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A Debreceni Ítélőtábla a Csugányné dr. Lakatos Csilla ügyvéd (cím) által képviselt 

kérelmező neve (cím) kérelmezőnek – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi 

Választási Bizottság 138/2019. (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 Rakacai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a 48/2019. (X.13.) számú 

határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. 

napjára kitűzött általános választásán Rakaca településen a polgármester választás 

eredményét a határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített 

„Szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester választásáról” című jegyzőkönyv szerint 

állapította meg.  

 

A kérelmező – aki polgármesterjelölt volt Rakaca településen – fellebbezést terjesztett 

elő a határozattal szemben, amelyben a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. §-a (1) bekezdésének a), c), d) e) és f) pontjainak 

megsértése miatt kérte a HVB határozatának megváltoztatását, a mozgóurna 

felhasználásával szabálytalanul szavazó G. L. szavazatának megsemmisítését, és – az 

így kialakult szavazategyenlőség miatt – a polgármester választás megismétlését.  

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: a TVB) 

a 138/2019. (X.18.) számú határozatával a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül 

elutasította. A határozatát azzal indokolta, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a kérelem 

Ve. 223. §-ának (3) bekezdése szerinti alapját, hiszen a kérelmező egyrészt nem 

hivatkozott a Ve. 241. §-a (2) bekezdésének a) pontjára, másrészt nem fejtette ki, hogy a 

Ve. 2. §-ának (1) bekezdésében foglalt alapelvek sérelme miképpen valósult meg. Erre 

tekintettel a hiányos fellebbezést a Ve. 231. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján 

érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani.  

 

A kérelmező a jogi képviselő útján, törvényes határidőn belül benyújtott felülvizsgálati 

kérelmében azt kérte, hogy az ítélőtábla változtassa meg a TVB határozatát, semmisítse 

meg a mozgóurna felhasználásával szabálytalanul szavazó G. L. szavazatát, és – az így 

kialakult szavazategyenlőség miatt – rendelje el a polgármester választás megismétlését.  

 

A felülvizsgálati kérelem azonban érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas, hiszen az – a 

Ve. 224. §-a (3) bekezdésének c) pontjában foglalt jogszabályi rendelkezés ellenére – 
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nem tartalmazta a kérelmező személyi azonosítóját. Ezért a felülvizsgálati kérelem 

hiányos volt, amelyet a Ve. 231. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján érdemi vizsgálat 

nélkül el kellett utasítani.   

 

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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