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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2014. szeptember 5-én 10:25 órakor Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri 
Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. szám alatti hivatalos helyiségében a Helyi Választási 
Bizottság üléséről.  
 
 
Jelen vannak: 
 
dr. Csóka Velmira    elnök 
Gelányiné Kósa Irén elnökhelyettes 
Szalay Gábor tag 
Dr. Békefi László megbízott tag  
 
 
Helyi Választási Iroda részéről: 
 
dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakértő 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Pásztor Mária 
 
 
Elnök: 
 
Megállapítja, hogy a bizottság 4 fő jelenlétében határozatképes. 
 
 
Napirend:  
 
 
1.) Döntés a Ve. 132. § alapján a Magyarországi Lengyel Katolikus Szent Adalbert Egyesülete 
által a Ve. 124. § (1) bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelölt 
nyilvántartásba vételéről 
 
2.) Döntés a Ve. 132. § alapján a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége, 
Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet által a Ve. 124. § (1) bekezdése által 
beterjesztett területi egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéről 
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3.) Döntés a Ve. 132. § alapján az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus, Szlovák 
Nyugdíjasok Klubja által a Ve. 124. § (1) bekezdése által beterjesztett területi egyéni 
választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéről 
 
4.) Döntés a Ve. 132. § alapján a Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület által a 
Ve. 124. § (1) bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba 
vételéről 
 
5.) Döntés a Ve. 132. § alapján a Magyar Munkáspárt által a Ve. 124. § (1) bekezdése által 
beterjesztett területi egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről 
 
6.) Döntés a Ve. 132. § alapján a JOBBIK Magyarországért Mozgalom által a Ve. 124. § (1) 
bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba 
 
7.) Döntés a CivilZugló Egyesület polgármester jelöltjének nyilvántartásba vételéről 
 
8.) Döntés a Ve. 132. § alapján a CivilZugló Egyesület által a Ve. 124. § (1) bekezdése által 
beterjesztett területi egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéről 
 
9.) Döntés a Ve. 132. § alapján a Magyar Szocialista Párt, Együtt - A Korszakváltók Párta, 
Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Összefogás Zuglóért Egyesület 
kompenzációs listájának nyilvántartásba vételéről 
 
A napirendet a bizottság egyhangúlag elfogadta. 
 
 
1.) 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 jelölt nyilvántartásba vételéről 
 
 
dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakért ő 
 
A Magyarországi Lengyel Katolikus Szent Adalbert Egyesülete a jelen ülésre egy jelöltet állított. 
 
A szükséges számú ajánlás (5 db) rendelkezésre áll. 
Paulik Ferenc Nándor 7 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 6 db ajánlást érvényesnek 
talált.  
 
   1.) Paulik Ferenc Nándor a Lengyel Katolikus Szent Adalbert Egyesülete lengyel nemzetiségi 
képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről 
 
 

93/2014. (IX. 05.) sz. határozat:  
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
dönt, hogy Paulik Ferenc Nándor a Lengyel 
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Katolikus Szent Adalbert Egyesülete lengyel 
nemzetiségi képviselő jelöltjét Budapest 
Főváros XIV. Kerület területén 
nyilvántartásba veszi.  
 
 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 
 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
2.) napirendi pont: Döntés a Ve. 132. § alapján a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-
Szövetsége, Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet által a Ve. 124. § (1) 
bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéről 
 
 
dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakért ő 
 
A Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége, Magyarországi Szlovákok Szövetsége 
Közhasznú Szervezet a jelen ülésre egy jelöltet állított. 
 
A szükséges számú ajánlás (5 db) rendelkezésre áll. 
István Anna 8 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 8 db ajánlást érvényesnek talált.  
 
   1.) István Anna a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége, Magyarországi 
Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet szlovák nemzetiségi képviselő jelöltjének 
nyilvántartásba vételéről 
 
 

94/2014. (IX. 05.) sz. határozat:  
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
dönt, hogy István Anna a Magyarországi 
Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége, 
Magyarországi Szlovákok Szövetsége 
Közhasznú Szervezet szlovák nemzetiségi 
képviselő jelöltjét Budapest Főváros XIV. 
Kerület területén nyilvántartásba veszi.  
 
4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 
 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
3.) napirendi pont: Döntés a Ve. 132. § alapján az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák 
Kórus, Szlovák Nyugdíjasok Klubja által a Ve. 124. § (1) bekezdése által beterjesztett területi 
egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéről 
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dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakért ő 
 
Az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus, Szlovák Nyugdíjasok Klubja a jelen ülésre 
három jelöltet állított. 
 
A szükséges számú ajánlás (5 db) rendelkezésre áll. 
Maulik Pál 8 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 8 db ajánlást érvényesnek talált.  
 
   1.) Maulik Pál az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus, Szlovák Nyugdíjasok Klubja 
szlovák nemzetiségi képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről 
 
 

95/2014. (IX. 05.) sz. határozat:  
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
dönt, hogy Maulik Pál az Ozvena (Visszhang) 
Budapesti Szlovák Kórus, Szlovák 
Nyugdíjasok Klubja szlovák nemzetiségi 
képviselő jelöltjét Budapest Főváros XIV. 
Kerület területén nyilvántartásba veszi.  
 
 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 
 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakért ő 
 
Bensó Pál 8 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 8 db ajánlást érvényesnek talált.  
 
   2.) Bensó Pál az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus, Szlovák Nyugdíjasok Klubja 
szlovák nemzetiségi képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről 
 
 

96/2014. (IX. 05.) sz. határozat:  
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
dönt, hogy Bensó Pál az Ozvena (Visszhang) 
Budapesti Szlovák Kórus, Szlovák 
Nyugdíjasok Klubja szlovák nemzetiségi 
képviselő jelöltjét Budapest Főváros XIV. 
Kerület területén nyilvántartásba veszi.  
 
 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 
 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
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dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakért ő 
 
Törökné Maulik Judit 8 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 8 db ajánlást érvényesnek 
talált.  
 
   3) Törökné Maulik Judit az Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus, Szlovák 
Nyugdíjasok Klubja szlovák nemzetiségi képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről 
 
 

97/2014. (IX. 05.) sz. határozat:  
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
dönt, hogy Törökné Maulik Judit az Ozvena 
(Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus, Szlovák 
Nyugdíjasok Klubja szlovák nemzetiségi 
képviselő jelöltjét Budapest Főváros XIV. 
Kerület területén nyilvántartásba veszi.  
 
 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 
 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
 
4.) napirendi pont: Döntés a Ve. 132. § alapján a Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) 
Egyesület által a Ve. 124. § (1) bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelölt 
nyilvántartásba vételéről 
 
 
dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakért ő 
 
A Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület a jelen ülésre három jelöltet állított. 
 
A szükséges számú ajánlás (5 db) rendelkezésre áll. 
Szertaridisz Nikosz 13 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 12 db ajánlást érvényesnek 
talált.  
 
   1.) Szertaridisz Nikosz Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület görög 
nemzetiségi képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről 
 
 

98/2014. (IX. 05.) sz. határozat:  
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
dönt, hogy Szertaridisz Nikosz a Hellasz 
Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) 
Egyesület görög nemzetiségi képviselő jelöltjét 
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Budapest Főváros XIV. Kerület területén 
nyilvántartásba veszi.  
 
4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 
 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakért ő 
 
Bekiarisz Dimitrisz 14 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 12 db ajánlást érvényesnek 
talált.  
 
   2.) Bekiarisz Dimitrisz a Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület görög 
nemzetiségi képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről 
 

99/2014. (IX. 05.) sz. határozat:  
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
dönt, hogy Bekiarisz Dimitrisz a Hellasz 
Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) 
Egyesület görög nemzetiségi képviselő jelöltjét 
Budapest Főváros XIV. Kerület területén 
nyilvántartásba veszi.  
 
4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 
 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakért ő 
 
Micopulu Katina 12 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 11 db ajánlást érvényesnek 
talált.  
 
   3.) Micopulu Katina a Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület görög 
nemzetiségi képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről 
 

100/2014. (IX. 05.) sz. határozat:  
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
dönt, hogy Micopulu Katina a Hellasz Görög-
Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület 
görög nemzetiségi képviselő jelöltjét Budapest 
Főváros XIV. Kerület területén 
nyilvántartásba veszi.  
 
 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 
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Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
5.) napirendi pont: Döntés a Ve. 132. § alapján a Magyar Munkáspárt által a Ve. 124. § (1) 
bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről 
 
 
dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakért ő 
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület területén 15 választókerület került kialakításra, és jelen ülésre 
3 képviselőjelöltet állított a Magyar Munkáspárt. 
 
A HVI átadja a HVB-nek Beiczi Gézáné képviselőjelöltre leadott ajánlóíveket. A HVI 
tájékoztatja a HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, hogy a nyilvántartásba 
vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (62 db) rendelkezésre áll. 76 db ajánlást adott le a 
HVI-nek, melyből a HVI 70 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.) Döntés Beiczi Gézáné a Magyar Munkáspárt képviselő jelöltjének nyilvántartásba 
vételéről 

 
 

101/2014. (IX. 05.) sz. határozat:  
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
dönt, hogy Beiczi Gézáné a Magyar 
Munkáspárt képviselő jelöltjét Budapest 
Főváros XIV. Kerület 02. számú területi egyéni 
választókerület területén nyilvántartásba veszi.  

 
4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 
Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakért ő 
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület területén 15 választókerület került kialakításra, és jelen ülésre 
egy képviselőjelöltet állított a Magyar Munkáspárt. 
A HVI átadja a HVB-nek Dr. Hajdu József képviselőjelöltre leadott ajánlóíveket. A HVI 
tájékoztatja a HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, hogy a nyilvántartásba 
vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (67 db) nem áll rendelkezésre. 85 db ajánlást adott le 
a HVI-nek, melyből a HVI 60 db ajánlást érvényesnek talált.  
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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 Dr. Hajdu József a Magyar Munkáspárt képviselő jelöltjének nyilvántartásba 
vételéről 

 
102/2014. (IX. 05.) sz. határozat:  
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
dönt, hogy Dr. Hajdu József a Magyar 
Munkáspárt képviselő jelöltjét Budapest 
Főváros XIV. Kerület 07. számú területi egyéni 
választókerület területén a nyilvántartásba 
vételét elutasítja.   

 
 4fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 
Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakért ő 
 
A HVI átadja a HVB-nek Baráth Istvánné képviselőjelöltre leadott ajánlóíveket. A HVI 
tájékoztatja a HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, hogy a nyilvántartásba 
vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (65 db) rendelkezésre áll. 86 db ajánlást adott le a 
HVI-nek, melyből a HVI 78 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.  
 

3.) Döntés Baráth Istvánné a Magyar Munkáspárt képviselő jelöltjének nyilvántartásba 
vételéről 

 
 

103/2014. (IX. 05.) sz. határozat:  
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
dönt, hogy Baráth Istvánné a Magyar 
Munkáspárt képviselő jelöltjét Budapest 
Főváros XIV. Kerület 12. számú területi egyéni 
választókerület területén nyilvántartásba veszi.  

 
 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 
Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
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6.) napirendi pont: Döntés a Ve. 132. § alapján a JOBBIK Magyarországért Mozgalom által a 
Ve. 124. § (1) bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba 
 
 
dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakért ő 
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület területén 15 választókerület került kialakításra, és jelen ülésre 
6 képviselőjelöltet állított a JOBBIK Magyarországért Mozgalom. 
A HVI átadja a HVB-nek Balogh Dávid 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. 78 db ajánlást adott le a HVI-nek, 
melyből a HVI 70 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.) Döntés Balogh Dávid a JOBBIK Magyarországért Mozgalom képviselő jelöltjének 
nyilvántartásba vételéről 

 
(A bizottság 5 perc szünetet rendelt el.) 

( A bizottság megtekintette a JOBBIK Magyarországért Mozgalom meghatalmazási láncát) 
 
 

104/2014. (IX. 05.) sz. határozat:  
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
dönt, hogy Balogh Dávid a JOBBIK 
Magyarországért Mozgalom képviselő jelöltjét 
Budapest Főváros XIV. Kerület 15. számú 
területi egyéni választókerület területén 
nyilvántartásba veszi.  

 
 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 
Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakért ő 
 
A HVI átadja a HVB-nek Seres Sándor 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. 86 db ajánlást adott le a HVI-nek, 
melyből a HVI 73 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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2.)  Döntés Seres Sándor a JOBBIK Magyarországért Mozgalom képviselő jelöltjének 
nyilvántartásba vételéről 

 
 

105/2014. (IX. 05.) sz. határozat:  
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
dönt, hogy Seres Sándor a JOBBIK 
Magyarországért Mozgalom képviselő jelöltjét 
Budapest Főváros XIV. Kerület 06. számú 
területi egyéni választókerület területén 
nyilvántartásba veszi.  

 
4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 
Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakért ő 
 
A HVI átadja a HVB-nek Merk Bence 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. 91 db ajánlást adott le a HVI-nek, 
melyből a HVI 84 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.  
 

3.)  Döntés Merk Bence a JOBBIK Magyarországért Mozgalom képviselő jelöltjének 
nyilvántartásba vételéről 

 
 

106/2014. (IX. 05.) sz. határozat:  
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
dönt, hogy Merk Bence a JOBBIK 
Magyarországért Mozgalom képviselő jelöltjét 
Budapest Főváros XIV. Kerület 12. számú 
területi egyéni választókerület területén 
nyilvántartásba veszi.  

 
 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 
Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
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dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakért ő 
 
A HVI átadja az HVB-nek Molnár Artúr képviselőjelöltre leadott ajánlóíveket. A HVI 
tájékoztatja a HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, hogy a nyilvántartásba 
vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (65 db) rendelkezésre áll. 81 db ajánlást adott le a 
HVI-nek, melyből a HVI 68 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 Molnár Artúr a JOBBIK Magyarországért Mozgalom képviselő jelöltjének 
nyilvántartásba vételéről 

 
 

107/2014. (IX. 05.) sz. határozat:  
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
dönt, hogy Molnár Artúr a JOBBIK 
Magyarországért Mozgalom képviselő jelöltjét 
Budapest Főváros XIV. Kerület 05. számú 
területi egyéni választókerület területén 
nyilvántartásba veszi.  

 
 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 
Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakért ő 
 
A HVI átadja a HVB-nek Vass Péter 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. 97 db ajánlást adott le a HVI-nek, 
melyből a HVI 69 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 Vass Péter a JOBBIK Magyarországért Mozgalom képviselő jelöltjének 
nyilvántartásba vételéről 

 
108/2014. (IX. 05.) sz. határozat:  
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
dönt, hogy Vass Péter a JOBBIK 
Magyarországért Mozgalom képviselő jelöltjét 
Budapest Főváros XIV. Kerület 04. számú 
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területi egyéni választókerület területén 
nyilvántartásba veszi.  

 
 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 
Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakért ő 
 
A HVI átadja a HVB-nek Fazekas Árpád 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. 80 db 
ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 66 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.)  Döntés Fazekas Árpád a JOBBIK Magyarországért Mozgalom képviselő jelöltjének 
nyilvántartásba vételéről 

 
109/2014. (IX. 05.) sz. határozat:  
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
dönt, hogy Fazekas Árpád a JOBBIK 
Magyarországért Mozgalom képviselő jelöltjét 
Budapest Főváros XIV. Kerület 14. számú 
területi egyéni választókerület területén 
nyilvántartásba veszi.  

 
 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 
Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
7.) napirendi pont: Döntés a CivilZugló Egyesület polgármester jelöltjének nyilvántartásba 
vételéről 
 
 
dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakért ő 
 
A HVI átadja a HVB-nek Várnai László Sándor polgármester jelöltre leadott ajánlóíveket. A HVI 
tájékoztatja az HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, hogy a 
nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlás rendelkezésre áll. (500 db) Várnai 
László Sándor 680 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 558 db ajánlást érvényesnek 
talált.  
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A HVI a Ve. 127.§ (1) bekezdése szerint az ellenőrzést határidőben elvégezte. A HVI ellenőrizte 
a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét és a jelöltek adatait a központi névjegyzékben tárolt 
adatokkal összevetette, amelyek megegyeztek.  
 
A HVB az ajánlóívek áttekintése után döntött Várnai László Sándor a CivilZugló Egyesület 
polgármester jelöltjének a Budapest Főváros XIV. Kerület területén történő nyilvántartásba 
vételéről. 
 
1.) Várnai László Sándor a CivilZugló Egyesület polgármester jelöltjének nyilvántartásba 
vételéről 
 
 
Dr. Békefi László: 
 
Kérdése, hogy van-e gyakorlata arra az NVB-nek, hogy ha a jelölő szervezet bejegyzett 
képviselője és a jelölt személye megegyezik, ebben az esetben irányadó-e a magánjogban ismert 
un. önszerződés problémája? 
 
 
Elnök: 
 
A bizottság tudomása szerint nincs NVB iránymutatás a felvetett kérdésre, de megjegyzem, hogy 
korábban Lévai Sándor esetében a bizottság E-2-es nyomtatványt ugyanilyen esetben elfogadta.  
 
Dr. Békefi László: 
 
Megjegyezni kívánom, hogy Lévai Sándor meghatalmazottként írt alá.  
 
 

110/2014. (IX. 05.) sz. határozat:  
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
dönt, hogy Várnai László Sándor a CivilZugló 
Egyesület polgármester jelöltjét Budapest 
Főváros XIV. Kerület területén 
nyilvántartásba veszi.  
 
 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 
Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
8.) napirendi pont: Döntés a Ve. 132. § alapján a CivilZugló Egyesület által a Ve. 124. § (1) 
bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéről 
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dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakért ő 
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület területén 15 választókerület került kialakításra, és jelen ülésre 
egy képviselőjelöltet állított a CivilZugló Egyesület. 
A HVI átadja a HVB-nek Várnai László Sándor 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. Várnai 
László Sándor képviselőjelölt 101 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 89 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.) Döntés Várnai László Sándor a CivilZugló Egyesület képviselő jelöltjének nyilvántartásba 
vételéről 

 
 

111/2014. (IX. 05.) sz. határozat:  
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
dönt, hogy Várnai László Sándor a CivilZugló 
Egyesület képviselő jelöltjét Budapest Főváros 
XIV. Kerület 01. számú területi egyéni 
választókerület területén nyilvántartásba veszi.  

 
 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 
Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
9.) napirendi pont: Döntés a Ve. 132. § alapján a Magyar Szocialista Párt/ Együtt - A 
Korszakváltók Párta/ Demokratikus Koalíció/ Párbeszéd Magyarországért Párt/ Összefogás 
Zuglóért Egyesület kompenzációs listájának nyilvántartásba vételéről 
 
 
Dr. Molnár-Friedrich Szilvia HVI jogi szakért ő: 
 
Átadta a HVB-nek az 5 jelölő szervezet kompenzációs listáját. 
 
A HVB a Ve. 307/I. § alapján megvizsgálta a kompenzációs listát. 
 
 

112/2014. (IX. 05.) sz. határozat:  
 
A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
dönt, hogy Magyar Szocialista Párt/ Együtt - A 
Korszakváltók Párta/ Demokratikus Koalíció/ 
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Párbeszéd Magyarországért Párt/ Összefogás 
Zuglóért Egyesület kompenzációs listáját a 
Budapest Főváros XIV. Kerület területén a Ve. 
307/I. § (2) bekezdés alapján nyilvántartásba 
veszi.  

 
 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 
Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv lezárva: 11:45 órakor 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

……………………………… 
elnök 

 

 
 

…………………….. 
elnökhelyettes 

 
 

……………………………… 
tag 

 
 

…………………………….. 
Dr. Békefi László megbízott 

tag 
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