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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Nyulászi Márk ügyvéd (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) 

kérelmezőnek – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 154/2019. (X.20.) 

számú határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme folytán meghozta a következő  

 

v é g z é s t: 

 

Az ítélőtábla a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 154/2019. (X.20.) 

számú határozatát helybenhagyja.  

 

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.  

 

I n d o k o l á s 

 

A Ny. Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a 21/2019. (X.15.) számú határozatával 

elrendelte Ny-n a 2019. évi választás megismétlését a polgármesterek és a helyi önkormányzati 

képviselők tekintetében.  

 

A kérelmező fellebbezést terjesztett elő a határozattal szemben, amely nem tartalmazta lakcímét.  

 

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

felülvizsgálati kérelemmel támadott 154/2019. (X.20.) számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül 

elutasította a fellebbezést. A határozat indokolása szerint a fellebbezés a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224. §-a (3) bekezdésének b) pontjában 

foglaltaktól eltérően nem tartalmazta a kérelmező lakcímét, ezért a fellebbezést el kellett utasítani a 

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

 

A kérelmező felülvizsgálati kérelmében kérte a HVB határozatának megváltoztatását, és a 

polgármester-, valamint az önkormányzati képviselői választás eredményének megállapítását. 

Fenntartva a fellebbezésében foglaltakat is, annak elutasítása kapcsán megjegyezte, hogy a HVB 

vette nyilvántartásba polgármester-jelöltként, amely előtt ismert lakóhelye, de azt a TVB is ismeri, 

mivel hozzáfér a jelöltek lakcíméhez. 

 

A felülvizsgálati kérelem alaptalan. 

 

A Ve. TVB által helytállóan idézett 224. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerint a fellebbezésnek 

(illetve a bírósági felülvizsgálati kérelemnek) tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának nevét, 

lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét. 

 

A Ve. TVB által ugyancsak helytállóan idézett és alkalmazott 231. §-a (1) bekezdésének d) pontja 

szerint pedig a fellebbezést (és a bírósági felülvizsgálati kérelmet) érdemi vizsgálat nélkül el kell 

utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. 

 

A felülvizsgálati kérelem érvelésétől eltérően e szabályok mérlegelést, illetőleg kivételt nem tűrve 

írják elő a kellékhiányos fellebbezés (és felülvizsgálati kérelem) elutasítását, ezért az ítélőtábla 
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helybenhagyta a támadott határozatot a Ve. 231. §-ának (5) bekezdése alapján. 

 

Debrecen, 2019. október 25. 

 

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

bíró 
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