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FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 

 

[Vonalkód] [Iktatószám] 

[Vonalkód] 

Jegyzőkönyv  

Készült: 

 

 
a Fővárosi Választási Bizottság 2019. augusztus 28-án 09:30 órai kezdettel, a Budapest V. 

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

Jelen vannak: Dr. Temesi István 

Dr. Orosz Mária 

Dr. Vértesy László 

 

 FVI munkatársai 

   

N a p i r e n d  

1. A Fővárosi Választási Bizottság elnökének, elnökhelyettesének megválasztása 

2. Döntések a Fővárosi Választási Bizottság működésével kapcsolatban 

3. Tarlós István főpolgármester-jelölként való nyilvántartásba vételi kérelme 

4. S. J. János kifogása Németh Szilárd ajánlásával kapcsolatban 

5. Állampolgárok a Centrumban Egyesület kifogása Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt állításához 

szükséges ajánlóívek kapcsán 

6. Görög Ifjúsági Egyesület nyilvántartásba vételi kérelme 

7. Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács nyilvántartásba vételi kérelme 

8. V. Z. P. kifogása a Dunakeszi Post internetes sajtótermék kapcsán 

9. Demokrata Párt nyilvántartásba vételi kérelme 

 

Dr. Orosz Mária: Az ülést megnyitja, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Fővárosi Választási 

Bizottság mindhárom, a Fővárosi Közgyűlés által újonnan megválasztott és esküt tett tagja jelen van, így a 

Bizottság határozatképes. Javasolja a Fővárosi Választási Iroda napirendi javaslatának elfogadását. 

(Szavazás) 

A napirendi javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadja. 
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1. A Fővárosi Választási Bizottság elnökének és elnökhelyettesének. 

Dr. Orosz Mária: Felkéri dr. Vértesy Lászlót, hogy tegyen javaslatot a Fővárosi Választási Bizottság elnökének 

személyére. 

Dr. Vértesy László: Javasolja elnöknek megválasztani dr. Temesi Istvánt. 

Dr. Temesi István: A jelölést elfogadja. 

(Szavazás) 

3/2019.08.28/Jkv. határozatával a Fővárosi Választási Bizottság, egyhangúlag a Fővárosi Választási 

Bizottság elnökévé választja dr. Temesi Istvánt. 

Dr. Orosz Mária: Átadja az ülés vezetését dr. Temesi István elnöknek. 

Dr. Temesi István: Dr. Orosz Máriát javasolja elnökhelyettesnek megválasztani. 

Dr. Orosz Mária: A jelölést elfogadja. 

(Szavazás) 

4/2019.08.28/Jkv. határozatával a Fővárosi Választási Bizottság, egyhangúlag a Fővárosi Választási 

Bizottság elnökhelyettesévé választja dr. Orosz Máriát. 

 

2.  Döntések a Fővárosi Választási Bizottság működésével kapcsolatban. 

Dr. Temesi István: Felkéri a Bizottságot, hogy szavazzon a Ve. 213. § szerinti hatáskörének elnökre történő 

átruházásáról. 

(Szavazás) 

5/2019.08.28/Jkv. határozatával a Fővárosi Választási Bizottság,  

a kifogás áttételére vonatkozó, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 213. § szerinti hatáskörét 

a Fővárosi Választási Bizottság elnökére ruházza. 

 

Dr. Temesi István: Felkéri a Bizottságot, hogy szavazzon a Ve. 206. § szerinti hatáskörének elnökre történő 

átruházásáról. 

(Szavazás) 

6/2019.08.28/Jkv. határozatával a Fővárosi Választási Bizottság,  

a megbízólevél átadására vonatkozó, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 206. § szerinti 

hatáskörét a Fővárosi Választási Bizottság elnökére ruházza. 
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Dr. Temesi István: Felkéri a Bizottságot, hogy a Ve. 50. § (1) bekezdése alapján hatalmazza fel a Bizottság 

határozatának kijavítására, ha abban elírás történik. 

(Szavazás) 

7/2019.08.28/Jkv. határozatával a Fővárosi Választási Bizottság úgy dönt, hogy 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 50. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a Fővárosi 

Választási Bizottság elnökét, hogy a Fővárosi Választási Bizottság határozatát kijavítsa, ha a határozatban 

név-, szám- vagy más elírás van és a kijavítás nem hat ki az ügy érdemére. 

 

Dr. Temesi István: Rögzíti, hogy a Bizottság tagjai előtt van a Bizottság működési rendjére vonatkozó tervezet, 

továbbá a tagok azt az ülést megelőzően elektronikus formában is megkapták. Kéri a tagokat, hogy mondják 

el a véleményüket, valamint szavazzanak a működési rendről. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

dr. Orosz Mária 

dr. Vértesy László 

(Szavazás) 

 

8/2019.08.28/Jkv. határozatával a Fővárosi Választási Bizottság  

az alábbi működési szabályokat fogadja el. 

 

Az FVB alakuló ülése 

 

1. Az FVB alakuló ülését. a Fővárosi Választási Iroda vezetője hívja össze. Az alakuló ülést az elnök 

megválasztásáig a legidősebb tag vezeti. 

 

2. Az FVB az alakuló ülésén a választott tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét.  Az elnök 

személyére a legfiatalabb választott tag, az elnökhelyettes személyére az elnök tesz javaslatot.  

 

Az FVB elnöke 

 

3. Az elnök  

a) összehívja az FVB ülését. 

b) vezeti az FVB ülését. 

c) aláírja az FVB által hozott döntéseket és az ülés jegyzőkönyvét, az áttételről, felterjesztésről szóló 

dokumentumokat. 

d) megválaszolja a tájékoztató jellegű leveleket. 

 

Az FVB elnökére átruházott hatáskörök 
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4. Az FVB  

a) 5/2019.08.28/Jkv. határozatával a kifogás áttételére vonatkozó, a Ve. 213. § szerinti hatáskörét, 

b) 6/2019.08.28/Jkv. határozatával a megbízólevél átadására vonatkozó, a Ve. 206. § szerinti hatáskörét 

az elnökre ruházta; 

c) 7/2019.08.28/Jkv. határozatával a Ve. 50. §-a alapján felhatalmazta az elnököt, hogy az FVB 

határozatát kijavítsa, ha a határozatban név-, szám- vagy más elírás van és a kijavítás nem hat ki az 

ügy érdemére. 

 

Az FVB elnökhelyettese 

 

5. Az elnök távollétében, vagy akadályoztatása esetén őt az FVB elnökhelyettese helyettesíti 

 

Az FVB képviselete 

 

6. Az FVB jogi képviseletét a bíróság és más hatóság előtt a Fővárosi Választási Iroda (továbbiakban: FVI) 

jogi szakvizsgával rendelkező tagja az elnök megbízása alapján elláthatja. 

 

7. Az FVB a sajtó tájékoztatásával összefüggő feladatait az FVI által biztosított sajtószóvivő útján látja el. 

 

Az FVB ülése 

 

8. Az FVI az FVB-hez érkezett beadványokról az ügyre irányadó eljárási határidő figyelembevételével 

tájékoztatja az elnököt, valamint szükség esetén megküldi azokat részére. 

 

9. Az egyes ülések időpontját oly módon kell meghatározni, hogy a bizottság határozatképessége 

biztosítható legyen. Az ülés időpontját — szükség esetén az FVI közreműködésével lefolytatott 

egyeztetést követően — az FVB elnöke határozza meg, aki — az FVI útján —gondoskodik az ülés 

összehívásáról is. 

 

10. Az ülés napirendjére az FVI vezetője (távollétében helyettese) tesz javaslatot. Az FVI a Budapest Portál 

(www.budapest.hu) „Választás” rovatában az ülést megelőzően egy nappal, rendkívüli esetben egy 

órával, közzéteszi az FVB következő ülésének várható időpontját, és a tárgyalásra javasolt napirendi 

témákat. A közzétételben utalni kell arra is, miszerint a tárgyalandó napirendi témákat és a témák 

tárgyalási sorrendjét az FVB az ülésén határozza meg. 

 

11. Az FVB elé kerülő ügyekben a döntés-előkészítő feladatokat az FVI látja el. A Bizottság létszámának 

megfelelő példányban összeállítja a napirendi pontokhoz kapcsolódó — rendelkezésre álló — iratokat és 

azokat legkésőbb az ülés kezdete előtt 30 perccel a tagok rendelkezésére bocsájtja. Azon — az FVB 

tagjainak rendelkezésére bocsátott — iratok, amelyeket az FVB tagjai az ülést követően az ülés 

helyszínén hagynak, megsemmisítésre kerülnek. 

http://www.budapest.hu/


2019.08.28. 
 

5 / 11 

 

12. Az ülést az elnök nyitja meg, majd az ülés megkezdését követően megállapítja, és folyamatosan 

figyelemmel kíséri a határozatképességet. A napirend elfogadására az elnök tesz javaslatot. A napirend 

elfogadása előtt annak kiegészítésére, a tárgyalási sorrend módosítására az elnök, vagy bármely tag 

javaslatot tehet. A napirend elfogadásáról és annak módosításáról a bizottság külön döntéssel, vita nélkül 

határoz. 

 

13. A napirend elfogadását követően az egyes napirendi pontok megtárgyalása az FVI vezetőjének 

(távollétében helyettesének) szóbeli ismertetésével kezdődik. Az ügy ismertetője az FVB ülésén a 

napirend tárgyalása során mindvégig jelen marad és szükség esetén — az elnök kérésére — álláspontját 

indokolja, esetleg kiegészíti. 

 

14. Az FVB tagjai az egyes napirendi pontok tárgyalása során azokhoz 2 alkalommal szólhatnak hozzá. Az 

első hozzászólás időkerete legfeljebb 2 perc, a második hozzászólásé legfeljebb 1 perc. Az időkeret 

túllépése esetén az elnök megvonhatja a szót. Ismételt hozzászólásra az elnök kivételesen ad szót. 

 

15. Az elnök az ülés rendjének fenntartása érdekében tett intézkedés keretében jogosult az ülés rendjének 

megzavaróját rendre utasítani, az ülésről kivezettetni. 

 

16. Az ülés rendjének fenntartása érdekében — ha ez szükséges — az FVI biztonsági személyzetet biztosít, 

akik az elnök e körben adott utasításait hajtják végre. 

 

17. Az FVB ülése során az elnök szünetet rendelhet el. 

 

18. Az FVB ülései nyilvánosak. Az ülésen az annak helyt adó épület beléptetési rendjének megfelelően az 

érdeklődők jelen lehetnek, valamint az ülésen elhangzottakról feljegyzéseket, jegyzeteket — a sajtó 

képviselői felvételeket is – készíthetnek. Mindez az FVB munkáját nem zavarhatja. Az FVI tagjairól — 

hozzájárulásuk nélkül — felvételek nem készülhetnek. 

 

A tényállás megállapítása 

 

19. Az FVB — az FVI útján — a kérelmezőt, amennyiben beadványában azt kérte, az ülés tervezett 

időpontjáról rövid úton, vagy elektronikus levél útján megkísérli értesíteni, kivéve azon eseteket, amikor 

a tárgyalt ügy az ülés megkezdését megelőzően közvetlenül, vagy az ülés alatt érkezett az FVB-hez és 

került pótlólagosan napirendi felvételre.  

 

20. Az FVB ülésén megjelent és nyilatkozni kívánó személynek — a személyazonosság és a lakóhely 

igazolását követően — az elnök adhat szót legfeljebb 2 perc időtartamban.  

 

21. Az FVB az ellenérdekű fél elérhetősége után nem tudakozódik, amennyiben azonban az a 

rendelkezésére áll, az ülésről őt is megkísérli — az FVI útján — közvetlenül külön értesíteni, kivéve azon 

eseteket, amikor az ellenérdekűség az adott ügy tárgyalása során derül ki, illetve a tárgyalt ügy az ülés 
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megkezdését megelőzően közvetlenül, vagy az ülés alatt érkezett az FVB-hez és került pótlólagosan 

napirendi felvételre. 

 

Az FVB döntései 

 

22. A döntéshozatal során az elnök fogalmazza meg és teszi fel szavazásra a határozati javaslatot, majd 

megállapítja támogató és az elutasító szavazatok számát. A szavazás eredményét a határozatban 

rögzíteni kell.  

 

23. A határozatképesség szempontjából az ülés helyiségében jelenlévő tagot kell figyelembe venni. 

 

24. Az ülés napirendjére felvett pontok mindegyikének megtárgyalását követően az ülést az elnök bezárja. 

 

25. Az FVB ügydöntő határozatait meghozataluk napján írásba kell foglalni. A határozat írásba foglalásában 

az elnököt az FVI vezetője (távollétében helyettese) segíti.  

 

26. AZ FVB ügydöntő határozatait az azonosítás érdekében számozással látja el, amelynek elemei: a 

határozat sorszáma (évenként újra kezdődően), melyet a „/” jelet követően az adott év, majd zárójelben 

a meghozatal hónapja (római számmal), és napja, valamint az „FVB” rövidítés követ.  

 

27. Az FVB  

a) az elnök, az elnökhelyettes megválasztásáról szóló  

b) a helyi választási bizottság tagjának Ve. 26. § b) pont szerinti megbízásáról szóló 

c) hatáskörrel rendelkező szerv eljárását kezdeményező 

d) az FVB hatáskörét az elnökre átruházó, és a határozat kijavítására felhatalmazó,  

e) az egymással összefüggő ügyek egyesítéséről szóló  

f) az FVB-nek az elnök tájékoztatását tudomásul vevő, a Ve. 217. § (3) bekezdés szerinti 

jegyzőkönyvbe foglalt döntéseit sorszámozással látja el, amelynek elemei: a határozat sorszáma 

(évenként újra kezdődően), melyet „/” jelet követően a meghozatal dátuma „éééé.hh.nn” formátumban és 

„/Jkv.” formula követ. 

Az elnök dönthet úgy, hogy egyéb, nem érdemi határozatot is ezen pont szerinti sorszámozással lát el. 

 

28. A határozat egy másolati példányát – kérésére – ingyenesen át kell adni FVB megbízott tagjai részére. 

Ha a megbízott tag a határozat írásba foglalását az ülés helyszínén nem várja meg, az átadást legkésőbb 

az FVB soron következő ülésén kell teljesíteni. 

 

A jegyzőkönyv 

 

29. Az FVB üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök (az ülésről való távollétében az elnökhelyettes) és 

az FVI vezetője (az ülésről való távollétében helyettese) ír alá. 
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30. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a jelenlévők nevét, az FVB ülés során érkező, illetve 

távozó tagjának nevét, érkezése, illetve távozása időpontját, az elfogadott napirendet, az adott napirendi 

ponthoz hozzászólók nevét, a jegyzőkönyvi döntéseket, az ügydöntő határozatokat, a jegyzőkönyv 

aláírásának időpontját. Az FVB tagja az ülésen előzetesen kérheti, hogy valamely napirendi téma 

tárgyalása során elhangzott hozzászólása szó szerint kerüljön a jegyzőkönyvben rögzítésre. 

 

31. A jegyzőkönyvben a kisebbség képviselője által megfogalmazott kisebbségi véleményt is — indokaival 

együtt — rögzíteni kell, továbbá kérésre, a kisebbségi véleményt megfogalmazók nevét is fel kell tüntetni. 

 

32. A jegyzőkönyv egy-egy másolati példányát — kérésükre, ingyenesen — át kell adni az FVB megbízott 

tagjainak.  

 

Személyes adatok védelme   

 

33. Az FVB-hez benyújtott, vagy hozzá felterjesztett iratok az FVB munkaanyagai, azok védelméért — az 

FVI-től való átvételt követően — az FVB tagjai felelősek.  

 

34. Az ülésen a személyes adatokat tartalmazó teljes anyagot az FVB elnöke kapja meg, a tagok a személyes 

adatok kitakarásával készült másolatot kapnak.  

 

35. A munkaanyagokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni csak a személyes adatok 

védelmének teljes körű biztosítása mellett lehet. A másolat vagy a kivonat elkészítése során a személyes 

adatokat oly módon kell olvashatatlanná tenni, hogy azokat később se lehessen beazonosítani.  

 

36. Az FVB ülésén szóbeli nyilatkozatot az FVB tagjai oly módon tehetnek, hogy annak során a személyes 

adatok védelme érvényesüljön. 

 

A közérdekű adatok, információk nyilvánosságra hozatala 

 

37.  Az FVB a sorszámozott határozatait az interneten, a Budapest Portálon hozza nyilvánosságra. A 

határozatot a személyes adatok törlését követően kell a Budapest Portál „Választás” rovatában 

megjelentetni. A jelölt, jelölő szervezet neve közérdekű adat. 

 

38. Az ülésről készült jegyzőkönyvet az FVB — az FVI útján — a Budapest Portálon közzé teszi oly módon, 

hogy az abban szereplő személyes adatok később sem válhatnak visszafejthetővé. 
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3. Tarlós István főpolgármester-jelölként való nyilvántartásba vételi kérelme 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

 (Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

80/2019. (VIII. 28.) FVB számú határozatával 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Tarlós István 

főpolgármester-jelöltként történő nyilvántartásba vétele ügyében, három igen szavazattal, egyhangúlag, a 

következő döntést hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán Tarlós Istvánt, mint a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a 

Kereszténydemokrata Néppárt közös főpolgármester-jelöltjét nyilvántartásba veszi. 

 

4. S. J. kifogása Németh Szilárd ajánlásával kapcsolatban 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

dr. Orosz Mária 

dr. Vértesy László 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

81/2019. (VIII. 28.) FVB számú határozatával 

a S. J. által benyújtott kifogás tárgyában három igen szavazattal, egyhangúlag, a következő határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy Németh Szilárd 

megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontjába foglalt 

választás tisztaságának megóvása alapelvét. A jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől. A kifogást 

egyebekben elutasítja. 
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5. Állampolgárok a Centrumban Egyesület kifogása Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt 

állításához szükséges ajánlóívek kapcsán 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

dr. Orosz Mária 

dr. Vértesy László 

 (Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

82/2019. (VIII. 28.) FVB számú határozatával 

az Állampolgárok a Centrumban Egyesület (székhely: 1115 Budapest, Ballagi Mór u. 3. 3/18., nyilvántartási 

szám: 01-02-0017105) által benyújtott kifogása tárgyában három igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást elutasítja. 

 

6. Görög Ifjúsági Egyesület nyilvántartásba vételi kérelme 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

dr. Orosz Mária 

 (Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

83/2019. (VIII. 28.) FVB számú határozatával 

a Görög Ifjúsági Egyesület (székhelye: 1221 Budapest, Katona utca 2.) görög nemzetiségi szervezet, mint 

jelölő szervezet nyilvántartásba vétele ügyében, három igen szavazattal, egyhangúlag, a következő döntést 

hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a Görög Ifjúsági Egyesület elnevezésű egyesületet, mint jelölő 

szervezetet a görög nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött 

választásán nyilvántartásba veszi. 
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7. Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács nyilvántartásba vételi kérelme 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

dr. Orosz Mária 

 (Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

84/2019. (VIII. 28.) FVB számú határozatával 

a Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács (székhelye: 1098 Budapest, Viola utca 10.) görög 

nemzetiségi szervezet, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vétele ügyében, három igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő döntést hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács elnevezésű 

egyesületet, mint jelölő szervezetet a görög nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. 

napjára kitűzött választásán nyilvántartásba veszi. 

 

8. V. Z. P. kifogása a Dunakeszi Post internetes sajtótermék kapcsán 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

dr. Orosz Mária 

dr. Vértesy László 

 (Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

85/2019. (VIII.28.) FVB számú határozatával 

V.Z.P. által a Dunakeszi Post elnevezésű internetes sajtótermék 2019. augusztus 24-i száma ellen benyújtott 

kifogás tárgyában 3 igen szavazattal, 0 nem ellenében, a következő határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást elutasítja. 

 

9. Demokrata Párt nyilvántartásba vételi kérelme 
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Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

 (Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

86/2019. (VIII. 28.) FVB számú határozatával 

a Demokrata Párt (székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 92. C.), mint jelölő szervezet nyilvántartásba 

vétele ügyében, három igen szavazattal, egyhangúlag, a következő döntést hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a Demokrata Párt elnevezésű egyesületet, mint jelölő szervezetet, a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán nyilvántartásba 

veszi. 

 

Dr. Temesi István: Az ülést 10:25 órakor berekeszti. 

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 

 


