
Debreceni Ítélőtábla 

Pk.II.20.552/2019/2. szám 

 

 

 

 

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 163/2019. (XI.15.) 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.  

 

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincsen helye. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

 

Nyésta Helyi Választási Bizottsága 23/2019. (XI.10.) számú határozatával a határozat 

mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapította meg a 2019. november 10-i megismételt 

önkormányzati képviselőválasztás eredményét. 

 

Nyésta Helyi Választási Bizottsága a 24/2019. (XI.10.) számú határozatával a határozat 

mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapította meg a 2019. november 10-i megismételt 

polgármesterválasztás eredményét. 

 

Kérelmező mindkét határozattal szemben fellebbezést terjesztett elő, s abban kérte a 

határozatok megsemmisítését és új választás kiírását.  

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 163/2019. (XI.15.) számú 

határozatával a Nyéstai Helyi Választási Bizottság két határozatával szemben benyújtott 

fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A határozata indokolásában hangsúlyozta, 

hogy a fellebbező semmilyen módon nem igazolta az ügyben való érintettségét. 

 

A határozattal szemben a kérelmező személyesen bírósági felülvizsgálati kérelmet 

terjesztett elő, amelyben kérte annak megváltoztatását arra hivatkozással, hogy a 

jegyzőkönyv nem pontos adatokat tartalmaz.  

 

A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224. § (5) 

bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. 

 

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

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

megsértésével nyújtják be. 
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Tekintettel arra, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelmet a kérelmező személyesen, ügyvédi 

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

 

Debrecen, 2019. november 21. 

 

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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