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FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 

[Vonalkód][Iktatószám] 

[Vonalkód] 

Jegyzőkönyv  

Készült: 

 

 
a Fővárosi Választási Bizottság 2019. október 14-én 17 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 

Gehér József 

 

 FVI munkatársai: 

N a p i r e n d  

1. M. I. beadványa a Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács nyilvántartásba vételével 

kapcsolatban 

2. Pikó András kifogás a Józsefváros újság 33. számával kapcsolatban 

3. Az MKKP kifogása a Csepeli Hírmondó 29. és 30. számával kapcsolatban 

4. G. L. kifogás a választási plakátok megrongálása miatt 

5. Mátyás Ferenc fellebbezése a IX. kerületi HVB 189/2019. (X. 11.) határozata ellen 

6. Mátyás Ferenc fellebbezése a IX. kerületi HVB 191/2019. (X. 11.) határozata ellen 

7. A Fidesz fellebbezése a VII. kerületi HVB 178/2019. (X. 11.) határozata ellen 

8. A Momentum kifogása Magyarország Kormánya által kihelyezett tájékoztató plakátok miatt 

9. Nemzetiségi szavazatok számlálása 

 

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

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

javaslatának elfogadását. 

(Szavazás) 

A napirendi javaslatot a Bizottság egyhangúlag elfogadja. 
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1. M. I. beadványa a Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács nyilvántartásba vételével 

kapcsolatban 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

- 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

243/2019. (X. 14.) FVB számú határozatával 

a M. I. által a Magyar-Görög Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács, mint nemzetiségi választási 

jelölőszervezet bejegyzése miatt benyújtott kifogás tárgyában 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot hozta:  

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 

2. Pikó András kifogás a Józsefváros újság 33. számával kapcsolatban 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

244/2019. (X. 14.) FVB számú határozatával 

 

a Pikó András Brunó által Józsefváros című újság 33. lapszámával kapcsolatban benyújtott kifogása tárgyában 

4 igen szavazattal 2 nem szavazat ellenében következő határozatot hozta: 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást elutasítja. 

 

dr. Magyar György: Kétségtelen, hogy szerkesztői szabadság van, ennek ellenére, megítélésünk szerint az 

esélyegyenlőség sérül. Ennyi. 

 

3. Az MKKP kifogása a Csepeli Hírmondó 29. és 30. számával kapcsolatban 
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Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

dr. Orosz Mária 

dr. Magyar György 

Gehér József 

dr. Lehel Zoltán 

 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

245/2019. (X. 14.) FVB számú határozatával 

 

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt által a “Csepeli Hírmondó” elnevezésű, 2019. október 2-án és október 9-én, X. 

évfolyam 29. illetve 30. számként kiadott lapszámával kapcsolatban benyújtott kifogása tárgyában hat igen 

szavazattal. egyhangúlag a következő határozatot hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, jelöltek és jelölő szervezetek 

esélyegyenlőségének biztosítására vonatkozó alapelv sérelmét, eltiltja a jogsértőt a további 

jogsértéstől, valamint kötelezi a médiatartalom -szolgáltatót, hogy tegye közzé a Csepeli Hírmondó 

című lap következő számában jelen határozat rendelkező részét. 

 

  

4. G. L. kifogás választási plakátok megrongálása miatt 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

dr. Orosz Mária 

Gehér József 

dr. Lehel Zoltán 

dr. Vértesy László 

 (Szavazás) 

 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  
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246/2019. (X. 14.) FVB számú határozatával 

 

a G. L. által jogsértő plakátrongálás miatt benyújtott kifogás tárgyában 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat 

ellenében, a következő határozatot hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt adva megállapítja, hogy Tarlós István 

főpolgármester-jelölt választási plakátjainak átfestésével megvalósult a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és 

rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének a megsértése, azonban az ismeretlen jogsértőt nem tudja 

eltiltani a további jogsértéstől és bírság kiszabására sincs lehetősége. 

 

 

5. Mátyás Ferenc fellebbezése a IX. kerületi HVB 189/2019. (X. 11.) határozata ellen 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

- 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

247/2019. (X. 14.) FVB számú határozatával 

 

a dr. Mátyás Ferenc által Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottsága 189/2019. (X. 11.) számú 

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

határozatot hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú döntést helybenhagyja és a fellebbezést elutasítja. 

 

6. Mátyás Ferenc fellebbezése a IX. kerületi HVB 191/2019. (X. 11.) határozata ellen 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

248/2019. (X. 14.) FVB számú határozatával 
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a dr. Mátyás Ferenc Budapest Főváros IX. kerületi Helyi Választási Bizottsága 191/2019. (X. 11.) számú 

elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 

határozatot hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot részben megváltoztatja és a Cséplő Dániel 

polgármesterjelöltet népszerűsítő plakátnak a Haller utca – Soroksári út sarkán, a Baranyi Krisztina 

polgármesterjelöltet népszerűsítő plakátra történő ráhelyezése vonatkozásában megállapítja a Ve. 

144. § (7) bekezdésének a sérelmét, a fellebbezést a továbbiakban elutasítja. 

 

 

7. A Fidesz fellebbezése a VII. kerületi HVB 178/2019. (X. 11.) határozata ellen 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

dr. Orosz Mária 

dr. Magyar György 

dr. Lehel Zoltán 

Gehér József 

 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

249/2019. (X. 14.) FVB számú határozatával 

 

A FIDESZ- Magyarországi Polgári Szövetség által a Budapest VII. Kerületi Helyi Választási Bizottság 

178/2019. (X.11.) határozatával kapcsolatban benyújtott fellebbezése tárgyában hat igen szavazattal. 

egyhangúlag a következő határozatot hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság az első fokú határozatot, részben eltérő indokolással, helybenhagyja. 

 

 

8. A Momentum kifogása Magyarország Kormánya által kihelyezett tájékoztató plakátok miatt 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a beadványt. 

Hozzászólók: 

dr. Temesi István 

dr. Lehel Zoltán 
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Gehér József 

dr. Magyar György 

dr. Orosz Mária 

 

 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

250/2019. (X.14.) FVB számú határozatával 

 

a Momentum a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 208. §-a alapján a törvényes határidőn 

belül Magyarország Kormánya ellen benyújtott kifogás tárgyában 4 igen szavazattal, és 2 nem szavazattal, a 

következő határozatot hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást elutasítja. 

 

 

Gehér József: A megtekintett plakátok azt sugallják, hogy Magyarország Kormánya be kíván avatkozni Tarlós 

István mellett a választási kampányba. A számunkra, számomra ez a kivetített képekből világos. Annál is 

inkább, hogy volt már ilyen precedens, utalva itt a Kúriának a 421/2018 számú határozatára, ahol hasonló 

ügyben a Kormányt már elmarasztalta és eltiltotta a további jogsértéstől. Azt gondolom, hogy a Kormány ennek 

nem tett eleget és hasonló esetbe kerül most, úgyhogy én megint eltiltanám ettől. Sőt, még pénzbírság 

kiszabását is jogosnak tartanám.    

 

dr. Magyar György: Ezzel az indokolással egyetértek, csatlakozom. Kiegészíteném azzal, hogy az Európai 

Bizottsági vizsgálatok korábban azt állapították meg, hogy a kormánykommunikáció azonos a 

pártkommunikációval és ez tarthatatlan az európai jogállami elvek alapulvételével. Ez az egyik kiegészítés. A 

másik pedig az, hogy az elfogulatlan, esetleg bizonytalan választó szempontjából ez a vizualitás a kettő 

azonosítását jeleníti meg.  

 

9. Nemzetiségi szavazatok számlálása (bolgár, görög) 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az eljárás jogszabály által szabályozott menetét. 

A Fővárosi Választási Bizottság felügyelete mellett azon fővárosi kerületi helyi választási irodák által 

megküldött, a nemzetiségi választáson leadott szavazatokat tartalmazó szállítóborítékokat, ahol települési 

nemzetiségi választásra nem került sor, a Fővárosi Választási Iroda munkatársai felbontják, a területi 

nemzetiségi választás szavazatait nemzetiségenként megszámolják és az adatokat a 20/2019. (VII. 30.) IM 

rendelet 40. melléklete szerinti jegyzőkönyvben összesítik. Épp így megszámolják az országos nemzetiségi 

választáson a fővárosban leadott szavazatokat, s a Fővárosi Választási Bizottság az országos nemzetiségi 
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választás fővárosi területi részadatait a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 43. melléklete szerinti jegyzőkönyvben 

rögzíti. 

A Fővárosi Választási Bizottság tagjai a jegyzőkönyveket aláírásukkal látják el. 

 

Dr. Temesi István: Az ülést 19:45 órakor berekeszti. 

 

K. m. f. 

 

 

Dr. Temesi István s.k 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 

 


