
36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet 
az országgyőlési képviselık 2010. évi általános választása költségeinek normatíváiról, tételeirıl, 

elszámolási és belsı ellenırzési rendjérıl 
  

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában 
megállapított feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el: 
  
1. § (1) Az Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI) vezetıje felelıs az országgyőlési képviselık 2010. 
évi választása (a továbbiakban: választás) pénzügyi feladat- és költségtervének elkészítéséért. A feladat- és 
költségtervet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) 
elnökének egyetértésével kell elkészíteni. A feladat- és költségterv jóváhagyásáról az önkormányzati miniszter (a 
továbbiakban: miniszter) dönt. 
(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI), az országgyőlési egyéni választókerületi választási iroda (a 
továbbiakban: OEVI) és a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetıje, továbbá a külügyminiszter által 
kijelölt szerv vezetıje, a regionális államigazgatási hivatal vezetıje és a KEKKH elnöke választási feladatai 
tekintetében 
a) felelıs a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolításáért, elszámolásáért, 
b) felelıs a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenırzéséért, 
c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, valamint – szervezeti 
és mőködési szabályzatának megfelelıen – felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására, 
d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközöknek az elkülönített számviteli kezelésérıl. 
  
2. § (1) A választás helyi és területi feladatai elıkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az 
1. mellékletben felsorolt tételek, normatívák szolgálnak. A külképviseleti szavazás elıkészítésének és 
lebonyolításának pénzügyi fedezetéül a 2. mellékletben felsorolt tételek, normatívák, valamint a nem normatív 
kiadások tekintetében a külügyminiszterrel kötött megállapodás alapján megállapított költségvetési fedezet 
szolgál. 
(2) A pénzügyi fedezet számításánál a népességre, a választópolgárok számára vonatkozó adatokat a KEKKH 
által megállapított, a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a névjegyzék összeállításához használt, 
valamint a névjegyzékhez összeállított adatállomány alapján kell figyelembe venni. 
  
3. § A miniszter az Önkormányzati Minisztérium költségvetési fejezetében a választás lebonyolítására 
rendelkezésre álló összeget megállapodás alapján fejezetek közötti költségvetési elıirányzat-átcsoportosítással 
biztosítja a KEKKH, illetve a külügyminiszter által kijelölt szerv részére. 
  
4. § (1) A miniszter a regionális államigazgatási hivatal részére fejezeten belüli elıirányzat-átcsoportosítással, a 
megfelelı kiemelt elıirányzaton biztosítja a választás pénzügyi fedezetét. 
(2) A KEKKH a választások pénzügyi fedezetének a HVI-t, az OEVI-t és a TVI-t megilletı részét a TVI részére, az 
illetékes fıvárosi, megyei közgyőlés hivatalának bankszámlájára folyósítja. A TVI a választások pénzügyi 
fedezetének a HVI-t és az OEVI-t megilletı részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala 
(körjegyzıség esetén a körjegyzıség) bankszámlájára folyósítja. A választásokra biztosított pénzügyi fedezet 
kiemelt elıirányzatonkénti bontását a 12. melléklet tartalmazza. 
(3) A választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, az 1. mellékletben meghatározott normatívák szerinti 
összeg a választás elsı fordulóját megelızı 20. munkanapig elılegként kerül folyósításra, illetve átadásra. A TVI 
a választások pénzügyi fedezetének a HVI-t és az OEVI-t megilletı részét a választás elsı fordulóját megelızı 
15. munkanapig folyósítja. 
(4) A választás alábbi személyi juttatásainak folyósítására, illetve átadására csak a pénzügyi elszámolás 
elfogadását követıen kerül sor az alábbiak szerint: 
a) a HVI és OEVI vezetık személyi juttatásainak kifizetésérıl a TVI vezetıje a HVI és az OEVI pénzügyi 
elszámolásának elfogadásával dönt, és haladéktalanul intézkedik a folyósításáról, 
b) a TVI vezetık személyi juttatásainak kifizetésérıl az OVI vezetıjének javaslatára a miniszter dönt; a személyi 
juttatások fedezetét a KEKKH elnöke a döntést követı 8 munkanapon belül folyósítja, 
c) a regionális államigazgatási hivatalok és kirendeltségek vezetıi személyi juttatásainak kifizetésérıl az OVI 
vezetıjének javaslatára a miniszter dönt, és intézkedik a fedezet rendelkezésre bocsátásáról. 
(5) A külképviseleti választási irodák (a továbbiakban: KüVI) vezetıi és tagjai személyi juttatásai a miniszter és a 
külügyminiszter megállapodásában rögzítetteknek megfelelıen kerülnek kifizetésre. 
(6) A miniszter dönt az OVI vezetıje, tagjai és a KEKKH elnöke választással kapcsolatos célfeladatainak 
meghatározásáról, a célfeladat elvégzéséért járó céljuttatásról, és intézkedik annak kifizetésérıl. 
  
5. § (1) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott normatív pénzeszközök felhasználása a következık szerint 
történik: 
a) a feladat végrehajtásához biztosított pénzeszközöket (személyi juttatások, a munkaadókat terhelı járulékok és 
a dologi kiadások) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben és az államháztartás mőködési 
rendjét szabályozó rendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azonban személyi 
kiadásra e rendelet 1. és 2. melléklete szerinti normatívákat kell biztosítani, 



b) többlettámogatást különösen a szavazatszámláló bizottságba bevont póttagok számának növekedése, a 
külképviseleten szavazók értesítésének tényleges postai kiadása, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi 
C. törvény 21. § (4) bekezdése szerinti kiadások miatt lehet igényelni, 
c) feladatelmaradás esetén az erre a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeget, illetve - ha a 
feladatelmaradás ismertté válása elıtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt - annak maradványát 
vissza kell utalni, 
d) többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó 
különbözeteket, 
e) a HVI, az OEVI, illetve a TVI többletkiadásainak és a c) pont szerinti indokolt kifizetéseinek, illetve 
kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetıje kezdeményezi az OVI 
vezetıjénél, aki annak szakmai megalapozottságát megvizsgálja, és véleményével együtt 3 munkanapon belül 
megküldi a KEKKH elnökének; a KEKKH elnöke dönt a kérelem elfogadásáról, amennyiben a kérelmet nem 
fogadja el, döntésérıl - az OVI vezetıjének egyidejő tájékoztatásával - 3 munkanapon belül értesíti a TVI 
vezetıjét; amennyiben a kérelem elbírálására a fenti határidın belül nem kerül sor, a határidı leteltét követı 
napon az egyetértést megadottnak kell tekinteni, 
f) a külképviseleti szavazással kapcsolatban felmerült többletkiadásoknak és a c) pont szerinti indokolt 
kifizetéseknek, illetve kötelezettségvállalásoknak az elszámolásban való érvényesítését a külügyminiszter által 
kijelölt szerv vezetıje kezdeményezi az OVI vezetıjénél; az OVI vezetıje dönt a kérelem elfogadásáról, 
amennyiben a kérelmet nem fogadja el, döntésérıl 3 munkanapon belül értesíti a külügyminiszter által kijelölt 
szerv vezetıjét; amennyiben a kérelem elbírálására a fenti határidın belül nem kerül sor, a határidı leteltét 
követı napon az egyetértést megadottnak kell tekinteni. 
(2) A külügyminiszter által kijelölt szerv a nem normatív kiadásaira biztosított támogatását a miniszter és a 
külügyminiszter megállapodásában rögzítettek szerint használja fel. 
(3) A KEKKH a jóváhagyott feladat- és költségterv központi forrásainak feladatok közötti átcsoportosítását az OVI 
vezetıjének egyetértésével, a miniszter jóváhagyásával végezheti. 
  
6. § (1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket számvitelileg elkülönítetten kell kezelni. A költségvetési 
szerv a számvitelében a pénzeszközök felhasználásáról - ezen belül a többletköltségekrıl és a 
feladatelmaradásról - feladatonként számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) fıkönyvében a 
választási feladatokkal kapcsolatos szakfeladaton nyilvántartást vezet. A szakfeladaton meg kell jeleníteni mind a 
kapott támogatásértékő bevételt, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat. 
(2) A feladattípusú elszámolást e rendelet 1. és 2. mellékletében feltüntetett normatívák tekintetében a 3.-11. 
mellékletek szerint kell elkészíteni. 
(3) A külügyminiszter által kijelölt szerv tételes elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával 
kell alátámasztani. A külképviseleti szavazással kapcsolatos elszámolást a külügyminiszter által kijelölt szervre és 
valamennyi KüVI-re el kell készíteni. 
(4) A KEKKH a részére átadott elıirányzat felhasználásáról az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szerinti határidıben és 
módon számol el a választással kapcsolatos szakfeladaton. 
  
7. § (1) A HVI és az OEVI vezetıje - a 3. melléklet szerinti adattartalommal - feladattípusú elszámolást készít a 
TVI vezetıje részére a választás második fordulóját követı 10 naptári napon belül. Az okmányirodával 
rendelkezı HVI vezetıje az elszámolás elkészítéséhez a pénzügyi elszámolást segítı programot veszi igénybe. 
(2) A TVI vezetıje - a pénzügyi elszámolást segítı program igénybevételével - a KEKKH elnöke részére, a 
választás második fordulóját követı 45 naptári napon belül 
a) elszámolást készít - a 4. melléklet szerinti adattartalommal - a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetrıl, 
b) összesítı elszámolást készít - az 5. melléklet szerinti adattartalommal - a HVI-vezetık, OEVI-vezetık és a 
saját elszámolása alapján. 
(3) A regionális államigazgatási hivatal vezetıje - a pénzügyi elszámolást segítı program igénybevételével, a 6. 
és 7. melléklet szerinti adattartalommal - feladattípusú elszámolást készít a KEKKH elnöke részére a választás 
második fordulóját követı 45 naptári napon belül. 
(4) A külügyminiszter által kijelölt szerv vezetıje a 8. melléklet szerinti adattartalommal KüVI-nkénti, illetve a 9. 
melléklet szerinti adattartalommal összesítı elszámolást készít a KEKKH elnöke részére a választás második 
fordulóját követı 60 naptári napon belül. 
(5) A miniszter a 10. melléklet szerinti adattartalommal elszámolást készít a KEKKH elnöke részére a központi 
kiadások fedezetének felhasználásáról a választás második fordulóját követı 45 naptári napon belül. 
(6) A KEKKH elnöke az (1)-(5) bekezdésben foglalt elszámolások alapján a 11. melléklet szerinti adattartalommal 
összesítı elszámolást készít a miniszter részére a választás második fordulóját követı 75 naptári napon belül. 
  
8. § (1) A HVI és az OEVI pénzügyi ellenırzését a TVI végzi a választás második fordulóját követı 45 naptári 
napon belül. A TVI pénzügyi ellenırzését a KEKKH végzi. A KEKKH, a regionális államigazgatási hivatal és a 
külügyminiszter által kijelölt szerv pénzügyi ellenırzését a miniszter végzi az éves ellenırzési terv alapján. 
(2) A KEKKH a gazdálkodásról szóló szabályzataiban foglaltak szerint hajtja végre a központi feladatokhoz 
kapcsolódó megrendeléseket és pénzügyi elszámolásokat. 
(3) A HVI, az OEVI és a TVI vezetıje a választás pénzügyi ellenırzésére a választási iroda tagjának ad 
megbízást. 



(4) Az ellenırzés során a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 
elıírásait kell alkalmazni. 
  
9. § (1) A HVI és az OEVI elszámolásának elfogadásáról a TVI vezetıje dönt. 
(2) A TVI elszámolásának elfogadásáról a KEKKH elnöke dönt. 
(3) A KEKKH, a külügyminiszter által kijelölt szerv és a regionális államigazgatási hivatal elszámolásának, 
továbbá a választás összesítı elszámolásának az elfogadásáról a miniszter dönt. 
(4) A többletköltségek fedezete az elszámolás elfogadását követı 8 munkanapon belül kerül biztosításra a 
külügyminiszter által kijelölt szerv, a regionális államigazgatási hivatal és a TVI részére. A többletköltségek 
fedezetét a TVI vezetıje további 8 munkanapon belül folyósítja a HVI és az OEVI részére. 
(5) Az elszámolást készítı szerv vezetıje az elszámolása elfogadását követı 8 munkanapon belül tesz eleget 
visszafizetési, illetve elıirányzat-átadási kötelezettségének. 
  
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba és 2010. december 31-én hatályát veszti. 
  

Varga Zoltán 

 


