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A Debreceni Ítélőtábla kérelmező neve (cím) kérelmezőnek – a Heves Megyei 
Területi Választási Bizottság 2014. október 15. napján meghozott 78/2014. (X.15.) 
határozata bírósági felülvizsgálata iránt benyújtott kérelme tárgyában – tárgyaláson 
kívül – 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 kérelmező 2014. október 13-án fellebbezést nyújtott be a Kápolnai Helyi Választási 
Bizottságnak a roma nemzetiségi önkormányzati választás eredményét megállapító 
határozata ellen. 
 
A Heves Megyei Területi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül 
elutasította, mert az nem tartalmazta a 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 212. §-ának 
(2) bekezdésében foglaltakat. 
  
A határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte a kérelmező október 17. napjára 
dátumozott kérelmében. A Heves Megyei Törvényszékhez személyesen benyújtott 
kérelem nem tartalmazza a kérelmező személyi azonosítóját és a törvénysértés 
megjelölését. A kérelmet a törvényszék megküldte az ítélőtáblának, az 2014. október 
27-én érkezett meg.  
 
A Ve. 224. § (1) és (2) bekezdése értelmében a felülvizsgálati kérelmet a 
megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni úgy, hogy az 
a határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen, e határidőn beül 
azonban az elbírálásra jogosult bíróságnál is elő lehet terjeszteni [Ve. 231. § (3) 
bekezdés]. Erre tekintettel a – tájékoztatás ellenére – nem az elbírálásra jogosult 
bíróságnál előterjesztett kérelem úgy tekintendő, hogy az október 27-én lett 
benyújtva, tehát elkésett.   
 
A kérelem érdemi vizsgálatát a Ve. 224. § (2) bekezdése, (3) bekezdés c) pontja, (5) 
bekezdése, 223. § (3) bekezdése egyaránt kizárja, ezért azt az ítélőtábla a 231. § (1) 
és (2) bekezdésének alkalmazásával érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 
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Az eljárás az 1990. évi XCIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján 
illetékmentes volt.  
 
D e b r e c e n, 2014. október 28. 
 
Dr. Csiki Péter s.k. a tanács elnöke, Dr. Kocsis Ottília s.k. bíró, Dr. Veszprémy Zoltán 
s.k. bíró 


