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FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 

 

 

[Vonalkód]  [Iktatószám] 

[Vonalkód] 

 

Jegyzőkönyv  

Készült: 

 

 
a Fővárosi Választási Bizottság 2019. szeptember 13-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. Lehel Zoltán 

 

 FVI munkatársai: 

N a p i r e n d  

1. dr. Thürmer Gyula főpolgármester-jelölként való nyilvántartásba vételi kérelme 

2. Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele  

3. "Eötvös József" Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság fővárosi területi nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele 

4. Ruszin Kulturális Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

5. Nemzeti Roma Összefogás fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

6. Srpski Forum Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

7. Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete és a Polonia Nova Közhasznú Kulturális 

Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

8. Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége fővárosi területi nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele 

9. Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács fővárosi területi nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele 

10. Magyar-Román Demokratikus Szövetség fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

11. Görög Ifjúsági Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

12. Jövő Alakítók Szövetsége Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

13. Kilikia Kulturális Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 
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14. Tarlós István főpolgármester-jelölt által le nem adott ajánlóív miatti bírság kiszabása 

15. Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt által le nem adott ajánlóívek miatti bírság kiszabása 

16. Puzsér Róbert főpolgármester-jelölt által le nem adott ajánlóívek miatti bírság kiszabása 

17. Dr. Thürmer Gyula főpolgármester-jelölt által le nem adott ajánlóív miatti bírság kiszabása 

18. Berki Krisztián főpolgármester-jelölt által le nem adott ajánlóívek miatti bírság kiszabása 

19. A Fiatal Romák Országos Szövetsége nemzetiségi szervezet által le nem adott ajánlóívek miatti bírság 

kiszabása 

20. A Jövő Alakítók Szövetsége Egyesület nemzetiségi szervezet által le nem adott ajánlóívek miatti bírság 

kiszabása 

21. A „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség nemzetiségi szervezet által le nem 

adott ajánlóívek miatti bírság kiszabása 

22. A MAGYARORSZÁGI NEMZETI-, ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE 

nemzetiségi szervezet által le nem adott ajánlóívek miatti bírság kiszabása 

23. A Nemzeti Roma Összefogás nemzetiségi szervezet által le nem adott ajánlóívek miatti bírság kiszabása 

24. A Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete nemzetiségi szervezet által le nem adott 

ajánlóívek miatti bírság kiszabása 

25. A Görög Ifjúsági Egyesület nemzetiségi szervezet által le nem adott ajánlóívek miatti bírság kiszabása 

26. L. P. fellebbezése az I. kerületi HVB 61/2019. (IX. 9.) határozata ellen 

27. H. T. A. fellebbezése a IX. kerületi HVB 130/2019. (IX.10.) sz. határozata ellen 

28. M. P. fellebbezése a XV. kerületi HVB 71/2019. (IX.9.) számú határozata ellen 

29. T. M. fellebbezése a XV. kerületi HVB 93/2019. (IX.9.) számú határozata ellen 

30. B. M. E. fellebbezése a XV. kerületi HVB 87/2019. (IX.9.) számú határozata ellen 

31. S. E. fellebbezése a XV. kerületi HVB 105/2019. (IX.9.) számú határozata ellen 

 

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

Bizottság öt tagja közül három jelen van, így a Bizottság határozatképes. Javasolja a Fővárosi Választási Iroda 

által előkészített napirend elfogadását. 

(Szavazás) 

A napirendi javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadja. 

1. dr. Thürmer Gyula főpolgármester-jelölként való nyilvántartásba vételi kérelme 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  
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131/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán dr. Thürmer Gyula 

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 

dr. Thürmer Gyula, mint a Magyar Munkáspárt jelölő szervezet főpolgármester-jelöltjének 

nyilvántartásba vételi kérelmét 

visszautasítja. 

 

 

2. Magyarországi Bem József Lengyel 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  

 

132/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület (1051 Budapest, Nádor u. 34.) fővárosi területi 

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

döntést hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület által a 

2019. évi fővárosi lengyel 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. 

 

 

3. "Eötvös József" Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság fővárosi területi nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 
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Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

133/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

 

az „Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság (1045 Budapest, Tél utca 64.) fővárosi területi 

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

döntést hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság az „Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság 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. 

 

 

4. Ruszin 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  

 

134/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

 

a Ruszin Kulturális Egyesület (1108 Budapest, Hang utca 4. 3./12.) fővárosi területi nemzetiségi listájának 

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

 

A Fővárosi Választási Bizottság a Ruszin Kulturális Egyesület által a 2019. évi fővárosi ruszin 

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. 
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5. Nemzeti Roma Összefogás fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

135/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

 

a Nemzeti Roma Összefogás (3078 Bátonyterenye, Mátyás király út 36.) fővárosi területi nemzetiségi 

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

A Fővárosi Választási Bizottság a Nemzeti Roma Összefogás által a 2019. évi fővárosi roma 

nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán állított fővárosi területi nemzetiségi lista 

nyilvántartásba vételét visszautasítja. 

 

 

6. Srpski Forum Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

136/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

 

a Srpski Forum Egyesület (1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.) fővárosi területi nemzetiségi listájának 

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

 

A Fővárosi Választási Bizottság a Srpski Forum Egyesület által a 2019. évi fővárosi szerb 

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. 
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7. Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete és a Polonia Nova Közhasznú 

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  

137/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete (1103 Budapest, Óhegy 11.) és a Polonia 

Nova Közhasznú Kulturális Egyesület (1061 Budapest, Jókai tér 1. fszt./2.) közös fővárosi területi nemzetiségi 

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

A Fővárosi Választási Bizottság a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete és 

a Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület által a 2019. évi fővárosi lengyel nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán állított közös fővárosi területi nemzetiségi listát 7 jelölttel 

nyilvántartásba veszi. 

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

 

 

8. Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége fővárosi területi nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

138/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

 

a Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége (3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 23.) 

fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele tárgyában, három igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő döntést hozta:  
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A Fővárosi Választási Bizottság a Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége által a 

2019. évi fővárosi ruszin 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. Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács fővárosi területi nemzetiségi listájának 

nyilvántartásba vétele 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

139/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

 

a Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács (1098 Budapest, Viola utca 10.) fővárosi területi 

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

döntést hozta:  

 

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

2019. évi fővárosi görög 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. Magyar-Román Demokratikus Szövetség fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba 

vétele 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

140/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 
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a Magyar-Román Demokratikus Szövetség (1162 Budapest, Akácfa u. 52.) fővárosi területi nemzetiségi 

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

 

A Fővárosi Választási Bizottság a Magyar-Román Demokratikus Szövetség által a 2019. évi fővárosi 

román 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. 

 

 

11. Görög Ifjúsági Egyesület fővárosi területi nemzetiségi listájának nyilvántartásba vétele 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

141/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

 

a Görög Ifjúsági Egyesület (1221 Budapest, Katona utca 2.) fővárosi területi nemzetiségi listájának 

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

 

A Fővárosi Választási Bizottság a Görög Ifjúsági Egyesület által a 2019. évi fővárosi görög 

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. 

 

 

12. Jövő Alakítók 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  

 

https://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/szures.xhtml;jsessionid=1E81C3F297364F547E3AF0C1BADD8B17


2019.09.13. 
 

9 / 22 

142/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

 

a Jövő Alakítók Szövetsége Egyesület (7400 Kaposvár, Munkácsy Mihály utca 24.) fővárosi területi 

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

döntést hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a Jövő Alakítók Szövetsége Egyesület 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. 

 

 

13. Kilikia 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  

 

143/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

a Kilikia Kulturális Egyesület (1033 Budapest, Vajda J. u. 14.) fővárosi területi nemzetiségi listájának 

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

 

A Fővárosi Választási Bizottság a Kilikia Kulturális Egyesület által a 2019. évi fővárosi örmény 

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. 

 

 

14. Tarlós István főpolgármester-jelölt által le nem adott ajánlóív miatti bírság kiszabása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 
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(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

144/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

 

a TARLÓS ISTVÁN főpolgármester-jelölt ajánlása érdekében ajánlóívet átvett - FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI 

SZÖVETSÉG (székhely: 1062 Budapest 6 LENDVAY U. 28.), KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 

(székhely: 1141 Budapest 14 BAZSARÓZSA UTCA 69.) jelölő szervezetek ügyében eljárva, a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán az ajánlóívek átadására 

vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában három igen szavazattal, 

egyhangúlag  meghozta a következő döntést: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG; 

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT jelölő szervezetek megsértették a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 301. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(3) 

bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, amelyek szerint a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet 

a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Fővárosi Választási Irodának a jelölt 

bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem tartalmazó ajánlóíveket pedig 

legkésőbb a bejelentési határidőt követő napon. 

A Fővárosi Választási Bizottság a FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG; 

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT jelölő szervezeteket 1000 Ft, azaz Egyezer forint összegű 

bírság megfizetésére kötelezi. 

 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar 

Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító 

számot: V192092484. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

15. Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt által le nem adott ajánlóívek miatti bírság kiszabása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

145/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 
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a KARÁCSONY GERGELY főpolgármester-jelölt ajánlása érdekében ajánlóívet átvett - MOMENTUM 

MOZGALOM (székhely: 1053 Budapest 5 MÚZEUM KÖRÚT 13 I/2), DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ (székhely: 

1132 Budapest 13 VICTOR HUGO UTCA 11-15.), MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT (székhely: 1073 Budapest 

7 ERZSÉBET KÖRÚT 40-42. FSZT./I-1.), PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT (székhely: 1165 

Budapest 16 HUNYADVÁR UTCA 20. FSZ./1.A), LEHET MÁS A POLITIKA (székhely: 1136 Budapest 13 

HEGEDŰS GYULA UTCA 36. FSZT. 5.) jelölő szervezetek ügyében eljárva, a helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek 2019. évi általános választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség 

megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában három igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő 

döntést: 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a MOMENTUM MOZGALOM; DEMOKRATIKUS 

KOALÍCIÓ; MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT; PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT; LEHET MÁS A 

POLITIKA jelölő szervezetek megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban:Ve.) 301. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, 

amelyek szerint a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes 

ajánlóívet köteles átadni a Fővárosi Választási Irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló 

határidőben, az ajánlást nem tartalmazó ajánlóíveket pedig legkésőbb a bejelentési határidőt követő 

napon. 

A Fővárosi Választási Bizottság a(z) MOMENTUM MOZGALOM; DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ; 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT; PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT; LEHET MÁS A POLITIKA 

jelölő szervezeteket 43000 Ft, azaz Negyvenháromezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar 

Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító 

számot: V192092484. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

 

16. Puzsér Róbert főpolgármester-jelölt által le nem adott ajánlóívek miatti bírság kiszabása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

146/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 
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a PUZSÉR RÓBERT főpolgármester-jelölt ajánlása érdekében ajánlóívet átvett - ÁLLAMPOLGÁROK A 

CENTRUMBAN EGYESÜLET (székhely: 1115 Budapest 11 BALLAGI MÓR UTCA 3. 3. EMELET 18.) jelölő 

szervezet ügyében eljárva, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság 

tárgyában három igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő döntést: 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy az ÁLLAMPOLGÁROK A CENTRUMBAN  

EGYESÜLET jelölő szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 301. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt 

rendelkezéseket, amelyek szerint a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére 

bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Fővárosi Választási Irodának a jelölt bejelentésére 

rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem tartalmazó ajánlóíveket pedig legkésőbb a 

bejelentési határidőt követő napon. 

A Fővárosi Választási Bizottság az ÁLLAMPOLGÁROK A CENTRUMBAN EGYESÜLET jelölő 

szervezetet 78000 Ft, azaz Hetvennyolcezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar 

Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító 

számot: V192092484. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

 

17. Dr. Thürmer Gyula főpolgármester-jelölt által le nem adott ajánlóív miatti bírság kiszabása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

147/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

 

a DR. THÜRMER GYULA főpolgármester-jelölt ajánlása érdekében ajánlóívet átvett - MAGYAR 

MUNKÁSPÁRT (székhely: 1046 Budapest 4 MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA 54/A) jelölő szervezet ügyében 

eljárva, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán az ajánlóívek 

átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában három igen 

szavazattal, egyhangúlag meghozta a következő döntést: 
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A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a MAGYAR MUNKÁSPÁRT jelölő szervezet 

megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 301. §-a 

alapján alkalmazandó 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, amelyek szerint a jelöltet 

állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a 

Fővárosi Választási Irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem 

tartalmazó ajánlóíveket pedig legkésőbb a bejelentési határidőt követő napon. 

A Fővárosi Választási Bizottság a MAGYAR MUNKÁSPÁRT jelölő szervezetet 1000 Ft, azaz Egyezer 

forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar 

Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító 

számot: V192092484. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

 

18. Berki Krisztián főpolgármester-jelölt által le nem adott ajánlóívek miatti bírság kiszabása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ügyet. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

148/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

 

a BERKI KRISZTIÁN független főpolgármester-jelölt (1138 Budapest 13 Danubius utca 10.sz 8e. 2a., a 

továbbiakban: Jelölt) ügyében eljárva, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 

választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság 

tárgyában három igen szavazattal, egyhangúlga, meghozta a következő döntést: 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy BERKI KRISZTIÁN jelölt megsértette a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 301. §-a alapján alkalmazandó 124. § 

(2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, amelyek szerint a független jelöltként indulni 

szándékozó választópolgár a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Fővárosi 

Választási Irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem tartalmazó 

ajánlóíveket pedig legkésőbb a bejelentési határidőt követő napon. 

A Fővárosi Választási Bizottság BERKI KRISZTIÁN jelöltet 23000 Ft, azaz Huszonháromezer forint 

összegű bírság megfizetésére kötelezi. 
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A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar 

Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító 

számot: V192092484. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

19. A Fiatal Romák Országos Szövetsége nemzetiségi szervezet által le nem adott ajánlóívek miatti 

bírság kiszabása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

149/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

 

a Fiatal Romák Országos Szövetsége (székhely: 5235 Tiszabura, Ady Endre utca 4.) jelölő szervezet ügyében 

eljárva, a roma területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán az ajánlóívek 

átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában, három igen 

szavazattal, a következő döntést hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő 

szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 308. 

§-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, amelyek szerint a 

listát állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni 

a Fővárosi Választási Irodának a lista bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem 

tartalmazó ajánlóíveket pedig legkésőbb a bejelentési határidőt követő napon. 

A Fővárosi Választási Bizottság a Fiatal Romák Országos Szövetsége jelölő szervezetet 14000 Ft, 

azaz Tizennégyezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar 

Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító 

számot: V192104115. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 
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20. A Jövő Alakítók Szövetsége Egyesület nemzetiségi szervezet által le nem adott ajánlóívek miatti 

bírság kiszabása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

150/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

 

a Jövő Alakítók Szövetsége Egyesület (székhely: 7400 Kaposvár, Munkácsy Mihály u. 24.) jelölő szervezet 

ügyében eljárva, a roma területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán az 

ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában, 

három igen szavazattal, a következő döntést hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Jövő Alakítók Szövetsége Egyesület jelölő 

szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 308. 

§-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, amelyek szerint a 

listát állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni 

a Fővárosi Választási Irodának a lista bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem 

tartalmazó ajánlóíveket pedig legkésőbb a bejelentési határidőt követő napon. 

A Fővárosi Választási Bizottság a Jövő Alakítók Szövetsége Egyesület jelölő szervezetet 5000 Ft, 

azaz Ötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar 

Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító 

számot: V192103976. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

 

21. A „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség nemzetiségi szervezet által 

le nem adott ajánlóívek miatti bírság kiszabása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 
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(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

151/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

 

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

(székhely: 1081 Budapest, Bezerédi utca 17.) jelölő szervezet ügyében eljárva, a roma területi nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi 

kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában, három igen szavazattal, a következő döntést 

hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a „Lungo Drom" Országos Cigány Érdekvédelmi 

és Polgári Szövetség jelölő szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) 308. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt 

rendelkezéseket, amelyek szerint a listát állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére 

bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Fővárosi Választási Irodának a lista bejelentésére 

rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem tartalmazó ajánlóíveket pedig legkésőbb a 

bejelentési határidőt követő napon. 

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

Szövetség jelölő szervezetet 11000 Ft, azaz Tizenegyezer forint összegű bírság megfizetésére 

kötelezi. 

 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar 

Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító 

számot: V192103836. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

 

22. A MAGYARORSZÁGI NEMZETI-, ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE 

nemzetiségi szervezet által le nem adott ajánlóívek miatti bírság kiszabása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  
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152/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

 

a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete (székhely: 1103 Budapest, Gergely 

utca 68. F. 26.) jelölő szervezet ügyében eljárva, a roma területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. 

évi általános választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt 

kiszabandó bírság tárgyában, három igen szavazattal, a következő döntést hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek 

Érdekvédelmi Egyesülete jelölő szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény (a továbbiakban: Ve.) 308. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt 

rendelkezéseket, amelyek szerint a listát állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére 

bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Fővárosi Választási Irodának a lista bejelentésére 

rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem tartalmazó ajánlóíveket pedig legkésőbb a 

bejelentési határidőt követő napon. 

A Fővárosi Választási Bizottság a Magyarországi Nemzeti-, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi 

Egyesülete jelölő szervezetet 1000 Ft, azaz Egyezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar 

Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító 

számot: V192103844. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

 

23. A Nemzeti Roma Összefogás nemzetiségi szervezet által le nem adott ajánlóívek miatti bírság 

kiszabása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  
 

153/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

 

a Nemzeti Roma Összefogás (székhely: 3078 Bátonyterenye, Mátyás király út 36.) jelölő szervezet ügyében 

eljárva, a roma területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán az ajánlóívek 

átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában, három igen 

szavazattal, a következő döntést hozta: 
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A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Nemzeti Roma Összefogás jelölő szervezet 

megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 308. §-a 

alapján alkalmazandó 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, amelyek szerint a listát 

állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a 

Fővárosi Választási Irodának a lista bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem 

tartalmazó ajánlóíveket pedig legkésőbb a bejelentési határidőt követő napon. 

A Fővárosi Választási Bizottság a Nemzeti Roma Összefogás jelölő szervezetet 35000 Ft, azaz 

Harmincötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar 

Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító 

számot: V192103943. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

 

24. A Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete nemzetiségi szervezet által le nem adott 

ajánlóívek miatti bírság kiszabása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  
 

154/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 
 

a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete (székhely: 3521 Miskolc, Koromházi utca 28.) jelölő 

szervezet ügyében eljárva, a roma területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános 

választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság 

tárgyában, három igen szavazattal, a következő döntést hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei 

Szervezete jelölő szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 308. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt 

rendelkezéseket, amelyek szerint a listát állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére 

bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Fővárosi Választási Irodának a lista bejelentésére 

rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem tartalmazó ajánlóíveket pedig legkésőbb a 

bejelentési határidőt követő napon. 
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A Fővárosi Választási Bizottság a Roma Polgárjogi Mozgalom B.-A.-Z. Megyei Szervezete jelölő 

szervezetet 2000 Ft, azaz Kettőezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar 

Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító 

számot: V192103984. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

 

25. A Görög Ifjúsági Egyesület nemzetiségi szervezet által le nem adott ajánlóívek miatti bírság 

kiszabása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

155/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 

 

a Görög Ifjúsági Egyesület (székhely: 1221 Budapest, Katona utca 2.) jelölő szervezet ügyében eljárva, a 

görög területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásán az ajánlóívek átadására 

vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában, három igen szavazattal, a 

következő döntést hozta: 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Görög Ifjúsági Egyesület jelölő szervezet 

megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 308. §-a 

alapján alkalmazandó 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, amelyek szerint a listát 

állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a 

Fővárosi Választási Irodának a lista bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem 

tartalmazó ajánlóíveket pedig legkésőbb a bejelentési határidőt követő napon. 

A Fővárosi Választási Bizottság a Görög Ifjúsági Egyesület jelölő szervezetet 1000 Ft, azaz Egyezer 

forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

 

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar 

Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító 
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számot: V192104123. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, 

amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 

 

 

26. L. P. fellebbezése az I. kerületi HVB 61/2019. (IX. 9.) határozata ellen 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 
A Fővárosi Választási Bizottság a  
 

156/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 
 
a SRPSKI FORUM Egyesület által (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3., képviseli: L. P. elnök; a 

továbbiakban: Fellebbező) Budapest I. kerületi Helyi Választási Bizottsága 61/2019. (IX.9.) számú elsőfokú 

határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában három igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

 

27. H. T. A. fellebbezése a IX. kerületi HVB 130/2019. (IX.10.) sz. határozata ellen 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  
  

157/2019. (IX. 13.) Fővárosi Választási Bizottság számú határozatával 
 
H. T. A. (a továbbiakban: Fellebbező) Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Bizottság 130/2019. (IX. 

10.) HVB számú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában három igen szavazattal, egyhangúlag, a 

következő határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
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28. M. P. fellebbezése a XV. kerületi HVB 71/2019. (IX.9.) számú határozata ellen 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  
 

158/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 
 
a M. P. által (a továbbiakban: Fellebbező) Budapest Főváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága 71/2019. 

(IX.9.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában három igen szavazattal, egyhangúlag 

a következő határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

 

29. T. M. fellebbezése a XV. kerületi HVB 93/2019. (IX.9.) számú határozata ellen 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  
 

159/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 
 
a T. M. által (a továbbiakban: Fellebbező) Budapest Főváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága 93/2019. 

(IX.9.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában három igen szavazattal, egyhangúlag 

a következő határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

 

30. B. M. E. fellebbezése a XV. kerületi HVB 87/2019. (IX.9.) számú határozata ellen 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 
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(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  
 

160/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 
 
a B. M. E. által (a továbbiakban: Fellebbező) Budapest Főváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága 

87/2019. (IX.9.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában három igen szavazattal, 

egyhangúlag a következő határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

 

31. S. E. fellebbezése a XV. kerületi HVB 105/2019. (IX.9.) számú határozata ellen 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  
 

161/2019. (IX. 13.) FVB számú határozatával 
 
a S. E. (a továbbiakban: Fellebbező) által Budapest Főváros XV. kerületi Helyi Választási Bizottsága 105/2019. 

(IX.9.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában három igen szavazattal, egyhangúlag 

a következő határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

 

Dr. Temesi István: Az ülést 10:50 órakor berekeszti. 

 

K. m. f. 

 

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 

 


