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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Szesztai Zsuzsanna ügyvéd (címe) által képviselt kérelmező neve 

(címe) kérelmezőnek – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 

162/2019. (X. 25.) 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 162/20019. (X. 

25.) számú határozatát helybenhagyja.  

 

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.  

 

I n d o k o l á s 

 

G. Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a 2019. október 18. napján kelt 15/2019. 

(X. 18.) számú határozatával elutasította a 2019. október 13-i választáson polgármester- és 

képviselőjelöltként indult kérelmező kifogását. A határozat jogorvoslati záradékában 

tájékoztatták a kérelmezőt, hogy a határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül 

van helye fellebbezésnek, amelynek egyebek mellett tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának 

lakcímét is.  

 

A kérelmező 2019. október 24. napján (elkésetten) terjesztett elő fellebbezést a határozattal 

szemben, amely nem tartalmazta lakcímét.  

 

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

felülvizsgálati kérelemmel támadott 162/2019. (X. 25.) számú – 2 igen, és 0 nem szavazattal 

meghozott – határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította a fellebbezést. A határozat 

indokolása szerint a fellebbezést a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

(továbbiakban: Ve.) 224. §-ának (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem a megtámadott 

határozat meghozatalától számított 3. napon belül terjesztették elő, emellett a Ve. 224. §-a (3) 

bekezdésének b) pontjában foglaltaktól eltérően nem tartalmazta a kérelmező lakcímét sem. 

Mindezek miatt a fellebbezést el kellett utasítani a Ve. 231. §-a (1) bekezdésének b) és d) pontjai 

alapján.  

 

A kérelmező felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen kérte a TVB határozatának 

megváltoztatását annak megállapításával, hogy kifogása és fellebbezése alapos, ezért azok 

érdemi elbírálását kérte, ez alapján pedig annak megállapítását, hogy a TVB és a HVB 

határozatai jogszabálysértőek, ezért kérte a polgármester és önkormányzati képviselők 

választása eredményének megsemmisítését, a szavazás megismétlésének elrendelését. 

Másodlagosan kérte a TVB határozatának hatályon kívül helyezését, és a TVB új eljárásra 

történő kötelezését. Fenntartva a kifogásában és fellebbezésében foglaltakat a fellebbezés 

elutasításával összefüggésben előadta, hogy bár a kifogás tartalmazott elektronikus levelezési 

címet, nem abból a célból, hogy oda kérte volna a HVB határozatának kézbesítését, mivel a 

HVB eljárás során bejelentette, hogy személyesen kívánja átvenni a HVB határozatát. Idézte a 

Ve. 48. §-ának (1) és (2) bekezdéseit, amelyek értelmében haladéktalanul közölni kellett volna 

vele a határozatot, a HVB azonban e szabályokat megsértette, és határozatát egy kézbesítési 

címként meg nem jelölt e-mail címre küldte, amelyet levelezési rendszere levélszemétként 
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azonosított. Ezt követően csak 2019. október 22-én került sor a HVB határozatának személyes 

kézbesítésére, addigra azonban a fellebbezési határidő eltelt, ezért megsértették jogorvoslati 

jogát. A TVB pedig megsértette a Ve. 231. §-ának (4) bekezdését, amikor nem vizsgálta felül 

a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást és a határozat kézbesítését, továbbá 

a Ve. 14. §-ának (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem 3 tagból álló bizottságként, hanem 

csak 2 taggal járt el. Emellett hivatkozott arra is, hogy a TVB határozatának indokolása a 

bizonyítékok mérlegelése körében hiányos, de a TVB a tényállást sem tárta fel teljeskörűen.  

 

A felülvizsgálati kérelem alaptalan.  

 

A Ve. TVB által helytállóan idézett 10. §-ának (1) bekezdése szerint az e törvényben 

meghatározott határidők jogvesztők, míg a 224. §-ának (2) bekezdése szerint a fellebbezést úgy 

kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik 

napon megérkezzen a támadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A határidő jogvesztő 

jellege folytán pedig nincs jelentősége annak, hogy a támadott határozat közlésére miként került 

sor. Szükséges azonban annak hangsúlyozása, hogy a határozatok megismerésével összefüggő 

garanciális szabályként rögzíti a Ve. 49. §-ának (2) bekezdése, hogy a választási bizottság a 

határozatát – a személyes adatok kivételével – nyilvánosságra hozza.  

 

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

fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának lakcímét. Azt pedig a kérelmező sem 

tette vitássá, hogy fellebbezése e tekintetben kellékhiányos is volt.  

 

A Ve. TVB határozatában ugyancsak helytállóan idézett 231. §-a (1) bekezdésének b) és d) 

pontjai szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett, illetőleg nem 

tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.  

 

A TVB a kifejtett okok miatt megalapozottan utasította el a kérelmező fellebbezését érdemi 

vizsgálat, azaz a kifogás érdemi másodfokú elbírálása nélkül. E döntés jelen felülvizsgálatát az 

sem befolyásolja, hogy szabályszerűen állt-e össze a TVB, mivel az ítélőtábla a Ve. 231. §-a 

(5) bekezdésének a) és b) pontja alapján kizárólag a támadott határozat helybenhagyásáról vagy 

megváltoztatásáról dönthet. Az ítélőtábla ezért helybenhagyta a támadott határozatot a Ve. 231. 

§-a (5) bekezdésének a) pontja alapján.  

 

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 

 
                                                                                         
 


