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FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 

[Vonalkód][Iktatószám] 

[Vonalkód] 

Jegyzőkönyv  

Készült: 

 

 
a Fővárosi Választási Bizottság 2019. október 15-én 11:37 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 

Gehér József 

 

 FVI munkatársai: 

N a p i r e n d  

1. Fővárosi bolgár nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

2. Fővárosi görög nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

3. Fővárosi horvát nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

4. Fővárosi lengyel nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

5. Fővárosi német nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

6. Fővárosi örmény nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

7. Fővárosi roma nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

8. Fővárosi román nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

9. Fővárosi ruszin nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

10. Fővárosi szerb nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

11. Fővárosi szlovák nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

12. Fővárosi ukrán nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

13. Országos nemzetiségi választás fővárosi részeredményéről készült jegyzőkönyvek kiállítása 

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. 
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Dr. Magyar György 11:41 perckor megérkezik, ezzel a bizottság jelenlévő tagjainak száma öt fő. 

Megyesné dr. Hermann Judit: Emlékezteti a Fővárosi Választási Bizottságot, hogy az előző ülésen került sor 

azon fővárosi kerületekben a fővárosi és az országos nemzetiségi választáson leadott szavazatok 

megszámlására, amely kerületekben az adott nemzetiségi tekintetében nem került kiírásra települési 

nemzetiségi választás. Rögzíti, hogy a Ve. 329. § (2) bekezdése értelmében a Fővárosi Választási Bizottság 

a fővárosi listás szavazólapok megszámlálásáról a helyi választási bizottságok által kiállított jegyzőkönyvek 

és a Bizottság által végzett szavazatszámlálás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján állapítja meg a 

fővárosi nemzetiségi önkormányzati választás eredményét. Továbbá, hogy az országos listás szavazólapok 

megszámlálásáról a helyi választási bizottságok által kiállított jegyzőkönyvek és Fővárosi Választási Bizottság 

által végzett szavazatszámlálás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján állapítja meg az országos 

nemzetiségi önkormányzati választás fővárosi részeredményét. 

Ennek érdekében a Fővárosi Választási Iroda munkatársai a helyi választási irodák által kiállított, a területi és 

az országos nemzetiségi önkormányzati választás települési részeredményéről szóló jegyzőkönyveit formai 

és számszaki szempontból ellenőrizték, továbbá a jegyzőkönyvek berögzített adatait is újból ellenőrizték a 

számítógépes rendszerben. Az így megvizsgált és ellenőrzött adatokat a választási számítógépes rendszer 

összesítette, ennek eredményét az Iroda bemutatja. A területi és országos nemzetiségi választás szavazóköri 

jegyzőkönyvei 1. számú példányait a Bizottság általi ellenőrzésre az Iroda előkészítette, továbbá készen áll a 

számítógépes rendszerben történő ellenőrzés segítésére is. 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Iroda javasolja, hogy a Fővárosi Választási Bizottság a 2019. évi 

fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati választás 2019. október 13-án megtartott szavazásának 

eredményét, valamint az országos nemzetiségi önkormányzati választás részeredményét a bemutatott 

adatoknak, valamint az általa elvégzett szavazatszámlálás adatainak megfelelően állapítsa meg. 

 

1. Fővárosi bolgár nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a bolgár nemzetiség választási eredményeit. 

Hozzászólók: 

(Szavazás) 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

251/2019. (X. 15.) FVB számú határozatával 

 

a bolgár fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-án megtartott választásának 

eredménye tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, meghozta a következő döntést: 

 

1. A Fővárosi Választási Bizottság a bolgár fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2019. október 13-án megtartott választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező 

külön jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg. 
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2. A Fővárosi Választási Bizottság elrendeli ezen határozatának, valamint a mellékelt külön 

jegyzőkönyvnek a Budapest Portál internetes honlapon (www.budapest.hu), valamint a 

Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálati Irodáján való közzétételét.   

 

2. Fővárosi görög nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a görög nemzetiség választási eredményeit. 

Hozzászólók: 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

252/2019. (X. 15.) FVB számú határozatával 

 

a görög fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-án megtartott választásának 

eredménye tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, meghozta a következő döntést: 

 

1. A Fővárosi Választási Bizottság a görög fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2019. október 13-án megtartott választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező 

külön jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg. 

 

2. A Fővárosi Választási Bizottság elrendeli ezen határozatának, valamint a mellékelt külön 

jegyzőkönyvnek a Budapest Portál internetes honlapon (www.budapest.hu), valamint a 

Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálati Irodáján való közzétételét.   

 

3. Fővárosi horvát nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a horvát nemzetiség választási eredményeit. 

Hozzászólók: 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

253/2019. (X. 15.) FVB számú határozatával 

 

a horvát fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-án megtartott választásának 

eredménye tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, meghozta a következő döntést: 
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1. A Fővárosi Választási Bizottság a horvát fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2019. október 13-án megtartott választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező 

külön jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg. 

 

2. A Fővárosi Választási Bizottság elrendeli ezen határozatának, valamint a mellékelt külön 

jegyzőkönyvnek a Budapest Portál internetes honlapon (www.budapest.hu), valamint a 

Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálati Irodáján való közzétételét.   

 

4. Fővárosi lengyel nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a lengyel nemzetiség választási eredményeit. 

Hozzászólók: 

(Szavazás) 

 
A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

254/2019. (X. 15.) FVB számú határozatával 

 

a lengyel fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-án megtartott 

választásának eredménye tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, meghozta a következő döntést:  

 

1. A Fővárosi Választási Bizottság a lengyel fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2019. október 13-án megtartott választásának eredményét a jelen határozat 

mellékletét képező külön jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg. 

 

2. A Fővárosi Választási Bizottság elrendeli ezen határozatának, valamint a mellékelt külön 

jegyzőkönyvnek a Budapest Portál internetes honlapon (www.budapest.hu), valamint a 

Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálati Irodáján való közzétételét. 

 

5. Fővárosi német nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a német nemzetiség választási eredményeit. 

Hozzászólók: 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 
 

255/2019. (X. 15.) FVB számú határozatával 
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a német fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-án megtartott választásának 

eredménye tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, meghozta a következő döntést: 

 

1. A Fővárosi Választási Bizottság a német fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2019. október 13-án megtartott választásának eredményét a jelen határozat 

mellékletét képező külön jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg. 

 

2. A Fővárosi Választási Bizottság elrendeli ezen határozatának, valamint a mellékelt külön 

jegyzőkönyvnek a Budapest Portál internetes honlapon (www.budapest.hu), valamint a 

Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálati Irodáján való közzétételét.   

 

6. Fővárosi örmény nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az örmény nemzetiség választási eredményeit. 

Hozzászólók: 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

256/2019. (X. 15.) FVB számú határozatával 

 
az örmény fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-án megtartott 

választásának eredménye tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, meghozta a következő döntést: 

 

1. A Fővárosi Választási Bizottság az örmény fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2019. október 13-án megtartott választásának eredményét a jelen határozat 

mellékletét képező külön jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg. 

 

2. A Fővárosi Választási Bizottság elrendeli ezen határozatának, valamint a mellékelt külön 

jegyzőkönyvnek a Budapest Portál internetes honlapon (www.budapest.hu), valamint a 

Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálati Irodáján való közzétételét.   

 

7. Fővárosi roma nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a roma nemzetiség választási eredményeit. 

Hozzászólók: 
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(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

257/2019. (X. 15.) FVB számú határozatával 

 

a roma fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-án megtartott választásának 

eredménye tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, meghozta a következő döntést: 

 

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

2019. október 13-án megtartott választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező 

külön jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg. 

 

2. A Fővárosi Választási Bizottság elrendeli ezen határozatának, valamint a mellékelt külön 

jegyzőkönyvnek a Budapest Portál internetes honlapon (www.budapest.hu), valamint a 

Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálati Irodáján való közzétételét. 

 

8. Fővárosi román nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a román nemzetiség választási eredményeit. 

Hozzászólók: 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

258/2019. (X. 15.) FVB számú határozatával 

 

a román fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-án megtartott választásának 

eredménye tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, meghozta a következő döntést: 

 

1. A Fővárosi Választási Bizottság a román fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2019. október 13-án megtartott választásának eredményét a jelen határozat 

mellékletét képező külön jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg. 

 

2. A Fővárosi Választási Bizottság elrendeli ezen határozatának, valamint a mellékelt külön 

jegyzőkönyvnek a Budapest Portál internetes honlapon (www.budapest.hu), valamint a 

Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálati Irodáján való közzétételét.   
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9. Fővárosi ruszin nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a ruszin nemzetiség választási eredményeit. 

Hozzászólók: 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

259/2019. (X. 15.) FVB számú határozatával 

a ruszin fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-án megtartott 

választásának eredménye tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, meghozta a következő döntést: 

 

1. A Fővárosi Választási Bizottság a ruszin fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2019. október 13-án megtartott választásának eredményét a jelen határozat 

mellékletét képező külön jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg. 

 

2. A Fővárosi Választási Bizottság elrendeli ezen határozatának, valamint a mellékelt külön 

jegyzőkönyvnek a Budapest Portál internetes honlapon (www.budapest.hu), valamint a 

Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálati Irodáján való közzétételét.   

 

10. Fővárosi szerb nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a szerb nemzetiség választási eredményeit. 

Hozzászólók: 

 (Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

260/2019. (X. 15.) FVB számú határozatával 

 

a szerb fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-án megtartott választásának 

eredménye tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, meghozta a következő döntést: 

 

1. A Fővárosi Választási Bizottság a szerb fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2019. október 13-án megtartott választásának eredményét a jelen határozat 

mellékletét képező külön jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg. 
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2. A Fővárosi Választási Bizottság elrendeli ezen határozatának, valamint a mellékelt külön 

jegyzőkönyvnek a Budapest Portál internetes honlapon (www.budapest.hu), valamint a 

Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálati Irodáján való közzétételét. 

 

11. Fővárosi szlovák nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti a szlovák nemzetiség választási eredményeit. 

Hozzászólók: 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

261/2019. (X. 15.) FVB számú határozatával 

 

a szlovák fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-án megtartott 

választásának eredménye tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, meghozta a következő döntést: 

 

1. A Fővárosi Választási Bizottság a szlovák fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati 

képviselők 2019. október 13-án megtartott választásának eredményét a jelen határozat 

mellékletét képező külön jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg. 

 

2. A Fővárosi Választási Bizottság elrendeli ezen határozatának, valamint a mellékelt külön 

jegyzőkönyvnek a Budapest Portál internetes honlapon (www.budapest.hu), valamint a 

Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálati Irodáján való közzétételét.   

 

12. Fővárosi ukrán nemzetiségi választás eredményének megállapítása 

Megyesné dr. Hermann Judit: Ismerteti az ukrán nemzetiség választási eredményeit. 

Hozzászólók: 

(Szavazás) 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

262/2019. (X. 15.) FVB számú határozatával 

 

az ukrán fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-án megtartott választásának 

eredménye tárgyában, öt igen szavazattal, egyhangúlag, meghozta a következő döntést: 
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1. A Fővárosi Választási Bizottság az ukrán fővárosi területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 

2019. október 13-án megtartott választásának eredményét a jelen határozat mellékletét képező 

külön jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg. 

 

2. A Fővárosi Választási Bizottság elrendeli ezen határozatának, valamint a mellékelt külön 

jegyzőkönyvnek a Budapest Portál internetes honlapon (www.budapest.hu), valamint a 

Főpolgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálati Irodáján való közzétételét.   

 

13. Országos nemzetiségi választás fővárosi részeredményéről készült jegyzőkönyvek kiállítása 

A Fővárosi Választási Bizottság a helyi választási bizottságok által az országos listás szavazólapok 

megszámlálásáról kiállított jegyzőkönyvek és a Fővárosi Választási Bizottság által a 2019. október 14-i ülésen 

végzett szavazatszámlálás eredményét megállapító jegyzőkönyvek alapján megállapítja az egyes országos 

nemzetiségi önkormányzati választások területi részeredményét. 

A Fővárosi Választási Bizottság tagjai a jegyzőkönyveket aláírásukkal látják el. 

Dr. Temesi István: Az ülést 13:10 órakor berekeszti. 

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 

 


