
Helyi Választási Bizottság
1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. augusztus 29-én 9:30 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület 
Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. szám alatti hivatalos 
helyiségében a Helyi Választási Bizottság alakuló üléséről. 

Jelen vannak:

dr. Csóka Velmira    elnök
Gelányiné Kósa Irén elnökhelyettes
Szalay Gábor tag

Helyi Választási Iroda részéről:

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettes
dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakértő

Jegyzőkönyvvezető:

Pásztor Mária 

Elnök:

Megállapítja, hogy a bizottság 3 fő jelenlétében határozatképes.

Napirend: 

1.) Döntés a Ve. 132. § alapján a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség -
Kereszténydemokrata Néppárt által a Ve. 124. § (1) bekezdése által beterjesztett 
területi egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről

2.) Döntés a Ve. 132. § alapján a Magyar Szocialista Párt/ Együtt - A Korszakváltók 
Pártja/Demokratikus Koalíció/Párbeszéd Magyarországért Párt/ Összefogás Zuglóért 
Egyesület a Ve. 124. § (1) bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi 
jelöltek nyilvántartásba vételéről

3.) Döntés a Ve. 132. § alapján az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
által a Ve. 124. § (1) bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi 
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jelöltek nyilvántartásba vételéről

4.) Döntés a Ve. 132. § alapján a Magyarországi Lengyel Katolikus Szent Adalbert 
Egyesülete által a Ve. 124. § (1) bekezdése által beterjesztett területi egyéni 
választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről

5.) Döntés a Ve. 132. § alapján a Srpski Forum Egyesület által a Ve. 124. § (1) 
bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba 
vételéről

A napirendet a bizottság egyhangúlag elfogadta.

Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület területén 15 választókerület került kialakításra, és 
15 képviselőjelöltet állított a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és 
Kereszténydemokrata Néppárt.
A HVI átadja az HVB-nek Cseke Vanda képviselőjelöltre leadott ajánlóíveket. A HVI 
tájékoztatja az HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, hogy a 
nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (62 db) rendelkezésre áll.  
Cseke Vanda 157 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 126 db ajánlást 
érvényesnek talált. 
A HVI a Ve. 127.§ (1) bekezdése szerint az ellenőrzést határidőben elvégezte.   A 
HVI ellenőrizte a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételét, és a jelöltek adatait a 
központi névjegyzékben tárolt adatokkal összevetette, amelyek megegyeztek. 

1. napirendi pont: Döntés a Ve. 132. § alapján a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 
- Kereszténydemokrata Néppárt által a Ve. 124. § (1) bekezdése által beterjesztett 
területi egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről

1.) Döntés Cseke Vanda a FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjének nyilvántartásba 
vételéről

 5/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Cseke Vanda a 
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 
és Kereszténydemokrata Néppárt 
közös képviselő jelöltjét Budapest 
Főváros XIV. Kerület 01. számú 
területi egyéni választókerület 
területén nyilvántartásba veszi. 

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen
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Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.
Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője: 

A HVI átadja az HVB-nek Tildy Balázs képviselőjelöltre leadott ajánlóíveket. A HVI 
tájékoztatja az HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, hogy a 
nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (62 db) rendelkezésre áll.  
Tildy Balázs 137 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 119 db ajánlást 
érvényesnek talált. 
A HVI a Ve. 127.§ (1) bekezdése szerint az ellenőrzést határidőben elvégezte.   A 
HVI ellenőrizte a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételét és a jelöltek adatait a 
központi névjegyzékben tárolt adatokkal összevetette, amelyek megegyeztek. 

    2.) Döntés Tildy Balázs a FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjének nyilvántartásba 
vételéről

6/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Tildy Balázs a 
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 
és Kereszténydemokrata Néppárt 
közös képviselő jelöltjét Budapest 
Főváros XIV. Kerület 02. számú 
területi egyéni választókerület 
területén nyilvántartásba veszi. 

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője: 

A HVI átadja az HVB-nek Szatmáry-Jähl Angéla képviselőjelöltre leadott 
ajánlóíveket. A HVI tájékoztatja az HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és 
megállapította, hogy a nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (65 
db) rendelkezésre áll.  Szatmáry-Jähl Angéla 160 db ajánlást adott le a HVI-nek, 
melyből a HVI 107 db ajánlást érvényesnek talált. 
A HVI a Ve. 127.§ (1) bekezdése szerint az ellenőrzést határidőben elvégezte.   A 
HVI ellenőrizte a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételét és a jelöltek adatait a 
központi névjegyzékben tárolt adatokkal összevetette, amelyek megegyeztek. 
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    3.) Döntés Szatmáry-Jähl Angéla a FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjének 
nyilvántartásba vételéről

7/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Szatmáry-Jähl
Angéla a FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség és Kereszténydemokrata 
Néppárt közös képviselő jelöltjét 
Budapest Főváros XIV. Kerület 03. 
számú területi egyéni 
választókerület területén 
nyilvántartásba veszi. 

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője: 

A HVI átadja az HVB-nek Kovács Balázs képviselőjelöltre leadott ajánlóíveket. A 
HVI tájékoztatja az HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, hogy 
a nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (66 db) rendelkezésre áll.  
Kovács Balázs 115 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 101 db ajánlást 
érvényesnek talált. 
A HVI a Ve. 127.§ (1) bekezdése szerint az ellenőrzést határidőben elvégezte.   A 
HVI ellenőrizte a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételét és a jelöltek adatait a 
központi névjegyzékben tárolt adatokkal összevetette, amelyek megegyeztek. 

    4.) Döntés Kovács Balázs a FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjének nyilvántartásba 
vételéről

8/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Kovács Balázs 
a FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség és Kereszténydemokrata 
Néppárt közös képviselő jelöltjét 
Budapest Főváros XIV. Kerület 04. 
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számú területi egyéni 
választókerület területén 
nyilvántartásba veszi. 

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője: 

A HVI átadja az HVB-nek Erdős Dóra képviselőjelöltre leadott ajánlóíveket. A HVI 
tájékoztatja az HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, hogy a 
nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (65 db) rendelkezésre áll.  
Erdős Dóra 124 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 90 db ajánlást 
érvényesnek talált. 
A HVI a Ve. 127.§ (1) bekezdése szerint az ellenőrzést határidőben elvégezte.   A 
HVI ellenőrizte a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételét és a jelöltek adatait a 
központi névjegyzékben tárolt adatokkal összevetette, amelyek megegyeztek. 

    5.) Döntés Erdős Dóra a FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjének nyilvántartásba 
vételéről

9/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Erdős Dóra a 
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 
és Kereszténydemokrata Néppárt 
közös képviselő jelöltjét Budapest 
Főváros XIV. Kerület 05. számú 
területi egyéni választókerület 
területén nyilvántartásba veszi. 

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője: 

A HVI átadja az HVB-nek Bihary Zoltán képviselőjelöltre leadott ajánlóíveket. A 
HVI tájékoztatja az HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, hogy 
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a nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (65 db) rendelkezésre áll.  
Bihary Zoltán 160 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 144 db ajánlást 
érvényesnek talált. 
A HVI a Ve. 127.§ (1) bekezdése szerint az ellenőrzést határidőben elvégezte.   A 
HVI ellenőrizte a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételét és a jelöltek adatait a 
központi névjegyzékben tárolt adatokkal összevetette, amelyek megegyeztek. 

    6.) Bihary Zoltán a FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről

10/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Bihary Zoltán
a FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség és Kereszténydemokrata 
Néppárt közös képviselő jelöltjét 
Budapest Főváros XIV. Kerület 06. 
számú területi egyéni 
választókerület területén 
nyilvántartásba veszi. 

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője: 

A HVI átadja az HVB-nek Gyügyei Attila képviselőjelöltre leadott ajánlóíveket. A 
HVI tájékoztatja az HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, hogy 
a nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (67 db) rendelkezésre áll.  
Gyügyei Attila 157 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 120 db ajánlást 
érvényesnek talált. 
A HVI a Ve. 127.§ (1) bekezdése szerint az ellenőrzést határidőben elvégezte.   A 
HVI ellenőrizte a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételét és a jelöltek adatait a 
központi névjegyzékben tárolt adatokkal összevetette, amelyek megegyeztek. 

    7.) Gyügyei Attila a FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről

11/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 
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A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Gyügyei Attila 
a FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség és Kereszténydemokrata 
Néppárt közös képviselő jelöltjét 
Budapest Főváros XIV. Kerület 07. 
számú területi egyéni 
választókerület területén 
nyilvántartásba veszi. 

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője: 

A HVI átadja az HVB-nek Barabás Ferenc József képviselőjelöltre leadott 
ajánlóíveket. A HVI tájékoztatja az HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és 
megállapította, hogy a nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (63 
db) rendelkezésre áll.  Barabás Ferenc József 144 db ajánlást adott le a HVI-nek, 
melyből a HVI 130 db ajánlást érvényesnek talált. 
A HVI a Ve. 127.§ (1) bekezdése szerint az ellenőrzést határidőben elvégezte.   A 
HVI ellenőrizte a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételét és a jelöltek adatait a 
központi névjegyzékben tárolt adatokkal összevetette, amelyek megegyeztek. 

Elnök: 

Az elnök javasolja, hogy bizottság győződjön meg arról, hogy Rozgonyi Zoltán 
rendelkezik-e meghatalmazással arra, hogy a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és 
Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek képviseletében eljárjon.

A HVI javasolja, hogy a bizottság tagjai tekintsék meg a meghatalmazási láncot az 
NVR rendszeren keresztül.

A bizottság elnöke 08 perc szünetet rendel el.

Elnök: 

A bizottság megtekintette az NVR rendszerében a meghatalmazási láncot és azt 
megfelelőnek találta.

    8.) Barabás Ferenc József a FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjének nyilvántartásba 
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vételéről

12/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Barabás 
Ferenc József a FIDESZ-Magyar 
Polgári Szövetség és 
Kereszténydemokrata Néppárt 
közös képviselő jelöltjét Budapest 
Főváros XIV. Kerület 08. számú 
területi egyéni választókerület 
területén nyilvántartásba veszi. 

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.
Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője: 

A HVI átadja az HVB-nek Bátki László képviselőjelöltre leadott ajánlóíveket. A HVI 
tájékoztatja az HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, hogy a 
nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (63 db) rendelkezésre áll.  
Bátki László 139 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 126 db ajánlást 
érvényesnek talált. 
A HVI a Ve. 127.§ (1) bekezdése szerint az ellenőrzést határidőben elvégezte.   A 
HVI ellenőrizte a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételét és a jelöltek adatait a 
központi névjegyzékben tárolt adatokkal összevetette, amelyek megegyeztek. 

    9.) Bátki László a FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről

13/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Bátki László a 
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 
és Kereszténydemokrata Néppárt 
közös képviselő jelöltjét Budapest 
Főváros XIV. Kerület 09. számú 
területi egyéni választókerület 
területén nyilvántartásba veszi. 

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.
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Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője: 

A HVI átadja az HVB-nek Bötös Richárd Attila képviselőjelöltre leadott ajánlóíveket. 
A HVI tájékoztatja az HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, 
hogy a nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (65 db) 
rendelkezésre áll.  Bötös Richárd Attila 138 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a 
HVI 114 db ajánlást érvényesnek talált. 
A HVI a Ve. 127.§ (1) bekezdése szerint az ellenőrzést határidőben elvégezte.   A 
HVI ellenőrizte a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételét és a jelöltek adatait a 
központi névjegyzékben tárolt adatokkal összevetette, amelyek megegyeztek. 

    10.) Bötös Richárd Attila a FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjének nyilvántartásba 
vételéről

14/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Bötös Richárd 
Attila a FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség és Kereszténydemokrata 
Néppárt közös képviselő jelöltjét 
Budapest Főváros XIV. Kerület 10. 
számú területi egyéni 
választókerület területén 
nyilvántartásba veszi. 

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője: 

A HVI átadja az HVB-nek Tóth Tibor képviselőjelöltre leadott ajánlóíveket. A HVI 
tájékoztatja az HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, hogy a 
nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (66 db) rendelkezésre áll.  
Tóth Tibor 117 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 101 db ajánlást 
érvényesnek talált. 
A HVI a Ve. 127.§ (1) bekezdése szerint az ellenőrzést határidőben elvégezte.   A 
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HVI ellenőrizte a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételét és a jelöltek adatait a 
központi névjegyzékben tárolt adatokkal összevetette, amelyek megegyeztek. 

    11.) Tóth Tibor a FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről

15/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Tóth Tibor a 
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 
és Kereszténydemokrata Néppárt 
közös képviselő jelöltjét Budapest 
Főváros XIV. Kerület 11. számú 
területi egyéni választókerület 
területén nyilvántartásba veszi. 

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője: 

A HVI átadja az HVB-nek Burger György képviselőjelöltre leadott ajánlóíveket. A 
HVI tájékoztatja az HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, hogy 
a nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (65) rendelkezésre áll.  
Burger György 154 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 135 db ajánlást 
érvényesnek talált. 
A HVI a Ve. 127.§ (1) bekezdése szerint az ellenőrzést határidőben elvégezte.   A 
HVI ellenőrizte a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételét és a jelöltek adatait a 
központi névjegyzékben tárolt adatokkal összevetette, amelyek megegyeztek. 

    12.) Burger György a FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjének nyilvántartásba 
vételéről

16/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Burger György 
a FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség és Kereszténydemokrata 
Néppárt közös képviselő jelöltjét 
Budapest Főváros XIV. Kerület 12. 
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számú területi egyéni 
választókerület területén 
nyilvántartásba veszi. 

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője: 

A HVI átadja az HVB-nek Dr. Juhász-Pintér Pál képviselőjelöltre leadott ajánlóíveket. 
A HVI tájékoztatja az HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, 
hogy a nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (62 db) 
rendelkezésre áll. 
Dr. Juhász-Pintér Pál 141 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 98 db 
ajánlást érvényesnek talált. 
A HVI a Ve. 127.§ (1) bekezdése szerint az ellenőrzést határidőben elvégezte.   A 
HVI ellenőrizte a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételét és a jelöltek adatait a 
központi névjegyzékben tárolt adatokkal összevetette, amelyek megegyeztek. 

    13.) Dr. Juhász-Pintér Pál a FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjének nyilvántartásba 
vételéről

17/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Dr. Juhász-
Pintér Pál a FIDESZ-Magyar 
Polgári Szövetség és 
Kereszténydemokrata Néppárt 
közös képviselő jelöltjét Budapest 
Főváros XIV. Kerület 13. számú 
területi egyéni választókerület 
területén nyilvántartásba veszi. 

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.
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Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője: 

A HVI átadja az HVB-nek Dr. Varga Péter képviselőjelöltre leadott ajánlóíveket. A 
HVI tájékoztatja az HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, hogy 
a nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (63 db) rendelkezésre áll. 
Dr. Varga Péter 141 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 120 db ajánlást 
érvényesnek talált. 
A HVI a Ve. 127.§ (1) bekezdése szerint az ellenőrzést határidőben elvégezte.   A 
HVI ellenőrizte a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételét és a jelöltek adatait a 
központi névjegyzékben tárolt adatokkal összevetette, amelyek megegyeztek. 

    14.) Dr. Varga Péter a FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjének nyilvántartásba 
vételéről

18/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Dr. Varga 
Péter a FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség és Kereszténydemokrata 
Néppárt közös képviselő jelöltjét 
Budapest Főváros XIV. Kerület 14. 
számú területi egyéni 
választókerület területén 
nyilvántartásba veszi. 

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.
Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője: 

A HVI átadja az HVB-nek László Andrea képviselőjelöltre leadott ajánlóíveket. A 
HVI tájékoztatja az HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, hogy 
a nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (67 db) rendelkezésre áll. 
László Andrea 148 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 107 db ajánlást 
érvényesnek talált. 
A HVI a Ve. 127.§ (1) bekezdése szerint az ellenőrzést határidőben elvégezte.   A 
HVI ellenőrizte a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételét és a jelöltek adatait a 
központi névjegyzékben tárolt adatokkal összevetette, amelyek megegyeztek. 

    15.) László Andrea a FIDESZ-KDNP képviselő jelöltjének nyilvántartásba 
vételéről

12



19/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy László Andrea
a FIDESZ-Magyar Polgári 
Szövetség és Kereszténydemokrata 
Néppárt közös képviselő jelöltjét 
Budapest Főváros XIV. Kerület 15. 
számú területi egyéni 
választókerület területén 
nyilvántartásba veszi. 

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

2.) napirendi pont: Döntés a Ve. 132. § alapján a Magyar Szocialista Párt/ Együtt - A 
Korszakváltók Pártja/Demokratikus Koalíció/Párbeszéd Magyarországért Párt/ 
Összefogás Zuglóért Egyesület a Ve. 124. § (1) bekezdése által beterjesztett területi 
egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről

Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője: 

A HVI átadja az HVB-nek Sokacz Anikó képviselőjelöltre leadott ajánlóíveket. A 
HVI tájékoztatja az HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, hogy 
a nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (65 db) rendelkezésre áll.  
Sokacz Anikó 119 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 103 db ajánlást 
érvényesnek talált. 
A HVI a Ve. 127.§ (1) bekezdése szerint az ellenőrzést határidőben elvégezte.   A 
HVI ellenőrizte a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételét és a jelöltek adatait a 
központi névjegyzékben tárolt adatokkal összevetette, amelyek megegyeztek. 

             1.) Sokacz Anikó a Magyar Szocialista Párt/ Együtt - A Korszakváltók 
Pártja/Demokratikus Koalíció/Párbeszéd Magyarországért Párt/ Összefogás Zuglóért 
Egyesület közös képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről

Elnök: 

Az elnök javasolja, hogy bizottság győződjön meg arról, hogy Lévai Sándor 
rendelkezik-e meghatalmazással valamennyi, a Sokacz Anikót jelölő szervezet 
nevében történő aláírási jogra.
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A HVI javasolja, hogy a bizottság tagjai tekintsék meg a meghatalmazási láncot az 
NVR rendszeren keresztül.

A bizottság elnöke 10 perc szünetet rendel el.

Elnök: 

A bizottság megtekintette az NVR rendszerében a meghatalmazási láncot és azt 
megfelelőnek találta.

20/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Sokacz Anikó 
a Magyar Szocialista Párt/ Együtt -
A Korszakváltók 
Pártja/Demokratikus 
Koalíció/Párbeszéd 
Magyarországért Párt/ Összefogás 
Zuglóért Egyesület közös képviselő 
jelöltjét Budapest Főváros XIV. 
Kerület 12. számú területi egyéni 
választókerület területén 
nyilvántartásba veszi.

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

3.) napirendi pont: Döntés a Ve. 132. § alapján az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület által a Ve. 124. § (1) bekezdése által beterjesztett területi egyéni 
választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről

Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője:

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület három örmény nemzetiségi jelöltet 
állított. 

A HVI helyettes vezetője tájékoztatja a bizottságot, hogy a három nemzetiségi jelölt 
ajánlása nem felel meg a Ve. 122. § (6) bekezdésében foglaltaknak.
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A bizottság elnöke 5 perc szünetet rendel el.

Elnök: 

A bizottság megtekintette az NVR rendszerében a meghatalmazási láncot és azt 
megfelelőnek találta.

A bizottság a HVI tájékoztatását követően megállapította, hogy az aláírásgyűjtő 
íveken hiányzik a Ve. 122. § (6) bekezdésben foglalt feltétel, azaz az aláírások 
gyűjtőjének neve és aláírása.

    1.) Heim Pál László Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület örmény 
nemzetiségi képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről

21/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Heim Pál 
László az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület
örmény nemzetiségi képviselő 
jelöltjét Budapest Főváros XIV. 
Kerület területén nyilvántartásba 
vételét elutasítja.

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

    2.) Szongoth Gábor Gyula Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület örmény 
nemzetiségi képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről

22/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Szongoth 
Gábor Gyula az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület
örmény nemzetiségi képviselő 
jelöltjét Budapest Főváros XIV. 
Kerület területén nyilvántartásba 
vételét elutasítja.
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 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

    3.) Zárugné Tancsin Katalin Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
örmény nemzetiségi képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről

23/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Zárugné 
Tancsin Katalin az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület 
örmény nemzetiségi képviselő 
jelöltjét Budapest Főváros XIV. 
Kerület területén nyilvántartásba 
vételét elutasítja.

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

4.) napirendi pont: Döntés a Ve. 132. § alapján a Magyarországi Lengyel Katolikus 
Szent Adalbert Egyesülete által a Ve. 124. § (1) bekezdése által beterjesztett területi 
egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről

Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője:

A Magyarországi Lengyel Katolikus Szent Adalbert Egyesülete három lengyel 
nemzetiségi jelöltet állított. 

A HVI helyettes vezetője tájékoztatja a bizottságot, hogy a három nemzetiségi jelölt 
ajánlása nem felel meg a Ve. 122. § (6) bekezdésében foglaltaknak.

A bizottság elnöke 5 perc szünetet rendel el.

Elnök: 

A bizottság megtekintette az NVR rendszerében a meghatalmazási láncot és azt 
megfelelőnek találta.
A bizottság a HVI tájékoztatását követően megállapította, hogy az aláírásgyűjtő 
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íveken hiányzik a Ve. 122. § (6) bekezdésben foglalt feltétel, azaz az aláírások 
gyűjtőjének neve és aláírása.

    1.) Pál Károly Magyarországi Lengyel Katolikus Szent Adalbert Egyesülete lengyel 
nemzetiségi képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről

24/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Pál Károly 
Magyarországi Lengyel Katolikus 
Szent Adalbert Egyesülete lengyel 
nemzetiségi képviselő jelöltjét 
Budapest Főváros XIV. Kerület 
területén nyilvántartásba vételét 
elutasítja.

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

    2.) Koziorowszki Krisztina Magyarországi Lengyel Katolikus Szent Adalbert 
Egyesülete lengyel nemzetiségi képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről

25/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Koziorowszki 
Krisztina Magyarországi Lengyel 
Katolikus Szent Adalbert 
Egyesülete lengyel nemzetiségi
képviselő jelöltjét Budapest Főváros 
XIV. Kerület területén 
nyilvántartásba vételét elutasítja.

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

    3.) Merényiné Glinka Lidia Halina Magyarországi Lengyel Katolikus Szent 
Adalbert Egyesülete lengyel nemzetiségi képviselő jelöltjének nyilvántartásba 
vételéről

26/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 
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A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Merényiné 
Glinka Lidia Halina Magyarországi 
Lengyel Katolikus Szent Adalbert 
Egyesülete lengyel nemzetiségi
képviselő jelöltjét Budapest Főváros 
XIV. Kerület területén 
nyilvántartásba vételét elutasítja.

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

5.) napirendi pont: Döntés a Ve. 132. § alapján a Srpski Forum Egyesület által a Ve. 
124. § (1) bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelöltek 
nyilvántartásba vételéről

Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője:

A Szerb Nemzetiség-Srpski Forum Egyesülete három szerb nemzetiségi jelöltet 
állított. 
A szükséges számú ajánlás (5 db) rendelkezésre áll.
Lásztity Péter 8 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 8 db ajánlást 
érvényesnek talált. 

A bizottság elnöke 5 perc szünetet rendel el.

Elnök: 

A bizottság megtekintette az NVR rendszerében a meghatalmazási láncot és azt 
megfelelőnek találta.

    1.) Lásztity Péter Srpski Forum Egyesülete szerb nemzetiségi képviselő jelöltjének 
nyilvántartásba vételéről

27/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 
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A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Lásztity Péter 
Srpski Forum Egyesülete szerb 
nemzetiségi képviselő jelöltjét 
Budapest Főváros XIV. Kerület 
területén nyilvántartásba veszi.

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője:

Markovné Susics Xénia Mária 8 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 8 db 
ajánlást érvényesnek talált. 

       2.) Markovné Susics Xénia Mária Srpski Forum Egyesülete szerb nemzetiségi 
képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről

28/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Markovné 
Susics Xénia Mária Srpski Forum 
Egyesülete szerb nemzetiségi 
képviselő jelöltjét Budapest Főváros 
XIV. Kerület területén 
nyilvántartásba veszi.

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

Dr. Teimer Gábor HVI helyettes vezetője:

Mandics György 10 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 9 db ajánlást 
érvényesnek talált. 

        3.) Mandics György Srpski Forum Egyesülete szerb nemzetiségi képviselő 
jelöltjének nyilvántartásba vételéről
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29/2014. (VIII. 29.) sz. határozat: 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 
HVB úgy dönt, hogy Mandics 
György Srpski Forum Egyesülete 
szerb nemzetiségi képviselő jelöltjét 
Budapest Főváros XIV. Kerület 
területén nyilvántartásba veszi.

 3 fő jelen, 3 mellette, egyhangú igen

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete.

Jegyzőkönyv lezárva: 13:15  órakor

K.m.f.

………………………………
elnök

……………………..
elnökhelyettes

………………………………
tag

Helyi Választási Iroda részéről:

………………………………
dr. Teimer Gábor 

HVI vezető helyettes

………………………………
dr. Molnár – Friedrich Szilvia

jogi szakértő

………………………………
Pásztor Mária

         jegyzőkönyvvezető
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