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FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 

 

 

[Vonalkód] [Iktatószám] 

[Vonalkód] 

 

Jegyzőkönyv  

Készült: 

 

 
a Fővárosi Választási Bizottság 2019. szeptember 26-án 15:00 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 

Gehér József 

 

 FVI munkatársai: 

N a p i r e n d  

1. M. P. fellebbezése a XX. kerületi HVB 131/2019. (IX. 19.) számú határozatával szemben 

2. R. V. fellebbezése a XX. kerületi HVB 133/2019. (IX.23.) számú határozata ellen 

3. K. T. és N. E. kifogása az Újbuda újság kiadójával szemben 

4. Gy. Zs. kifogása a Budai Napló című kiadvánnyal kapcsolatban 

5. L. I. kifogása az Újbuda című újság szeptember 25-i számával kapcsolatban 

 

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

Bizottság négy tagja jelen van, így a Bizottság határozatképes. Javasolja a Fővárosi Választási Iroda napirendi 

javaslatának elfogadását. 

(Szavazás) 

A napirendi javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadja. 

 

1. M. P. fellebbezése a XX. kerületi HVB 131/2019. (IX. 19.) számú határozatával szemben 
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Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István,  

dr. Lehel Zoltán,  

Gehér József,  

dr. Orosz Mária 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

203/2019. (IX. 26.) FVB számú határozatával 

a M.P. (a továbbiakban: Fellebbező) által a Budapest XX. kerületi Helyi Választási Bizottság 131/2019. (IX. 

19.) számú elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában, négy igen szavazattal, egyhangúlag, 

a következő döntést hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

A fellebbezés érdemi elbírálásra nem alkalmas. 

 

 

2. R. V. fellebbezése a XX. kerületi HVB 133/2019. (IX.23.) számú határozata ellen 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István,  

Gehér József 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

204/2019. (IX. 26.) FVB számú határozatával 

 

a R. V. (a továbbiakban: Fellebbező) által a Pesterzsébeti Helyi Választási Bizottság 133/2019. (IX.23.) számú 

elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában négy igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

A fellebbezés érdemi elbírálásra nem alkalmas. 
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3. K. T. és N. E. kifogása az Újbuda újság kiadójával szemben 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

205/2019. (IX. 26.) FVB számú határozatával 

 

a K. T.,  mint Budapest Főváros XI. kerületének polgármester jelöltje és N. E. A., mint Budapest Főváros XI. 

kerületének képviselőjelöltje (a továbbiakban Kifogástevők) által a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és 

Média Kft. médiatartalomszolgáltató jogszabálysértése miatt benyújtott kifogás tárgyában 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag, a következő határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást elutasítja. 

 

 

4. Gy. Zs. kifogása a Budai Napló című kiadvánnyal kapcsolatban 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

206/2019. (IX. 26.) FVB számú határozatával 

 

a Gy. Zs. (Kifogástevő) által benyújtott kifogás tárgyában négy igen szavazattal, egyhangúlag, a következő 

határozatot hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

A kifogás érdemi elbírálásra nem alkalmas. 

 

5. L. I. kifogása az Újbuda című újság szeptember 25-i számával kapcsolatban 
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Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

Gehér József,  

dr. Lehel Zoltán,  

dr. Orosz Mária,  

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

207/2019. (IX. 26.) FVB számú határozatával 

A L. I. (Kifogástevő) által az „Újbuda” elnevezésű helyi terjesztésű sajtótermék szerkesztésének 

jogszabálysértő voltára hivatkozással a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. 

médiatartalomszolgáltatóval szemben benyújtott kifogás tárgyában három igen szavazattal, egy nem szavazat 

ellenében, a következő határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást elutasítja. 

 

Gehér József: Két dologban van különvéleményem, a többségi véleménytől eltérő véleményem. Az egyik, 

hogy mivel ez a betétlap korábban nem szerepelt az Újbuda újságban, most pedig két alkalommal is megjelent 

két különböző témában, és most éppen választási kampány van. Tehát én azt gondolom, hogy mivel minden 

attribútuma olyan, mint egy választási szórólapnak, ezért politikai választási szórólapnak tekintem. Kettő: a két 

lapszámot áttekintve megállapítható, hogy egészen elképesztő mértékben túlnyomó többségű a polgármester 

megjelenése, aki egyben polgármesterjelölt is az összes többi polgármesterjelölttel szemben. Egy közös 

körkérdésen kívül, amelyre minden jelölt válaszolt, ezen kívül az összes többi jelölt, akár maga a jelölt, akár a 

politikai szervezete egyetlen egyszer sem jelent meg, miközben Hoffman Tamás huszonöt megjelenéssel 

szerepelt. Ezért szerintem ez a kiadvány, két lapszáma alapján nem biztosítja az esélyegyenlőséget. 

 

Dr. Temesi István: Az ülést 16:01 órakor berekeszti. 

 

K. m. f. 

 
 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 

 


