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FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 

*1000094557469* [Iktatószám] 
*1000094557469* 

Jegyzőkönyv  

Készült: 

 

 
a Fővárosi Választási Bizottság 2019. szeptember 9-én 16:00 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 

Dr. Lehel Zoltán 

Dr. Magyar György 

 

 FVI munkatársai 

N a p i r e n d  

1. Magyarországi Bolgárok Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

2. Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete fővárosi területi nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele 

3. Puzsér Róbert főpolgármester-jelölként való nyilvántartásba vételi kérelme 

4. H-G. Á. kifogása a Józsefváros című újság 27-28. számával kapcsolatban 

5. Főpolgármester-jelöltek sorrendjének sorsolása 

 

Dr. Temesi István: Az ülést megnyitja, köszönti a jelenlévőket. Külön köszönti a Bizottság két új tagját – dr. 

Lehel Zoltánt, a Fidesz-KDNP által delegált, és dr. Magyar Györgyöt, Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt 

mögött álló jelölő szervezetek által delegált tagot. Megállapítja, hogy a Fővárosi Választási Bizottság mind az 

öt tagja jelen van, így a Bizottság határozatképes. A Bizottság tagjaival történt előzetes megbeszélés alapján 

– tekintettel a sajtó érdeklődésére is – a megtárgyalandó ügyek Fővárosi Választási Iroda által rögzített listáját 

az alábbi sorrendben javasolja megtárgyalni. 

1. Puzsér Róbert főpolgármester-jelölként való nyilvántartásba vételi kérelme 

2. Főpolgármester-jelöltek sorrendjének sorsolása 

3. Magyarországi Bolgárok Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

4. Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete fővárosi területi nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele 
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5. H-G. Á. kifogása a Józsefváros című újság 27-28. számával kapcsolatban 

 

(Szavazás) 

A napirendi javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadja. 

1. Puzsér Róbert főpolgármester-jelölként való nyilvántartásba vételi kérelme. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

106/2019. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Puzsér Róbert 

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

következő döntést hozta: 

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

általános választásán Puzsér Róbertet, mint az Állampolgárok a Centrumban jelölő szervezet 

főpolgármester-jelöltjét nyilvántartásba veszi. 

 

2. Főpolgármester-jelöltek sorrendjének sorsolása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a sorsolás jogszabályi hátterét, a nyilvántartásba vett és a bejelentett 

jelölteket, valamint a sorsolás menetét. 

dr. Temesi István: Az egyes jelöltek neve mellé kisorsolja az adott jelölt szavazólapon elfoglalt sorszámát. 

A Fővárosi Választási Bizottság a sorsolás eredményeképpen a következő határozatot fogadja el: 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

107/2019. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

a 2019. évi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választásra bejelentett főpolgármester 

jelöltek sorrendjét 2019. szeptember 9-i ülésén kisorsolta, és eredményét egyhangúlag, öt igen 

szavazattal jelen határozat melléklete szerint állapítja meg. 
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3. Magyarországi Bolgárok Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele  

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

 (Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

108/2019. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

a Magyarországi Bolgárok Egyesülete (1097 Budapest, Vágóhíd utca 62.) fővárosi területi nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vétele tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, a következő döntést hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a Magyarországi Bolgárok Egyesülete által a 2019. évi fővárosi 

bolgár nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított fővárosi területi nemzetiségi listát 9 

jelölttel nyilvántartásba veszi. 

A nemzetiségi listán szereplő jelöltek nevét és sorrendjét jelen határozat melléklete tartalmazza. 

 

4. Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete fővárosi területi nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

 (Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

109/2019. (IX. 9.) FVB számú határozatával 

a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete (3521 Miskolc, Koromházi utca 28.) fővárosi területi 

nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, a következő 

döntést hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete által a 2019. 

évi fővárosi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított fővárosi területi 

nemzetiségi listát 7 jelölttel nyilvántartásba veszi. 

A nemzetiségi listán szereplő jelöltek nevét és sorrendjét jelen határozat melléklete tartalmazza. 
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5. H-G. Á. kifogása a Józsefváros című újság 27-28. számával kapcsolatban 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

dr. Magyar György 

dr. Lehel Zoltán 

dr. Orosz Mária 

dr. Vértesy László 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

110/2019. (IX.09.) FVB számú határozatával 

a H-G. Á. Kifogástevő által benyújtott kifogás tárgyában, 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő döntést 

hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást elutasítja. 

 

Dr. Temesi István: Az ülést 17:10 órakor berekeszti. 

 

 

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 

 


