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1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2014. szeptember 9-én 13:00 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 

Dr. Békefi László megbízott tag  

Turba László megbízott tag 

 

Helyi Választási Iroda részéről: 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezető helyettes 

Dr. Papp Csilla HVI vezető  

dr. Molnár –Friedrich Szilvia HVB jogi szakértő 

dr. Török Kata HVB jogi szakértő 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

Pásztor Mária 

 

 

Elnök: 

 

Megállapítja, hogy a bizottság 4 fő jelenlétében határozatképes. 

 

Az elnök ismerteti a napirendi pontokat. 

 

 

Napirend:  

 

1.) Döntés a Ve. 132. § alapján az Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület 

által a Ve. 124. § (1) bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vételéről 

 

2.) Döntés a Ve. 132. § alapján a Magyar Munkáspárt által a Ve. 124. § (1) bekezdése által 

beterjesztett területi egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről 

 

3.) Döntés a Ve. 132. § alapján a JOBBIK Magyarországért Mozgalom által a Ve. 124. § (1) 

bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről 
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3.) Döntés a Ve. 132. § alapján a JOBBIK Magyarországért Mozgalom által a Ve. 124. § (1) 

bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről 

 

4.) Döntés a Ve. 132. § alapján a CivilZugló Egyesület által a Ve. 124. § (1) bekezdése által 

beterjesztett területi egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéről 

 

5.) Döntés a Lehet Más a Politika polgármester jelöltjének nyilvántartásba vételéről 

 

6.) Döntés a Ve. 132. § alapján a Lehet Más a Politika által a Ve. 124. § (1) bekezdése által 

beterjesztett területi egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről 

 

7.) Döntés a Ve. 132. § alapján Herczeg István független jelölt által a Ve. 124. § (1) 

bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről 

 

8.) Döntés a Magyar Liberális Párt polgármester jelöltjének nyilvántartásba vételéről 

 

9.) Döntés a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség polgármester jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

10.) Döntés a Ve. 132. § alapján a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség által a Ve. 124. § 

(1) bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéről 

 

11.) Döntés a Ve. 132. § alapján a CivilZugló Egyesület kompenzációs listájának 

nyilvántartásba vételéről 

 

12.) Döntés a Ve. 132. § alapján a JOBBIK Magyarországért Mozgalom kompenzációs 

listájának nyilvántartásba vételéről 

 

13.) Döntés a Ve. 132. § alapján a FIDESZ-KDNP kompenzációs listájának nyilvántartásba 

vételéről 

 

14.) Döntés a Ve. 132. § alapján a Lehet Más a Politika kompenzációs listájának 

nyilvántartásba vételéről 

 

15.) Döntés a Magyar Munkáspárt HVB-be delegált tudomásul vételéről 

 

 

Turba László megbízott tag: 

 

Javasolja, hogy az eredeti 3. sz. napirendi pont legyen az első. 

 

A bizottság a módosított napirendet elfogadta. 

 

 

1.) Döntés a Ve. 132. § alapján a JOBBIK Magyarországért Mozgalom által a Ve. 124. § (1) 

bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről 

 

2.) Döntés a Ve. 132. § alapján az Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület 

által a Ve. 124. § (1) bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vételéről 
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3.) Döntés a Ve. 132. § alapján a Magyar Munkáspárt által a Ve. 124. § (1) bekezdése által 

beterjesztett területi egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről 

 

4.) Döntés a Ve. 132. § alapján a CivilZugló Egyesület által a Ve. 124. § (1) bekezdése által 

beterjesztett területi egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéről 

 

5.) Döntés a Lehet Más a Politika polgármester jelöltjének nyilvántartásba vételéről 

 

6.) Döntés a Ve. 132. § alapján a Lehet Más a Politika által a Ve. 124. § (1) bekezdése által 

beterjesztett területi egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről 

 

7.) Döntés a Ve. 132. § alapján Herczeg István független jelölt által a Ve. 124. § (1) 

bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről 

 

8.) Döntés a Magyar Liberális Párt polgármester jelöltjének nyilvántartásba vételéről 

 

9.) Döntés a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség polgármester jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

10.) Döntés a Ve. 132. § alapján a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség által a Ve. 124. § 

(1) bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéről 

 

11.) Döntés a Ve. 132. § alapján a CivilZugló Egyesület kompenzációs listájának 

nyilvántartásba vételéről 

 

12.) Döntés a Ve. 132. § alapján a JOBBIK Magyarországért Mozgalom kompenzációs 

listájának nyilvántartásba vételéről 

 

13.) Döntés a Ve. 132. § alapján a FIDESZ-KDNP kompenzációs listájának nyilvántartásba 

vételéről 

 

14.) Döntés a Ve. 132. § alapján a Lehet Más a Politika kompenzációs listájának 

nyilvántartásba vételéről 

 

15.) Döntés a Magyar Munkáspárt HVB-be delegált tudomásul vételéről 

 

 

1.) napirendi pont: Döntés a Ve. 132. § alapján a JOBBIK Magyarországért Mozgalom által 

a Ve. 124. § (1) bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelöltek 

nyilvántartásba vételéről 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület területén 15 választókerület került kialakításra, és jelen 

ülésre 3 képviselőjelöltet állított a JOBBIK Magyarországért Mozgalom.  

A HVI átadja a HVB-nek Iván 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. Iván 

Sándor 90 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 64 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.  

 

1. Döntés Iván Sándor a JOBBIK Magyarországért Mozgalom képviselő jelöltjének 

nyilvántartásba vételéről 

 

 

171/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Iván Sándor a JOBBIK 

Magyarországért Mozgalom 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. 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja a HVB-nek Veres Gábor 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. Veres 

Gábor 107 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 80 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 Veres Gábor a JOBBIK Magyarországért Mozgalom képviselő jelöltjének 

nyilvántartásba vételéről 

 

 

172/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Veres Gábor a JOBBIK 

Magyarországért Mozgalom képviselő 

jelöltjét Budapest Főváros XIV. Kerület 07. 

számú területi egyéni választókerület 

területén nyilvántartásba veszi.  

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
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Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja a HVB-nek Toldi Miklós 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. Toldi 

Miklós 74 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.  

 

3. Döntés Toldi Miklós a JOBBIK Magyarországért Mozgalom képviselő jelöltjének 

nyilvántartásba vételéről 

 

 

173/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Toldi Miklós a JOBBIK 

Magyarországért Mozgalom képviselő 

jelöltjét Budapest Főváros XIV. Kerület 08. 

számú területi egyéni választókerület 

területén nyilvántartásba veszi.  

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

2.) napirendi pont: Döntés a Ve. 132. § alapján az Európai Uniós Ruszin Integrációért 

Közhasznú Egyesület által a Ve. 124. § (1) bekezdése által beterjesztett területi egyéni 

választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéről 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

Az Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület négy ruszin nemzetiségi négy 

jelöltet állított.  

 

A szükséges számú ajánlás (5 db) rendelkezésre áll. 

Kerepesi Julia 8 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 7 db ajánlást érvényesnek 

talált.  

 

1.) Kerepesi Julia az Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület ruszin 

nemzetiségi képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről 

 

174/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Kerepesi Julia az Európai Uniós 

Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület 
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ruszin nemzetiségi képviselő jelöltjét 

Budapest Főváros XIV. Kerület területén 

nyilvántartásba veszi.  

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

Andruska Tivadar 16 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 7 db ajánlást 

érvényesnek talált.  

 

2.) Andruska Tivadar az Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület ruszin 

nemzetiségi képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről 

 

 

175/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Andruska Tivadar az Európai 

Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú 

Egyesület ruszin nemzetiségi képviselő 

jelöltjét Budapest Főváros XIV. Kerület 

területén nyilvántartásba veszi.  

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

Erőss Pál 8 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 7 db ajánlást érvényesnek talált.  

 

3.) Erőss Pál az Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület ruszin nemzetiségi 

képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről 

 

 

Elnök: 

 

A jelölt, Erőss Pál által benyújtott dokumentumok vizsgálata során HVB észlelte, hogy Erőss 

Pál neve és aláírása több dokumentumon is szerepel (A 6-os nyomtatvány és a személyi 

okmányainak a másolatain szereplő aláírás, E3-as nyomtatvány)  

A fenti három dokumentum közül az E3-as nyomtatványon szereplő jelölt aláírása szemmel 

láthatólag eltér a fent felsorolt többi dokumentumtól, különösen a személyi igazolványon 

szereplő aláírástól.  
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176/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Erőss Pál az Európai Uniós 

Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület 

ruszin nemzetiségi képviselő jelöltjének 

Budapest Főváros XIV. Kerület területén 

nyilvántartásba vételét elutasítja.  

 

 4 fő jelen, 3 mellette, 1 ellene 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

Erdős József 8 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 7 db ajánlást érvényesnek talált.  

 

4.) Erdős József az Európai Uniós Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület ruszin 

nemzetiségi képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről 

 

 

Elnök: 

 

A jelölt, Erdős József által benyújtott dokumentumok vizsgálata során HVB észlelte, hogy 

Erdős József neve és aláírása több dokumentumon is szerepel (A 6-os nyomtatvány és a 

személyi okmányainak a másolatain szereplő aláírás, E3-as nyomtatvány)  

A fenti három dokumentum közül az E3-as nyomtatványon szereplő jelölt aláírása szemmel 

láthatólag eltér a fent felsorolt többi dokumentumtól, különösen a személyi igazolványon 

szereplő aláírástól.  

 

177/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Erdős József az Európai Uniós 

Ruszin Integrációért Közhasznú Egyesület 

ruszin nemzetiségi képviselő jelöltjének 

Budapest Főváros XIV. Kerület területén 

nyilvántartásba vételét elutasítja.  

 

 4 fő jelen, 3 mellette, 1 ellene 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

3.) napirendi pont: Döntés a Ve. 132. § alapján a Magyar Munkáspárt által a Ve. 124. § (1) 

bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről 
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Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület területén 15 választókerület került kialakításra, és jelen 

ülésre 4 képviselőjelöltet állított a Magyar Munkáspárt.  

A HVI átadja a HVB-nek Szentpáli Kolos 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) nem áll rendelkezésre. 

Szentpáli Kolos 71 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 50 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 Szentpáli Kolos a Magyar Munkáspárt képviselő jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

178/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Szentpáli Kolosnak a Magyar 

Munkáspárt képviselő jelöltjének Budapest 

Főváros XIV. Kerület 06. számú területi 

egyéni választókerület területén a 

nyilvántartásba vételét elutasítja.   

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja a HVB-nek dr. Hajdu József 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. dr. 

Hajdu József 96 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.  

 

2.) Döntés dr. Hajdu József a Magyar Munkáspárt képviselő jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

179/2014. (IX. 09.) 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 
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egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba veszi.  

 

 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja a HVB-nek Szalai István 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) nem áll rendelkezésre. 

Szalai István 80 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 58 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 Szalai István a Magyar Munkáspárt képviselő jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

180/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Szalai István a Magyar 

Munkáspárt képviselő jelöltjének Budapest 

Főváros XIV. Kerület 10. számú területi 

egyéni választókerület területén a 

nyilvántartásba vételét elutasítja.   

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja a HVB-nek Nyitrai Manó Lajosné 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. dr 

Nyitrai Manó Lajosné 78 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 67 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 Nyitrai Manó Lajosné a Magyar Munkáspárt képviselő jelöltjének 

nyilvántartásba vételéről 
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(dr. Békefi László 14:15 órakor kiment az ülésről, a bizottság 3 fővel van jelen.) 

 
(dr. Békefi László 14:18 órakor visszajött az ülésre, a bizottság 4 fővel van jelen.) 

 

A bizottság átvizsgálta az ajánlóíveket. 

 

181/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Nyitrai Manó Lajosné a Magyar 

Munkáspárt 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. 

 

 

4.) napirendi pont: Döntés a Ve. 132. § alapján a CivilZugló Egyesület által a Ve. 124. § (1) 

bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület területén 15 választókerület került kialakításra, és jelen 

ülésre 11 képviselőjelöltet állított a CivilZugló Egyesület. 

A HVI átadja az HVB-nek Tóth Péter Tibor 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. Tóth 

Péter Tibor képviselőjelölt 106 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 Tóth Péter Tibor a CivilZugló Egyesület képviselő jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

182/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Tóth Péter Tibor a CivilZugló 

Egyesület képviselő jelöltjét Budapest 

Főváros XIV. Kerület 02. számú területi 

egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba veszi.  

 

 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 
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Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Drevenka Mónika 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. 

Drevenka Mónika képviselőjelölt 91 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 71 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 Drevenka Mónika a CivilZugló Egyesület képviselő jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

183/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Drevenka Mónika a CivilZugló 

Egyesület képviselő jelöltjét Budapest 

Főváros XIV. Kerület 03. számú területi 

egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba veszi.  

 

 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Háhn-Zágon Zsuzsanna 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. Háhn-

Zágon Zsuzsanna képviselőjelölt 99 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 82 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 Háhn-Zágon Zsuzsanna a CivilZugló Egyesület képviselő jelöltjének 

nyilvántartásba vételéről 

 

184/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Háhn-Zágon Zsuzsanna a 

CivilZugló Egyesület képviselő jelöltjét 
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Budapest Főváros XIV. Kerület 04. számú 

területi egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba veszi.  

 

 4 fő jelen, 3 mellette, 1 ellene 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Békefi László 

 

Álláspontom szerint kérdéses az E2-es jelű nyomtatványon a jelölőszervezet képviselőjének 

az aláírása. 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Dr. Lengyel István 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. Dr. 

Lengyel István képviselőjelölt 118 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.  

 

4.) Döntés Dr. Lengyel István a CivilZugló Egyesület képviselő jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

185/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Dr. Lengyel István a CivilZugló 

Egyesület 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. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Ohnhausz Katalin 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. 

Ohnhausz Katalin képviselőjelölt 98 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 88 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.  

 

5.) Döntés Ohnhausz Katalin a CivilZugló Egyesület képviselő jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

186/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Ohnhausz Katalin a CivilZugló 

Egyesület 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. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Balogh Judit Anikó 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. Balogh 

Judit Anikó képviselőjelölt 99 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.  

 

6.) Döntés Balogh Judit Anikó a CivilZugló Egyesület képviselő jelöltjének 

nyilvántartásba vételéről 

 

 

Elnök: 

 

A jelölt, Balogh Judit Anikó által benyújtott dokumentumok vizsgálata során HVB észlelte, 

hogy Várnai László Sándor neve és aláírása több dokumentumon is szerepel (E2 nyomtatvány 

és a személyi okmányainak a másolatain szereplő aláírás, aláírásgyűjtő íven aláírás gyűjtő 

polgárként)  

A fenti három dokumentum közül az E2 nyomtatványon szereplő jelölő szervezet 

képviseletében eljáró személy aláírása szemmel láthatólag eltér a fent felsorolt többi 

dokumentumtól, különösen a személyi igazolványon szereplő aláírástól.  

 

187/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Balogh Judit Anikónak a 



 14 

CivilZugló Egyesület képviselő jelöltjének 

Budapest Főváros XIV. Kerület 07. számú 

területi egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba vételét elutasítja.  

 

 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Patrovits Tamás 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. Patrovits 

Tamás képviselőjelölt 104 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.  

 

7.) Döntés Patrovits Tamás a CivilZugló Egyesület képviselő jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

188/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Patrovits Tamás a CivilZugló 

Egyesület képviselő jelöltjét Budapest 

Főváros XIV. Kerület 08. számú területi 

egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba veszi.  

 

 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Fuksz Ágnes 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. Fuksz 

Ágnes képviselőjelölt 115 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 87 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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8.) Döntés Fuksz Ágnes a CivilZugló Egyesület képviselő jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

189/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Fuksz Ágnes a CivilZugló 

Egyesület képviselő jelöltjét Budapest 

Főváros XIV. Kerület 09. számú területi 

egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba veszi.  

 

 4 fő jelen, 3 mellette, 1 ellene 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Békefi László 

 

Álláspontom szerint kérdéses az E2-es jelű nyomtatványon a jelölőszervezet képviselőjének 

az aláírása. 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Szabó Dezső László 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. Szabó 

Dezső László képviselőjelölt 115 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 82 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.) Döntés Szabó Dezső László a CivilZugló Egyesület képviselő jelöltjének 

nyilvántartásba vételéről 

 

 

Elnök: 

 

A bizottság megállapította, hogy az E2 nyomtatvány nem felel meg a törvényi előírásoknak, 

mert a jelölő szervezet képviselőjének neve és aláírása közül az aláírás teljesen hiányzik. 

 

 

190/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Szabó Dezső Lászlónak a 

CivilZugló Egyesület képviselő jelöltjének 

Budapest Főváros XIV. Kerület 10. számú 
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területi egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba vételét elutasítja.  

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Visnyovszki András 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. 

Visnyovszki András Péter képviselőjelölt 106 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 

77 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.) Döntés Visnyovszki András Péter a CivilZugló Egyesület képviselő jelöltjének 

nyilvántartásba vételéről 

 

 

191/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Visnyovszki András Péter a 

CivilZugló Egyesület képviselő jelöltjét 

Budapest Főváros XIV. Kerület 11. számú 

területi egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba veszi.  

 

 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Gindert László Károly 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. Gindert 

László Károly képviselőjelölt 109 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 95 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.  

 

11.) Döntés Gindert László Károly a CivilZugló Egyesület képviselő jelöltjének 

nyilvántartásba vételéről 
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192/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Gindert László Károly a 

CivilZugló Egyesület képviselő jelöltjét 

Budapest Főváros XIV. Kerület 12. számú 

területi egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba veszi.  

 

 4 fő jelen, 3 mellette, 1 ellene 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Békefi László: 

 

Álláspontom szerint kérdéses az E2-es jelű nyomtatványon a jelölő szervezet képviselőjének 

az aláírása. 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Barlai Gábor 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. Barlai 

Gábor képviselőjelölt 111 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 87 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.) Döntés Barlai Gábor a CivilZugló Egyesület képviselő jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

 

193/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Barlai Gábor a CivilZugló 

Egyesület képviselő jelöltjét Budapest 

Főváros XIV. Kerület 13. számú területi 

egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba veszi.  

 

 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
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Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Sziklai Anna Mária 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. Sziklai 

Anna Mária képviselőjelölt 102 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.  

 

13.) Döntés Sziklai Anna Mária a CivilZugló Egyesület képviselő jelöltjének 

nyilvántartásba vételéről 

 

 

194/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Sziklai Anna Mária a CivilZugló 

Egyesület 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. 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Tar Judit képviselőjelöltre leadott ajánlóíveket. A HVI tájékoztatja 

az HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, hogy a nyilvántartásba 

vételhez szükséges számú érvényes ajánlás (67db) rendelkezésre áll. Tar Judit képviselőjelölt 

96 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.  

 

14.) Döntés Tar Judit a CivilZugló Egyesület képviselő jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

Elnök: 

 

A jelölt, Tar Judit által benyújtott dokumentumok vizsgálata során HVB észlelte, hogy Várnai 

László Sándor neve és aláírása több dokumentumon is szerepel (E2 nyomtatvány és a 

személyi okmányainak a másolatain szereplő aláírás, aláírásgyűjtő íven aláírás gyűjtő 

polgárként)  
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A fenti három dokumentum közül az E2 nyomtatványon szereplő jelölő szervezet 

képviseletében eljáró személy aláírása szemmel láthatólag eltér a fent felsorolt többi 

dokumentumtól, különösen a személyi igazolványon szereplő aláírástól.  

 

 

Turba László megbízott tag: 

 

Véleményem szerint nem tér el. 

 

 

195/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Tar Juditot a CivilZugló 

Egyesület képviselő jelöltjének Budapest 

Főváros XIV. Kerület 15. számú területi 

egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba vételét elutasítja.  

 

 4 fő jelen, 2 mellette, 2 ellene,  

 

Az elnök szavazata alapján elutasítja a 

nyilvántartásba vételt. 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 
(Az Elnök 5 perc szünetet rendelt el.) 

 

 

5.) napirendi pont: Döntés a Lehet Más a Politika polgármester jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

A bizottsági ülésen megjelent Barta János. 

 

Dr. Teimer Gáboor HVI vezetője helyettes: 

 

A HVI átadja a HVB-nek Barta János 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) Barta 

János 640 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 542 db ajánlást érvényesnek talált.  

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 Barta János a Lehet Más a Politika 

polgármester jelöltjének a Budapest Főváros XIV. Kerület területén történő nyilvántartásba 

vételéről. 

 

1.) Barta János a Lehet Más a Politika polgármester jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 
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(Az Elnök 15:40 órakor 5 perc szünetet rendelt el.) 

( A bizottság megtekintette a Lehet Más a Politika meghatalmazási láncát) 

 

 

196/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Barta János a Lehet Más a 

Politika polgármester jelöltjét Budapest 

Főváros XIV. Kerület területén 

nyilvántartásba veszi.  

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

6.) napirendi pont: Döntés a Ve. 132. § alapján a Lehet Más a Politika által a Ve. 124. § (1) 

bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről 

 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezetője helyettes: 

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület területén 15 választókerület került kialakításra, és jelen 

ülésre 15 képviselőjelöltet állított a Lehet Más a Politika. 

A HVI átadja az HVB-nek Hámorszky Eszter Mária 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. 

Hámorszky Eszter Mária képviselőjelölt 84 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 79 

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 Hámorszky Eszter Mária a Lehet Más a Politika képviselő jelöltjének 

nyilvántartásba vételéről 

 

 

Elnök: 

 

Javasolja, hogy a bizottság nyilatkoztassa meg Barta Jánost, hogy az aláírásgyűjtő íveken az 

aláírást gyűjtő polgár aláírásánál az ő aláírása szerepel-e, tőle származik-e. 

 

Barta János elé tárja a G008, G007 sorszámú ajánlóíveket. 

 

Barta János: 

 

Nyilatkozott, hogy mindkét ajánlóíven szereplő aláírás tőle származik. 
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197/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Hámorszky Eszter Mária a 

Lehet Más a Politika 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. 

 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezetője helyettes: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Várnai György Károly 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 

György Károly képviselőjelölt 65 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 62 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 Várnai György Károly a Lehet Más a Politika képviselő jelöltjének 

nyilvántartásba vételéről 

 

Elnök: 

 

A dokumentumok átvizsgálása során a HVB észlelte, hogy az E2-es nyomtatványon a jelölt 

aláírásánál szereplő aláírás eltér az aláírás gyűjtő íveken az aláírásgyűjtő polgárként aláíró 

személy aláírásától. Mindkét nyomtatványon Várnai György neve szerepel. 

 

Barta János: 

 

Nyilatkozik, hogy mindkét aláírás Várnai Györgyé. Az E2-es nyomtatványt előtte írta alá. 

 

198/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Várnai György Károlynak a 

Lehet Más a Politika képviselő jelöltjének 

Budapest Főváros XIV. Kerület 02. számú 

területi egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba vételét elutasítja.  

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

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

 

A HVI átadja az HVB-nek Polán Tamás Károly 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. Polán 

Tamás Károly képviselőjelölt 86 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 71 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 Polán Tamás Károly a Lehet Más a Politika képviselő jelöltjének 

nyilvántartásba vételéről 

 

 

Elnök: 

 

Észrevételezi, hogy az E2 nyomtatvány 3. oldalán a keltezésnél 2014.09.13. szerepel, mely 

nyilvánvalóan elírás, hiszen az E2 nyomtatvány határidőben leadásra került a HVI-hez 

(2014.09.08.) 

 

199/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Polán Tamás Károly a Lehet 

Más a Politika képviselő jelöltjét Budapest 

Főváros XIV. Kerület 03. számú területi 

egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba veszi. 

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezetője helyettes: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Fülep Krisztián 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. Fülep 

Krisztián képviselőjelölt 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.  

 

 

4.) Döntés Fülep Krisztián a Lehet Más a Politika képviselő jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 
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200/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Fülep Krisztián a Lehet Más a 

Politika képviselő jelöltjét Budapest 

Főváros XIV. Kerület 04. számú területi 

egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba veszi. 

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezetője helyettes: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Fülöp Péter 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. Fülöp 

Péter képviselőjelölt 87 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 75 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 Fülöp Péter a Lehet Más a Politika képviselő jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

201/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Fülöp Péter a Lehet Más a 

Politika 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. Teimer Gábor HVI vezetője helyettes: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Takács Tibor Zoltán 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. Takács 

Tibor Zoltán képviselőjelölt 98 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 85 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.  

 

6.) Döntés Takács Tibor Zoltán a Lehet Más a Politika képviselő jelöltjének 

nyilvántartásba vételéről 

 

 

202/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Takács Tibor Zoltán a Lehet 

Más a Politika 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. Teimer Gábor HVI vezetője helyettes: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Horvai Ákos 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. Horvai 

Ákos képviselőjelölt 103 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 81 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.) Döntés Horvai Ákos a Lehet Más a Politika képviselő jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

 

203/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Horvai Ákos a Lehet Más a 

Politika képviselő jelöltjét Budapest 

Főváros XIV. Kerület 07. számú területi 

egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba veszi. 

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

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

 

A HVI átadja az HVB-nek Hanák Gábor András 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) nem áll rendelkezésre. 

Hanák Gábor András képviselőjelölt 83 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 62 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.  

 

 

8.) Döntés Hanák Gábor András a Lehet Más a Politika képviselő jelöltjének 

nyilvántartásba vételéről 

 

Barta János: 

 

Álláspontja szerint két olyan elutasított ajánlás szerepel, melynél elírás történt. Az egyiknél az 

édesanyja neve tévesen szerepel, másiknál a személyi számában a hónapnál 12 helyett 92 

szerepel. 

 

Elnök: 

 

Ismerteti az 5/2014-es NVB iránymutatást. 

 

204/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Hanák Gábor Andrásnak Lehet 

Más a Politika képviselő jelöltjének 

Budapest Főváros XIV. Kerület 08. számú 

területi egyéni választókerület területén a 

nyilvántartásba vételét elutasítja.   

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezetője helyettes: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Pázmándi Bálint 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. 

Pázmándi Bálint képviselőjelölt 77 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.  
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(Az Elnök 5 perc szünetet rendelt el.) 

 

 

9.) Döntés Pázmándi Bálint a Lehet Más a Politika képviselő jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

 

205/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Pázmándi Bálint a Lehet Más a 

Politika képviselő jelöltjét Budapest 

Főváros XIV. Kerület 09. számú területi 

egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba veszi. 

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezetője helyettes: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Bódi 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. Bódi 

Attila képviselőjelölt 84 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 72 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.) Döntés Bódi Attila a Lehet Más a Politika képviselő jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

 

206/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Bódi Attila a Lehet Más a 

Politika képviselő jelöltjét Budapest 

Főváros XIV. Kerület 10. számú területi 

egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba veszi. 

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

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

 

A HVI átadja az HVB-nek Szigethy 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. Szigethy 

Tibor képviselőjelölt 83 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 71 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. 

 

11.) Döntés Szigethy Tibor a Lehet Más a Politika képviselő jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

207/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Szigethy Tibor a Lehet Más a 

Politika képviselő jelöltjét Budapest 

Főváros XIV. Kerület 11. számú területi 

egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba veszi. 

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezetője helyettes: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Vida 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. Vida 

Attila képviselőjelölt 74 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 65 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.) Döntés Vida Attila a Lehet Más a Politika képviselő jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

 

208/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Vida Attila a Lehet Más a 

Politika képviselő jelöltjét Budapest 

Főváros XIV. Kerület 12. számú területi 
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egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba veszi.  

 

 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezetője helyettes: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Barta János 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. Barta 

János képviselőjelölt 81 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 71 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.) Döntés Barta János a Lehet Más a Politika képviselő jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

209/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Barta János a Lehet Más a 

Politika képviselő jelöltjét Budapest 

Főváros XIV. Kerület 13. számú területi 

egyéni választókerület területén 

nyilvántartásba veszi.  

 

 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezetője helyettes: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Quickert Liliána Diána 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. Quickert 

Liliána Diána képviselőjelölt 91 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 75 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.) Döntés Quickert Liliána Diána a Lehet Más a Politika képviselő jelöltjének 

nyilvántartásba vételéről 
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Elnök: 

 

Észrevételezi, hogy az E2 nyomtatvány 3. oldalán a keltezésnél 2014.10.08. szerepel, mely 

nyilvánvalóan elírás, hiszen az E2 nyomtatvány határidőben leadásra került a HVI-hez 

(2014.09.08.) 

 

210/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Quickert Liliána Diána a Lehet 

Más a Politika 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. 

 

 

Dr. Teimer Gábor HVI vezetője helyettes: 

 

A HVI átadja az HVB-nek Bognár Áron András 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. Bognár 

Áron András képviselőjelölt 91 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 77 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.) Döntés Bognár Áron András a Lehet Más a Politika képviselő jelöltjének 

nyilvántartásba vételéről 

 

 

211/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Bognár Áron András a Lehet 

Más a Politika 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. 
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7.) napirendi pont: Döntés a Ve. 132. § alapján Herczeg István független jelölt által a Ve. 

124. § (1) bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba 

vételéről 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja a HVB-nek Herczeg István független 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. Herczeg 

István független képviselőjelölt 86 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 független jelölt nyilvántartásba vételét, és a jelölt adatait a központi 

névjegyzékben tárolt adatokkal összevetette, amelyek megegyeztek.  

 

1.) Döntés Herczeg István a független képviselő jelöltjének nyilvántartásba vételéről 

 

 

212/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Herczeg István független 

képviselő jelöltet Budapest Főváros XIV. 

Kerület 04. számú területi egyéni 

választókerület területén nyilvántartásba 

veszi.  

 

 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

8.) napirendi pont: Döntés a Magyar Liberális Párt polgármester jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja a HVB-nek Hörömpöli Kálmán a Magyar Liberális Párt 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) Hörömpöli Kálmán 649 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a 

HVI 500 db ajánlást érvényesnek talált.  

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 Hörömpöli Kálmán a Magyar Liberális Párt 

polgármester jelöltjének a Budapest Főváros XIV. Kerület területén történő nyilvántartásba 

vételéről. 
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1.) Hörömpöli Kálmán a Magyar Liberális Párt polgármester jelöltjének nyilvántartásba 

vételéről 

 
(Az Elnök 17:02 órakor 5 perc szünetet rendelt el.) 

( A bizottság megtekintette a Magyar Liberális Párt meghatalmazási láncát.) 

 

 

Turba László: 

 

Észlelte az F0159 sz. ív 2. sorában, hogy közeli ismerőse szerepel, akinek az aláírását jól 

ismeri, de nem azt látja az aláírásgyűjtő íven. Ezután telefonon felhívta ismerősét, aki 

megerősítette, hogy nem adott ajánlást a Magyar Liberális Pártnak.  

Átadta a telefont az Elnöknek, aki a 2. sorban lévő személyes adatokat telefonon leegyeztette.  

 

 

Elnök: 

 

Megjegyzi, hogy a fentebb részletezett ajánlást adó személy neve N.J., míg aláírásánál 

vezetékneve egyértelműen más. 

A bizottság a vizsgálatot nem folytatta tovább, tekintettel arra, hogy az érvényes ajánlások 

száma a törvényi minimum alá csökkent. 

 

 

213/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Hörömpöli Kálmán a Magyar 

Liberális Párt polgármester jelöltjének 

Budapest Főváros XIV. Kerület területén 

nyilvántartásba vételét elutasítja.  

 

 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

9.) napirendi pont: Döntés a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség polgármester 

jelöltjének nyilvántartásba vételéről 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI átadja a HVB-nek Török Norbert Roland polgármester jelöltre leadott ajánlóíveket. A 

HVI tájékoztatja az HVB-t, hogy az ajánlóíveket megvizsgálta és megállapította, hogy a 

nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlás nem áll rendelkezésre. (500 db) 

Török Norbert Roland 758 db ajánlást adott le a HVI-nek, melyből a HVI 390 db ajánlást 

érvényesnek talált.  

 

A HVI a Ve. 127.§ (1) bekezdése szerint az ellenőrzést határidőben elvégezte.  

Az ellenőrzés során megállapították, hogy minden második ajánló személy adataiban eltérés 

mutatkozott az országos nyilvántartás adataihoz képest. Vélelmezhetően másolás eredménye. 
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(Írásban foglalt tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete). 

 

A HVB az ajánlóívek áttekintése után döntött Török Norbert Roland a Jólét és Szabadság 

Demokrata Közösség polgármester jelöltjének a Budapest Főváros XIV. Kerület területén 

történő nyilvántartásba vételéről. 

 

Megjelenik Erdős Dóra. 

 

Elnök: 

 

Kéri nyilatkozzon, hogy az ajánlóív 007-es ív 5. soron szereplő adatok, illetve az aláírás övé-

e. 

 

Erdős Dóra: 

 

A személyi azonosítóm és nevem helyesen szerepel, de a régi lakcímem van megadva, illetve 

az aláírás nem az enyém. Édesanyám harmadik nevét nem szerepeltették az ajánló íven. 

 

Elnök: 

 

Borbély Ádámtól telefonon megkérdezte, hogy adott-e ajánlást Török Norbert Rolandnak, 

illetve melyek a személyi adatai. 

 

Borbély Ádám: 

 

Bediktálja telefonon a személyi adatait és tájékoztatja a bizottságot, hogy nem adott ajánlást 

semmilyen formában a JESZ-nek. Elektronikusan megküldi az aláírás mintáját.  

 

A bizottság megtekintette Borbély Ádám személyi adatait. 

 

A fentiek megállapítását követően a HVB további vizsgálatot már nem végzett.  

 

1.) Török Norbert Roland a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség polgármester 

jelöltjének nyilvántartásba vételéről 

 

 

214/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy Török Norbert Roland a Jólét és 

Szabadság Demokrata Közösség 

polgármester jelöltjének Budapest Főváros 

XIV. Kerület területén a nyilvántartásba 

vételét elutasítja.  

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 
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Elnök: 

 

A bizottság a fentiekben foglaltakra tekintettel a Ve. 44. § (2) bekezdése alapján 

kezdeményezi a BRFK Korrupcióelleni Főosztály eljárását. 

 

 

10.) napirendi pont:.) Döntés a Ve. 132. § alapján a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 

által a Ve. 124. § (1) bekezdése által beterjesztett területi egyéni választókerületi jelölt 

nyilvántartásba vételéről 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

A HVI tájékozatta a HVB-t, hogy Török Norbert Roland a jelöltségtől visszalépett. 

 

Elnök: 

 

A HVB tudomásul vette a visszalépést. 

 

 

11.) napirendi pont:. Döntés a Ve. 132. § alapján a CivilZugló Egyesület kompenzációs 

listájának nyilvántartásba vételéről 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

Átadta a HVB-nek CivilZugló Egyesület jelölő szervezet kompenzációs listáját. 

 

A HVB a Ve. 307/I. § alapján megvizsgálta a kompenzációs listát. 

 

 

215/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy CivilZugló 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. 

 

 

 

12.) napirendi pont:. Döntés a Ve. 132. § alapján a JOBBIK Magyarországért Mozgalom 

kompenzációs listájának nyilvántartásba vételéről 
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Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

Átadta a HVB-nek a JOBBIK Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet kompenzációs 

listáját. 

 

A HVB a Ve. 307/I. § alapján megvizsgálta a kompenzációs listát. 

 

 

216/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy JOBBIK Magyarországért 

Mozgalom 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 

 

 

 

13.) napirendi pont: Döntés a Ve. 132. § alapján a FIDESZ-KDNP kompenzációs listájának 

nyilvántartásba vételéről 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

Átadta a HVB-nek a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt 

jelölő szervezetek kompenzációs listáját. 

 

A HVB a Ve. 307/I. § alapján megvizsgálta a kompenzációs listát. 

 

 

217/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a FIDESZ - Magyar Polgári 

Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt 

kompenzációs listáját 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 
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14.) napirendi pont: Döntés a Ve. 132. § alapján a Lehet Más a Politika kompenzációs 

listájának nyilvántartásba vételéről 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

Átadta a HVB-nek a Lehet Más a Politika jelölő szervezet kompenzációs listáját. 

 

A HVB a Ve. 307/I. § alapján megvizsgálta a kompenzációs listát. 

 

 

218/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 

dönt, hogy a Lehet Más a Politika 

kompenzációs listáját 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 
 

 

15.) napirendi pont: Döntés a Magyar Munkáspárt HVB-be delegált tudomásul vételéről 

 

 

Dr. Papp Csilla HVI vezetője: 

 

Tájékoztatja a HVB-t, hogy a HVI többszöri megkeresésére sem csatolta a jelölt az 

összeférhetetlenségi nyilatkozatot. 

 

219/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület Helyi 

Választási Bizottság a Magyar Munkáspárt 

által megbízott Marosvölgyi Zoltán 

Lászlónak a Budapest Főváros XIV. 

Kerület Helyi Választási Bizottság tagsági 

megbízását visszautasítja, mert nem felelt 

meg a törvényi feltételeknek. 

 

 4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete 
 

 

Elnök: 

 

Indítványozza a napirend bővítését. 
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16.) HVI beszámolója  

17.) A Magyar Munkáspárt kompenzációs listájának  

18.) Kompenzációs lista sorsolás 

 

A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirend bővítését. 

 

16.) napirendi pont: HVI beszámolója 

 

A HVI elnöke átnyújtotta a HVI beszámolóját 

 

220/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 

HVB úgy dönt, hogy a JOBBIK 

Magyarországért Mozgalomra 

20.000,- Ft bírságot szab ki. 

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete 
 

221/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 

HVB úgy dönt, hogy a CivilZugló 

Egyesületre 30.000,- Ft bírságot szab 

ki. 

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete 

 

222/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület 

HVB úgy dönt, hogy a Magyar 

Liberális Pártra 10.000,- Ft bírságot 

szab ki. 

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete 
 

 

17.) napirendi pont: A Magyar Munkáspárt kompenzációs listájának  

 

 

223/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB úgy 
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dönt, hogy a Magyar Munkáspárt 

kompenzációs listájának Budapest Főváros 

XIV. Kerület területén a Ve. 307/J. § 

alapján nyilvántartásba vételét elutasítja.  

 

  4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete 
 

18.) napirendi pont: Kompenzációs lista sorsolás 

 

224/2014. (IX. 09.) sz. határozat:  

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület HVB 

megállapítja, hogy a sorsolást követően a 

települési kompenzációs listán szereplő 

jelölő szervezetek sorrendje az alábbi:  

 

1.) FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és 

Kereszténydemokrata Néppárt 

2.) Lehet Más a Politika 

3.) Magyar Munkáspárt 

4.) JOBBIK Magyarországért Mozgalom 

5.) Magyar Szocialista Párt/ Együtt - A 

Korszakváltók Pártja/Demokratikus 

Koalíció/Párbeszéd Magyarországért Párt/ 

Összefogás Zuglóért Egyesület 

6.) CivilZugló Egyesület 

 

4 fő jelen, 4 mellette, egyhangú igen 

 

Alakszerű határozat a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Jegyzőkönyv lezárva: 19:35 órakor 

 

 

K.m.f. 

 

 

……………………………… 

elnök 

 

 

 

…………………….. 

elnökhelyettes 

 

 

……………………………… 

tag 

 

 

…………………………….. 

Dr. Békefi László megbízott  

tag 

  

…………………………….. 

 Turba László  

megbízott tag 
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Helyi Választási Iroda részéről: 

 

 

 

……………………………… 

Dr. Papp Csilla  

HVI vezető  

 

 

……………………………… 

dr. Teimer Gábor  

HVI vezető helyettes 

 

 

……………………………… 

dr. Molnár – Friedrich Szilvia 

jogi szakértő 

 

 

……………………………… 

Pásztor Mária 

        jegyzőkönyvvezető 

  

 

……………………………… 

Dr. Török Kata jogi szakértő 

 

 

 

 

 

 

 


