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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 127/2019. (X.17.) számú 

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.  

 

E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

 

A Tornyosnémeti Helyi Választási Bizottság a 30/2019. (X.13.) határozattal a helyi 

önkormányzati képviselők 2019. évi október 13. napjára kitűzött általános választásán a 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tornyosnémeti településen a polgármester választásának 

eredményét a határozat mellékletét képező „Szavazóköri jegyzőkönyv polgármester 

választásáról” című jegyzőkönyv alapján állapította meg, mely szerint a választás 

eredményes volt, a megválasztott polgármester V. T.  Szavazóként 322 választópolgár 

jelent meg, az urnában lévő leadott szavazatok száma ezzel egyező, 2 érvénytelen 

lebélyegezett szavazólap mellett V. T-ra 118, a kérelmezőre 116, T. G-ra 12, Ó. Gy-ra 74 

szavazatot adtak le. 

  

A kérelmező az önkormányzati választásokon Tornyosnémeti településen 

polgármesterjelöltként indult, fellebbezést nyújtott be a 30/2019. (X.13.) határozattal 

szemben, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 221. § 

(1) bekezdése alapján kérte a Tornyosnémeti 001. számú szavazókörben rontottnak 

minősített két szavazólapnak, továbbá a láncszavazás esetének a felülvizsgálatát 

engedélyezzék.  

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság a 127/2019. (X.17.) 

határozatával a fellebbező által benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 

Megállapította, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja 

által kötelező tartalmi elemként előírt „a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját”, 

nem jelölte meg, hogy mely jogszabályhelyre hivatkozással nyújtja be a fellebbező a 

jogorvoslati kérelmet, a Ve. 241. § (2) bekezdésének mely fordulatára hivatkozik, a 

jogszabálysértés miképp valósult meg, milyen cselekmény, milyen ok-okozati összefüggés 

alapján valósít meg jogsértést, az eredmény összesítésére és az eredmény megállapítására 

vonatkozó szabályok miként sérültek, így az érdemben nem volt elbírálható. 
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A kérelmező a bírósági felülvizsgálati kérelmében hivatkozott arra, hogy a szavazatok 

közötti különbség minimális, a választáson nem volt delegáltja, aki a szavazatszámolás 

helyességét megerősíthetné, habár ilyen kis különbségnél könnyű hibázni, jogorvoslati 

kérelmét érdemi vizsgálat nélkül utasították el. Hivatkozott arra is, hogy a területi 

választási bizottság határozata elírás folytán utal H. községre. 

 

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

képviselet kötelező. A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet 

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

megsértésével nyújtják be. A jogi képviselő nélkül előterjesztett felülvizsgálati kérelem 

esetén az ítélőtáblának mérlegelési lehetősége nincs, azt kötelező érdemi vizsgálat nélkül 

elutasítania, ezért a rendelkező rész szerint határozott.  

 

Debrecen, 2019. október 22. 

 

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

Boros Ágnes s.k. bíró 
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