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a 131/2019. (X.14.) 

számú határozatával a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választásán 

Püspökladány településen a roma nemzetiségi képviselő választás eredményét a 

határozat mellékletét képező, a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásának eredményéről szóló jegyzőkönyvnek megfelelően megállapította.  

 

A kérelmező – aki roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt volt Püspökladány 

településen – „kifogás” elnevezés alatt fellebbezést terjesztett elő a határozattal szemben, 

amelyben a szavazás során tapasztalt visszásságokat sérelmezte, a személyi azonosítóját 

és azokat a jogszabályokat azonban, amelyek álláspontja szerint sérelmet szenvedtek, 

nem tüntette fel. Erre tekintettel a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság (a 

továbbiakban: a TVB) a 71/2019. (X.18.) számú határozatával a fellebbezést érdemi 

vizsgálat nélkül elutasította. A határozatának indokolásában a döntését a Választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224. §-ának (3) 

bekezdésére, továbbá a Ve. 231. §-ának d) pontjára alapította.  

 

E határozat ellen a kérelmező jogi képviselő útján, törvényes határidőn belül 

felülvizsgálati kérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy pótolja a határozatban 

felhívott hiányosságokat: ennek keretében bejelentette a személyi azonosítóját, és 

feltüntette azokat a jogszabályokat, amelyek álláspontja szerint sérelmet szenvedtek.  

 

A felülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálatra nem alkalmas.  

 

A TVB nem mérlegelési jogkörben hozta meg a felülvizsgálni kért határozatát, így azzal 

szemben kizárólag jogszabálysértésre hivatkozással lehetett volna felülvizsgálati 

kérelmet benyújtani (Ve. 223. §-a (3) bekezdésének a) pontja). Azt azonban, hogy a 

TVB határozata mely jogszabályt sérti, a felülvizsgálati kérelem nem tartalmazza. Épp 

ellenkezőleg: abban a kérelmező maga is arra hivatkozott, hogy így kívánja pótolni a 
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fellebbezésének TVB által felsorolt hiányosságait, azaz e határozat jogszerűségét 

valójában nem is vitatta. Így – jogszabálysértésre történt hivatkozás hiányában – a 

felülvizsgálati kérelem hiányos volt, amelyet érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani 

(Ve. 231. §-a (1) bekezdésének d) pontja, 224. §-a (3) bekezdésének a) pontja).   

 

Debrecen, 2019. október 24. 

 

Dr. Bakó Pál s.k. a tanács elnöke, Dr. Molnár Tibor Tamás s.k. előadó bíró, Dr. Árok 

Krisztián s.k. bíró 

 

 

 

       A kiadmány hiteléül: 
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