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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Kerekes Edit ügyvéd (cím) által képviselt Záhony Helyi 

Választási Iroda (cím) kérelmező által a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi 

Választási Bizottság 64/2019. (X.2.) számú TVB határozata és 65/2019. (X.2.) számú TVB 

határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem 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 nincsen helye. 

 

I n d o k o l á s 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 64/2019. (X.2.) számú 

TVB határozatával elbírálta a Mester Zoltánné által a Záhony Helyi Választási Bizottság 

37/2019. (IX.27.) számú HVB határozata ellen benyújtott fellebbezést, míg a 65/2019. 

(X.2.) számú határozatával a Magyar Szocialista Párt által a Záhony Helyi Választási 

Bizottság 37/2019. (IX.27.) számú HVB határozata ellen benyújtott fellebbezést. A 

határozatok értelmében az elsőfokú választási bizottság határozatát megváltoztatta és a 

Mester Zoltánné által előterjesztett kifogásnak részben helyt adott. 

 

A másodfokú határozatokkal szemben – határidőn belül – a Záhony Helyi Választási Iroda 

bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, melyben a sérelmezett határozatok 

megváltoztatását kérte azok jogszabálysértő voltára hivatkozással. Előadta, hogy a 

kérelmet, mint ügyben érintett szervezet nyújtja be. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 231. § (1) 

bekezdés a) pontja szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi 

vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem a 221. § (1) bekezdés, illetve a 222. § (1) 

bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be. 

 

A Ve. 221. §-a a választási bizottság elsőfokú határozata elleni fellebbezés benyújtására 

jogosultakról szól. 

 

A Ve. 222. § (1) bekezdése kimondja, hogy a választási bizottság másodfokú határozata, 

továbbá a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és 

jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat 

be. 

 

A Ve. ezen szakasza szerint tehát a bírósági felülvizsgálati kérelem befogadásának feltétele 

az egyéb formai feltételek mellett az is, hogy a kérelmező az ügyben érintett legyen. 
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Az egységes bírói gyakorlat értelmében érintettnek a jelölt, a jelölőszervezet és az 

tekintendő, akivel szemben a megtámadott választási bizottsági határozat valamilyen 

jogsértést megállapított. Az érintettség tehát akkor állapítható meg, ha a hivatkozott 

jogsérelem a kérelmező saját jogaira és/vagy kötelezettségeire közvetlenül kihat. 

 

Az ítélőtábla azt állapította meg, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi 

Választási Bizottság kérelmező által megtámadott két határozata a kérelmező jogaira, 

illetve kötelezettségeire közvetlenül nem hat ki, a határozat az ügy érdemével kapcsolatos 

érintettségét nem alapozza meg. 

 

Erre figyelemmel pedig a felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 

 

Debrecen, 2019. október 9. 

 

Dr. Veszprémy Zoltán s.k. a tanács elnöke, előadó bíró, Dr. Gárdosi Judit s.k. bíró,  

Dr. Árok Krisztián s.k. bíró 

 

 

        A kiadmány hiteléül: 
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