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FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 

[Vonalkód] [Iktatószám] 

[Vonalkód] 

Jegyzőkönyv  

Készült: 

 

 
a Fővárosi Választási Bizottság 2019. szeptember 10-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. Lehel Zoltán 

Dr. Magyar György 

 

 FVI munkatársai 

N a p i r e n d  

1. Berki Krisztián főpolgármester-jelölként való nyilvántartásba vételi kérelme 

2. A Momentum-DK-MSzP-Párbeszéd-LMP közös fővárosi kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele 

3. Fővárosi kompenzációs listák sorsolása 

4. Phralipe Független Cigány Szervezet Országos Szervezete - Központi Szervezet fővárosi területi 

nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

5. Budapesti Román Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

6. Szerb Szövetség - Szerbek Szövetsége Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba 

vétele 

7. Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba 

vétele 

8. Hellasz Görög-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele 

9. "RUKISÖSZ" Ruszin Kisebbségi Összefogás Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele 

10. Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba 

vétele 

11. "Lungo Drom" Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség fővárosi területi nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vétele 

12. Fővárosi görög területi listák sorsolása 

13. Fővárosi lengyel területi listák sorsolása 
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14. Fővárosi örmény területi listák sorsolása 

15. Fővárosi roma területi listák sorsolása 

16. Fővárosi román területi listák sorsolása 

17. Fővárosi ruszin területi listák sorsolása 

18. Fővárosi szerb területi listák sorsolása 

19. Fővárosi ukrán területi listák sorsolása 

20. Az MSzP fellebbezése a XIV. kerületi HVB 75/2019. (IX. 6.) határozata ellen 

 

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

Bizottság mind az 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. Berki Krisztián főpolgármester-jelölként való nyilvántartásba vételi kérelme. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

 

dr. Magyar György: Azok nagy számára tekintettel kéri legalább szúrópróbaszerűen szemrevételezni az 

ajánlóíveket. Ezt követően aggályai megfogalmazása mellett rögzíti, hogy a jogi lehetőségek és a Fővárosi 

Választási Bizottság rendelkezésére álló eszközök birtokában nincs más lehetősége, mint a jelölt 

nyilvántartásba vétele. 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

111/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Berki Krisztián 

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

következő döntést hozta: 

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

általános választásán Berki Krisztián független főpolgármester-jelöltet nyilvántartásba veszi. 

 

2. A Momentum-DK-MSzP-Párbeszéd-LMP közös fővárosi kompenzációs listájának nyilvántartásba 

vétele 
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Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

112/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 

a Momentum Mozgalom (1053 Budapest Múzeum körút 13. I/2.) a Demokratikus Koalíció (1132 Budapest, 

Victor Hugo utca 11-15.), a Magyar Szocialista Párt (1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. fszt./I-1.), a 

Párbeszéd Magyarországért Párt (1165 Budapest, Hunyadvár utca 20. fsz./1.A.) és a Lehet Más a Politika 

(1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fsz. 5.) fővárosi kompenzációs listájának nyilvántartásba vétele 

tárgyában négy igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő döntést hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a Momentum Mozgalom, a Demokratikus Koalíció, a Magyar 

Szocialista Párt, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Lehet Más a Politika által a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásra állított fővárosi kompenzációs 

listát 22 jelölttel nyilvántartásba veszi. 

A Fővárosi Választási Bizottság a közös listán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat 

melléklete szerint állapítja meg. 

 

3. Fővárosi kompenzációs listák sorsolása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a listák sorsolásának jogszabályi hátterét, s a sorsolás menetét. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István kisorsolja a listákat. 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

113/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 

a 2019. évi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választásra bejelentett fővárosi kompenzációs 

listák sorrendjét 2019. szeptember 10-i ülésén kisorsolta, és eredményét egyhangúlag, négy igen szavazattal 

a jelen határozat melléklete szerint állapítja meg. 
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4. Phralipe Független Cigány Szervezet Országos Szervezete - Központi Szervezet fővárosi területi 

nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

114/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 

a Phralipe Független Cigány Szervezet Országos Szervezete - Központi Szervezet (1071 Budapest, 

Damjanich út 16.) fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában, négy igen 

szavazattal, egyhangúlag, a következő döntést hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a Phralipe Független Cigány Szervezet Országos Szervezete - 

Központi Szervezet 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. 

 

 

5. Budapesti Román Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

115/2019. (IX.10.) FVB számú határozatával 

a Budapesti Román Egyesület (1064 Budapest, Rózsa utca 48. II./18/A.) fővárosi területi nemzetiségi 

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

 

A Fővárosi Választási Bizottság a Budapesti Román Egyesület által a 2019. évi fővárosi 

román nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított fővárosi területi 

nemzetiségi listát 13 jelölttel nyilvántartásba veszi. 

A nemzetiségi listán szereplő jelöltek nevét és sorrendjét jelen határozat  

melléklete tartalmazza. 
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6. Szerb Szövetség - Szerbek Szövetsége Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

 (Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

116/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 

a Szerb Szövetség – Szerbek Szövetsége Egyesület (1065 Budapest, Nagymező utca 49. fszt./6.) fővárosi 

területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában, négy igen szavazattal, egyhangúlag, a 

következő döntést hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a Szerb Szövetség – Szerbek Szövetsége Egyesület által a 2019. évi 

fővárosi szerb 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. 

 

 

7. Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

117/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 

az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (1015 Budapest, Donáti u.7/A.) fővárosi területi nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vétele tárgyában, négy igen szavazattal, egyhangúlag, a következő döntést hozta:  
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A Fővárosi Választási Bizottság az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület által a 2019. évi 

fővárosi örmény nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított fővárosi területi 

nemzetiségi listát 12 jelölttel nyilvántartásba veszi. 

A nemzetiségi listán szereplő jelöltek nevét és sorrendjét jelen határozat  

melléklete tartalmazza. 

 

 

8. Hellasz Görög-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

 (Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

118/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 

 

a Hellasz Görög-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület (2040 Budaörs, Esztergályos u. 8.) fővárosi területi 

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

döntést hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a Hellasz Görög-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület által a 2019. 

évi fővárosi görög nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított fővárosi területi 

nemzetiségi listát 8 jelölttel nyilvántartásba veszi. 

A nemzetiségi listán szereplő jelöltek nevét és sorrendjét jelen határozat  

melléklete tartalmazza. 

 

 

9. "RUKISÖSZ" Ruszin Kisebbségi Összefogás Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele  

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

 (Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

119/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 
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a "RUKISÖSZ" Ruszin Kisebbségi Összefogás Egyesület (3516 Miskolc, Simándi Pál utca 24.) fővárosi területi 

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

döntést hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a "RUKISÖSZ" Ruszin Kisebbségi Összefogás Egyesület által a 

2019. évi fővárosi ruszin 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. 

 

 

10. Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete fővárosi területi nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

 (Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

120/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 

 

a Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete (6721 Szeged, Osztrovszky utca 6.) fővárosi területi 

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

döntést hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete által a 2019. évi 

fővárosi ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított fővárosi területi 

nemzetiségi listát 10 jelölttel nyilvántartásba veszi. 

A nemzetiségi listán szereplő jelöltek nevét és sorrendjét jelen határozat  

melléklete tartalmazza. 

 

11. "Lungo Drom" Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség fővárosi területi nemzetiségi 

listájának nyilvántartásba vétele 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 
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 (Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

121/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 

 

a „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség (1081 Budapest, Bezerédi út 17.) 

fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában, négy igen szavazattal, egyhangúlag, 

a következő döntést hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári 

Szövetség által a 2019. évi fővárosi roma 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. 

 

 

Fővárosi nemzetiségi listák sorsolása 

 

Megyesné dr. Hermann Judit: Tájékoztatja a Bizottságot a fővárosi nemzetiségi listák sorsolásának 

jogszabályi előírásairól. Továbbá arról, hogy a bolgár, a horvát, a lengyel és a szlovák fővárosi nemzetiségi 

választáson csak egy-egy jelölőszervezet állított listát. 

dr. Temesi István: Javasolja, hogy a Bizottság rögzítse, ezen nemzetiségek esetében nem tart sorsolást. 

(Szavazás) 

9/2019.09.10/Jkv. határozatával a Fővárosi Választási Bizottság rögzíti, hogy a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 160. § (2) bekezdésének második fordulata alapján a bolgár, a horvát, a lengyel és 

a szlovák fővárosi nemzetiségi listák esetében nem tart sorsolást 

 

12. Fővárosi görög területi listák sorsolása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a listák sorsolásának jogszabályi hátterét, s a sorsolás menetét. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István kisorsolja a listákat. 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  
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122/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 

a 2019. évi görög fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati választáson bejelentett listák sorrendjét a 2019. 

szeptember 10-i ülésén kisorsolta, és eredményét egyhangúlag, négy igen szavazattal, jelen határozat 

melléklete szerint állapítja meg. 

 

13. Fővárosi lengyel területi listák sorsolása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a listákat. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István kisorsolja a listákat. 

 (Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

123/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 

a 2019. évi lengyel fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati választáson bejelentett listák sorrendjét a 

2019. szeptember 10-i ülésén kisorsolta, és eredményét egyhangúlag, négy igen szavazattal, jelen határozat 

melléklete szerint állapítja meg. 

 

14. Fővárosi örmény területi listák sorsolása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a listákat. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István kisorsolja a listákat. 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

124/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 

 

a 2019. évi örmény fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati választáson bejelentett listák sorrendjét a 

2019. szeptember 10-i ülésén kisorsolta, és eredményét egyhangúlag, négy igen szavazattal, jelen határozat 

melléklete szerint állapítja meg. 
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15. Fővárosi roma területi listák sorsolása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a listákat. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István kisorsolja a listákat. 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

125/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 

a 2019. évi roma fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati választáson bejelentett listák sorrendjét a 2019. 

szeptember 10-i ülésén kisorsolta, és eredményét egyhangúlag, négy igen szavazattal, jelen határozat 

melléklete szerint állapítja meg. 

 

16. Fővárosi román területi listák sorsolása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a listákat. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István kisorsolja a listákat. 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

126/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 

a 2019. évi román fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati választáson bejelentett listák sorrendjét a 2019. 

szeptember 10-i ülésén kisorsolta, és eredményét egyhangúlag, négy igen szavazattal, jelen határozat 

melléklete szerint állapítja meg. 

 

17. Fővárosi ruszin területi listák sorsolása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a listákat. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István kisorsolja a listákat. 

(Szavazás) 
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A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

127/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 

a 2019. évi ruszin fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati választáson bejelentett listák sorrendjét a 2019. 

szeptember 10-i ülésén kisorsolta, és eredményét egyhangúlag, négy igen szavazattal, jelen határozat 

melléklete szerint állapítja meg. 

 

18. Fővárosi szerb területi listák sorsolása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a listákat. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István kisorsolja a listákat. 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

128/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 

a 2019. évi szerb fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati választáson bejelentett listák sorrendjét a 2019. 

szeptember 10-i ülésén kisorsolta, és eredményét egyhangúlag, négy igen szavazattal, jelen határozat 

melléklete szerint állapítja meg. 

 

19. Fővárosi ukrán területi listák sorsolása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a listákat. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István kisorsolja a listákat. 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

129/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 

a 2019. évi ukrán fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati választáson bejelentett listák sorrendjét a 2019. 

szeptember 10-i ülésén kisorsolta, és eredményét egyhangúlag, négy igen szavazattal, jelen határozat 

melléklete szerint állapítja meg. 
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20. Az MSzP fellebbezése a XIV. kerületi HVB 75/2019. (IX. 6.) határozata ellen 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

dr. Lehel Zoltán 

dr. Magyar György 

 (Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

130/2019. (IX. 10.) FVB számú határozatával 

a Magyar Szocialista Párt (székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. fszt./I-1. nyilvántartási szám: 01-

02-0000564, képviseli: dr. Tóth Bertalan elnök; a továbbiakban: Fellebbező) Budapest Főváros XIV. kerületi 

Helyi Választási Bizottság 75/2019. (IX. 6.) HVB számú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 3 

igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében, a következő határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja 

 

 

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

 

K. m. f. 

 

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 

 


