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V é g z é s : 
 
 
 
A Debreceni Ítélőtábla a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási 
Bizottság 76/2014. (X.16.) határozata kapcsán felterjesztett iratokat érdemi 
vizsgálat nélkül visszaküldi. 
 
E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 
 

I n d o k o l á s 
 
A területi választási bizottság … ’lakcím’ szám alatti lakos október 19. napján „e-
mail üzenetben benyújtott felülvizsgálati kérelmét az ügy összes iratával” együtt a 
Debreceni Ítélőtáblának megküldte. 
 
Az iratok között fellelhető a területi választási bizottság idézett határozata, …-nek 
eredeti módon aláírt, a területi választási bizottsághoz címzett 2014. október 18-
ára dátumozott beadványa, amelyben fellebbezését kiegészítette és új tényeket 
közölt, valamint mellékelte a Nyírbátori Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának 
határozatát. Az iratok közt szerepel továbbá a területi választási bizottság október 
16-i ülésének jegyzőkönyve, a nyírbogáti jegyző e-mailje a területi választási 
bizottsághoz, a helyi választási bizottság áttételről rendelkező határozata, … 
kifogása, amelyet a helyi választási bizottsághoz nyújtott be, fénykép és szórólap 
bizonyítékok, a Nyírbogát Nagyközség Helyi Választási Bizottságának 49/2014. 
(X.12.) számú határozata a polgármester-választás eredményének 
megállapításáról, az 50/2014. (X.12.) számú határozata a települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselő-választás eredményének megállapításáról, jegyzőkönyv a 
nemzetiségi szavazás adatairól, szavazóköri jegyzőkönyv a települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásáról, az 52/2014. (X.13.) számú határozat az 
egyéni listás települési önkormányzati képviselő-választás eredményének 
megállapításáról, a helyi választási bizottság tagjainak eredménylistája, a 
polgármester-választás eredménylistája. 
 
A 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 223. §-a (1) bekezdése a bíróság 
felülvizsgálatának lehetőségét a kérelem benyújtásához köti. A 229. § (1) 
bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet a másodfokú határozatot hozó 
választási bizottság székhelye szerint illetékes ítélőtábla bírálja el. A 231. § (4) 
bekezdése alapján a bíróság a felülvizsgálati kérelem alapján hozhat határozatot. 
A 227. § (1) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási iroda 
az ügy összes irataival legkésőbb a beérkezését követő napon 9.00 óráig 
felterjeszti az annak elbírálására jogosult bírósághoz. 
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A fenti szabályozásból megállapítható, hogy a bírósági felülvizsgálat feltétele az, 
hogy arra jogosult személy a bírósági felülvizsgálatot kezdeményezze. A területi 
választási bizottság által megküldött iratok között azonban …-nek olyan 
beadványa, amely akár tartalma alapján a bíróság döntését kérné a területi 
választási bizottság határozatával szemben, nem lelhető fel. Amennyiben a területi 
választási bizottság a hozzá 2014. október 18-án eljuttatott fellebbezés 
kiegészítést tekinti ilyennek, az egyértelműen nem minősül bírósági felülvizsgálati 
kérelemnek, minthogy címzése és tartalma alapján is a területi választási bizottság 
döntésére irányuló kérelmet tartalmaz. 
 
Felülvizsgálati kérelem hiányában tehát az ítélőtábla az iratokat a területi 
választási bizottságnak visszaküldi. 
 
D e b r e c e n, 2014. október 21. 
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Kocsis Ottília s.k. bíró, Dr. Veszprémy 
Zoltán s.k. bíró 
 
        A kiadmány hiteléül: 
 

- kiadó - 


