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A Debreceni Ítélőtábla a személyesen eljáró kérelmező neve (cím) kérelmező által a 

Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 51/2019. (X.4.) számú TVB határozata 

ellen benyújtott 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 kérelmező 2019. szeptember 27-én „választás rendjének megsértése miatti közérdekű 

bejelentés” tárgyú beadványt nyújtott be a Püspökladányi Helyi Választási Bizottsághoz (a 

továbbiakban: HVB). 

 

A beadványt a HVB kifogásként értékelve 2019. szeptember 30-i ülésén elbírálta, és a 

118/2019. (IX.30.) HVB határozatával a kifogást a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 215. § c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül 

elutasította, mert az nem tartalmazta a Ve. 212. § (2) bekezdésében előírt kötelező tartalmi 

kellékek közül a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, lakcímét, valamint a 

jogszabálysértés megjelölését. 

 

A HVB határozatával szemben a kérelmező fellebbezést terjesztett elő. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 51/2019. 

(X.4.) TVB határozatával a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A határozata 

indokolásában a Ve. 221. § (1) bekezdésének felhívásával rámutatott, hogy a választási 

bizottság elsőfokú határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi 

személyiség nélküli szervezet nyújthat be fellebbezést. Megítélése szerint a kérelmező a 

fellebbezésében nem igazolta érintettségét, amely az egységes bírói gyakorlat értelmében 

akkor állapítható meg, ha a kérelmező jogaira és kötelezettségeire az állított jogsérelem 

közvetlenül kihat.  

 

A TVB határozatával szemben a kérelmező személyesen felülvizsgálati kérelmet terjesztett 

elő, amelyben a választási bizottságok határozatainak megsemmisítését kérte. 

 

A Ve. 224. § (5) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi 

képviselet kötelező. 
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A Ve. 231. § (2) bekezdése kimondja, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi 

vizsgálat nélkül el kell utasítani továbbá, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés 

megsértésével nyújtják be. 

 

Tekintettel arra, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelmet a kérelmező személyesen, ügyvédi 

képviselet nélkül nyújtotta be, az ítélőtábla azt érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 

 

Debrecen, 2019. október 11. 

 

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

Péter s.k. bíró 

 

 

        A kiadmány hiteléül: 
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