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FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 

 

*1000093262081* ikt. szám: FPH073 /4 - 7 /2019 
*1000093262081* 

Jegyzőkönyv  

Készült: 

 

 
a Fővárosi Választási Bizottság 2019. május 2-án 15:00 órai kezdettel, a Budapest V. kerület, 

Városház u. 9-11. szám alatti, 301. szobacsoport tárgyalójában megtartott üléséről. 

Jelen vannak: Dr. Temesi István 

Dr. Vértesy László 

Borbély Ádám 

Dr. Huszics Fanni 

Dr. Fercs János 

 

 FVI munkatársai: 

 Megyesné dr. Hermann Judit 

FVI munkatársai 

 

N a p i r e n d  

1. dr. Sz. B. kifogása a VIII. kerületi óvodai aláírásgyűjtés miatt. 

Dr. Temesi István: Az ülést megnyitja, köszönti a jelenlévőket. Külön köszönti a dr. Fercs Jánost, a bizottság 

új delegált tagját. Megállapítja, hogy a Fővárosi Választási Bizottság öt tagja jelen van, így a Bizottság 

határozatképes. Javasolja a Fővárosi Választási Iroda napirendi javaslatának elfogadását. 

(Szavazás) 

A napirendi javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadja. 

1.  dr.Sz. B. kifogása a VIII. kerületi óvodai aláírásgyűjtés miatt. 

dr. Bartha Levente: Ismerteti az ügyet. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

dr. Vértesy László 

dr. Fercs János 

Borbély Ádám 
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(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

14/2019. (V. 2.) FVB számú határozatával 

dr. Sz. B. által benyújtott kifogása tárgyában három igen szavazattal, kettő nem szavazat ellenében, a 

következő határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

Dr. Temesi István: Az ülés ideje alatt új kifogás érkezett. Javasolja fölvenni a napirendre és elbírálni. 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság egyhangúlag úgy dönt, hogy felveszi a beérkezett kifogást a napirendre. 

2. Az MSzP kifogása a "Józsefváros" című önkormányzati lap 14. és 15. lapszáma miatt. 

dr. Bartha Levente: Ismerteti az ügyet. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

dr. Vértesy László 

dr. Fercs János 

Borbély Ádám 

(Szavazás) 

Fővárosi Választási Bizottság a  

15/2019. (V. 2.) FVB számú határozatával 

a Magyar Szocialista Párt  által benyújtott kifogása tárgyában öt igen szavazattal, egyhangúlag, a következő 

határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy a Budapest, VIII. 

kerületi önkormányzat ingyenes „Józsefváros” című lapja megsértette a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, a jelöltek és jelölő szervezetek közötti 

esélyegyenlőségre vonatkozó alapelvet. 

Kötelezi továbbá a jogsértőt, hogy jelen határozat rendelkező részét a következő lapszámban 

jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé. 

A kifogást egyebekben elutasítja. 

Dr. Temesi István: Az ülést 16:32 órakor berekeszti. 

 

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 

 


