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A Debreceni Ítélőtábla a dr. Helmeczy László ügyvéd (cím) által képviselt 
kérelmező ny.-i (cím) lakos kérelmezőnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Területi Választási Bizottság 2014. október 17-én hozott 82/2014. (X.17.) számú 
határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán indult 
nemperes eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta a következő 
 

v é g z é s t: 
 

Az ítélőtábla a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat 
nélkül elutasítja. 
 
Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 
 

I n d o k o l á s 
 
A Nyírbátori Helyi Választási Bizottság polgármester- és képviselő-választás 
eredményét megállapító határozata ellen dr. S. M. beadványt terjesztett elő. 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október 
17-én meghozott 82/2014. (X.17.) számú határozatában e beadványt tartalmát 
tekintve kifogásnak minősítette, a jogszabálysértések megállapítása 
vonatkozásában a kifogásnak helyt adott, egyebekben a kifogást elutasította, 
egyúttal a Nyírbátori Helyi Választási Bizottság polgármester- és képviselő-
választás eredményét megállapító határozatát helybenhagyta. A határozata 
rendelkező részében rögzítette, hogy a döntése ellen a Nemzeti Választási 
Bizottsághoz címzett, a területi választási bizottsághoz benyújtott fellebbezéssel 
lehet élni. 
 
E határozattal szemben kérelmező a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordult 
jogorvoslati kérelemmel. Ezt a kérelmet a Nemzeti Választási Bizottság 
felülvizsgálati kérelemnek minősítette, s az iratokkal együtt felterjesztette 
elbírálás végett a Debreceni Ítélőtáblához. 
 
A kérelmező felülvizsgálati kérelme érdemi elbírálásra alkalmatlan. 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 
222. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság másodfokú határozata 
ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli 
szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. 
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A Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a bírósági felülvizsgálati 
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem a 222. § (1) bekezdés 
szerinti jogosult nyújtotta be. 
 
Az egységes bírói gyakorlat értelmében – mely megjelent például a Kúria 
Kvk.I.37.439/2014/2. számú határozatában – az érintettség akkor állapítható 
meg, ha a hivatkozott jogsérelem a kérelmező saját jogaira és/vagy 
kötelezettségeire közvetlenül kihat. 
 
Miután az ítélőtábla azt állapította meg, hogy kérelmező érintettségét nem 
jelölte meg, és az általa hivatkozott jogsérelem a kérelmező jogaira és 
kötelezettségeire közvetlenül nem hat ki, érintettsége nem állapítható meg, 
ezért a bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja 
értelmében érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani. 
 
D e b r e c e n, 2014. október 22. 
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Veszprémy Zoltán s.k. előadó bíró,  
Dr. Kocsis Ottília s.k. bíró 


