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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Petkó Mihály Péter ügyvéd (címe) által képviselt kérelmező neve 

(címe) kérelmezőnek – a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 70/2019. (X. 18.) 

TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem tárgyában meghozta a következő  

 

v é g z é s t: 

 

 

Az ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

 

Ez ellen a végzés ellen nincs helye további jogorvoslatnak.  

 

 

I n d o k o l á s 

 

 

Ny. Város Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) 45/2019. (X. 13.) HVB 

határozatával a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött 

általános választásán a Hajdú-Bihar megyei Ny. településen a települési roma nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásának eredményét a határozat mellékletét képező 

jegyzőkönyvnek megfelelően állapította meg. 

 

A HVB fenti határozata ellen a kérelmező által benyújtott fellebbezést a Hajdú-Bihar Megyei 

Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: a TVB) 70/2019. (X. 18.) TVB határozatával – 

adathiányos volta miatt, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 224. §-ának (3) bekezdését, valamint a Ve. 231. §-ának d) pontját felhívva 

– érdemi vizsgálat nélkül elutasította.  

A határozat jogorvoslati tájékoztatása – egyebek mellett – rögzíti, hogy a határozat ellen a 

döntéstől számított három napon belül a TVB-nél benyújtott, de a Debreceni Ítélőtáblához 

címzett bírósági felülvizsgálati kérelemnek van helye.  

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási 

bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani úgy, hogy az 

legkésőbb 2019. október 21-én 16 óráig a TVB-hez megérkezzen. 

 

A 70/2019. (X. 18.) TVB határozat ellen a kérelmező jogi képviselője útján 2019. október 25-

én 17 óra 24 perckor a TVB-nek elküldött email-ben felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. 

 

A felülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálatra nem alkalmas.  

 

A Ve. 224. §-a (1) bekezdésének II. fordulata szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet a 

megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. 

Ugyanezen szakasz (2) bekezdésének II. fordulata kimondja, hogy a bírósági felülvizsgálati 

kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától 

számított harmadik napon megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz. 
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A Ve. 231. §-a (1) bekezdése b) pontjának II. fordulta akként rendelkezik, hogy a bírósági 

felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett. 

 

A kérelmező jogi képviselője a 2019. október 18-án meghozott, 70/2019. (X. 18.) TVB 

határozat ellen 2019. október 25-én elkésetten terjesztette elő a felülvizsgálati kérelmet, ezért 

azt az ítélőtábla érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 

 

Az ítélőtábla jelen határozatával szembeni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. §-ának 

(5) bekezdése zárja ki. 

 

Debrecen, 2019. október 30. 

 

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

s.k. bíró 

 
                                                                                                         
 


