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FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 

 

 

[Vonalkód] [Iktatószám] 

[Vonalkód] 

 

Jegyzőkönyv  

Készült: 

 

 
a Fővárosi Választási Bizottság 2019. szeptember 18-án 12:00 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. K. A. fellebbezése a VI. kerületi HVB 103/2019. (IX. 13.) határozata ellen 

2. P. A. kifogása a Józsefváros újság 29. számával kapcsolatban 

3. Főpolgármester-választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

4. Fővárosi bolgár nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

5. Fővárosi görög nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

6. Fővárosi horvát nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

7. Fővárosi lengyel nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

8. Fővárosi német nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

9. Fővárosi örmény nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

10. Fővárosi roma nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

11. Fővárosi román nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

12. Fővárosi ruszin nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

13. Fővárosi szerb nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

14. Fővárosi szlovák nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

15. Fővárosi ukrán nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 
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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. 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. 

 

(Szavazás) 

A napirendi javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadja. 

 

1. K. A. fellebbezése a VI. kerületi HVB 103/2019. (IX. 13.) számú határozata ellen 

dr. Bartha Levente: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

dr. Orosz Mária 

dr. Vértesy László 

dr. Magyar György 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

179/2019. (IX. 18.) FVB számú határozatával 

 

a K. A. T. által (a továbbiakban: Fellebbező) Budapest VI. kerületi Helyi Választási Bizottsága 103/2019. 

(IX.13.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 5 igen szavazattal, egyhangúan a 

következő határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

A fellebbezés érdemi elbírálásra nem alkalmas. 

 

2. P. A. kifogása a Józsefváros újság 29. számával kapcsolatban 

dr. Bartha Levente: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 
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(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

180/2019. (IX. 18.) FVB számú határozatával 

 

a P. A. B. által (lakcím: a továbbiakban: Kifogástevő) által benyújtott kifogása tárgyában 4 igen és 1 nem 

szavazattal a következő határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást elutasítja. 

 

dr. Magyar György: Megértem, hogy kellékhiányos, de a Választási Bizottság gyakorlatából ismerhetők meg 

ezek az egyébként más ügyekben becsatolt iratok, amiket egybe vetett a Bizottság és kellékhiány okán is 

érdemben kell vizsgálni. Mert első rátekintésre is ez a bizonyos lapszám, az úgynevezett szeptember 11-i 29. 

lapszám tényleg hemzseg az elfogultságtól. Tehát ami a beadványban van, az tényleg megvalósul. Vagyis az 

a problematika, hogy ez eljárásjogi kérdés. Azt gondolom, ez kiküszöbölhető lehetne az érdemi eljárási 

szakaszban. 

 

dr. Bartha Levente: Tájékoztatja a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy a Nemzeti Választási Rendszer 

informatikai alkalmazásból nem lehet letölteni a szavazólapmintákat s a Nemzeti Választási Irodától származó 

információk szerint rövid időn belül nem is lesz rá lehetőség. 

dr. Temesi István: A Fővárosi Választási Bizottság tagjaival történő konzultációt követően szünetet rendel el 

azzal, hogy 17:00 órától a Fővárosi Választási Bizottság folyatja a napirendi pontok tárgyalását. 

 

Szünet 13:00 – 17:00 

 

dr. Temesi István: Megállapítja, hogy a szünetet követően a Fővárosi Választási Bizottság tagjai közül jelen 

van dr. Orosz Mária, dr. Lehel Zoltán és dr. Magyar György, így a Bizottság négy fővel továbbra is 

határozatképes. 

 

3. Főpolgármester-választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

Brutóczky László: Ismerteti az ügyet. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  
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181/2019. (IX. 18.) FVB számú határozatával 

a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzat képviselők és polgármesterek választásán a Budapest 

főpolgármesteri szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában, négy igen szavazattal, egyhangúlag, a 

következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzat képviselők és 

polgármesterek választásán a Budapest főpolgármesteri szavazólap adattartalmát jelen határozat 

melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

 

4. Fővárosi bolgár nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

Brutóczky László: Ismerteti az ügyet. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

182/2019. (IX. 18.) FVB számú határozatával 

 

a fővárosi területi bolgár nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 

a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában, négy igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő döntést hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság a fővárosi területi bolgár nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2019. október 13. napjára kitűzött választásán a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmát jelen 

határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

 

5. Fővárosi görög nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

Brutóczky László: Ismerteti az ügyet. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  
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183/2019. (IX. 18.) FVB számú határozatával 

a fővárosi területi görög nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 

a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában, négy igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő döntést hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság a fővárosi területi görög nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2019. október 13. napjára kitűzött választásán a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmát jelen 

határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

 

6. Fővárosi horvát nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

Brutóczky László: Ismerteti az ügyet. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

184/2019. (IX. 18.) FVB számú határozatával 

a fővárosi területi horvát nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 

a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában, négy igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő döntést hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság a fővárosi területi horvát nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2019. október 13. napjára kitűzött választásán a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmát jelen 

határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

 

7. Fővárosi lengyel nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

Brutóczky László: Ismerteti az ügyet. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 



2019.09.18. 
 

6 / 10 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

185/2019. (IX. 18.) FVB számú határozatával 

a fővárosi területi lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött 

választásán a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában, négy igen 

szavazattal, egyhangúlag, a következő döntést hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság a fővárosi területi lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2019. október 13. napjára kitűzött választásán a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmát jelen 

határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

 

8. Fővárosi német nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

Brutóczky László: Ismerteti az ügyet. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

186/2019. (IX. 18.) FVB számú határozatával 

a fővárosi területi német nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 

a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában, négy igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő döntést hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság a fővárosi területi német nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2019. október 13. napjára kitűzött választásán a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmát jelen 

határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

 

9. Fővárosi örmény nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

Brutóczky László: Ismerteti az ügyet. 

Hozzászólók: 
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dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

187/2019. (IX. 18.) FVB számú határozatával 

a fővárosi területi örmény nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött 

választásán a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában, négy igen 

szavazattal, egyhangúlag, a következő döntést hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság a fővárosi területi örmény nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2019. október 13. napjára kitűzött választásán a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmát jelen 

határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

 

10. Fővárosi roma nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

Brutóczky László: Ismerteti az ügyet. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

188/2019. (IX. 18.) FVB számú határozatával 

a fővárosi területi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 

a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában, négy igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő döntést hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság a fővárosi területi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. 

október 13. napjára kitűzött választásán a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmát jelen 

határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

 

11. Fővárosi román nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

Brutóczky László: Ismerteti az ügyet. 
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Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

189/2019. (IX. 18.) FVB számú határozatával 

a fővárosi területi román nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 

a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában, négy igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő döntést hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság a fővárosi területi román nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2019. október 13. napjára kitűzött választásán a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmát jelen 

határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

 

12. Fővárosi ruszin nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

Brutóczky László: Ismerteti az ügyet. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

190/2019. (IX. 18.) FVB számú határozatával 

a fővárosi területi ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 

a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában, négy igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő döntést hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság a fővárosi területi ruszin nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2019. október 13. napjára kitűzött választásán a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmát jelen 

határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

 

13. Fővárosi szerb nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 
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Brutóczky László: Ismerteti az ügyet. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

191/2019. (IX. 18.) FVB számú határozatával 

a fővárosi területi szerb nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 

a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában, négy igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő döntést hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság a fővárosi területi szerb nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. 

október 13. napjára kitűzött választásán a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmát jelen 

határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

 

14. Fővárosi szlovák nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

Brutóczky László: Ismerteti az ügyet. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

192/2019. (IX. 18.) FVB számú határozatával 

a fővárosi területi szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött 

választásán a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában, négy igen 

szavazattal, egyhangúlag, a következő döntést hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság a fővárosi területi szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2019. október 13. napjára kitűzött választásán a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmát jelen 

határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 
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15. Fővárosi ukrán nemzetiségi választása szavazólapja adattartalmának jóváhagyása 

Brutóczky László: Ismerteti az ügyet. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

193/2019. (IX. 18.) FVB számú határozatával 

a fővárosi területi ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán 

a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában, négy igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő döntést hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság a fővárosi területi ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. 

október 13. napjára kitűzött választásán a fővárosi területi listás szavazólap adattartalmát jelen 

határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

 

 

 

Dr. Temesi István: Az ülést 17:40 órakor berekeszti. 

 

K. m. f. 

 

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 

 


