
 
Fővárosi Választási 

Bizottság 

 
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:   a Fővárosi Választási Bizottság 2014. augusztus 6-án, 8.00 órai kezdettel, a 

Budapest V. kerület, Városház utca 9-11. szám alatti, 301. szobacsoport 

tárgyalójában megtartott üléséről  
 

 

Jelen vannak:   

  

 Dr. Temesi István elnök 

 Dr. Orosz Mária  

 

FVI: 

 

Megyesné dr. Hermann Judit 

FVI munkatársai 

 

 

N a p i r e n d 

1. Dr. Tóth Zoltán lemondása a fővárosi választási bizottsági megbízatásáról. 

2. Dr. Tóth Ildikó lemondása a fővárosi választási bizottsági póttagi megbízatásáról  

3. Elnökhelyettes választása 

 

Dr. Temesi István: Az ülést megnyitja, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Fővárosi 

Választási Bizottság kettő tagja jelen van, ezzel a Bizottság határozatképes. Javasolja a 

Fővárosi Választási Iroda napirendi javaslatának elfogadását. 

 

(Szavazás) 

 

A napirendi javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadja. 

 

 

1. Napirend 

Dr. Tóth Zoltán lemondása a fővárosi választási bizottsági megbízatásáról. 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

 

 

Hozzászólók: – 

 

 

 

(Szavazás) 
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A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

1/2014. (VIII. 6.) FVB  számú  határozatával 
 

kettő igen szavazattal, dr. Tóth Zoltán lemondása ügyében, egyhangúlag a következő döntést 

hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy dr. Tóth Zoltán Fővárosi Választási 

Bizottságban való megbízatása megszűnt. 

 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, a meghozataltól számított három napon 

belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az 

ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti 

Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 

(1052 Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) 

úgy, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 9. (szombat) 16.00 óráig megérkezzen. A 

fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a 

lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

I n d o k o l á s 

 

Dr. Tóth Zoltán, a Fővárosi Választási Bizottság elnökhelyettese 2014. július 28-án lemondott 

megbízatásáról. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 34. § (1) 

bekezdés c) pontja szerint a választási bizottság tagjának megbízatása lemondással 

megszűnik. 

 

Ugyanezen § (2) bekezdése szerint a választási bizottsági tag megbízatásának az (1) bekezdés 

szerinti megszűnését a választási bizottság határozattal állapítja meg. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy dr. Tóth Zoltán megbízatása a lemondás 

folytán megszűnt. 

 

A határozat a Ve. idézett rendelkezésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224 §-ának (1) - (4) bekezdésén, 225. §-án alapul. 

 

 

2. Napirend 

 Dr. Tóth Ildikó lemondása a fővárosi választási bizottsági póttagi megbízatásáról  

 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti dr. Tóth Ildikó lemondásának ügyét. 
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Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

2/2014. (VIII. 6.) FVB  számú  határozatával 
 

kettő igen szavazattal, dr. Tóth Ildikó lemondása ügyében, egyhangúlag a következő döntést 

hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy dr. Tóth Ildikó Fővárosi Választási 

Bizottságban való megbízatása megszűnt. 

 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, a meghozataltól számított három napon 

belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az 

ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti 

Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 

(1052 Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) 

úgy, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 9. (szombat) 16.00 óráig megérkezzen. A 

fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és — ha a 

lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét, személyi azonosítóját, illetve ha a 

külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik 

személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy 

jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, 

valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési 

megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új 

tények és bizonyítékok is felhozhatók.  

 

I n d o k o l á s 

 

Dr. Tóth Ildikó, a Fővárosi Választási Bizottság póttagja 2014. augusztus 1-jei hatállyal 

lemondott. 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 34. § (1) 

bekezdés c) pontja szerint a választási bizottság tagjának megbízatása lemondással 

megszűnik. 

 

Ugyanezen § (2) bekezdése szerint a választási bizottsági tag megbízatásának az (1) bekezdés 

szerinti megszűnését a választási bizottság határozattal állapítja meg. 

 

A határozat a Ve. idézett rendelkezésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 

221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224 §-ának (1) - (4) bekezdésén, 225. §-án alapul. 

 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a Fővárosi Választási Bizottság megüresedett tagsága 

betöltésének módját. 

 

Hozzászólók: – 

 

(Szavazás) 
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A Fővárosi Választási Bizottság 

1/2014.08.06/Jkv. határozatával 

 

felkéri a Fővárosi Választási Iroda vezetőjét, hogy – további póttag hiányában – a Ve. 35. § 

(3) bekezdése alapján indítványozza a Nemzeti Választási Bizottság döntését a Fővárosi 

Választási Bizottság megüresedett tagságának betöltése, az FVB új tagjának megbízása 

érdekében. 

 

 

3. Napirend 

A Fővárosi Választási Bizottság elnökhelyettesének megválasztása. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság  

2/2014.08.06/Jkv. határozatával 

 

Dr. Orosz Máriát a Fővárosi Választási Bizottság elnökhelyettesévé megválasztja. 

 

 

Dr. Temesi István: Az ülést 08.30 órakor berekeszti. 

 

 

  Dr. Temesi István s.k. 


