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234/2010. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet

A fõvárosi és megyei közigazgatási hivatalokat érintõ egyes
kormányrendeletek módosításáról 22696

9/2010. (VIII. 31.) NFM 
rendelet

A transzeurópai hagyományos vasúti rendszer üzemeltetési 
és forgalomirányítási alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára
vonatkozó mûszaki elõírásokról szóló 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet
módosításáról 22732

5/2010. (VIII. 31.) OVB 
állásfoglalás

Az Országos Választási Bizottság egyes állásfoglalásai szövegének
megállapításáról és egyes állásfoglalásainak hatályon kívül helyezésérõl 22733

1179/2010. (VIII. 31.) Korm. 
határozat

A Magyar Köztársaság abujai nagykövetségének bezárásával kapcsolatos
egyes feladatokról 22762

1180/2010. (VIII. 31.) Korm. 
határozat

A 2010. évi központi költségvetés céltartalékából 
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelete
a fõvárosi és megyei közigazgatási hivatalokat érintõ egyes kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40.  §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
az 1.  § tekintetében a szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény 28.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2.  § tekintetében a szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény 28.  § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3.  § tekintetében a szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény 28.  § (1) bekezdés d) és
h) pontjában,
a 4–6.  §, a 8–18.  §, valamint a 20–22.  § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások
meg valósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl  szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1) bekezdés a) pontjában,
a 7.  § és a 24.  § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés a) és
c) pontjában,
a 25.  § tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény 80.  § (1) bekezdés a), j) és k) pontjában és
a 26.  § tekintetében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl  szóló 1996. évi XXI. törvény 27.  § (1) bekezdés s) pontjában
a 27.  § tekintetében a helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 100.  §-ában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1.  § A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról  szóló 318/2001. (XII. 29.)
Korm. rendelet melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2.  § A szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek
diákkedvezményeirõl  szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3.  § A szomszédos államokban élõ magyarokról  szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ
rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4.  § A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége
szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt
meg valósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló
150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete „A) A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó
létesítményei” címû táblázata helyébe a 4. melléklet szerinti táblázat lép.

5.  § Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt
meg valósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló
151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6.  § A Bátaapátiban létesülõ kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet
2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
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7.  § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl  szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 3.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kormány építésfelügyeleti hatóságként – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –]
„a) elsõ fokon a 2. mellékletben meghatározott Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve
szakigazgatási szerveként mûködõ építésfelügyeletet (a továbbiakban: elsõfokú építésfelügyeleti hatóság),”
(jelöli ki.)

8.  § A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza meg valósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
1. és 2. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

9.  § A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fõvárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások
meg valósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló
74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

10.  § (1) A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe
a 9. melléklet lép.

(2) A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. melléklete a 10. melléklet
szerint módosul.

11.  § A Kecskemét közigazgatási területén meg valósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete
a 11. melléklet szerint módosul.

12.  § Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szõkedencs község déli
közigazgatási határa által lehatárolt területen meg valósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete
a 12. melléklet szerint módosul.

13.  § (1) A Budapest Fõváros Óbudai (Hajógyári) szigeten meg valósuló „Álomsziget” nevû komplex nagyberuházással
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 57/2009. (III. 17.) Korm.
rendelet 2. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(2) A Budapest Fõváros Óbudai (Hajógyári) szigeten meg valósuló „Álomsziget” nevû komplex nagyberuházással
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 57/2009. (III. 17.) Korm.
rendelet 3. számú melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

14.  § A „Duna projekt” meg valósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról  szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

15.  § A „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminõségének javítása” tárgyú projekt
meg valósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 78/2009.
(IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

16.  § A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem meg valósítása” tárgyú projekt meg valósításával összefüggõ közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
a 17. melléklet szerint módosul.
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17.  § A „King's City” nevû komplex turisztikai projekt Sukoró község külterületen meg valósuló nagyberuházással
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 83/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 1. és 2. számú melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

18.  § A Vát és Porpác települések közigazgatási területén meg valósuló repülõtér-fejlesztéssel összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete
a 19. melléklet szerint módosul.

19.  § A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól  szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet 3.  § (6) bekezdésében,
4.  § (2) bekezdésében, 6.  §-ában, 7.  § (1), (4), (5) bekezdésében a „területileg illetékes államigazgatási hivatal”
szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szöveg, 3.  § (6) bekezdésében
az „az államigazgatási hivatal felkérése” szövegrész helyébe az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási 
szerve felkérése” szöveg, 4.  § (1) bekezdésében a „területileg illetékes államigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szöveg, 3. mellékletében a „Regionális
Államigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe az „A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve”
szöveg lép.

20.  § A Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-elõállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén meg valósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 15/2010.
(II. 5.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

21.  § A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Dunaalmás község közigazgatási területén meg valósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 60/2010.
(III. 18.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete a 21. melléklet szerint módosul.

22.  § Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Kaba város közigazgatási területén meg valósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 61/2010.
(III. 18.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete a 22. melléklet szerint módosul.

23.  § (1) Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl
 szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet 9.  § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatalok vezetõi” szövegrész helyébe
a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve vezetõje” szöveg lép.

(2) Az „Életmentõ Emlékérem” adományozásáról  szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet 5.  § (1) bekezdésében
a „regionális államigazgatási hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve vezetõjének” szöveg lép.

(3) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról  szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/B.  § (1) bekezdés i) pontjában „a repülõtér 
fekvése szerinti regionális államigazgatási hivatalt” szövegrész helyébe „a Kormány a repülõtér fekvése szerinti
illetékes általános hatáskörû területi államigazgatási szervét” szöveg lép.

(4) A megyei (fõvárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs
Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól,
a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjérõl, továbbá az egyeztetõ fórumok létrejöttének és
mûködésének szabályairól  szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet 6.  §-ában, 15.  § (3) bekezdésében, 16.  §-ában
a „Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Fõváros Közigazgatási
Hivatala” szöveg lép.

(5) Az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl  szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2/A.  § (2) bekezdés
a) pontjában a „szervének (a továbbiakban: területi államigazgatási szerv)” szövegrész helyébe a „szervének” szöveg,
2/A.  § (3) bekezdésében a „területi államigazgatási szerv” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szerve” szöveg lép.

(6) A magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról  szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
7. számú melléklet 2. függelékében a „Készült a ............................... Államigazgatási Hivatalban .......... év ......................... hó
........ napján a magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény 4.  § (1) bekezdés e) pontjában elõírt alkotmányos
alapismeretek vizsgáról.” szövegrész helyébe a „Készült a ............................... (a Kormány általános hatáskörû területi
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államigazgatási szerve megjelölése)-ban .......... év ......................... hó ........ napján a magyar állampolgárságról  szóló
1993. évi LV. törvény 4.  § (1) bekezdés e) pontjában elõírt alkotmányos alapismeretek vizsgáról.” szöveg lép.

24.  § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl  szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

25.  § Nem lép hatályba az egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggõ kormányrendeletek módosításáról  szóló
207/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 9.  § (2) bekezdés b) pontja és 9.  § (4) bekezdése.

26.  § (1) A fõépítészi tevékenységrõl  szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2.  § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A Kormány az állami fõépítészi feladatok ellátására a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási
szervének a 2. mellékletben meghatározott terület- és településrendezési feladatokat ellátó önálló szakigazgatási
szerveként mûködõ állami fõépítészt jelöli ki.”

(2) A fõépítészi tevékenységrõl  szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a 24. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

27.  § Nem lép hatályba a fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról  szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 3.  §
(6) bekezdése.

28.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. augusztus 31-én lép hatályba, és ez a rendelet
a hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.

(2) Az 1–24.  § és a 26.  § 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a  234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
„Melléklet a 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Kormánynak a „Magyar igazolvány”, valamint a „Magyar hozzátartozói igazolvány” kézbesítésében
közremûködõ általános hatáskörû területi államigazgatási szervei

A B C

1 A Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szervének a megnevezése

Székhelye Kézbesítéssel érintett személyi kör

2 Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Pécs A Horvát Köztársaságban és a Szlovén
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

3 Békés Megyei Közigazgatási Hivatal Békéscsaba Romániában lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

4 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási
Hivatal

Miskolc A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

5 Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Szeged A Szerb Köztársaságban Romániában
lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

6 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási
Hivatal

Gyõr A Szlovák Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

7 Nógrád megyei Közigazgatási Hivatal Salgótarján A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

8 Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Debrecen Romániában lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

9 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási
Hivatal

Nyíregyháza Az Ukrajnában és Romániában lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

10 Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Zalaegerszeg A Szlovén Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak
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A B C

11 Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Kaposvár A Szerb Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

12 Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási
Hivatal

Tatabánya A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

13 Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Kecskemét A Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ 
jogosultak

14 Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala Budapest Jogosultak, a lakóhelyüktõl függetlenül

”

2. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
„Melléklet a 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A Kormánynak a diákkedvezmények megállapítására irányuló eljárásban közremûködõ 
általános hatáskörû területi államigazgatási szervei

A B C

1 A Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szervének a megnevezése

Székhelye Kézbesítéssel érintett személyi kör

2 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási
Hivatal

Gyõr A Szlovák Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

3 Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Pécs A Horvát Köztársaságban és a Szlovén
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

4 Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Szeged A Szerb Köztársaságban és Romániában
lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási
Hivatal

Miskolc A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

6 Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala Budapest Jogosultak, a lakóhelyüktõl függetlenül
7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási

Hivatal
Nyíregyháza Ukrajnában és Romániában lakóhellyel

rendelkezõ jogosultak
8 Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Debrecen Romániában lakóhellyel rendelkezõ jogosultak
9 Békés Megyei Közigazgatási Hivatal Békéscsaba Romániában lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

10 Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal Salgótarján A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

11 Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Zalaegerszeg A Szlovén Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

12 Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Kaposvár A Szerb Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

13 Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási
Hivatal

Tatabánya A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

14 Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Kecskemét A Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ 
jogosultak

”
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3. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
„Melléklet a 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez

A Kormánynak a pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapítására irányuló eljárásban 
közremûködõ általános hatáskörû területi államigazgatási szervei

A B C

1 A Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szervének a megnevezése

Székhelye Kézbesítéssel érintett kör

2 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási
Hivatal

Gyõr A Szlovák Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

3 Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Pécs A Horvát Köztársaságban és a Szlovén
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

4 Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Szeged A Szerb Köztársaságban és Romániában
lakóhellyel rendelkezõ jogosultak

5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási
Hivatal

Miskolc A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

6 Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala Budapest Jogosultak a lakóhelyüktõl függetlenül

7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási
Hivatal

Nyíregyháza Ukrajnában és Romániában lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

8 Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Debrecen Romániában lakóhellyel rendelkezõ 
jogosultak

9 Békés Megyei Közigazgatási Hivatal Békéscsaba Romániában lakóhellyel rendelkezõ 
jogosultak

10 Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal Salgótarján A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

11 Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Zalaegerszeg A Szlovén Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

12 Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Kaposvár A Szerb Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ
jogosultak

13 Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási
Hivatal

Tatabánya A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkezõ jogosultak

14 Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Kecskemét A Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkezõ 
jogosultak

”

4. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

„A) A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei

Létesítmény
Létesítmény 

azonosító adatai

A beruházás
meg valósításához

szükséges hatósági
engedély

Elsõfokú 
engedélyezõ hatóság

Másodfokú 
engedélyezõ hatóság

1. szennyvíztisztító telep Budapest, XXI. ker.
(hrsz. 210005–210020)

vízjogi engedély Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség
(KTVF)

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség
(a továbbiakban:
OKTVF)

2. építési engedély
a központi épületre

Budapest Fõváros
Közigazgatási 
Hivatala

építésügyért felelõs
miniszter
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Létesítmény
Létesítmény 

azonosító adatai

A beruházás
meg valósításához

szükséges hatósági
engedély

Elsõfokú 
engedélyezõ hatóság

Másodfokú 
engedélyezõ hatóság

3. külsõ szállítási
infrastruktúra

Budapest, XXI. ker.
(hrsz. 209973, 209990,
209996, 210011)

építési engedély Nemzeti 
Közlekedési Hatóság
Közép-
magyarországi
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság Központi
Hivatala

4. fõgyûjtõ Budapest, I., III., XI. ker. 
7 km hosszúságú
fõgyûjtõje

vízjogi engedély Közép-Duna-völgyi
KTVF

OKTVF

5. átemelõ Budapest, IX. ker.,
Ferencváros (hrsz.
38040)

vízjogi engedély Közép-Duna-völgyi
KTVF

OKTVF

6. átemelõ Budapest, XI. ker.,
Kelenföld (hrsz. 4005,
4008)

vízjogi engedély Közép-Duna-völgyi
KTVF

OKTVF

7. átemelõ Budapest, XI. ker.,
Albertfalva (hrsz.
43587)

vízjogi engedély Közép-Duna-völgyi
KTVF

OKTVF

8. folyó alatti átvezetés Budapest, IX–XXI. ker.
összes folyó alatti
átvezetése

vízjogi engedély Közép-Duna-völgyi
KTVF

OKTVF

9. folyó alatti átvezetés Budapest, XI–XXI. ker.
összes folyó alatti
átvezetése

vízjogi engedély Közép-Duna-völgyi
KTVF

OKTVF

10. komposztáló telep Budapest XVIII. ker.
(hrsz. 140018)

építési engedély Budapest Fõváros
Közigazgatási 
Hivatala

építésügyért felelõs
miniszter

„
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5. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû ügyekhez tartozó létesítmények, a meg valósításukhoz szükséges 
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

A) Észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt
A B C D E F

1
Sor-

szám
Létesítmény

Létesítmény 
azonosító adatai

A beruházás
meg valósításához

szükséges hatósági
engedély

Elsõfokú 
engedélyezõ hatóság

Másodfokú 
engedélyezõ hatóság

2 1. hulladéklerakó telep Királyszentistván
 (hrsz. 017)

egységes környezet-
használati engedély

Közép-
Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelõség 
(KTVF)

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi
Fõfelügyelõség
(a továbbiakban:
OKTVF)

3 építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
központi épületre,
hulladékválogató
csarnokra,
mechanikai-biológiai
hulladékkezelõ
csarnokra, utóérlelõ
csarnokra,
komposztáló
csarnokra

Veszprém Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

4 vízjogi engedély Közép-Dunántúli
KTVF

OKTVF

5 2. Bekötõút Királyszentistván
– a 7213. sz. úttól
a hulladéklerakó
telepre

építési engedély Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Közép-dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatala

6 vízjogi engedély Közép-Dunántúli
KTVF

OKTVF
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B) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt
A B C D E F

1
Sor-

szám
Létesítmény

Létesítmény 
azonosító adatai

A beruházás
meg valósításához

szükséges hatósági
engedély

Elsõfokú 
engedélyezõ hatóság

Másodfokú 
engedélyezõ hatóság

2 1. hulladéklerakó telep Nyíregyháza
(hrsz. 02350)

vízjogi engedély Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

3 építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
központi épületre,
hulladékválogató
csarnokra,
mechanikai-biológiai
hulladékkezelõ
csarnokra, utóérlelõ
csarnokra,
komposztáló
csarnokra

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

4 2. bekötõút Nyíregyháza
– a Nyíregyházát
elkerülõ (épülõ) 
4. sz. úttól
a hulladéklerakó
telepre

vízjogi engedély Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

5 3. hulladéklerakó telep Kisvárda (hrsz. 068) egységes
környezethasználati
engedély
(módosítás)

Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

6 építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
hulladékválogató
csarnokra,
mechanikai-biológiai
hulladékkezelõ
csarnokra

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

7 vízjogi engedély Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

8 4. bekötõút Kisvárda – a 4108. és
4109. sz. úttól
a hulladéklerakó
telepre

építési engedély Nemzeti Közlekedési
Hatóság Észak-alföldi 
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatala

9 vízjogi engedély Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

10 5. hulladéklerakó telep Nagyecsed
(hrsz. 0188)

egységes
környezethasználati
engedély
(módosítás)

Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

11 építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra,
hulladékválogató
csarnokra,
mechanikai-biológiai
hulladékkezelõ
csarnokra

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

12 vízjogi engedély Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

13 6. bekötõút Nagyecsed – a 4918.
sz. úttól
a hulladéklerakó
telepre

építési engedély Nemzeti Közlekedési
Hatóság Észak-alföldi 
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatala

14 vízjogi engedély Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

„
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6. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A Bátaapátiban létesülõ kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet
2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Környezetvédelmi engedély:

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

környezet- és település-egészségügy ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete Országos Tisztifõorvosi Hivatal

helyi környezet- és természetvédelem érintett települési önkormányzat jegyzõje Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal

nukleáris biztonság Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris
Biztonság Igazgatóság [OAH NBI]

Országos Atomenergia Hivatal
fõigazgatója

földmûvelésügy:

– erdõvagyonvédelem Baranya Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Pécs

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

– talaj (termõföld) védelem Tolna Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Szekszárd

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

– termõföld mennyiségi védelem illetékes körzeti földhivatal Tolna Megyei Földhivatal

közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi
Regionális Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

földtani közeg, ásványi nyersanyag
védelme

Pécsi Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

lakosság életének védelme Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

településrendezési elõírásokkal  való
összhang

illetékes építésügyi hatóság Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal

területrendezési tervekkel  való összhang illetékes állami fõépítész területrendezésért felelõs miniszter

2. Radioaktív hulladéktároló létesítési és üzemeltetési engedély:

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

környezetvédelem Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség [OKTVFF]

építésügy Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal építésügyért felelõs miniszter

nukleáris biztonság Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris
Biztonság Igazgatóság [OAH NBI]

Országos Atomenergia Hivatal
fõigazgatója

honvédelem Honvéd Vezérkar Fõnöke honvédelemért felelõs miniszter

földmûvelésügy:

– állategészségügy Tolna Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Szekszárd

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

– talaj (termõföld) védelem Tolna Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Szekszárd

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

rendészet:

– rend õrség ORFK Igazgatásrendészeti Fõosztály országos rend õrfõkapitány

polgári védelem, tûzvédelem Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

földtan, bányászat Pécsi Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

vízügy Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség [OKTVFF]

„
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7. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza meg valósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
1. számú melléklet 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Létesítmény
Létesítmény azonosító

adatai

A beruházás
meg valósításához

szükséges engedélyek

Elsõfokú engedélyezõ
hatóság

Másodfokú engedélyezõ
hatóság)

„3. Felszín feletti
építmények

Állomások és vonali
mûtárgyak felszínen
megjelenõ építményei 
(különösen: szellõzõ
fejek, lépcsõ
lefedések, liftépületek)

Építésügyi hatósági
engedélyek

Budapest Fõváros
Közigazgatási Hivatala

az építésügyért felelõs 
miniszter”

2. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza meg valósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról  szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
2. számú melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Vasúthatósági engedélyek

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Rendõrség Budapesti Rendõr-fõkapitányság Országos Rendõr-fõkapitányság
Tûzvédelem Fõvárosi Tûzoltó Parancsnokság Országos Katasztrófavédelmi

Fõigazgatóság
Honvédelem Honvéd Vezérkar Fõnöke a honvédelemért felelõs miniszter
Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Szolgálat Közép-magyarországi
Regionális Intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Közép-magyarországi Iroda

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
központi szerve

Polgári védelem Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

Útügy Budapest Fõváros Önkormányzatának
fõjegyzõje

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

Bányászat Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Ingatlan-nyilvántartás Fõvárosi Földhivatal az ingatlan-nyilvántartásért felelõs

miniszter
Mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Hivatal központi szerve
a kereskedelemért felelõs miniszter

Építésügy Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala az építésügyért felelõs miniszter
Környezetvédelem, természetvédelem,
vízügy

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

2. Metróállomások építéshatósági engedélyei
Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Rendõrség Budapesti Rendõr-fõkapitányság Országos Rendõr-fõkapitányság
Tûzvédelem Fõvárosi Tûzoltó Parancsnokság Országos Katasztrófavédelmi

Fõigazgatóság
Honvédelem Honvéd Vezérkar fõnöke a honvédelemért felelõs miniszter
Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Szolgálat Közép-magyarországi
Regionális Intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Építésügy Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala az építésügyért felelõs miniszter
Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Közép-magyarországi Iroda
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
központi szerve

Polgári védelem Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
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Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Útügy Budapest Fõváros Önkormányzatának
fõjegyzõje

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

Földtan Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászat Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Ingatlan-nyilvántartás Fõvárosi Földhivatal az ingatlan-nyilvántartásért felelõs

miniszter
Mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Hivatal központi szerve
a kereskedelemért felelõs miniszter

Környezetvédelem, természetvédelem és
vízügy

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

„

8. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

„A kiemelt jelentõségû ügyekhez tartozó beruházások, a meg valósításukhoz szükséges 
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

A B C D E F

1
Sor-

szám
Létesítmény

Létesítmény 
azonosító adatai

A beruházás
meg valósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon 
eljáró hatóság

Másodfokon 
eljáró hatóság

2 1. Zsolnay Kulturális
Negyed

Mûemléki védelem
alatt álló:
40504/1 hrsz.,
40504/3 hrsz.,
40504/4 hrsz.,
40504/5 hrsz., 
40484 hrsz., 
40485 hrsz., 
40486 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal Dél-dunántúli 
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

3 Zsolnay Vilmos út:
40510 hrsz.

4 A 6-os sz. fõúttól
délre fekvõ része:
40511/1 hrsz.,
40511/2 hrsz.,
40511/3 hrsz.

5 Basamalom utca:
40512/1 hrsz.

6 Felsõvámház utca:
40390/1 hrsz.

7 „Dozsó”: 
40504/1 hrsz.

8 Zsolnay Mauzóleum
és környezete: 
40167 hrsz.,
40164/12 hrsz.,
40164/37 hrsz.

9 Zsolnay Pirogránit
Üzem: 40504/6 hrsz.
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10 2. „Nagy Kiállítótér”
projekt 
(a megváltozott
projekt-tartalommal)

„Nagy kiállítótér 
új épületének
területe” 
18341 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal Dél-dunántúli 
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

11 Martyn Ferenc
Múzeum telke és
a felette lévõ park:
18342 hrsz., 
18343 hrsz.

12 Múzeumok
rekonstrukciója:
18359/1 hrsz.

13 Káptalan utca 5.:
18358 hrsz., 
18359/2 hrsz., 
8359/1 hrsz.

14 Vasarely Múzeum:
18356 hrsz.

15 Tornapálya: 
18357 hrsz.

16 Káptalan utca 4.:
18307 hrsz., 
18340 hrsz., 

17 Papnövelde utca:
17122 hrsz., 

18 Papnövelde u. 5.:
17683 hrsz.

19 Belvárosi Ált. Isk.:
17656 hrsz., 

20 Szepesy I. utca:
18355 hrsz.

21 Káptalan utca: 
18344 hrsz.

22 Aranyos Szent János
kút: 
18338 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

23 Eszperantó park:
17655 hrsz., 
17654 hrsz.
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24 3. Pécsi Konferencia- és
Koncert Központ

Közterületek
(közpark, sétány):
40670 hrsz.,
40671 hrsz.,
40672 hrsz.,
40673 hrsz.,
40674 hrsz.,
40675 hrsz.,
40676 hrsz.,
40677 hrsz.,
40678/1 hrsz.,
40678/2 hrsz.,
40710 hrsz.,
40513/1 hrsz.,
40513/2 hrsz.,
40694/5 hrsz.,
40694/4 hrsz.,
40694/2 hrsz.,
40669 hrsz.,
40707 hrsz.,
40682 hrsz.,
40680 hrsz.,
40681 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

25 Szennyvízcsatorna és 
csapadékvíz
elvezetés:
40670 hrsz.,
40671 hrsz.,
40672 hrsz.,
40673 hrsz.,
40674 hrsz.,
40675 hrsz.,
40676 hrsz.,
40677 hrsz.,
40678/1 hrsz.,
40678/2 hrsz.,
40710 hrsz.,
40513/1 hrsz.,
40513/2 hrsz.,
40694/5 hrsz.,
40694/4 hrsz.,
40694/2 hrsz.,
40669 hrsz.,
40707 hrsz.,
40682 hrsz.,
40680 hrsz.,
40681 hrsz.

Vízjogi engedélyek Dél-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi
Fõfelügyelõség
Fõigazgatója
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26 4. Közterek és parkok
megújítása

Uránvárosi park
rekonstrukciók:
Gyalog-kerékpárút,
járda, emlékmû
rekonstrukció,
utcabútorok,
parképítés,
térburkolatok:
531 hrsz., 529/31
hrsz., 583/1 hrsz., 
584 hrsz., 586 hrsz.,
528 hrsz., 579/8 hrsz., 
527 hrsz., 532 hrsz.,
526/26 hrsz., 613/7
hrsz., 613/6 hrsz.,
613/4 hrsz., 613/1
hrsz., 590/1 hrsz., 
587 hrsz., 529/38
hrsz., 529/39 hrsz.,
530 hrsz., 577 hrsz.,
578 hrsz., 612 hrsz.,
529/37 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

27 Ybl Miklós utca
(parkolók, út):
527 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

28 Út: 532 hrsz.

29 Tettye-Havihegy
városrész
(parkrekonstrukció):
Tettye tér:
16211 hrsz.
16209 hrsz.
16232 hrsz.
16207 hrsz. Borház
16172/2 hrsz.
16174 hrsz. Kávézó
16214 hrsz.
16215 hrsz.
16228 hrsz.
16229 hrsz.
16165 hrsz.
16224/2 hrsz.
16235 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

30 Nyári Színház
megújítás
(Szathmáry püspöki
palota rom
mûemlék):
16208 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal Dél-dunántúli 
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

31 Magaslati út
(rekonstrukció):
16212 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

32 Havihegyi út
(rekonstrukció):
39323 hrsz.
39308 hrsz.
39230 hrsz.
39307/1 hrsz.
39307/2 hrsz.
39306/1 hrsz.
39309 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal
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33 Havihegyi panoráma
sétány, kilátópont,
parképítés:
39315 hrsz.
393221 hrsz.
39322/2 hrsz.
39317 hrsz.
39314/2 hrsz.
39314/1 hrsz.
39321 hrsz.
39320 hrsz.
39319 hrsz.
39318 hrsz.
39313 hrsz.
39310 hrsz.
16254 hrsz.
16246 hrsz.
16244 hrsz.
16245 hrsz.
39310 hrsz.
16254 hrsz.
16246 hrsz.
16244 hrsz.
16245 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

34 Szabadtéri
zarándokhely (oltár),
a Havihegyi kápolna
környezetének
megújítása:
39316 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal Dél-dunántúli 
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

35 Tettye utca
(útrekonstrukció):
16899 hrsz.
16166 hrsz.
16210 hrsz.
16898 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

36 Vince utca
(útrekonstrukció):
16961 hrsz.
16919 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

37 Cserzõ köz
(útrekonstrukció):
16949 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

38 Böck János utca
(útrekonstrukció):
16206 hrsz.
16231 hrsz.
16864 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

39 Felsõhavi utca
(útrekonstrukció):
16716 hrsz.
16291 hrsz.
16290 hrsz.
16771 hrsz.
16323 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

40 Ágota utca
(útrekonstrukció):
16727 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal
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41 Barátúr utca
(útrekonstrukció):
16187 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

42 Ágoston tér
(rekonstrukció, EKF
kiállítótér,
Bányatörténeti
emlékpark,
épületfelújítás):
16717, 16718, 16719,
16723, 16444/1,
16652 hrsz., 16666,
17232, 17240 hrsz.-ek

Építésügyi Hatósági
Engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

43 Ágoston téri romok
bemutatása:
16720/2, 16720/1
hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal Dél-dunántúli 
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

44 Vince utca (út
rekonstrukció):
16961, 16919 hrsz.-ek

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

45 Vince utca (patak
részleges felszínre
hozatala):
16961, 16919 hrsz.-ek

Vízjogi engedélyek Dél-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi
Fõfelügyelõség
Fõigazgatója

46 Kálvária utca (út
rekonstrukció):
17104 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

47 Pécs város
központjának
megújítása
(Széchenyi tér és
környéke):
– Széchenyi tér
felszín rekonstrukció
18479, 18480, 18481,
18482, 18483 hrsz.-ek
– Irgalmasok utcája
– térfelszín megújítás
17453 hrsz.
– Megye köz
17590, 17585/1,
17585/3, 17589
hrsz.-ek.
– Hunyadi út
18080 hrsz.
– Szepesy utca
18355 hrsz.
– Káptalan utca
18344 hrsz.
– Papnövelde utca
17122 hrsz.
– Ciszterci köz
18371 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal Dél-dunántúli 
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke
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48 Pécs város
központjának
megújítása
(Széchenyi tér és
környéke):
– Kossuth tér
17451, 17452 hrsz.
– Hal tér
17439 hrsz.
– Fürdõ utca
17460 hrsz.
– Rákóczi út
16609/1 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

49 Középkori egyetem:
18306, 18295,
18292/3, 18303
hrsz.-ek.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal Dél-dunántúli 
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

50 Belváros nyugati
kapuja:
Rákóczi út 18556
hrsz.
Kórház tér 4126/1,
4126/2, 4358, 4374,
3492, 18686/1
hrsz.-ek
Ferencesek utcája
18477 hrsz.,
Szent István tér
18392/2 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

51 Pécs-Indóház tér és
környéke rendezése:
Közutak: útfelületek,
buszvégállomás
18777, 18778, 18788,
18795/2, 18869/2,
18867, 18911/4,
18912, 18913/5,
18913/6, 19158/1,
19158/2, 18911/3,
18911/1, 18902,
18933/2 hrsz.-ek.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

52 Közparkok
18913/8, 18866/2,
18903/1, 18903/2,
18905 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

53 MÁV terület
(térfelszín rendezés)
19157/13 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter
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54 Pécs-EKF városrész
közterületeinek
megújítása:
Közutak: útfelületek
16611, 19121, 19123,
19147, 40709, 40710,
40570/14, 40669,
40510, 35001,
40164/18, 40390/1,
16571, 16668, 16651,
16573/10, 16633,
16607, 06573/15,
16611, 40570/14,
19145, 19147, 40711,
40512/1, 40509,
40166, 40164/32,
40415, 40652, 40462,
40607, 40527, 40528,
40539, 40522, 40463,
40483 hrsz.-ek

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

55 Közparkok:
40570/19, 19122,
40513/2, 40513/1,
35001, 40164/12
hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

56 Centrum parkoló
Közutak: útfelületek
18933/1, 18872/6
hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

57 Közparkok, parkolók
18872/8, 18878,
18883/1 hrsz.

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

58 Kálvária domb:
17095, 18057, 17108,
18045/3, 18054/1,
18051/1, 18051/2,
18022, 17991 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

59 Pécs-Megyer
városrész központi
területének és
kapcsolódó
közterületeinek
rendezése:
23912/165,
23912/184,
23912/190,
23912/191,
23912/192,
23912/193,
23912/268,
23912/274,
23912/279 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

60 Diana tér, Krisztina
tér és környéke:
20822, 20831,
20840/3, 20840/6,
20947, 20980,
20984/1 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter
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61 Napliget:
23913/65, 23913/66,
23938/2, 23941/4,
23942/81 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

62 Pécs-Kelet központi
területeinek
megújítása:
35982/3, 35982/7,
36049, 36050/11,
36050/14, 36050/15,
36051, 36052/1,
36052/10, 36053/1,
36053/9, 36054,
36170, 36265,
36267/3, 36267/18,
36267/22 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

63 Névtelen utcai Sport
Agóra környezet:
35522, 35523, 35544,
35547/3, 35548,
35549, 35550/1,
35550/2, 35551/3,
35551/4, 35551/5,
35551/6, 35551/7,
35551/8, 35552/1,
35552/2, 35553,
35554, 35555/16,
35611, 35612, 35613,
35614/1, 35614/3,
35614/4, 35614/5,
35615, 35616/1,
35622, 35623,
35727/1, 35725,
35726, 35728,
35807/3, 37901,
37903 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

64 Rókus-sétány és
környéke:
3220/27, 3220/31,
3220/40, 3220/41,
3423, 3463, 3467,
3468, 3469, 4714/3,
4791/6, 4826, 
4830 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

65 Köztársaság tér és
környéke:
3879, 3880, 4112,
18717 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

66 Mecseki parkerdõ:
70400, 70401,
70705/5, 70704/7,
70705/8, 70705/9,
70705/10, 70711,
70714, 70715, 70716,
70718, 24020, 24021,
24022, 24023, 24024,
24025, 24028, 24029,
24030, 24031, 24032,
24033, 24035, 24036,
24037, 24038, 24039,
24040, 24041, 24047,
24048, 24049, 24050,
24057, 24058, 24059,
24060, 24061, 24062,
24062, 24063,
 24064, 24065, 24066, 
24067, 24068, 24069,

Erdõvédelmi
hatósági engedélyek

Baranya Megyei
MGSZH Erdészeti
Igazgatóság

Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési
Minisztérium
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24070, 24071, 24072,
24080, 24081, 52776,
52776/0291,
52776/0292,
52776/0293,
52776/0296,
52776/0297,
52776/0298,
52776/0299,
52776/0300,
52776/0310,
52776/0302,
52776/0303,
52776/0304,
52776/0305,
52776/0306,
52776/0310,
52776/0315,
52776/0316,
52776/0317,
52776/0318,
52776/0320,
52776/0323,
52776/0394,
52776/0397,
52776/0399,
52776/0400,
52776/0401,
52776/0402,
52776/0403, v0404,
52776/0405,
52776/0406,
52776/0407,
52776/0409,
52776/0411,
52776/0412,
52776/0413,
52776/0420,
52776/04, 52776/05,
52776/06, 52776/07,
52776/08, 52776/09,
52776/010,
52776/011,
52776/02,
52776/013,
52776/014,
52776/015,
52776/016,
52776/039,
52776/042,
52776/045,
52776/51561,
52776/047,
52776/048,
52776/049,
52776/050,
52776/051,
52776/052,
52776/053,
52776/054,
52776/6090,
52776/055,
52776/061,
52776/062 hrsz.-ek
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67 EKF beruházásokhoz
kapcsolódó
homlokzat
felújítások:
16608, 17198, 17274,
17326, 17328, 17369,
17375, 17454, 17531,
17540, 17546, 17575,
17578, 17579,
17585/1, 18070,
18386, 18435, 18437,
18438, 18443, 18484,
18577, 19134 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

68 5. Dél-Dunántúli
Regionális Könyvtár
és Tudásközpont

PTE mûtárgyak
bontása, Könyvtár és
Tudásközpont
létesítése, parképítés, 
felszíni parkoló,
feltáró út:
40712
40711
40707
19147
19144
19150/1
40713/2
19150/1
19150/2
19150/3
40713/1
40722/2
40714/12
40680
19139
19144
19149/2
40722/14
40722/5
40722/1
40710 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

69 Szennyvízcsatorna és 
csapadékvíz
elvezetés
40712
40711
40707
19147
19144
19150/1
40713/2
19150/1
19150/2
19150/3
40713/1
40722/2
40714/12
40680
19139
19144
19149/2
40722/14
40722/5
40722/1
40710 hrsz.-ek

Vízjogi engedélyek Dél-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi
Fõfelügyelõség
Fõigazgatója

„
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9. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû ügyek, az azokhoz tartozó egyes építmények, az építmények engedélyezési
eljárásai, az egyes eljárások lefolytatására kijelölt elsõ- és másodfokú engedélyezõ hatóságok

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid távú fejlesztése projekt
A B C D E F

1
Sor-

szám
Építmény Azonosító Szükséges engedély

Elsõfokú 
engedélyezõ hatóság

Másodfokú 
engedélyezõ hatóság

2 1. A 2A és 2B terminál
közötti összekötõ
épület építése

Budapest, 
XVIII. kerület 
156755 hrsz.,
Vecsés 072/50 hrsz.,
Vecsés 072/3 hrsz.

építésügyi hatósági
engedély

Budapest Fõváros
Közigazgatási
Hivatala

építésügyért felelõs
miniszter

3 vízjogi engedély Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi
Fõfelügyelõség

4 a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdése 
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi
Fõfelügyelõség

5 2. 2A terminálból
kiinduló 1 új pillér
építése

Budapest, XVIII. ker.
156755 hrsz.

építésügyi hatósági
engedélyek

Budapest Fõváros
Közigazgatási
Hivatala

építésügyért felelõs
miniszter

6 vízjogi engedély Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi
Fõfelügyelõség

7 a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdése 
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi
Fõfelügyelõség

8 3. 2B terminálból
kiinduló 1 új pillér
építése

Budapest, XVIII. ker.
156755 hrsz.

építésügyi hatósági
engedélyek

Budapest Fõváros
Közigazgatási
Hivatala

építésügyért felelõs
miniszter

9 vízjogi engedély Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi
Fõfelügyelõség
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10 a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdése 
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi
Fõfelügyelõség

11 4. Terminálépület-
távoli és -közeli
repülõgép-állóhelyek 
átszervezése és új
repülõgép-állóhelyek 
kialakítása a 
2. utasforgalmi
mûszaki elõtéren
(apron)

Budapest, XVIII. ker.
156757 hrsz., 156756
hrsz., 156755 hrsz.,
156754 hrsz., 156753
hrsz., 156742 hrsz.,
156741 hrsz., 156740
hrsz., 156739 hrsz.,
156738 hrsz., Vecsés
072/3 hrsz., 072/50
hrsz., 072/53 hrsz.

létesítési engedélyek Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Légiközlekedési
Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatala

12 vízjogi engedély Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi
Fõfelügyelõség

13 a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdése 
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi
Fõfelügyelõség

14 5. repülõgép-állások
átszervezése és
bõvítése az 
1. utasforgalmi
mûszaki elõtéren
(apron)

Budapest XVIII. ker.
156716 hrsz., 156717
hrsz., 156719 hrsz.,
156731 hrsz., 156732
hrsz., 156733 hrsz.,
156734 hrsz., 156735
hrsz., 156736 hrsz.,
156737 hrsz., 156738
hrsz., 156739 hrsz.

létesítési engedélyek Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Légiközlekedési
Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatala

15 vízjogi engedély Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi
Fõfelügyelõség
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16 a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes
környezethasználati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdése 
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 
Vízügyi
Fõfelügyelõség

„

10. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„2. Létesítési engedélyezési eljárás

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Rendészet:

– tûzvédelem Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság Repülõtéri
Katasztrófavédelmi Igazgatósága

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

– határrendészet Repülõtéri Rendõr Igazgatóság Országos Rendõr-fõkapitányság

Környezetvédelem:

– táj- és természetvédelem,
– környezetvédelem

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

Országos Meteorológiai Szolgálat környezetvédelemért felelõs  miniszter

Földmûvelésügy:

– talajvédelem Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központja

– erdõvédelem Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központja

Honvédelem:

– honvédelem Honvéd Vezérkar Fõnöke honvédelemért felelõs miniszter

– az állami repülés biztonsága Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Közép-magyarországi
Regionális Intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Építésügy Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala építésügyért felelõs miniszter

„
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2. A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„4. Elõzetes vizsgálati eljárás és környezetvédelmi engedélyezési eljárás

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Környezet- és település-egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Közép-magyarországi
Regionális Intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Helyi környezet- és természetvédelem érintett települési önkormányzat jegyzõje Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala

Nukleáris biztonság Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris
Biztonsági Igazgatóság

Országos Atomenergia Hivatal
fõigazgatója

Földmûvelésügy:

– erdõvédelem
– talajvédelem

Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
központja

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Közép-Magyarországi Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

Földtani közeg, ásványi nyersanyag
védelme

Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Lakosság életének védelme Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság Repülõtéri
Katasztrófavédelmi Igazgatósága

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

Építési elõírásokkal való összhang Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala építésügyért felelõs miniszter

Településrendezési elõírásokkal való
összhang

Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatala építésügyért felelõs miniszter

Területrendezési tervekkel való összhang az illetékes állami fõépítész területrendezésért felelõs miniszter

Nagyfeszültségû elektromos vezeték,
nyomástartó berendezés, gáz- vagy
olajellátó rendszer, éghetõ folyadékok és
olvadék tartályai

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal Budapesti Mérésügyi és Mûszaki
Biztonsági Hatóság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal központi szerve

Közlekedés:

– közút Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

– vasút, hajózás Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

– légiközlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

„

11. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Létesítmény Létesítmény azonosítója
A beruházás

megvalósításával
kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon eljáró 
hatóság

Másodfokon 
eljáró hatóság)

„1. (Kiemelt
nagyberuházásként
gyártelepítés és annak
létesítményei, valamint
az ahhoz kapcsolódó
logisztikai bázis és
létesítményei

Kecskemét
közigazgatási területén 
az M5-ös autópálya
– 54-es számú fõút
– 5-ös számú fõút –
Kecskemét és Városföld
közigazgatási határa
által lehatárolt terület)

építésügyi hatósági
engedélyek

Csongrád Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter”
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2. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Szakhatósági közremûködés tárgyköre Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság)

„1. építésügy Csongrád Megyei Közigazgatási
Hivatal

építésügyért felelõs miniszter”

12. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szõkedencs község déli
közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Létesítmény Létesítmény azonosítója
A beruházás

megvalósításával
kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon 
eljáró hatóság

Másodfokon 
eljáró hatóság)

„1. (Kiemelt
nagyberuházásként
motorverseny-pálya és
ahhoz kapcsolódó
egyéb sport,
szálláshely, szolgáltató
és logisztikai kiszolgáló
bázis és létesítményei.

Az M7-es autópálya,
Sávoly község északi
közigazgatási határa, a 
Marótvölgyi-csatorna
és Szõkedencs község
déli közigazgatási
határa által lehatárolt
terület.)

építésügyi hatósági
engedélyek

Marcali Város jegyzõje Somogy Megyei
Közigazgatási Hivatal”

2. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szõkedencs község déli
közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Szakhatósági közremûködés tárgyköre Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság)

„1. építésügy Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal építésügyért felelõs miniszter”

13. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet az 57/2009. (III. 17.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek 
és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ hatóságok

A B C D E

1
Tevékenységek

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek
Részletezés

Eljáró hatóságok

2 Elsõ fok Másodfok

3 ÉPÍTMÉNY
4 építmény bontása építésügyi hatósági

engedélyek
bontási engedély,
bejelentés tudomásul
vétele

Budapest Fõváros
Közigazgatási Hivatala

építésügyért felelõs
miniszter

5 építmény építése,
felújítása, bõvítése,
átalakítása

építésügyi hatósági
engedély, bejelentés
tudomásulvétele
– építmény
– liftek, mozgójárdák,
mozgólépcsõk

6 építmény
használatbavétele

használatbavételi
engedély,
használatbavétel
bejelentése
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7 mûemlékek felújítása,
bõvítése, átalakítása

kulturális
örökségvédelmi
hatósági engedélyek

mûemlék – építésügyi
hatósági engedély

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
Közép-magyarországi
Iroda

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal központi
szerve

8 régészeti tevékenység régészeti hatósági
engedély

9 régészeti
bemutatópark
létesítése

10 fakivágás fakivágási engedély Budapest, III. Kerület
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat
jegyzõje

Budapest Fõváros
Közigazgatási Hivatala

11 KÖZMÛLÉTESÍTÉSEK
12 közmûvesítés/

víz-csatorna
létesítmények
kiépítése (szennyvíz és 
csapadékvíz is)

vízjogi engedélyek vízjogi létesítési
engedély:
szennyvíztisztító mû
létesítési engedélyek

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

13 közmûvesítés/
gázlétesítmények
kiépítése

energiaügyi hatósági
engedélyek

gázelosztó-fogadó
állomás létesítési
engedély

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
Budapesti Mérésügyi
és Mûszaki Biztonsági
Hatóság

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
központi szerve

14 közmûvesítés/
elektromos
létesítmények
kiépítése

villamosenergia-ipari
építésügyi hatósági
engedélyek

közvilágítás létesítési
engedélye,
villamosmû létesítési
engedély

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
Budapesti Mérésügyi
és Mûszaki Biztonsági
Hatóság

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
központi szerve

15 KÖRNYEZETVÉDELEM
16 környezeti

hatásvizsgálat köteles
tevékenységek

környezetvédelmi
hatósági engedélyek

a környezeti
hatásvizsgálati és az
egységes környezet-

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és 

17 egységes
környezethasználati
engedélyhez kötött
tevékenységek

használati
engedélyezési
eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet szerint

Vízügyi Felügyelõség Vízügyi
Fõfelügyelõség

18 a felügyelõség
döntésétõl függõen
környezeti
hatásvizsgálat köteles
tevékenységek

19 az 1. számú
mellékletben
meghatározott
építményekkel,
létesítményekkel
kapcsolatos hatósági
ügyek

természetvédelmi
engedélyek

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

20 ÁRVÍZVÉDELEM
21 árvízvédelmi

létesítmények
kiépítése

vízjogi engedélyek vízjogi engedély,
vízjogi létesítési
engedély

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

22 KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK
23 az 1. számú

mellékletben
meghatározott
építményekkel,
létesítményekkel
kapcsolatos hatósági
ügyek

közlekedési hatósági
engedélyek

közúthatósági
engedélyek a 30
méter szabadnyílást
meghaladó hidak és
közúti alagutak
esetében

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatala
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24 vasúthatósági
engedély

25 hajózási hatósági
engedélyek

26 közúthatósági
engedélyek a Fõvárosi
Önkormányzat 
és a fõvárosi kerületi
önkormányzat
tulajdonában lévõ,
helyi közutak és a
közforgalom elõl el
nem zárt magánutak
esetében

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Közép-magyarországi
Regionális
Igazgatósága

27 légiközlekedési
hatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság
Légiközlekedési
Igazgatósága

28 az 1. számú
mellékletben
meghatározott
építményekkel,
létesítményekkel
kapcsolatos hatósági
ügyek

ingatlan-nyilvántartási 
hatósági eljárások

Budapesti 1. számú
Körzeti Földhivatal

Fõvárosi Földhivatal

29 az 1. számú
mellékletben
meghatározott
építményekkel,
létesítményekkel
kapcsolatos hatósági
ügyek

földmérési hatósági
eljárások

Budapesti 1. számú
Körzeti Földhivatal

Fõvárosi Földhivatal

30 az 1. számú
mellékletben
meghatározott
építményekkel,
létesítményekkel
kapcsolatos hatósági
ügyek

bányahatósági
engedélyek

Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
Budapesti
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal

31 az 1. számú
mellékletben
meghatározott
építményekkel,
létesítményekkel
kapcsolatos hatósági
ügyek

erdõvédelmi hatósági
engedélyek

Fõvárosi és Pest
Megyei
Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Erdészeti
Igazgatósága

Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Központ

32 TÛZVÉDELEM
33 építmény építése tûzvédelmi hatósági

engedélyek
eltérési engedély
beépített tûzvédelmi
berendezés létesítési,
használatbavételi
engedély
jogszabályban
rögzített tûzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások

Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

katasztrófák elleni
védekezésért felelõs
miniszter

„
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14. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A Budapest Fõváros Óbudai (Hajógyári) szigeten megvalósuló „Álomsziget” nevû komplex nagyberuházással
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 57/2009. (III. 17.) Korm.
rendelet 3. számú melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szakhatósági közremûködés tárgyköre Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság)

„1. építésügy Budapest Fõváros Közigazgatási
Hivatala

építésügyért felelõs miniszter”

15. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A „Duna projekt” megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 106. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

(Projektelem, létesítmény
A létesítmény azonosító

adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon 
eljáró hatóság

Másodfokon 
eljáró hatóság)

„106. épület rekonstrukció Duna jp. 
83+250 tkm Bölcske
Védelmi Központ
épületének felújítása

építésügyi hatósági
engedély

Tolna Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter”

16. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A „Ráckevei (Soroksári)–Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminõségének javítása” tárgyú projekt
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009.
(IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 4.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Projektelem, létesítmény
A létesítmény azonosító

adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon 
eljáró hatóság

Másodfokon 
eljáró hatóság

„4.1. mederkotrás és
iszapszikkasztó
zagykazetták

RSD fõág teljes
hosszán, illetve a
mellékágakon, kijelölt
területenként

vízügyi hatósági
engedély,
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

építésügyi hatósági
engedély

Budapest Fõváros
Közigazgatási Hivatala

építésügyért felelõs
miniszter”

17. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggõ közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Projektelem, létesítmény
A létesítmény azonosító

adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon 
eljáró hatóság

Másodfokon 
eljáró hatóság)

„2. 1 db kilátó
áthelyezése,
létesítmény szám: VI/K

Balatonszentgyörgy
(hrsz. 0115/2)

építésügyi hatósági
engedély

Somogy Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter”
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2. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggõ közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Projektelem, létesítmény
A létesítmény azonosító

adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon 
eljáró hatóság

Másodfokon 
eljáró hatóság)

„4. Híd1–Híd2 bontása,
létesítmény szám:
VI/H1-2

Balatonmagyaród
(hrsz. 04)

építésügyi hatósági
engedély

Zala Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter”

3. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggõ közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Projektelem, létesítmény
A létesítmény azonosító

adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon 
eljáró hatóság

Másodfokon 
eljáró hatóság)

„15. Balatonhídvégi
õrtelep átalakítása,
létesítmény szám:
XVIII

Balatonmagyaród építésügyi hatósági
engedély

Zala Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter”

4. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggõ közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
26. és 27. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Projektelem, létesítmény
A létesítmény azonosító

adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon 
eljáró hatóság

Másodfokon 
eljáró hatóság)

„26. 4T és Kányavári sziget
között 2 km hosszú, 
3 m széles aszfaltozott 
üzemi út építése,
létesítmény szám:
XXIII/4K

Zalavár építésügyi hatósági
engedély

Zala Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

27. 4. sz. híd, új felüljáró
híd építése MÁV
vízvédelmi töltések
megközelítésére

Zalakomár építésügyi hatósági
engedély

Zala Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter”

5. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggõ közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
29. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Projektelem, létesítmény
A létesítmény azonosító

adatai

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon 
eljáró hatóság

Másodfokon 
eljáró hatóság)

„29. Fenéki tó belsõ
rövidrezárásának
létesítményei: Zala
meder rekonstrukció

Keszthely, Zalavár,
Balatonmagyaród

építésügyi hatósági
engedély

Zala Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

5. sz. híd, új csatorna
és töltés a Zala és a
vízszintszabályozó
csatorna között, 31T
és 32T zsilip,
létesítmény szám:
XXV/F

vízügyi hatósági
engedély

Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség”
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18. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. A „King’s City” nevû komplex turisztikai projekt Sukoró község külterületen megvalósuló nagyberuházással
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 83/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Létesítmény
Létesítmény 
azonosítója 

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon 
eljáró hatóság

Másodfokon 
eljáró hatóság)

„1. (Kiemelt
nagyberuházásként a
„King’s City” nevû
komplex turisztikai
projekt és ahhoz
kapcsolódó egyéb
szálláshely,
szórakoztató és
szerencsejáték
komplexum és
létesítményei.

Sukoró közigazgatási
területén lévõ 018/3,
018/4, 018/9, 019/3,
019/10, 019/11, 019/12,
022/4, 022/5, 022/6,
022/7, 022/8, 022/9,
022/10, 022/11, 022/12,
024/1, 032/1, 032/2,
032/3
ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú,
valamint a 019/13 és a
022/4-022/06
ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú
ingatlanok
telekalakítását
követõen létrejött új
ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú
területek.)

építésügyi hatósági
engedélyek

Fejér Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter” 

2. A „King’s City” nevû komplex turisztikai projekt Sukoró község külterületen megvalósuló nagyberuházással
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 83/2009. (IV. 10.) Korm.
rendelet 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Szakhatósági közremûködés tárgyköre Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság)

„1. építésügy Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal építésügyért felelõs miniszter”

19. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülõtér-fejlesztéssel összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet
1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Beruházás Beruházás azonosítója

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos hatósági
engedélyezési eljárások

Elsõ fokon 
eljáró hatóság

Másodfokon 
eljáró hatóság)

„1. (Kiemelt
nagyberuházásként a
Vát és Porpác
térségében
megvalósuló
nemzetközi,
interkontinentális,
légiszállítási repülõtér
és a hozzá kapcsolódó
egyéb építmények,
létesítmények.

A Vát közigazgatási
területén lévõ
külterületi 0125/4,
0130/1, 0130/2,
017/12, 017/13, 017/5,
017/4, 036/1, 036/2,
018, 038/3, 038/4,
038/5, 038/6, 038/19,
038/18, 038/11, 038/9,
055/2, 0123/1, 0125/5,
0125/6, 0125/7, 0124,
0123/3, 0123/2,
0118/1, 0113, 0114,
0115, 038/10,

építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások

Vas Megyei
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter”
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 0131/1, 0131/2, 038/17, 
038/15, 038/14, 038/13,
038/12, 054, 059, 055/1, 
055/2, 038/21, 037, 048, 
0123/4, 0123/5, 038/20,
020/10, 038/9, 060,
061/16, 0118/1,
továbbá a Porpác
közigazgatási területén 
lévõ külterületi 0100,
0101, 0102, 0103, 0104,
0105/1, 0105/2, 0105/3,
0106, 0107, 0108, 0109,
011, 0110, 0111, 0112,
0113, 0114, 0115, 0116,
0117, 02/10, 02/6, 02/7,
02/8, 02/9, 03/1, 03/2,
04, 060, 07/2, 07/4,
07/5,  070/14, 070/15,
070/17, 070/18, 070/19,
070/2, 070/20, 070/21,
070/22, 07/23, 070/3,
070/5, 070/6, 070/9,
070/10, 070/11, 070/12,
070/13, 076, 077, 078/1, 
078/2, 078/3, 078/4,
078/5, 078/6, 078/7,
082, 084/2, 084/1, 085,
088, 090/1,  090/2,
090/3, 090/4, 090/5,
091, 092, 093, 094,
095/2, 095/3 095/4,
095/5, 096, 097, 099,
02/2, 02/3
ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú
földrészletek.)

2. A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülõtér-fejlesztéssel összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet
1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 

(Szakhatósági közremûködés tárgyköre Elsõ fokon eljáró szakhatóság Másodfokon eljáró szakhatóság)

„1. építésügy Vas Megyei Közigazgatási Hivatal építésügyért felelõs miniszter”

3. A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülõtér-fejlesztéssel összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 16. és
17. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 

(Szakhatósági közremûködés tárgyköre Elsõ fokon eljáró szakhatóság Másodfokon eljáró szakhatóság)

„16. területrendezési tervekkel való
összhang

Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Közigazgatási Hivatal
Nyugat-dunántúli Állami Fõépítészi
Irodája

területrendezésért felelõs miniszter

17. településrendezési elõírásokkal való
összhang

Vas Megyei Közigazgatási Hivatal építésügyért felelõs miniszter”
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20. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-elõállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 15/2010.
(II. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D:3 mezõje helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Elsõ fokon eljáró hatóság)

(3.) Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal

2. A Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-elõállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 15/2010.
(II. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezõje helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Elsõ fokú szakhatóság)

(2.) Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal

21. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

1. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010.
(III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat E:3 mezõje helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Fellebbezés elbírálására jogosult hatóság)

(3.) Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal

2. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010.
(III. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezõje helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Elsõ fokú szakhatóság)

(2.) Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal

22. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
1. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló

nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010.
(III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat E:3 mezõje helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Fellebbezés elbírálására jogosult hatóság)

(3.) Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal

2. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010.
(III. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezõje helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Elsõ fokú szakhatóság)

(2.) Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal
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23. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A B C

1 Építésfelügyeleti szakigazgatási szerv Illetékességi terület Székhely

2 Csongrád Megyei Közigazgatási
Hivatal építésfelügyeleti szakigazgatási 
szerve

Bács-Kiskun megye, Békés megye,
Csongrád megye

Szeged

3 Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási
Hivatal építésfelügyeleti szakigazgatási 
szerve

Hajdú-Bihar megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Debrecen

4 Heves Megyei Közigazgatási Hivatal
építésfelügyeleti szakigazgatási szerve

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 
Heves megye, Nógrád megye

Eger

5 Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal
építésfelügyeleti szakigazgatási szerve

Baranya megye, Somogy megye, 
Tolna megye

Kaposvár

6 Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Közigazgatási Hivatal építésfelügyeleti
szakigazgatási szerve

Gyõr-Moson-Sopron megye, 
Vas megye, Zala megye

Gyõr

7 Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal
építésfelügyeleti szakigazgatási szerve

Fejér megye, Komárom-Esztergom
megye, Veszprém megye

Székesfehérvár

8 Budapest Fõváros Közigazgatási
Hivatal építésfelügyeleti szakigazgatási 
szerve

Budapest, Pest megye Budapest

„

24. melléklet a 234/2010. (VIII. 31.) Korm. rendelethez
„2. Melléklet a 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

A B C

1 Állami fõépítészi iroda Székhely Illetékességi terület

2 Budapest Fõváros Közigazgatási
Hivatal Közép-magyarországi Állami
Fõépítészi Irodája

Budapest Budapest és Pest megye területe

3 Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Közigazgatási Hivatal
Nyugat-dunántúli Állami Fõépítészi
Irodája

Gyõr Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas
megye és Zala megye, kivéve a
Balaton Kiemelt Üdülõkörzet
Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló 2000. évi 
CXII. törvény 1/1. számú melléklete
szerinti, a Balaton kiemelt
üdülõkörzethez tartozó települések
területét

4 Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal
Közép-dunántúli Állami Fõépítészi
Irodája

Székesfehérvár Komárom-Esztergom megye, Fejér
megye és Veszprém megye területe,
kivéve a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet
Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló 2000. évi 
CXII. törvény 1/1. számú melléklete
szerinti, a Balaton kiemelt
üdülõkörzethez tartozó települések
területét
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5 Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal
Dél-dunántúli Állami Fõépítészi Irodája

Kaposvár Tolna megye, Somogy megye és
Baranya megye területe, valamint 
Zala és Veszprém megye területébõl a
Balaton Kiemelt Üdülõkörzet
Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló 2000. évi 
CXII. törvény 1/1. számú melléklete
szerinti, a Balaton kiemelt
üdülõkörzethez tartozó települések
területe

6 Csongrád Megyei Közigazgatási
Hivatal Dél-alföldi Állami Fõépítészi
Irodája

Szeged Csongrád megye, Békés megye és
Bács-Kiskun megye

7 Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási
Hivatal Észak-alföldi Állami Fõépítészi
Irodája

Debrecen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Hajdú-Bihar megye és
Jász-Nagykun-Szolnok megye

8 Borsod-Ababúj-Zemplén Megyei
Közigazgatási Hivatal
Észak-magyarországi Állami Fõépítészi
Irodája

Miskolc Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye és Nógrád megye”

„
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A nemzeti fejlesztési miniszter 9/2010. (VIII. 31.) NFM rendelete
a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer üzemeltetési és forgalomirányítási 
alrendszerével kapcsolatos kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó mûszaki elõírásokról  szóló
18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet módosításáról

A vasúti közlekedésrõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (2) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 88.  §
(1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § A transzeurópai hagyományos vasúti rendszer üzemeltetési és forgalomirányítási alrendszerével kapcsolatos
kölcsönös átjárhatóságára vonatkozó mûszaki elõírásokról  szóló 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet 2.  §-ában a „2010.
szeptember 1-jétõl” szövegrész helyébe a „2011. március 1-jétõl” szöveg lép.

2.  § Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejûleg lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás fog la lá sai

Az Országos Választási Bizottság 5/2010. (VIII. 31.) OVB állásfoglalása
az Országos Választási Bizottság egyes állásfoglalásai szövegének megállapításáról 
és egyes állásfoglalásainak hatályon kívül helyezésérõl

Az Országos Választási Bizottság – 2010. augusztus 17-én megtartott ülésén – a választási eljárásról  szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A.  § (4) bekezdésének a) pontjában, 99/K.  § (5) bekezdésének a) pontjában, 105/A.  § 
(4) bekezdésének a) pontjában, 115/I.  §-a (8) bekezdésének a) pontjában, 115/P.  § (5) bekezdésének a) pontjában,
124/A.  § (3) bekezdésének a) pontjában, 131/A.  § a) pontjában és 143/A.  § (4) bekezdésében írt hatáskörében eljárva
az alábbi állásfoglalást adja ki:

I. Az Országos Választási Bizottság eddigi állásfoglalásait felülvizsgálva megállapítja, hogy a korábban kiadott
OVB-állásfoglalások egy része a jogszabályok változásai  miatt idejét múlt megállapításokat tartalmaz.

II. Az I. pontban leírtakra tekintettel az Országos Választási Bizottság
a 3/1998. (III. 18.) OVB állásfoglalás, a 6/1998. (IV. 1.) OVB állásfoglalás, a 8/1998. (IV. 24.) OVB állásfoglalás, az 1/2002.
(II. 1.) OVB állásfoglalás, a 3/2002. (II. 1.) OVB állásfoglalás, az 5/2002. (II. 7.) OVB állásfoglalás, a 15/2002. (IV. 7.) OVB
állásfoglalás, a 19/2002. (IV. 18.) OVB állásfoglalás, a 25/2002. (IX. 26.) OVB állásfoglalás, a 2/2003. (II. 21.) OVB
állásfoglalás, a 3/2003. (II. 21.) OVB állásfoglalás, a 2/2004. (III. 24.) OVB állásfoglalás, a 4/2004. (IV. 29.) OVB állásfoglalás,
az 1/2006. (II. 2.) OVB állásfoglalás, a 4/2006. (II. 16.) OVB állásfoglalás, a 8/2006. (III. 28.) OVB állásfoglalás, a 15/2006.
(IV. 23.) OVB állásfoglalás, a 18/2006. (VI. 21.) OVB állásfoglalás, a 23/2006. (IX. 11.) OVB állásfoglalás, a 24/2006. (IX. 17.)
OVB állásfoglalás, a 25/2006. (IX. 21.) OVB állásfoglalás, a 26/2006. (XII. 5.) OVB állásfoglalás, a 2/2007. (III. 19.) OVB
állásfoglalás, a 7/2008. (VI. 25.) OVB állásfoglalás, az 1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás és a 2/2010. (III. 11.) OVB
állásfoglalás
szövegét – a jogszabályok hatályos rendelkezéseivel összhangban – a melléklet szerint állapítja meg.

III. Szintén az I. pontban leírtakra tekintettel jelen állásfoglalás közzétételével egyidejûleg hatályát veszti a 23/2002. (IX. 9.) 
OVB, az 5/2003. (IX. 18.), a 3/2006. (II. 9.) OVB, a 10/2006. (III. 30.) OVB, a 20/2006. (VII. 4.) OVB, a 22/2006. (IX. 7.) OVB, és
a 3/2008. (II. 12.) OVB állásfoglalás.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Melléklet az 5/2010. (VIII. 31.) OVB állásfoglaláshoz

1. A 3/1998. (III. 18.) OVB állásfoglalás szövege:

„3/1998. (III. 18.) OVB állásfoglalás
az országgyûlési képviselõ-választáson jelöltként indulók névhasználatának tárgyában
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34.  §-a
(2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazással élve az országgyûlési képviselõ-választáson jelöltként indulók
névhasználatának tárgyában a következõ
állásfoglalást 
adja ki:
A Ve. 47.  §-ának (2) bekezdése szerint az ajánló választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti lakcímét, személyi
azonosítóját, saját kezû aláírását, az ajánlott személy családi és utónevét, valamint a jelölõ szervezet nevét, illetõleg
a független jelölés tényét.
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A Ve. 52.  §-ának (2) bekezdése szerint a jelölt bejelentésének tartalmaznia kell a jelölt családi és utónevét, személyi
azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy van választójoga, a jelölést elfogadja, s nincs olyan tisztsége,
amely összeférhetetlen a képviselõi megbízatással, illetõleg megválasztása esetén arról lemond.
A Ve. 96.  §-ának (2) bekezdése szerint az egyéni választókerület szavazólapja ábécé sorrendben tartalmazza a jelöltek
hivatalosan használt családi és utónevét: a (3) bekezdés szerint a területi listás szavazólapon – a jelölõ szervezet által
bejelentett sorrendben – fel kell tüntetni a listán induló jelöltek közül az elsõ öt jelölt nevét, valamint az esetleges
listakapcsolás tényét.
A Ve. 47.  §-a (2) bekezdésének alkalmazása során az ajánlószelvény akkor is érvényes, ha a jelöltet olyan néven ajánlják,
amely szerepel a jelölt személyi igazolványában, és amely alapján a jelölt személye azonosítható.
A Ve. 52.  §-ának (2) bekezdése és 96.  §-ának (2)–(3) bekezdése alkalmazásában a jelölt családi és utónevén azt a nevet
kell érteni, amely a jelöltet születési, illetõleg a házassági anyakönyv szerint (születési vagy házassági név) megilleti.
Az ajánlószelvény, illetõleg a jelölt bejelentése érvényességének nem feltétele, hogy az ajánlószelvényen, illetõleg
a jelölt bejelentése során a jelölt neve tartalmazza a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról  szóló
168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 30.  §-ában foglalt, a doktori cím használatára utaló megjelölést.
Az ajánlószelvény, illetõleg a jelölt bejelentésének érvényességét nem érinti, ha az ajánlószelvényen, illetõleg a jelölt
bejelentése során a jelölt neve tartalmazza a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény 77.  §-ának
(2) bekezdése alapján viselt felvett nevet is. Ha a jelölt bejelentése a felvett nevet is tartalmazza, úgy azt a szavazólapon 
a jelölt neve mellett fel kell tüntetni.”

2. A 6/1998. (IV. 1.) OVB állásfoglalás szövege:

„6/1998. (IV. 1.) OVB állásfoglalás
a választási szervek megbízott tagjai megbízásának kezdõ idõpontja tárgyában
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34.  §-a
(2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazással élve a választási szervek megbízott tagjai megbízásának kezdõ
idõpontja tárgyában a következõ
állásfoglalást 
adja ki:
A Ve. 25.  § (1) bekezdése szerint a választási bizottságoknak – a 23.  §-ban említetteken felüli – további egy-egy tagját
a választókerületben jelöltet, listát állító jelölõ szervezet, vagy a független jelölt bízza meg. A 25.  § (1) bekezdés
a) pontja szerint az Országos Választási Bizottság egy-egy tagját a 23.  § (6) bekezdés a) pontja szerinti esetben
az országos listát állító jelölõ szervezet bízza meg.
A Ve. 28.  §-ának (1) bekezdése szerint a választási bizottság tagjai az illetékes polgármester, a fõvárosi fõpolgármester,
a megyei közgyûlés elnöke, illetõleg az Országgyûlés elnöke elõtt esküt tesznek.
A Ve. 55.  §-ának (2) bekezdése szerint az illetékes választási bizottság minden a törvényes feltételeknek megfelelõ
jelölõ szervezetet, jelöltet, illetõleg listát – a bejelentést követõ 2 napon belül – nyilvántartásba vesz.
A Ve. 25.  §-ának (1) bekezdése szerinti megbízási jogosultság a választási bizottság tagjának megbízására a jelölõ
szervezet, illetõleg a független jelölt számára a jelöltnek, illetõleg a listának a Ve. 55.  §-ának (2) bekezdése szerinti
nyilvántartásba vételével egyidejûleg nyílik meg. A választási bizottság megbízott tagja a választási bizottság
döntéseinek meghozatalában a Ve. 28.  §-ának (1) bekezdése szerinti eskü letételét követõen vehet részt.”

3. A 8/1998. (IV. 24.) OVB állásfoglalás szövege:

„8/1998. (IV. 24.) OVB állásfoglalás
a szavazatszámláló bizottságok megbízott tagjai tárgyában
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34.  §-a
(2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazással élve a szavazatszámláló bizottságok megbízott tagjai
tárgyában a következõ állásfoglalást adja ki:
A Ve. 25.  § (1) bekezdése szerint a választási bizottságoknak – a 23.  §-ban említetteken felüli – további egy-egy tagját
a választókerületben jelöltet, listát állító jelölõ szervezet, vagy a független jelölt bízza meg.
Abban az esetben, ha valamely országgyûlési egyéni választókerületben két vagy több jelölõ szervezet közös egyéni
jelöltet állított, és emellett a szervezetek az adott megyében önálló területi listákat állítottak, a jelölõ szervezetek a Ve.
25.  §-ának (1) bekezdése alapján a közös jelölt egyéni választókerületében a szavazatszámláló bizottságokba egy tagot 
bízhatnak meg a közös egyéni jelölés jogán, emellett további egy-egy tagot az általuk önállóan állított területi listák
jogán.”
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4. Az 1/2002. (II. 1.) OVB állásfoglalás szövege:

„1/2002. (II. 1.) OVB állásfoglalás
a közös jelölt- és közös listaállítással kapcsolatos egyes kérdésekrõl
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34.  §-a
(2) bekezdésének a) pontjában írt hatáskörében eljárva az alábbi
állásfoglalást
adja ki:
Az országgyûlési képviselõk választásáról  szóló 1989. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 5.  §-a (1) bekezdésének
második mondata szerint két vagy több párt közösen is ajánlhat és jelölhet.
A Vjt. 5.  § (5) bekezdésének elsõ mondata alapján a pártok közös egyéni választókerületi jelölés alapján – ugyanazon
pártok részvételével – közös területi listát, közös területi listák alapján – ugyanazon pártok részvételével – közös
országos listát állíthatnak.
A Vjt. 5.  § (9) bekezdése kimondja, hogy ugyanazon párt egy választókerületben csak egy – önálló, közös vagy
kapcsolt – listát állíthat.
A Vjt. 7.  § (1) bekezdés utolsó mondata úgy rendelkezik, hogy a választópolgár egy jelöltre szavazhat. A 8.  §
(1) bekezdés utolsó mondata szerint pedig a választópolgár egy listára szavazhat.
A Vjt. 8.  § (5) bekezdésének értelmében a Vjt. 8.  § (1) és (3) bekezdéseiben említett esetben sem kap mandátumot
a lista, ha az alábbi feltételeknek nem tesz eleget:
a) A pártlista nem kap mandátumot, ha az azt állító párt területi listái a választópolgárok által valamennyi területi
pártlistára leadott és országosan összesített érvényes szavazatok több mint öt százalékát nem érték el.
E vonatkozásban összesíteni csak az ugyanazon párt területi listáira leadott érvényes szavazatokat lehet.
ba) A közös lista, illetõleg a kapcsolásban részt vevõ listák nem kapnak mandátumot, ha az országosan összesített
érvényes szavazatoknak legalább tíz százalékát, kettõnél több párt által állított közös, illetõleg kapcsolt lista esetében
legalább tizenöt százalékát együttesen nem érték el. E vonatkozásban összesíteni csak az ugyanazon pártok által,
azonos módon összeállított közös, illetõleg kapcsolt listákra leadott érvényes szavazatokat lehet.
bb) A ba) pont szerinti határt elérõ listakapcsolásnak vagy közös listának az a tagja, amely az összes területi pártlistára
leadott országosan összesített érvényes szavazatok több mint öt százalékát nem érte el, kiesik és nem kaphat
mandátumot. E vonatkozásban összesíteni csak az ugyanazon pártok által, azonos módon összeállított
listakapcsolásban, illetõleg közös listában részt vevõ ugyanazon listákra, illetõleg pártokra leadott érvényes
szavazatokat lehet. Ha a listakapcsolásból valamely lista vagy a közös listából valamely párt kiesik, a továbbiakban úgy
kell tekinteni, mintha a kiesett lista a kapcsolásban vagy a kiesett párt a közös lista állításában nem vett volna részt, így
annak jelöltjei nem szerezhetnek mandátumot.
A Vjt. 8.  § (7) bekezdése kimondja, hogy a Vjt. 8.  § (5) bekezdés bb) pontja szerinti százalékos határ kiszámításánál
a közös listára leadott szavazatokat a 9.  § (3) bekezdése alapján az érintett pártok által – országosan egységesen –
elõ zetesen tett nyilatkozatnak megfelelõen, ennek hiányában egyenlõ arányban kell megosztani a pártok között.
A Vjt. 9.  § (1) bekezdés elsõ mondata értelmében az országos listákon a jelöltek az országosan összesített
töredékszavazatok arányában, a bejelentés sorrendjében jutnak mandátumhoz.
A Vjt. 9.  § (3) bekezdése alapján a közös egyéni választókerületi jelölt és a közös területi lista töredékszavazatai
az érintett pártok által – országosan egységesen – elõ zetesen meghatározott arányban kerülnek fel a közös jelöltet,
illetõleg a közös listát állító pártok (2) bekezdés szerinti országos listáira. A pártok eltérõ rendelkezése hiányában
a töredékszavazatok felkerülnek
a) arra a közös országos listára, amelyet a jelöltet, illetõleg a listát állító pártok indítottak,
b) arra a kapcsolt országos listára, amely kapcsolásban a jelöltet, illetõleg a listát állító pártok közös országos listája
részt vesz.
A választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 25.  §-ának (1) bekezdése szerint a választási
bizottságoknak – a 23.  §-ban említetteken felüli – további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, listát állító jelölõ 
szervezet, vagy a független jelölt bízza meg.
A Ve. 44.  § (1) bekezdése szerint a kampányidõszakban a mûsorszolgáltatók a jelölõ szervezetek, illetõleg a jelöltek
számára azonos feltételekkel tehetnek közzé politikai hirdetést. A politikai hirdetéshez véleményt, értékelõ
magyarázatot fûzni tilos.
A Ve. 46.  § (1) bekezdésének elsõ mondata szerint jelöltet ajánlani ajánlószelvényen lehet. A Ve. 49.  § (1) bekezdése
kimondja, hogy közös jelöltet állítani csak olyan ajánlószelvények alapján lehet, amelyeken az adott közös jelöltet állító 
valamennyi jelölõ szervezet neve fel van tüntetve.
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A Ve. 49.  § (2) bekezdésének értelmében, ha több jelölõ szervezet közösen állít jelöltet, a továbbiakban – a választás
szempontjából – egy jelölõ szervezetnek számítanak.
A Ve. 55.  § (1) bekezdése szerint a jelölõ szervezet, a jelölt, illetõleg a lista bejelentésérõl a választási iroda,
nyilvántartásba vételérõl a választási bizottság igazolást ad ki.
A Ve. 91.  § (1) bekezdésének elsõ mondata szerint minden jelölõ szervezet, amely a választásokon jelöltet állít,
a jelöltállítással arányos központi költségvetési támogatásra jogosult. A 92.  § (1) bekezdése szerint a független jelöltek,
illetõleg a jelölõ szervezetek a választásra a 91.  §-ban foglalt költségvetési támogatáson felül jelöltenként legfeljebb
egymillió forintot fordíthatnak. A figyelembe vehetõ jelöltek számát a 91.  § (2) bekezdése szerint kell megállapítani.
A Ve. 93.  § (1) alapján az országos közszolgálati mûsorszolgáltatók az országos listát állító jelölõ szervezetek, a körzeti
közszolgálati mûsorszolgáltatók a vételkörzetükben területi listát állító jelölõ szervezetek, a helyi közszolgálati
mûsorszolgáltatók a vételkörzetükben induló egyéni választókerületi jelöltek politikai hirdetéseit a szavazást
megelõzõ 18. naptól legkésõbb a szavazást megelõzõ 3. napig legalább egyszer ingyenesen közlik.
A Ve. 93.  § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a választási kampány utolsó napján a Ve. 93.  § (1) bekezdésben
megjelölt mûsorszolgáltatók az (1) bekezdésben meghatározottak szerint, ingyenesen közzéteszik a jelölõ
szervezetek, illetõleg jelöltek által készített politikai hirdetéseket.
A Ve. 96.  § (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy közös jelölt, illetõleg közös lista állítása esetén valamennyi jelölõ
szervezet nevét fel kell tüntetni a szavazólapon.
A Ve. 149.  § g) pontja szerint jelölõ szervezet: a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról  szóló 1989. évi XXXIII. törvény
szerint bejegyzett párt, valamint az egyesülési jogról  szóló 1989. évi II. törvény szerint bejegyzett társadalmi szervezet;
a közös jelöltet, listát állító jelölõ szervezetek egy jelölõ szervezetnek számítanak.
1. A Vjt. és a Ve. hivatkozott rendelkezéseibõl következik, hogy amennyiben több jelölõ szervezet (párt) közösen állít
jelöltet, illetve közös listát, e jelölõ szervezetek (pártok) a Ve. által szabályozott választási eljárás vonatkozásában
az ajánlástól az eredmény megállapításáig a jelölõ szervezetet megilletõ jogosultságok és kötelezettségek
szempontjából egy jelölõ szervezetnek minõsülnek. Ennek megfelelõen:
a) a közösen jelöltet, illetve közös listát állító jelölõ szervezetek (pártok) a választási bizottságokba egy jelölõ
szervezetként egy tag megbízására jogosultak;
b) a mûsorszolgáltatók a közösen jelöltet, illetve közös listát állító jelölõ szervezetek (pártok) politikai hirdetéseit egy
jelölõ szervezet politikai hirdetéseiként kötelesek azonos feltételekkel közzétenni;
c) a közösen jelöltet, illetve közös listát állító jelölõ szervezetek (pártok) a Ve. 92.  § (1) bekezdése alapján, a Ve. 91.  §-ában
meghatározott költségvetési támogatáson felül egy jelölõ szervezetként, jelöltenként legfeljebb egymillió forintot
fordíthatnak a választásra;
d) a közösen jelöltet, illetve közös listát állító jelölõ szervezetek (pártok) egy jelölõ szervezetként jogosultak a Ve. 91.  §
(1) bekezdésében meghatározott, a jelöltállítással arányos költségvetési támogatásra;
e) a közösen jelöltet, illetve közös listát állító jelölõ szervezetek (pártok) mindegyikének nevét fel kell tüntetni
az ajánlószelvényen és a szavazólapon.
2. a) A törvényi rendelkezésekbõl egyértelmûen következik, hogy a közös listát állító pártoknak a mandátumok
megszerzéséhez együttesen – a valamennyi területi pártlistára leadott, az országosan összesített érvényes szavazatok
vonatkozásában – legalább a tíz, illetve tizenöt százalékos határt, egyenként pedig legalább az ötszázalékos határt el kell
érniük. A megfelelõ határt elérõ közös listának az a tagja, amelyik legalább az ötszázalékos határt elérte, mandátumhoz jut;
a közös listának az e határt el nem ért tagja nem kaphat mandátumot. A százalékos határ kiszámításánál közös listát állító
jelölõ szervezetek (pártok) határidõben megtett elõ zetes nyilatkozata az irányadó; ennek hiányában a közös listára leadott
szavazatokat egyenlõ arányban kell megosztani a listaállításban részt vevõ jelölõ szervezetek (pártok) között.
b) Ha a Vjt. 5.  § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen több párt közös egyéni választókerületi jelölés alapján
közös területi listákat és ezek alapján közös országos listát állít, a közös egyéni választókerületi jelöltek és a közös
területi listák töredékszavazatai kizárólag a közös jelöltet, illetve területi listát állító pártok közös országos listájára
kerülhetnek fel, függetlenül attól, hogy e pártok kötöttek-e vagy sem kifejezetten erre vonatkozó megállapodást.”

5. A 3/2002. (II. 1.) OVB állásfoglalás szövege:

„3/2002. (II. 1.) OVB állásfoglalás
a választási bizottságok tagjainak összeférhetetlensége tárgyában
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34.  §-a
(2) bekezdésének a) pontjában írt hatáskörében eljárva az alábbi
állásfoglalást
adja ki:
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A Ve. 21.  § (2) bekezdésében foglaltak szerint „választási bizottságok”: a) a szavazatszámláló bizottság, b) a helyi
választási bizottság, c) az országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság, d) a területi választási bizottság,
e) az Országos Választási Bizottság.
A Ve. 22.  §-ának (2) bekezdése szerint: „A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, állami
vezetõ, közigazgatási hivatal vezetõje, képviselõ, megyei közgyûlés elnöke, polgármester, jegyzõ, fõjegyzõ,
választási iroda tagja, a választási bizottság illetékességi területén mûködõ közigazgatási szerv köztisztviselõje,
valamint jelölt.”
A Ve. 149.  §-ának h) pontja az értelmezõ rendelkezések között határozza meg, hogy a Ve. alkalmazása során kik
minõsülnek képviselõnek: „h) képviselõ: az országgyûlési képviselõ, az Európai Parlament tagja, a települési
önkormányzat képviselõ-testületének tagja, a megyei közgyûlés tagja, a fõvárosi közgyûlés tagja, a kisebbségi
önkormányzat tagja”.
A Ve. 22.  §-ának (2) bekezdésében használt „képviselõ” fogalom a 149.  § h) pontjában felsorolt valamennyi tisztséget
magában foglalja, függetlenül attól, hogy melyik választási bizottságról (szavazatszámláló bizottság, helyi választási
bizottság, országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság, területi választási bizottság, Országos Választási
Bizottság) van szó.
Ezért a Ve. 149.  § h) pontjában használt „képviselõ” fogalom szigorúan meghatározott; kiterjesztõ vagy megszorító
értelmezésére nincs lehetõség.”

6. Az 5/2002. (II. 7.) OVB állásfoglalás szövege:

„5/2002. (II. 7.) OVB állásfoglalás
a választási kampány résztvevõi tárgyában
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34.  §
(2) bekezdésének a) pontjában írt hatáskörében eljárva az alábbi állásfoglalást adja ki:
Az Alkotmány 3.  § (3) bekezdése szerint a pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak. Ennek
megfelelõen egyetlen párt sem irányíthat semmiféle állami szervet. A pártok és a közhatalom szétválasztása
érdekében törvény határozza meg azokat a tisztségeket, közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy
tisztségviselõje nem tölthet be.
Az Alkotmány 61.  § (1) bekezdése kimondja, hogy a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad
véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekû adatokat megismerje, illetõleg terjessze.
A Ve. 2.  § alapján a választási eljárási törvényt kell alkalmazni:
a) az országgyûlési képviselõk választására,
b) az Európai Parlament tagjainak választására,
c) a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választására,
d) a kisebbségi önkormányzatok tagjainak megválasztására,
e) az országos népszavazásra,
f) a helyi népszavazásra,
g) az országos népi kezdeményezésre,
h) a helyi népi kezdeményezésre, továbbá
i) azokra a választási eljárásokra, amelyekre e törvény alkalmazását törvény elrendeli [az a)–i) pontban foglaltak
együtt: választás].
A Ve. 3.  § szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevõknek érvényre kell
juttatniuk az alábbi alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása,
b) önkéntes részvétel a jelölésben, a választási kampányban, a szavazásban,
c) esélyegyenlõség a jelöltek és a jelölõ szervezetek között,
d) jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás,
e) jogorvoslat lehetõsége és pártatlan elbírálása,
f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása.
A Ve. 40.  § (1) bekezdése értelmében a választási kampány a választás kitûzésétõl a szavazás napjának kezdetéig tart.
A Ve. 92.  § (3) bekezdése szerint a választásra fordított állami és más pénzeszközök felhasználását az Állami
Számvevõszék a választás második fordulóját követõ egy éven belül az országgyûlési képviselethez jutott jelölõ
szervezetek és független jelöltek tekintetében hivatalból, egyéb jelölõ szervezetek és független jelöltek tekintetében
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más jelölt, jelölõ szervezet kérelmére ellenõrzi. Az ellenõrzés iránti kérelmet a választás második fordulóját követõ
3 hónapon belül lehet benyújtani. A kérelemhez bizonyítási indítványt kell csatolni.
A Ve. 149.  § o) pontja alapján a választási kampány: választási program ismertetése, jelölt, lista, jelölõ szervezet
népszerûsítése, választási gyûlés szervezése, plakát elhelyezése, önkéntesek igénybevétele.
Az Alkotmány hivatkozott 3.  § (3) bekezdése rendelkezik a pártok és a közhatalom szétválasztásáról, arról, hogy
a pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak, egyetlen párt sem irányíthat semmiféle állami szervet.
Az Alkotmány 61.  § (1) bekezdése egyidejûleg kimondja, hogy mindenkinek joga van arra, hogy a közérdekû adatokat
megismerje.
A Ve. 3.  § szerint, az ott meghatározott alapelveket a Ve. tárgyi hatálya alá tartozó választásban [Ve. 2.  § a)–i) pontok]
érintett résztvevõknek kell érvényre juttatniuk.
A Ve. VI. fejezetében szabályozott választási kampány (Ve. 40–45.  §) a Ve. tárgyi hatálya alá tartozó eljárás része.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. szervi hatálya alá nem tartozó állami szervek – például
az Országgyûlés, a Kormány és más közigazgatatási szervek, a bírói ügyészi szervek stb. – nem résztvevõi a Ve. tárgyi
hatálya alá tartozó választási eljárásnak. A Ve. szervi hatálya alá nem tartozó állami szervek feladat- és hatáskör
gyakorlása, tevékenysége nem tartozik a Ve. által szabályozott választási eljárás körébe. Ezért az állami szervek
hatáskörének és feladatkörének gyakorlása, mûködése nem sorolható a Ve. 149.  § o) pontban meghatározott és
40–45.  §-ban szabályozott választási kampány körébe, s kampánycselekménynek sem minõsíthetõ.
Az Országos Választási Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel a választásra fordított állami és más pénzeszközök
felhasználásának ellenõrzésére nézve. E pénzeszközök felhasználásának ellenõrzése a Ve. 92.  § (3) bekezdésében
meghatározott állami szerv hatásköri jogosítványa.

Dr. Ficzere Lajos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke”

7. A 15/2002. (IV. 7.) OVB állásfoglalás szövege:

„15/2002. (IV. 7.) OVB állásfoglalás
a választójoggal rendelkezõ fogva tartottak választójogának gyakorlásáról
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34.  §-a
(2) bekezdésének a) pontjában írt hatáskörében eljárva az alábbi
állásfoglalást
adja ki:
Az országgyûlési képviselõk választásáról  szóló 1989. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 3.  §-a értelmében
a választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul.
A választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 12.  §-a alapján a helyi választási iroda vezetõje
a választás kitûzését követõen a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai és a választójoggal nem rendelkezõ
nagykorú polgárok nyilvántartása alapján szavazókörönként összeállítja a választójoggal rendelkezõ polgárok
névjegyzékét, és azon a változásokat folyamatosan átvezeti.
A Ve. 13.  §-a a következõk szerint rendelkezik:
(1) A névjegyzékbe fel kell venni azokat a választójoggal rendelkezõ személyeket, akiknek a lakóhelye (a továbbiakban: 
lakcím) a szavazókörben van.
(2) A névjegyzéket úgy kell összeállítani, hogy alkalmas legyen a fõváros, a megye, a település, illetõleg
a választókerület, a szavazókör és a választópolgár azonosítására. A névjegyzék tartalmazza a választópolgár:
a) családi és utónevét (nõk esetén leánykori családi és utónevét is),
b) személyi azonosítóját,
c) lakcímét,
d) névjegyzékbeli sorszámát,
e) az azonos nevû és lakcímû választópolgárok születési idejét, ennek azonossága esetén egyéb természetes
személyazonosító adatát.
A Ve. 61.  § (3) bekezdése szerint mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetõvé tétele érdekében
– kérésére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja, a szavazatszámláló bizottság illetékességi területén belül,
mozgóurnával felkeresi és amennyiben igazolással kíván szavazni, a névjegyzékbe felveszi. A mozgóurnát
a választópolgár írásban kérheti a helyi választási iroda vezetõjétõl, illetõleg a szavazás napján a szavazatszámláló
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bizottságtól. A mozgóurnás szavazás lebonyolítására a választópolgár lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottság,
igazolással szavazó választópolgár esetében – a település egészére kiterjedõ illetékességgel – a 10.  § (2) bekezdése
szerint kijelölt szavazatszámláló bizottság illetékes. A mozgásában gátolt és igazolással szavazó választópolgár
névjegyzékbe vételét a 10.  § (2) bekezdése szerint kijelölt szavazatszámláló bizottság utólag ellenõrzi.
A Ve. 66.  §-a alapján:
(1) A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.
(2) A szavazatszámláló bizottság – a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolvány alapján
– megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben.
(3) A névjegyzékbe a szavazatszámláló bizottság nem vehet fel választópolgárt. Az igazolással szavazásra kijelölt
szavazatszámláló bizottság felveszi a névjegyzékbe azt a választópolgárt, aki a településre  szóló igazolással
rendelkezik.
(4) A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki
a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét megfelelõen igazolni,
b) nem szerepel a névjegyzékben és
ba) nem rendelkezik igazolással,
bb) rendelkezik igazolással, de nem az igazolással szavazásra kijelölt szavazatszámláló bizottságtól kéri névjegyzékbe
vételét.
(5) Azokról a választópolgárokról, akiknek a névjegyzékbe vételét visszautasították a szavazatszámláló bizottság
jegyzéket vezet.
A Ve. 89.  § (1)–(10) bekezdései az alábbiakat rendeli:
(1) Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétõl távol, de Magyarország területén tartózkodik, a lakcíme
szerint illetékes helyi választási iroda vezetõjétõl kért igazolással azon település helyi választási irodájának vezetõjétõl
– vagy a szavazás napján szavazatszámláló bizottságától – kérheti a névjegyzékbe  való felvételét, ahol a szavazás
napján tartózkodik. Az igazolás alapján a választópolgár azon a magyarországi településen szavazhat, ahol
tartózkodik. Az igazoláskérés célja nem lehet a választás eredményének a joggal  való visszaélést meg valósító
befolyásolása.
(2) Igazolást legkésõbb az elsõ fordulót megelõzõ második napig lehet kiadni. Igazolást személyesen vagy
meghatalmazott útján lehet kérni. Az igazolás ajánlott levélben is kérhetõ, feltéve, hogy az az illetékes helyi választási
irodához legkésõbb az elsõ fordulót megelõzõ 5. napon megérkezik. A levélben kért igazolást a választópolgár
számára az általa megjelölt magyarországi címre tértivevénnyel kell megküldeni.
(3) Az igazolás kiadásához az igazolást kérõ a nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, annak a településnek a nevét,
ahol a szavazás napján tartózkodik, továbbá azt köteles közölni, hogy az igazolást az elsõ, a második vagy mindkét
fordulóra kéri.
(4) A helyi választási iroda vezetõje az igazolásban feltünteti a választópolgár nevét, személyi azonosítóját, lakcímét,
a lakcíme szerinti választókerület megjelölését, a települést, ahol a választópolgár szavazni kíván, a választókerület
megjelölését, továbbá az igazolással szavazásra kijelölt szavazóhelyiség címét.
(5) Az igazolás kiadásakor a lakcím szerint illetékes helyi választási iroda vezetõje a választópolgárt külön
nyilvántartásba veszi, egyidejûleg törli a névjegyzékbõl, továbbá feltünteti a névjegyzéken – ha az igazolás csak az elsõ 
fordulóra szól, a második forduló névjegyzékén is – annak a településnek és választókerületnek a megjelölését, ahova
az igazolás szól, és a külön névjegyzéket a (6) bekezdésben meghatározott határidõ leteltét követõen megküldi
az Országos Választási Iroda részére. Az igazolás átvételét a választópolgár, illetõleg e célra  szóló meghatalmazás
alapján az általa megbízott személy az aláírásával elismeri.
(6) A választás elsõ fordulóját megelõzõ harmadik napig a helyi választási iroda vezetõje – a kiadott igazolás
bevonásával egyidejûleg – kérelmére visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása  miatt törölt onnan.
A választópolgár a lakóhelye szerinti névjegyzékbe történõ visszavételét egy alkalommal kérheti.
(7) Az igazolás, valamint a személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas igazolvány alapján a tartózkodási hely
szerint illetékes helyi választási iroda vezetõje vagy az igazolással szavazásra kijelölt szavazatszámláló bizottság
a választópolgárt felveszi a névjegyzékbe, továbbá külön nyilvántartásba veszi. Az igazolást a választópolgártól
– a (8) bekezdésben foglalt eset kivételével – be kell vonni, és azt, valamint a külön nyilvántartást a választási iratok
között meg kell õrizni.
(8) Ha az igazolás mindkét választási fordulóra szól, a választás elsõ fordulójában a helyi választási iroda vezetõje,
illetõleg az igazolással szavazásra kijelölt szavazatszámláló bizottság az igazoláson feltünteti a választópolgár
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névjegyzékbe vételének tényét, és az igazolást lebélyegzi. A mindkét választási fordulóra  szóló igazolást az elsõ
fordulóban a választópolgár részére vissza kell adni.
(9) A választás második fordulójában az a választópolgár, aki az elsõ (vagy mindkét) fordulóra igazolást kapott, csak
akkor vehetõ fel a névjegyzékbe és szavazhat, ha a választás elsõ fordulója érvénytelen vagy eredménytelen volt
abban a választókerületben, ahova az igazolás szólt. A választás érvényességét és eredményességét az egyéni
választókerületi és a területi listás választás tekintetében külön-külön kell vizsgálni.
(10) A választás második fordulójában az a választópolgár, aki kizárólag a választás második fordulójára kapott
igazolást, csak akkor vehetõ fel a névjegyzékbe és szavazhat, ha a lakóhelye szerinti választókerületben a választás elsõ
fordulója érvénytelen vagy eredménytelen volt. A választás érvényességét és eredményességét az egyéni
választókerületi és a területi listás választás tekintetében külön-külön kell vizsgálni.
A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 36–37.  §-ai
szerint a szabadságvesztés büntetését töltõ, a kényszergyógykezelt, az ideiglenesen kényszergyógykezelt, valamint
az elõ zetes letartóztatásban lévõ polgár az állandó személyazonosító igazolványát a büntetés-végrehajtási intézetnek, 
illetõleg az elõ zetes letartóztatást foganatosító szervnek köteles átadni. Az õrizetbe vett, illetõleg elzárást vagy
pénzbírságot helyettesítõ elzárást letöltõ polgár az állandó személyazonosító igazolványát az õrizetet vagy elzárást
foganatosító szervnek köteles átadni.
A büntetés-végrehajtási szervezetrõl  szóló 1995. évi CVII. törvény 28.  §-a értelmében:
(1) A fogva tartottról a fogva tartó bv. szerv helyi, az Országos Parancsnokság központi nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás kiterjed
a) a fogva tartott személyazonosító adataira, Társadalombiztosítási Azonosító Jelére és fényképére;
b) lakcímére;
c) a választójoggal nem rendelkezõ fogva tartott személyi azonosítójára;
d) a végrehajtás során a büntetés-végrehajtás e törvényben meghatározott feladatai ellátásához és a fogva tartott
jogainak a gyakorlásához szükséges adatokra, iratokra;
e) a büntetõeljárásban, illetve a fogva tartottal kapcsolatos egyéb – bírósági, ügyészségi, közjegyzõi, államigazgatási –
eljárásban keletkezett azon iratokra, amelyeket jogszabály rendelkezése alapján a bv. szervezet részére meg kell küldeni.
A Rendõrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 77.  § (1) bekezdése szerint a rend õrség feladatai
ellátása során
a) bûnmegelõzési, bûnüldözési (a továbbiakban együtt: bûnüldözési) feladatai ellátásához szükséges személyes
adatokat,
b) rendészeti és határrendészeti feladatainak ellátásához szükséges személyes adatokat,
c) az általa lefolytatott közigazgatási eljárásban részt vevõk személyes adatait
kezeli.
Az Rtv. 81.  §-a szerint a rend õrség az intézkedéssel érintett természetes személy személyazonosító adatait – nem
magyar állampolgár esetében állampolgárságát is –, lakcímét, az üggyel összefüggõ adatait, továbbá a bûnüldözési
célú adatkezelésekben a bûncselekményhez kapcsolódó kriminalisztikai jellegû adatokat kezeli. A Rendõrség törvény
rendelkezése alapján azonosító kódokat használhat.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a választójoggal rendelkezõ fogva tartottak akkor gyakorolhatják
a választásra vonatkozó jogukat, ha – amennyiben szükséges – rendelkeznek a Ve. 89.  §-ában meghatározott
igazolással, valamint a személyazonosság és a lakcím megállapításának alapjául szolgáló, a Ve. 66.  §-ának
(2) bekezdése szerinti igazolvány a fogva tartó intézménynél rendelkezésre áll, illetõleg a szavazni kívánó
személyazonossága a büntetés-végrehajtási intézet, illetve a rend õrség által a fentiekben hivatkozott jogszabályok
alapján minden kétséget kizáróan megállapítható.

Dr. Ficzere Lajos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke”
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8. A 19/2002. (IV. 18.) OVB állásfoglalás szövege:

„Az Országos Választási Bizottság 19/2002. (IV. 18.) OVB állásfoglalása
a szavazás titkosságának egyes kérdéseirõl
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34.  §
(2) bekezdésének a) pontjában írt hatáskörében eljárva az alábbi
állásfoglalást
adja ki:
Az Alkotmány 71.  § (1) bekezdése szerint az országgyûlési képviselõket, az Európai Parlament képviselõit, a helyi
önkormányzati képviselõket, valamint a polgármestert és a fõvárosi fõpolgármestert a választópolgárok általános és
egyenlõ választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással választják.
Az országgyûlési képviselõk választásáról  szóló 1989. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 3.  §-a szerint
a választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul.
A Ve. 3.  § a)–f) pontjai a következõket írják elõ:
„A választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevõknek érvényre kell juttatniuk
az alábbi alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása,
b) önkéntes részvétel a jelölésben, a választási kampányban, a szavazásban,
c) esélyegyenlõség a jelöltek és a jelölõ szervezetek között,
d) jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás,
e) jogorvoslat lehetõsége és pártatlan elbírálása,
f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása.”
A Ve. 41.  § alapján a kampánycsend megsértésének minõsül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így 
különösen: a választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölõ szervezet által ingyenesen juttatott szolgáltatás
(szavazásra történõ szervezett szállítás, étel-ital adása), pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok, a jelölt fényképét
vagy nevét tartalmazó tárgyak osztogatása, választási plakát (a továbbiakban: plakát) elhelyezése, a választói akarat
befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton.
A Ve. 45.  § (1)–(3) bekezdései kimondják:
„(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szerv a névjegyzékben szereplõ
választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek, jelölõ szervezeteknek kérésükre, díjfizetés
ellenében, azonos feltételek mellett a szavazás napja elõtti 20. napot követõen átadja. A szolgáltatás nem, életkor vagy
lakcím szerinti csoportosításban is igényelhetõ.
(2) A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda vezetõje a jelölt, jelölõ szervezet által írásban
bejelentett igény alapján díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett, a szavazás napja elõtti 20. napot
követõen – legfeljebb szavazóköri bontásban – a jelölt, jelölõ szervezet számára átadja.
(3) Az (1)–(2) bekezdés alapján teljesített adatszolgáltatás adatait kizárólag a választási kampány céljára lehet
felhasználni. Egyéb célú felhasználásuk, jogosulatlan személynek, szervezetnek, más jelöltnek vagy jelölõ
szervezetnek történõ átadásuk tilos. Az adatszolgáltatás adatait a szavazás napján meg kell semmisíteni, és az errõl
készült jegyzõkönyvet három napon belül át kell adni az adatszolgáltatónak.”
A Ve. 59.  § (1) és (3) bekezdése, valamint 60.  §-a szerint az ajánlószelvényekrõl másolatot készíteni tilos. Nem tekinthetõ 
másolatnak a jelölés érvényességének megállapítása céljából vezetett technikai nyilvántartás. Az ajánlószelvényeket,
valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda a szavazás napján megsemmisíti. A jelöltnek a be nem
nyújtott ajánlószelvényeket a benyújtásukra rendelkezésre álló határidõ lejártát követõ három napon belül meg kell
semmisítenie, s errõl jegyzõkönyvet kell készítenie. A jegyzõkönyvet három napon belül a választási bizottságnak át
kell adni.
Az OVB a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján megállapítja, hogy a választói névjegyzék a szavazás napján
kizárólag a választópolgárok választásra vonatkozó joga gyakorlásának biztosítására és a rendeltetésszerû
joggyakorlás ellenõrzésére szolgál. A választói névjegyzék semmilyen más nyilvántartási rendszerrel nem kapcsolható
össze.
A szavazás titkossága Alkotmányban foglalt alapelvének, valamint a Ve. 3.  §-ában meghatározott
alapelveknek – különösen a szavazásban  való önkéntes részvétel, illetve a jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás
elvének – súlyos sérelmét  valósítja meg, ha a választási névjegyzék alapján bárki hozzáférhetõvé tesz olyan adatokat,
amelyek a szavazati jogukat gyakorolt, illetõleg a szavazni jogosult, de még meg nem jelent választópolgárok
személyére vonatkoznak.
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Ennek alapján tilalmazott minden olyan magatartás, amely bármilyen módon (telefon, egyéb távközlési eszköz stb.)
az említett adatokról arra nem jogosult szerveknek, szervezeteknek, személyeknek tájékoztatást ad.

Budapest, 2002. április 18.

Dr. Ficzere Lajos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke”

9. A 25/2002. (IX. 26.) OVB állásfoglalás szövege:

„25/2002. (IX. 26.) OVB állásfoglalás
a közhasznú szervezetnek minõsülõ jelölõ szervezetek jelöltjei és listái nyilvántartásba vételének
tárgyában
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34.  §-a
(2) bekezdésének a) pontjában írt hatáskörében eljárva a közhasznú szervezetnek minõsülõ jelölõ szervezetek jelöltjei
és listái nyilvántartásba vételének tárgyában az alábbi
állásfoglalást
adja ki:
A Ve. 149.  § g) pontja alapján jelölõ szervezet a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról  szóló 1989. évi XXXIII. törvény
szerint bejegyzett párt, valamint az egyesülési jogról  szóló 1989. évi II. törvény szerint bejegyzett társadalmi szervezet
lehet.
A Ve. 55.  § (2) bekezdése szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelõ jelölõ
szervezetet, jelöltet, illetõleg listát – a bejelentését követõ 2 napon belül – nyilvántartásba vesz. Az 56.  § (3) bekezdése
szerint a választási bizottság visszautasítja a lista nyilvántartásba vételét, ha a jelölés a törvényes feltételeknek nem
felel meg.
A Ve. 59.  § (4) bekezdése értelmében a jelölõ szervezet jelölési jogosultságát a választási bizottság a bíróság által
bejegyzett társadalmi szervezetek nyilvántartásában ellenõrizheti.
A közhasznú szervezetekrõl  szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khsz.) 2.  § (1) bekezdése szerint közhasznú
szervezetté minõsíthetõ a Magyarországon nyilvántartásba vett társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet és
a politikai pártot, valamint a munkáltatói és a munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet. A Khsz. 4.  §
(1) bekezdésének d) pontja értelmében a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítõ okiratának
tartalmaznia kell, hogy a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Szintén a Khsz. 26.  § d) pontja szerint a törvény alkalmazásában közvetlen
politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyûlési képviselõi, megyei, fõvárosi önkormányzati
választáson jelölt állítása.
A Khsz. 22.  § (4) bekezdése és 23.  §-a kimondja, hogy a közhasznú szervezet 60 napon belül köteles kérni a közhasznú
jogállás törlését, illetõleg alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történõ átsorolását, ha a mûködése e törvény
4–5.  §-ában foglalt feltételeknek nem felel meg, illetõleg az ügyész a közhasznúsági nyilvántartásba vételre illetékes
bíróságnál indítványozhatja a közhasznú jogállás törlését, illetõleg az alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történõ
átsorolást, ha a közhasznú szervezet mûködése és vagyonfelhasználása az e törvényben, a létesítõ okiratban vagy
az ennek alapján készített belsõ szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek nem felel meg, és ezen a szervezet
az ügyészi felhívás után sem változtat.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Khsz.-ben foglalt korlátozások nem jelentik azt, hogy
a közhasznú szervezetnek minõsülõ jelölõ szervezetek a megyei és a fõvárosi önkormányzati választáson ne
állíthatnának jelölteket és listákat, tekintettel arra, hogy a jelöltek és listák állítása a választási jogszabályok vonatkozó
rendelkezései szerint történik. A Khsz.-ben foglalt korlátozások megszegése a Khsz. szerinti jogkövetkezményeket
vonja maga után.

Dr. Ficzere Lajos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke”
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10. A 2/2003. (II. 21.) OVB állásfoglalás szövege:

„2/2003. (II. 21.) OVB állásfoglalás
az országos népszavazás egyes kérdéseirõl
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34.  §-a
(2) bekezdésének a) pontjában írt hatáskörében eljárva az Alkotmány által kiírt országos népszavazás egyes
kérdéseirõl a következõ
állásfoglalást
adja ki:
a) A Ve. 43.  § (2) bekezdése szerint a választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek
a jelöltek, jelölõ szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges
berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampányt folytatni,
választási gyûlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú
épület nem áll rendelkezésre. A 44.  § (1) bekezdése alapján a kampányidõszakban a mûsorszolgáltatók a jelölõ
szervezetek, illetõleg a jelöltek számára azonos feltételekkel tehetnek közzé politikai hirdetést. A politikai hirdetéshez
véleményt, értékelõ magyarázatot fûzni tilos.
b) A Ve. 45.  § (1) és (2) bekezdése szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi
szerv a névjegyzékben szereplõ választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek, jelölõ
szervezeteknek kérésükre, díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett a szavazás napja elõtti 20. napot követõen
átadja. A szolgáltatás nem, életkor vagy lakcím szerinti csoportosításban is igényelhetõ. A közszemlére tett névjegyzék
másolatát a helyi választási iroda vezetõje a jelölt, jelölõ szervezet által írásban bejelentett igény alapján díjfizetés
ellenében, azonos feltételek mellett, a szavazás napja elõtti 20. napot követõen – legfeljebb szavazóköri
bontásban – a jelölt, jelölõ szervezet számára átadja.
A Ve. 51.  § (1) bekezdésének közös szabálya alapján azt a jelölõ szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani,
bírósági bejegyzésének hiteles másolatával kell bejelenteni.
A Ve. XIII. fejezetében szabályozott 123.  §-a szerint a népszavazáson a névjegyzéket a szavazás napja elõtt 18 nappal
kell közszemlére tenni. A választópolgárokat a névjegyzékbe vételükrõl legkésõbb a szavazás napja elõtti 16. napig kell 
értesítõ megküldésével tájékoztatni.
c) A Ve. 3.  § szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevõknek érvényre
kell juttatniuk többek között a következõ alapelveket: a jogorvoslat lehetõsége és pártatlan elbírálása és a választás
eredményének gyors és hiteles megállapítása.
A Ve. 6.  § (1) bekezdése alapján a választási bizottságok mûködése és tevékenysége, valamint a választási bizottságok
rendelkezésére álló adatok – törvényben megállapított kivétellel – nyilvánosak. A választási eljárás nyilvánossága nem
sértheti a szavazás titkosságát és a személyhez, valamint a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jogokat.
A (2) bekezdés kimondja, hogy a választás számítógépes adatait azonos feltételekkel, díjfizetés ellenében bárki
igényelheti.
A Ve. 74.  § (2) és (3) bekezdése szerint a jegyzõkönyveket két példányban kell kiállítani, melyeket a választási bizottság
jelen levõ tagjai aláírnak, továbbá a jegyzõkönyv egy-egy másolati példányát a hozzá tartozó határozatokkal együtt
az illetékes választási bizottság – kérésükre, ingyenesen – átadja a jelöltek jelen levõ képviselõinek. A 75.  §
(2) bekezdése alapján a jegyzõkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában a szavazást követõ három napon
belül megtekinthetõ.
A Ve. 73.  § (2) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak
a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.
A 73.  § (4) bekezdése szerint a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen
a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértõ voltára, vagy
b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok
megsértésére
hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
d) A Ve. 116.  §-a alapján az I–X. fejezet, valamint a 89.  § (1)–(7) bekezdése, a 99/O.  § rendelkezéseit az országos
népszavazáson a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
A Ve. 149.  § g) pontja szerint a Ve. alkalmazásában jelölõ szervezet: a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról  szóló
1989. évi XXXIII. törvény szerint bejegyzett párt, valamint az egyesülési jogról  szóló 1989. évi II. törvény szerint
bejegyzett társadalmi szervezet.
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A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az országos népszavazás esetében jelölés, jelölt
és jelölõ szervezet nincs, ezért azon,
a) az állami és önkormányzati költségvetési szervek valamennyi, a népszavazáson kampányt folytatni kívánó,
Magyarországon bejegyzett és nyilvántartott párt és társadalmi szervezet számára – a Ve. 43.  § (2) bekezdésének
második mondata szerinti korlátozással – azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb
szükséges berendezést; a mûsorszolgáltatók pedig minden, a népszavazáson kampányt folytatni kívánó,
Magyarországon bejegyzett és nyilvántartott párt és társadalmi szervezet hirdetését azonos feltételekkel kötelesek
közzétenni;
b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szerve a névjegyzékben szereplõ
választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét, illetõleg a helyi választási iroda vezetõje a közszemlére tett
névjegyzék másolatát – kérelemre, díjfizetés ellenében – minden, Magyarországon bejegyzett és nyilvántartott
pártnak és társadalmi szervezetnek köteles átadni;
a névjegyzék közszemlére tételének a Ve. 123.  §-ában foglalt idõpontja  miatt a fenti adatok átadására csak
a népszavazás napja elõtti 18. napot követõen kerülhet sor;
c) a népszavazási eredmények elleni jogorvoslat érdemi biztosítása érdekében bármely választópolgár, illetve
Magyarországon bejegyzett és nyilvántartott párt és társadalmi szervezet kérheti a választási bizottságtól
a szavazóköri eredményt rögzítõ jegyzõkönyvek másolati példányának kiadását.

Dr. Ficzere Lajos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke”

11. A 3/2003. (II. 21.) OVB állásfoglalás szövege:

„3/2003. (II. 21.) OVB állásfoglalás
az országos népszavazáson a választási bizottságokba történõ megbízás tárgyában
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34.  §-a
(2) bekezdésének a) pontjában írt hatáskörében eljárva az Alkotmány által kiírt országos népszavazáson a választási
bizottságokba történõ megbízás tárgyában a következõ
állásfoglalást
adja ki:
A Ve. 125.  § (1) bekezdése szerint a választási bizottságokba – az Országos Választási Bizottság
kivételével – a kezdeményezést benyújtók választási bizottságonként egy közös megbízottat, továbbá
a kezdeményezés benyújtásában részt nem vevõ, de országgyûlési képviselõcsoporttal rendelkezõ pártok egy-egy
megbízottat küldhetnek. A (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy az Országos Választási Bizottság tagjaként
a kezdeményezést benyújtó, de országgyûlési képviselõcsoporttal nem rendelkezõ szervezetek egy közös képviselõt
bízhatnak meg.
A Ve. 149.  § i) pontjának értelmezõ rendelkezése alapján „kezdeményezést benyújtók: népszavazás állampolgári
kezdeményezése, valamint népi kezdeményezés esetén azok a szervezetek, illetve magánszemélyek, amelyek, illetve
akik a kezdeményezést benyújtották”.
A Ve. az országos népszavazásra vonatkozó, eltéréseket tartalmazó rendelkezéseiben egyértelmûen meghatározza
a választási bizottságok összetételét. Ha a népszavazás nem állampolgári kezdeményezés alapján indul, hanem
a Köztársasági Elnök, a Kormány vagy az országgyûlési képviselõk egyötöde kezdeményezi, illetõleg az Alkotmány írja
ki, akkor a Ve. szerinti kezdeményezést benyújtók nincsenek. Ennek figyelembevételével a választási bizottságokba
az országgyûlési képviselõcsoporttal rendelkezõ pártok küldhetnek egy-egy megbízottat.

Dr. Ficzere Lajos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke”
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12. A 2/2004. (III. 24.) OVB állásfoglalás szövege:

„2/2004. (III. 24.) OVB állásfoglalás
a választási bizottságok tagjainak összeférhetetlenségérõl
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34.  §-a
(2) bekezdésének a) pontjában írt hatáskörében eljárva az alábbi
állásfoglalást
adja ki:
A Ve. 21.  § szerint a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei,
amelyeknek elsõdleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. Választási
bizottságok: a) a szavazatszámláló bizottság, b) a helyi választási bizottság, c) az országgyûlési egyéni választókerületi
választási bizottság, d) a területi választási bizottság, e) az Országos Választási Bizottság.
A 99/K.  § (1) bekezdése alapján az európai parlamenti képviselõk választásán a következõ választási bizottságok
mûködnek: a) szavazatszámláló bizottság, b) az egy szavazókörrel rendelkezõ településeken a szavazatszámláló
bizottság feladatait ellátó helyi választási bizottság, c) területi választási bizottság, d) Országos Választási Bizottság.
A 22.  § (1) bekezdésének fõ szabálya az, hogy a választási bizottságnak csak a választókerületben – a helyi választási
bizottságnak csak a településen – lakcímmel rendelkezõ választópolgár lehet tagja.
A (2)–(3) bekezdések szerint a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, állami vezetõ,
közigazgatási hivatal vezetõje, képviselõ, megyei közgyûlés elnöke, polgármester, jegyzõ, fõjegyzõ, választási iroda
tagja, a választási bizottság illetékességi területén mûködõ közigazgatási szerv köztisztviselõje, valamint jelölt. Nem
lehet továbbá a választási bizottság választott tagja a választókerületben jelöltet állító jelölõ szervezet tagja, valamint
a választókerületben induló jelölt hozzátartozója sem.
A (4) bekezdés alapján pedig az olyan választási bizottságoknak, amelyek a jogorvoslati eljárásban egymással döntési,
döntést felülbíráló kapcsolatba kerülhetnek, nem lehetnek tagjai az egymással hozzátartozói kapcsolatban álló
személyek.
Az elõzõ (2)–(4) bekezdésekben meghatározott egyes fogalmakat a Ve. 149.  §-ának megfelelõ pontjai határozzák meg.
A Ve. 3.  § d) pontja alapján a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevõknek
a többi között érvényre kell juttatniuk a jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás alapelvét.
A Ve. a választási bizottsági póttagság intézményét az alábbiakban rögzíti:
A 23.  § (1) bekezdésének elsõ mondata alapján a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban
póttagokat a települési önkormányzat képviselõ-testülete az országgyûlési képviselõk általános választásának
kitûzését követõen, legkésõbb a szavazás napja elõtti 20. napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda
vezetõje tesz indítványt. A (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkezõ
településen öt – tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselõ-testülete
az önkormányzati képviselõk és polgármesterek általános választásának kitûzését követõen, legkésõbb a szavazás
napja elõtti 42. napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetõje tesz indítványt. A (3) bekezdés
alapján az országgyûlési egyéni választókerületi, illetõleg a területi választási bizottság három-három tagját és
szükséges számban póttagokat a fõvárosi, megyei közgyûlés választja meg; személyükre a területi választási iroda
vezetõje tesz indítványt. Végül a (4) bekezdés azt írja elõ, az Országos Választási Bizottság öt tagját és szükséges
számban póttagokat az Országgyûlés választja meg; személyükre – a pártok javaslataira is figyelemmel – a választások
és népszavazások lebonyolításáért felelõs miniszter tesz indítványt.
A 27.  § (1) bekezdés szerint, ha a választási bizottság választott tagja meghalt, vagy megbízatása a 26.  §
(4) bekezdésében meghatározott okból megszûnt, helyébe a póttag lép. Póttag hiányában a települési önkormányzat
képviselõ-testülete, illetõleg a fõvárosi, megyei közgyûlés vagy az általuk kijelölt bizottságuk, az Országos Választási
Bizottság esetében az Országgyûlés új tagot választ. A (4) bekezdés alapján pedig, ha a szavazás napján
a szavazatszámláló bizottság tagjainak száma kevesebb mint öt, illetõleg az igazolással szavazás lebonyolítására
kijelölt szavazatszámláló bizottság tagjainak száma kevesebb mint hét, a helyi választási iroda vezetõje a póttagok
vagy más szavazatszámláló bizottság tagjai közül a bizottságot kiegészíti. Ha ilyen módon nincs lehetõség
a szavazatszámláló bizottság kiegészítésére, akkor arról a területi választási iroda vezetõje gondoskodik más település
szavazatszámláló bizottságának esküt tett tagjai vagy póttagjai megbízásával.
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A Ve. 26.  §-a a választási bizottság tagja megbízatásának megszûnésérõl tételesen és kimerítõen rendelkezik,
az alábbiak szerint:
„(1) A választási bizottság választott tagjainak megbízatása a – 23.  §-ban meghatározott – következõ általános
választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart.
(2) A választási bizottság megbízott tagjának megbízatása – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a választás
végleges eredményének közzétételével szûnik meg.
(3) Az Országos Választási Bizottságba az Országgyûlés alakuló ülésén képviselõcsoportot alakító pártok által a 25.  §
szerint megbízott tagok megbízatása az (1) bekezdésben meghatározott idõpontig, illetõleg a képviselõcsoport
megszûnéséig tart. Azok a pártok, amelyek a 25.  § szerint nem bíztak meg tagot az Országos Választási Bizottságba, de
az Országgyûlésben képviselõcsoportot alakítottak, az Országos Választási Bizottságba egy-egy tagot bízhatnak meg,
akiknek a megbízatása az (1) bekezdésben meghatározott idõpontig, illetõleg a képviselõcsoport megszûnéséig tart.
(4) A választási bizottság tagjának megbízatása az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl megszûnik:
a) ha a megbízatás törvényes feltételei megszûntek,
b) ha a választási bizottság megállapította tagjának összeférhetetlenségét,
c) lemondással,
d) a megbízatás visszavonásával.”
A Ve.-nek a jogorvoslatokra vonatkozó rendelkezései [a 77–85.  §-ai , a 99.  § , a 99/P.  § , a 130.  §,131.  § és a 146.  §, 147.  §]
a többi között tartalmazzák a jogorvoslatok benyújtására és elbírálására nyitva álló, a jogorvoslat benyújtója, illetve
az azt elbíráló választási bizottság és bíróság számára irányadó jogvesztõ határidõket.
E körben, a 77.  § (1) bekezdése szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetõleg a választás és a választási
eljárás alapelveinek (3.  §) megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat.
A 79.  § (1) bekezdése szerint a választási bizottság elsõfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölõ
szervezet, illetõleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be.
A 73.  § (2) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak
a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.
A 73.  § (4) bekezdése szerint a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen
a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértõ voltára, vagy
b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok
megsértésére
hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
A Ve. fenti rendelkezései alapján az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy
a) a választási bizottságok választott, illetõleg megbízott tagjainak, valamint póttagjainak (a továbbiakban
mindhárom kör együttesen: tag) jogai és kötelezettségei megbízatásuk fennállása alatt mindvégig azonosak, kivéve
azokat a jogokat és kötelezettségeket, ahol a Ve. kifejezetten eltérést állapít meg;
b) erre tekintettel, a tagok összeférhetetlenségének fennállását, a megbízatás fennállása alatt mindvégig azonos
módon és folyamatosan kell vizsgálni;
c) a tagok fennálló összeférhetetlenségét bárki jogosult, az arra jogszabályban kötelezett pedig köteles az illetékes
választási szervnek jelezni; ez a kötelezettség különösen terheli az összeférhetetlenséggel érintett tagot [Ve. 3.  § d)];
d) a tag fentiek szerint észlelt és fennálló összeférhetetlensége a megbízatás fennállása alatt mindvégig
az összeférhetetlenség megállapításához [Ve. 26.  § (4) b)] vezet;
e) a Ve. jogorvoslati eljárásaiban meghatározott jogvesztõ határidõkön belül a tag észlelt és fennálló
összeférhetetlenségére és annak jogkövetkezményeire a jogorvoslati eljárásban hivatkozni lehet;
f) a Ve. jogorvoslati eljárásaiban meghatározott jogvesztõ határidõk lejártát követõen a tag észlelt olyan korábbi
összeférhetetlenségének, amely az észlelés idõpontjában már nem áll fenn, nincs a választási eljárásban megjelenõ
jogkövetkezménye.

Dr. Ficzere Lajos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke”
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13. A 4/2004. (IV. 29.) OVB állásfoglalás szövege:

„4/2004. (IV. 29.) OVB állásfoglalás
az aláírásgyûjtésrõl
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34.  §-a
(2) bekezdésének a) pontjában írt hatáskörében eljárva az aláírásgyûjtésrõl az alábbi
állásfoglalást
adja ki:
A Ve. 118.  §-ának (2) bekezdése szerint az országos népszavazást kezdeményezõk aláírásainak gyûjtésére a többi
között a törvény 48.  §-a, az 50.  §-a (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése, valamint az 54.  §, az 59.  § és a 60.  §
rendelkezéseit a XIII. fejezetben foglalt eltérésekkel kell megfelelõen alkalmazni.
A 48.  § (1) bekezdése alapján az ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül – a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel – bárhol lehet gyûjteni.
A (2) bekezdés értelmében nem gyûjthetõ ajánlószelvény:
a) munkahelyen munkaidõben vagy munkaviszonyból, illetõleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó
munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levõ személytõl a szolgálati helyen
vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.
A (3) bekezdés kimondja, hogy az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak elõnyt adni vagy ígérni, valamint
az ajánlásért elõnyt kérni, illetõleg elõnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.
Az 50.  § (1) bekezdésének c) pontja szerint érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével
gyûjtöttek. A (2) bekezdés pedig kimondja, hogy aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása
érvénytelen.
Az 54.  § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlásokat az illetékes választási bizottságnak ellenõriznie kell.
Az ajánlások ellenõrzése pedig a számszerûség, a törvény 46.  § (2) bekezdésében és az 50.  § (1) bekezdésének
a)–b) pontjában, valamint (2)–(3) bekezdésében foglaltak ellenõrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó
választópolgárok azonosítását jelenti.
Az 59.  § kimondja, hogy az ajánlószelvényekrõl másolatot készíteni tilos. Nem tekinthetõ másolatnak a jelölés
érvényességének megállapítása céljából vezetett technikai nyilvántartás. A jelölésnek az ajánló személyre vonatkozó
adatai nem nyilvánosak. A jelöléssel kapcsolatos kifogás esetén az ajánlószelvény adatait, valamint a technikai
nyilvántartást az illetékes választási bizottság, a választási iroda és a bíróság ellenõrizheti. Az ajánlószelvényeket,
valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda a szavazás napján megsemmisíti. A jelölõ szervezet
jelölési jogosultságát a választási bizottság a bíróság által bejegyzett társadalmi szervezetek nyilvántartásában
ellenõrizze.
A 60.  § elõírja, hogy a jelöltnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket a benyújtásukra rendelkezésre álló határidõ
lejártát követõ három napon belül meg kell semmisítenie, s errõl jegyzõkönyvet kell készítenie. A jegyzõkönyvet
három napon belül a választási bizottságnak át kell adni.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyûjtést elõsegítõ cselekmény az azt megkönnyítõ
technikai segítségnyújtás, így az aláírásgyûjtõ ívek kezelése, tárolása, sokszorosítása, az aláírást gyûjtõ, illetõleg
az aláíró polgár részére  való átadása vagy más módon történõ rendelkezésre bocsátása, valamint az említett
magatartások más általi meg valósításának lehetõvé tétele.
Erre tekintettel, az aláírásgyûjtésbõl a Ve. alapján helyszín szerint kizárt szervezetek, intézmények az aláírásgyûjtéshez
nem nyújthatnak a fentiek szerinti olyan technikai segítséget, amely alkalmas a tilalmazott módon történõ
aláírásgyûjtés bármilyen úton történõ meg valósítására.

Dr. Ficzere Lajos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke”
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14. Az 1/2006. (II. 2.) OVB állásfoglalás szövege:

„1/2006. (II. 2.) OVB állásfoglalás
a választási bizottságok határozatainak a jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatásáról
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvényben (a továbbiakban: Ve.) írt
hatáskörében a választási bizottságok határozatainak a jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatásáról az alábbi
állásfoglalást
adja ki:
Az Alkotmány 57.  § (5) bekezdése szerint a Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak szerint mindenki
jogorvoslattal élhet az olyan bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét
sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerû idõn belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan – a jelen lévõ
országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja.
A Ve. 3.  §-a elrendeli, hogy a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevõknek
érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket:
a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása,
b) önkéntes részvétel a jelölésben, a választási kampányban, a szavazásban,
c) esélyegyenlõség a jelöltek és a jelölõ szervezetek között,
d) jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás,
e) jogorvoslat lehetõsége és pártatlan elbírálása,
f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása.
A Ve. 4.  § (3) bekezdése szerint az e törvényben meghatározott határidõk jogvesztõk, azok – ha a törvény másképpen
nem rendelkezik – a határidõ utolsó napján 16 órakor járnak le.
A Ve. 81.  § (2) bekezdésének elsõ mondata alapján érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a fellebbezést, ha az elkésett,
nem a 80.  § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, vagy nem tartalmazza a 80.  § (4) bekezdés a) és 
b) pontjában foglaltakat.
A 80.  § (1)–(4) bekezdései a következõkben rendelkeznek:
„80.  § (1) A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál (szavazatszámláló bizottság döntése
elleni fellebbezés esetén az elbírálására jogosult választási bizottságnál) kell elõterjeszteni.
(2) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésõbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon
belül megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz.
(3) A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos döntése elleni fellebbezést úgy 
kell benyújtani, hogy az legkésõbb a választási bizottság döntését követõ napon megérkezzen. A fellebbezést elbíráló
választási bizottság legkésõbb a fellebbezés felterjesztését követõ napon dönt.
(4) A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a fellebbezés 79.  § (2) bekezdés szerinti alapját,
b) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl) eltér – postai értesítési
címét,
c) a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetõleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.”
A 79.  § (2) bekezdése szerint fellebbezést lehet benyújtani [a)] jogszabálysértésre hivatkozással, illetve [b)] a választási
bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
A Ve. 84.  § (1) bekezdése elõírja, hogy a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi
szakvizsgával rendelkezõ személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
A 84.  § (4) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, ha
az elkésett, nem a 83.  § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, vagy nem tartalmazza a 83.  §
(4) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat.
A 83.  § (1)–(4) bekezdései a következõkben rendelkeznek:
„83.  § (1) A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell
elõterjeszteni.
(2) A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésõbb a megtámadott határozat
meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz.
(3) A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos döntése elleni bírósági
felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésõbb a választási bizottság döntését követõ napon
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megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elbíráló bíróság legkésõbb a bírósági felülvizsgálat iránti
kérelem felterjesztését követõ napon dönt.
(4) A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelem 82.  § (2) bekezdés szerinti jogalapjának megjelölését,
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl) eltér – postai értesítési
címét,
c) a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetõleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.”
A 82.  § (2) bekezdése szerint bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani [a)] jogszabálysértésre
hivatkozással, illetve [b)] a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 3.  §-ában rögzített alapelvek egyidejû és egyenlõ
érvényesülése érdekében kívánatos, hogy a választási bizottságok határozatainak a jogorvoslattal kapcsolatos
tájékoztatása legalább az alábbiakra terjedjen ki:
a) azon határozatok körében, amelyek ellen fellebbezés nyújtható be, a Ve. 4.  § (3) bekezdése második fordulatának,
a 79.  § (2), a 80.  § (1) és (4) bekezdéseinek, továbbá – a határozat tartalmától függõen – a 80.  § (2) bekezdése vagy
a (3) bekezdésének elsõ mondata lehetõ legszöveghûbb ismertetésére;
b) azon határozatok körében, amelyek ellen bírósági felülvizsgálat iránti kérelem nyújtható be, a Ve. 4.  § (3) bekezdése
második fordulatának, a 82.  § (2), a 83.  § (1) és (4) bekezdéseinek, továbbá – a határozat tartalmától függõen – a 83.  §
(2) bekezdése vagy a (3) bekezdésének elsõ mondata, illetve a 84.  § (1) bekezdése lehetõ legszöveghûbb
ismertetésére.
Az egy adott ügyben eljáró választási bizottság az alapelvek érvényesülése, valamint a gyors és hatékony ügyintézés
érdekében – megítélése szerint – a jogorvoslatról  szóló tájékoztatás keretében a kérelmezõt a fentiek melletti további
információkkal is elláthatja.

Dr. Ficzere Lajos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke”

15. A 4/2006. (II. 16.) OVB állásfoglalás szövege:

„4/2006. (II. 16.) OVB állásfoglalás
a választási eljárás határidõirõl
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A.  §-a
(4) bekezdésének a) pontjában, a 99/K.  § (5) bekezdésének a) pontjában, 105/A.  § (4) bekezdésének a) pontjában,
124/A.  § (3) bekezdésének a) pontjában, 131/A.  § a) pontjában és 143/A.  § (4) bekezdésében írt hatáskörében
a választási határidõk tárgyában az alábbi
állásfoglalást
adja ki:
A választási bizottságok hatáskörébe tartozó kifogások tárgyában mind az igények bejelentésére, mind pedig azok
elbírálására kivételesen szûk határidõk állnak rendelkezésre.
Ennek indoka a választási eljárásokkal összefüggõ jogsérelmek gyors elbírálásához fûzõdõ kiemelkedõ társadalmi
érdek. Ezért a választási bizottságok elõtti jogérvényesítésre csak olyan kifogásolt cselekmények esetében van
lehetõség, amelyek alkalmasak a gyors elbírálás követelményeinek alkalmazására.
A választási eljárási alapelveknek megfelelõen a jogalkotó egyértelmûen rendelkezik a Ve. 77.  § (1) bekezdésében,
mikor kimondja, hogy a „kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésõbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétõl
számított 2 napon belül megérkezzen.”
Ez azt jelenti, hogy
– egyrészt a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidõ számításánál a sérelemrõl  való tudomásszerzés
idõpontja közömbös, a kifogás benyújtására irányadó határidõ kezdõ idõpontja a jogszabálysértés elkövetésének
idõpontja (objektív határidõ);
– másrészt a kifogásnak 2 napon belül be is kell érkeznie (anyagi jogi határidõ) a kifogás elbírálására hatáskörrel és
illetékességgel rendelkezõ választási bizottsághoz.
A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság rámutat arra, hogy azokra az esetekre, amikor a rendelkezés
alkalmazásának objektív elõfeltételei bármilyen okból nem állnak fenn – ideértve azt az esetet is, hogy a jogsérelmet
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elszenvedõ az igényérvényesítésre rendelkezésre álló objektív határidõn túl értesült a jogainak sérelmérõl –,
a választási bizottság hatásköre nem terjed ki.
Az Országos Választási Bizottság arra is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a választási eljárás sajátos szabályai
 miatt a választási bizottságok elõtti igényérvényesítésre nincs lehetõség, ez nem zárja ki, hogy a jogaiban megsértett
fél más állami szerveknél keressen jogvédelmet.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke”

16. A 8/2006. (III. 28.) OVB állásfoglalás szövege:

„8/2006. (III. 28.) OVB állásfoglalás
a kifogás benyújtására nyitva álló határidõrõl folyamatos tevékenység esetén
Az Országos Választási Bizottság az 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A.  §-a (4) bekezdésének a) pontjában
írt hatáskörében eljárva, az alábbi állásfoglalást hozza a folyamatos elkövetés esetében a kifogás benyújtására nyitva
álló határidõ számításáról.
A Ve. 77.  § (1) bekezdése értelmében a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésõbb a sérelmezett jogszabálysértés
elkövetésétõl számított 2 napon belül megérkezzen.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy ezen jogszabályhely helyes értelmezése a folyamatosan fennálló
(állapotszerû) tevékenységek esetében a következõ:
– a kifogást a sérelmezett és jogszabálysértõ tevékenység elkövetésének (fennállásának) teljes idõtartama alatt be
lehet nyújtani,
– a jogorvoslati határidõ kezdete pedig nem a sérelmezett és jogszabálysértõnek vélelmezett tevékenység kezdõ
idõpontja, hanem az az utolsó idõpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.
Az Országos Választási Bizottság ezért megállapítja, hogy a folyamatos tevékenységek esetében a jogorvoslat
benyújtására a jogszabálysértõnek vélelmezett tevékenység fennállásának teljes idõtartama alatt, valamint ezen
folyamatosan tartó tevékenység megszûntét – azaz a sérelmezett tevékenység befejezését – követõ 2 napos határidõ
alatt van lehetõség.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke”

17. A 15/2006. (IV. 23.) OVB állásfoglalás szövege:

„15/2006. (IV. 23.) OVB állásfoglalás
a külképviseleti szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságának
a szavazatszámlálással kapcsolatos tevékenysége tárgyában
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A.  §
(4) bekezdésének a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a külképviseleti szavazatok megszámlálására kijelölt
szavazókör szavazatszámláló bizottságának a szavazatszámlálással kapcsolatos tevékenysége tárgyában az alábbi
állásfoglalást
adja ki:
A Ve. 97/A.  §-a a következõk szerint rendelkezik:
„(1) Az országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság a 73/A.  § (4) bekezdése szerinti, a külképviseleti
szavazólapokat tartalmazó belsõ borítékokat – azok felbontása nélkül – szállítóborítékba zárja, amelyen fel kell
tüntetni az abban elhelyezett belsõ borítékok számát. A szállítóborítékot az országgyûlési egyéni választókerületi
választási bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítik, továbbá elnöke bélyegzõlenyomattal is ellátja. Az országgyûlési
egyéni választókerületi választási bizottság a szállítóborítékban elhelyezett belsõ borítékok számát külön
jegyzõkönyvben rögzíti. Az országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság elnöke a szállítóborítékot és
a jegyzõkönyv egy példányát az országgyûlési egyéni választókerület székhelyén lévõ, az országgyûlési egyéni
választókerületi választási bizottság által kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottsága elnökének adja át.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szavazatszámláló bizottság a külképviseleti szavazólapokat tartalmazó borítékokat – azok
felbontása nélkül – összekeveri a szavazókörben leadott szavazatokat tartalmazó borítékokkal.
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(3) A szavazás második fordulójában az (1) bekezdése szerinti szavazatszámláló bizottság a szavazás lezárása után
lezárja az urnát úgy, hogy ne lehessen abba szavazólapot elhelyezni vagy abból szavazólapot eltávolítani. Az urnát
a szavazatszámláló bizottság az országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottságnak adja át, amely
gondoskodik annak biztonságos õrzésérõl.
(4) A szavazás második fordulójában az országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság legkésõbb
a magyarországi szavazást követõ 6. napon az urnát és a 73/A.  § (4) bekezdése szerinti szavazólapokat tartalmazó
borítékokat átadja az (1) bekezdés szerinti szavazatszámláló bizottságnak, amely a jelen §-ban és – a 76.  §
kivételével – a IX. fejezetben foglalt feladatokat haladéktalanul ellátja.”
A Ve. IX. fejezete a szavazatok összesítése cím alatt tartalmazza többek között a szavazatszámlálással kapcsolatos
rendelkezéseket (72.  §).
A fenti rendelkezésekbõl – figyelemmel az Alkotmány 71.  § (1) bekezdésében rögzített, a szavazás titkosságát
megfogalmazó alapelvre is – egyértelmûen következik: a külképviseleti szavazatok megszámlálására kijelölt
szavazókörben az országgyûlési képviselõ-választás második fordulójában csak az az eljárás tekinthetõ törvényesnek,
melynek során a szavazatszámláló bizottság a második forduló napján a szavazás lezárását követõen az urnát (urnákat) 
nem bontja fel, hanem annak nyílását lezárja.
Az urná(k)ban lévõ szavazatok megszámlálására csak azt követõen kerülhet sor, hogy a külképviseleteken leadott
szavazólapokat tartalmazó borítékokat a szavazatszámláló bizottság összekeverte a szavazókörben leadott
szavazatokat tartalmazó borítékokkal.
Az Alkotmánybíróság 32/2004. (IX. 14.) AB határozatában kifejtette: „A szavazás titkosságát az államnak minden
körülmények között biztosítania kell. A szavazás titkosságát sérti az is, ha a szavazatok számlálása során
rekonstruálható a választópolgárok által leadott szavazatok tartalma, a szavazatszámláló bizottság meg tudja
állapítani, hogy a választópolgár milyen szavazatot adott le.”
Az Országgyûlés az Alkotmánybíróság idézett határozatában foglaltaknak eleget téve alkotta meg a külképviseleti
szavazatok megszámlálásának Ve.-ben található rendjét. Ennek megfelelõen az Alkotmányban foglalt, és a Btk. 211.  §
f) pontja alapján büntetõjogi védelmet élvezõ szavazás titkossága választási alapelv sérelmét  valósíthatja meg
az a szavazatszámláló bizottság, amely a külképviseleti szavazatokkal történõ összekeverést megelõzõen
megszámlálja a szavazókörben leadott szavazatokat.
Ennek megfelelõen az Országos Választási Bizottság a Ve. 90/A.  § (4) bekezdés l) pontjában megfogalmazott
hatáskörében eljárva minden olyan esetben büntetõ feljelentést tesz, mikor a külképviseleti szavazatok
megszámlálására kijelölt szavazatszámláló bizottság a külképviseletrõl érkezõ szavazatokat a szavazókörben leadott
többi szavazattól elkülönítve számolja meg.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke”

18. A 18/2006. (VI. 21.) OVB állásfoglalás szövege:

„18/2006. (VI. 21.) OVB állásfoglalás
a jelölõ szervezetek nyilvántartásba vételérõl
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A.  §-a
(4) bekezdésének a) pontjában, 115/I.  §-a (8) bekezdésének a) pontjában és 115/P.  §-a (5) bekezdésének a) pontjában
írt hatáskörében a jelölõ szervezetek nyilvántartásba vételérõl az alábbi
állásfoglalást
adja ki:
A Ve. 51.  §-a szerint:
„(1) Azt a jelölõ szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából
a választás kitûzését követõen kiállított kivonat csatolásával kell bejelenteni az alábbiak szerint:
a) ha a jelölõ szervezet több megye, illetõleg a fõváros és valamely megye területén is jelöltet vagy listát kíván állítani,
az Országos Választási Bizottságnál,
b) ha a jelölõ szervezet csak egy megye, illetõleg a fõváros területén belül, de több országgyûlési egyéni
választókerületben, illetõleg több településen kíván jelöltet állítani, a területi választási bizottságnál,
c) ha a jelölõ szervezet csak egy országgyûlési egyéni választókerületben, illetõleg csak egy településen kíván jelöltet
állítani, az országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottságnál, illetõleg a helyi választási bizottságnál.”
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A Ve. 55.  § (2) bekezdése szerint „Az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelõ jelölõ
szervezetet, jelöltet, illetõleg listát – a bejelentését követõ 2 napon belül – nyilvántartásba vesz.” Az 56.  § alapján „(1) A
választási bizottság visszautasítja a jelölõ szervezet nyilvántartásba vételét, ha a jelölõ szervezet a törvényes
feltételeknek nem felel meg. (2) A választási bizottság visszautasítja a jelölt nyilvántartásba vételét, ha a jelölés
a törvényes feltételeknek nem felel meg, vagy a jelölt a törvényben elõírt nyilatkozatait nem tette meg. (3) A választási
bizottság visszautasítja a lista nyilvántartásba vételét, ha a jelölés a törvényes feltételeknek nem felel meg.”
A Ve. 105/A.  § (4) bekezdése, 115/I.  § (8) bekezdése és 115/P.  § (5) bekezdése rendelkezik az Országos Választási
Bizottság hatáskörérõl a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, a települési, a megyei és az országos
kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán. Ezek a rendelkezések nem nevesítik, hogy az Országos Választási
Bizottság dönt a több megye, illetõleg a fõváros és valamely megye területén is jelöltet vagy listát állítani kívánó jelölõ
szervezetek nyilvántartásba vételérõl. Ezzel ellentétben az országgyûlési választásokra és az Európai Parlament
tagjainak választására vonatkozó hatásköri szabályok [Ve. 90/A.  § (4) bekezdés b) pont, 99/K.  § (5) bekezdés b) pont]
nevesítik az Országos Választási Bizottság e hatáskörét.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a testület a Ve. különös rendelkezéseiben felsorolt hatásköri
jegyzékben meghatározottak mellett minden olyan egyéb tevékenységet köteles ellátni, melyet a jogszabályok
meghatároznak részére. Ilyen tevékenység a több megye, illetõleg a fõváros és valamely megye területén is jelöltet
vagy listát állítani kívánó jelölõ szervezetek nyilvántartásba vétele, mert a Ve. 55.  §-ban foglalt „illetékes választási
bizottság” alatt – a bejelentés helye és a Ve. összefüggéseibõl következõen, eltérõ rendelkezés
hiányában – az Országos Választási Bizottságot kell érteni.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke”

19. A 23/2006. (IX. 11.) OVB állásfoglalás szövege:

„23/2006. (IX. 11.) OVB állásfoglalás
a Ve. 57.  §-ában foglalt határidõ elmulasztásáról
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A.  §
(4) bekezdésének a) pontjában, 99/K.  § (5) bekezdésének a) pontjában, 105/A.  § (4) bekezdésének a) pontjában,
115/I.  § (8) bekezdésének a) pontjában és 115/P.  § (5) bekezdésének a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Ve.
57.  §-ában foglalt határidõ elmulasztásáról az alábbi
állásfoglalást
adja ki.
A Ve. 57.  §-a szerint: „Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek ajánlották, akkor legkésõbb
a választást megelõzõ 26. napig nyilatkoznia kell arról, hogy melyik jelölést fogadja el.”
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint az egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek ajánlott
választópolgár a Ve. 57.  §-ában elõírt nyilatkozat megtételével teljesíti a jelölés törvényes feltételeit.
Az egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek ajánlott választópolgár jelöltté csak akkor válik jogszerûen, ha a Ve.
57.  §-a szerinti nyilatkozatát az ott elõírt határidõben megteszi. E határidõ elmulasztása esetén a jelöltek
nyilvántartásából mindegyik helyen törölni kell.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke”

20. A 24/2006. (IX. 17.) OVB állásfoglalás szövege:

„24/2006. (IX. 17.) OVB állásfoglalás
az önkormányzati képviselõk mandátumának keletkezésérõl az önkormányzati listás választásokon
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A.  §
(4) bekezdésének a) pontjában írt hatáskörében eljárva az önkormányzati képviselõk mandátumának keletkezésérõl
az önkormányzati listás választásokon az alábbi
állásfoglalást
adja ki:
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A helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl  szóló 2000. évi XCVI. törvény szerint:
„1.  § (1) A helyi önkormányzati képviselõ (a továbbiakban: önkormányzati képviselõ) megbízatása, jogai és
kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, jogai és kötelezettségei a megbízatás megszûnésével szûnnek meg.
(2) Az önkormányzati képviselõ a képviselõ-testület, a közgyûlés (a továbbiakban együtt: képviselõ-testület) alakuló
ülésén, idõközi választás esetén a megválasztását, illetõleg a kislistán, a kompenzációs listán, a megyei közgyûlési
listán mandátumhoz jutott képviselõk esetében a megbízólevelének átvételét – a választás eredménye elleni
jogorvoslat esetén a jogorvoslati eljárás befejezését-követõ ülésen a polgármesterre irányadó szöveggel – esküt vagy
fogadalmat tesz, és errõl okmányt ír alá.
2. § Az önkormányzati képviselõ megbízatása megszûnik:
a) a megválasztását követõ helyi önkormányzati általános választás napján,”
A Ve. a jelöltek kiesésére vonatkozóan az alábbiakat tartalmazza:
„53.  § (3) A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhetõ mandátumok száma. A listán
szereplõ jelöltek sorrendjét a jelölõ szervezet határozza meg, azt a lista bejelentése után nem lehet módosítani. Ha
valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következõ jelölt lép.”
„58.  § A jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése elõtt a jelölésrõl írásban lemondott, választójogát elvesztette, vagy
meghalt. A kiesett jelölt nevét a jelöltek nyilvántartásából, illetõleg a szavazólapokról törölni kell.”
„67.  § (3) Ha egy jelölt kiesett a szavazólapok elkészítése után, e tényrõl a szavazatszámláló bizottság köteles
a szavazóhelyiségben elhelyezett hirdetményen, valamint szükség szerint szóban tájékoztatni a választópolgárokat.
A kiesett jelölt nevét a szavazólapon át kell húzni.”
A listán megválasztott képviselõ kiesésére vonatkozó szabályok az alábbiak:
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról  szóló 2010. évi L. törvény (Övjt.) 21.  §-a értelmében
ha a megyei, a kompenzációs vagy a fõvárosi listáról megválasztott képviselõ kiesik, helyére az eredetileg bejelentett
listáról a jelölõ szervezet által bejelentett jelölt lép. Ha a jelölõ szervezet a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény
115.  § (2) bekezdésében meghatározott határidõig nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre a listán soron
következõ jelölt lép.
A Ve. 115.  § (2) bekezdése szerint „Ha a megyei, a kompenzációs vagy a fõvárosi listáról megválasztott képviselõ kiesik,
helyére a jelölõ szervezet a megüresedéstõl számított 30 napon belül jelentheti be az új jelöltet az illetékes választási
bizottsághoz.”
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint – a jogszabály szóhasználatának általánosan elfogadott
jelentéstartalmára és az önkormányzati képviselet folytonosságára tekintettel – a helyi önkormányzati képviselõk
jogállásának egyes kérdéseirõl  szóló 2000. évi XCVI. törvény 1.  § (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy
az önkormányzati általános választáson megválasztott helyi önkormányzati képviselõ megbízatása az eredmény
jogerõre emelkedésével, a választás napjára visszaható hatállyal keletkezik azzal, hogy az eskü letételéig
az önkormányzati képviselõ nem gyakorolhatja jogait.
Ennek az önkormányzati választások listás választásaira kiható jogkövetkezményei az alábbiak:
A szavazás megkezdéséig, azaz a szavazás napján reggel 6.00 óráig a listáról kiesett jelölt (Ve. 58.  § elsõ mondata)
tekintetében a Ve. 58.  § második mondatában, valamint a Ve. 67.  § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell
alkalmazni. A kiesett jelölt helyére – a Ve. 53.  § (3) bekezdés utolsó mondatának megfelelõen – a listán soron következõ
jelölt lép.
A szavazás megkezdését követõen a szavazás befejezéséig a listáról kiesett jelölt helyére – a Ve. 53.  § (3) bekezdés
utolsó mondata alapján – a listán soron következõ jelölt lép. A szavazás megkezdése és a szavazás befejezése közötti
idõben kiesett jelölt vonatkozásában azonban nem alkalmazható a Ve. 58.  § második mondata, illetve a Ve. 67.  §
(3) bekezdése, mert ez sértené a választójog egyenlõségét, azt a követelményt, hogy minden választópolgár egyenlõ
feltételekkel vesz részt a szavazásban.
A szavazás befejezését, azaz a szavazás napján 19.00 órát követõen a megválasztott jelölt önkormányzati képviselõnek
minõsül. Így kiesése esetén reá az Övjt. 53.  § (3) bekezdésében, valamint a Ve. 115.  § (2) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni. A szavazás befejezése és az eredmény jogerõs megállapítása közötti idõszakban
kiesett képviselõ helyére szánt új jelölt bejelentésérõl azonban – az erre hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ
választási bizottság – csak az eredmény jogerõre emelkedését követõen határozhat.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke”
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21. A 25/2006. (IX. 21.) OVB állásfoglalás szövege:

„25/2006. (IX. 21.) OVB állásfoglalás
a választási bizottságokba történõ delegálásról
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A.  §
(4) bekezdésének a) pontjában, 99/K.  § (5) bekezdésének a) pontjában, 105/A.  § (4) bekezdésének a) pontjában,
115/I.  § (8) bekezdésének a) pontjában és 115/P.  § (5) bekezdésének a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva
a választási bizottságokba történõ delegálásról az alábbi
állásfoglalást
adja ki:
A Ve. 3.  §-a rögzíti: „A választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevõknek érvényre
kell juttatniuk az alábbi alapelveket:
(...)
c) esélyegyenlõség a jelöltek és a jelölõ szervezetek között”.
A Ve. 21.  §-ának (2) bekezdése alapján
„Választási bizottságok:
a) a szavazatszámláló bizottság,
b) a helyi választási bizottság,
c) az országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság,
d) a területi választási bizottság,
e) az Országos Választási Bizottság.”
A Ve. 25.  §-ának (1) bekezdése szerint „A választási bizottságoknak – a 23.  §-ban említetteken: felüli – további egy-egy
tagját a választókerületben jelöltet, listát állító jelölõ szervezet, vagy a független jelölt bízza meg.”
A Ve. 28.  §-ának (4) bekezdése alapján: „A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei azonosak, azzal
az eltéréssel, hogy a megbízott tagok részére nem jár tiszteletdíj.”
A Ve. 49.  §-ának (2) bekezdése megállapítja: „Ha több jelölõ szervezet közösen állít jelöltet, a továbbiakban – a választás 
szempontjából – egy jelölõ szervezetnek számítanak.”
A választási eljárásról  szóló törvény rendelkezései alapján egy adott választási bizottság egy idõben több
választástípussal kapcsolatos feladatot lát el (pl. önkormányzati választások alkalmával a helyi választási bizottság
feladatköre felöleli az egyéni listás választást és a polgármester-választást, 10 000 fõnél nagyobb településeken
az egyéni választókerületi választást és a polgármester-választást stb.)
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint ezekben a választási bizottságokban kell biztosítani a Ve. 25.  §
(1) bekezdésének alkalmazásával az esélyegyenlõséget a jelöltek, jelölõ szervezetek között. A Ve. e rendelkezése
alapján ugyanis a választási bizottságokba történõ delegálás célja a jelöltek, jelölõ szervezetek képviseletének
biztosítása a választási eljárás során hozott döntésekben.
A jelöltek és a jelölõ szervezetek közötti esélyegyenlõség alapelvének érvényesülését ezért a Ve. 25.  §
(1) bekezdésének olyan értelmezése biztosítja, amely szerint a jelölõ szervezet vagy független jelölt választási
bizottságonként egy-egy tagot bízhat meg, függetlenül attól, hogy hány választástípusban állított jelöltet (listát).
Ebbõl következõen a megbízott tag a Ve. 28.  §-ának (4) bekezdésére is tekintettel minden választástípussal
kapcsolatos döntésben részt vehet. Ellenkezõ értelmezés esetén ugyanis, ha valamely jelölõ szervezetnek vagy
független jelöltnek több megbízottja is részt venne a döntéshozatalban, az a jelölõ szervezetet vagy független jelöltet
indokolatlan elõnybe hozná azokkal a jelölõ szervezetekkel, független jelöltekkel szemben, akik csak egy
választástípusban történt jelölés alapján bízhattak meg egy tagot a választási bizottságba.
A közös jelöltek (listák) után megbízott választási bizottságokkal kapcsolatban az Országos Választási Bizottság már
1/2002. (II. 1.) OVB állásfoglalásában megállapította, hogy „a közösen jelöltet, illetve listát állító jelölõ szervezetek
(pártok) a választási bizottságokba egy jelölõ szervezetként egy tag megbízására jogosultak”.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke”
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22. A 26/2006. (XII. 5.) OVB állásfoglalás szövege:

„26/2006. (XII. 5.) OVB állásfoglalás
a jogorvoslattal kapcsolatos határidõk számításáról
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvényben (a továbbiakban: Ve.) írt
hatásköreiben a jogorvoslattal kapcsolatos határidõknek a választási bizottságok általi számításáról az alábbi
állásfoglalást
adja ki:
A Ve. 3.  § c) és e) pontjai szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett
résztvevõknek – a többi között – érvényre kell juttatniuk az alábbi alapelveket:
„c) esélyegyenlõség a jelöltek és a jelölõ szervezetek között,”
„e) jogorvoslat lehetõsége és pártatlan elbírálása”.
A 4.  § (3) bekezdése alapján az e törvényben meghatározott határidõk jogvesztõk, azok – ha a törvény másképpen nem 
rendelkezik – a határidõ utolsó napján 16 órakor járnak le.
A jogorvoslatok körében a 77.  § (1) bekezdése a következõ:
„Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetõleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3.  §) megsértésére
(a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy
az legkésõbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétõl számított 2 napon belül megérkezzen. A választási
bizottság a benyújtott kifogásról a beérkezésétõl – áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz
történõ beérkezésétõl – számított 2 napon belül dönt.”
Ugyancsak jogorvoslatot szabályozó rendelkezések az alábbiak:
„79.  § (1) A választási bizottság elsõfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölõ szervezet, illetõleg
az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be.
80. § (1) A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál (szavazatszámláló bizottság döntése
elleni fellebbezés esetén az elbírálására jogosult választási bizottságnál) kell elõterjeszteni.
(2) A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésõbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon
belül megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz.
81.  § (1) A fellebbezésrõl az annak elbírálására jogosult választási bizottság a beérkezésétõl számított 2 napon belül
dönt.”
„80.  § (3) A választási bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos döntése elleni
fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésõbb a választási bizottság döntését követõ napon megérkezzen.
A fellebbezést elbíráló választási bizottság legkésõbb a fellebbezés felterjesztését követõ napon dönt.”
A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság – a jelöltek és jelölõ szervezetek közötti esélyegyenlõség, valamint
a jogorvoslat pártatlan elbírálása követelményeire figyelemmel – megállapítja, hogy a választási bizottságokhoz
a jogvesztõ határidõn belül a 16 órát követõen érkezett beadványok tekintetében a jogorvoslattal kapcsolatos
határidõk számításának kezdõ napja a beadvány beérkezését követõ nap.

Dr. Halmai Gábor s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnökhelyettese”

23. A 2/2007. (III. 19.) OVB állásfoglalás szövege:

„2/2007. (III. 19.) OVB állásfoglalás
a kampánycsend egyes kérdéseirõl
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A.  §
(4) bekezdésének a) pontjában, 99/K.  § (5) bekezdésének a) pontjában, 105/A.  § (4) bekezdésének a) pontjában,
115/I.  § (8) bekezdése a) pontjában, 124/A.  § (3) bekezdésének a) pontjában és 143/A.  § (4) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva megvizsgálta a korábban elfogadott OVB-állásfoglalásokat.
A kampánycsend tárgyában kiadott eddigi állásfoglalásait – azokat az idõközi törvényi változásokra tekintettel
részben módosítva – egységes szerkezetben, az alábbi
állásfoglalásban
adja ki.
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A Ve. 2.  §-a szerint e törvényt kell alkalmazni:
„a) az országgyûlési képviselõk választására,
b) az Európai Parlament tagjainak választására,
c) a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok tagjainak
a választására,
d) a kisebbségi önkormányzatok tagjainak megválasztására,
e) az országos népszavazásra,
f) a helyi népszavazásra,
g) az országos népi kezdeményezésre, továbbá
h) a helyi népi kezdeményezésre,
i) azokra a választási eljárásokra, amelyekre e törvény alkalmazását jogszabály elrendeli [az a)–i) pontban foglaltak
együtt: választás].”
A választási kampányról, a kampánycsendrõl és annak megsértésérõl – valamennyi, a 2.  §-ban felsorolt választásra
érvényes általános szabályai között – a Ve. az alábbiakban rendelkezik:
„40.  § (1) A választási kampány a választás kitûzésétõl a szavazás napjának kezdetéig tart. 
(2) A szavazás napján 0 órától 19 óráig választási kampányt folytatni tilos.”
41. § A kampánycsend megsértésének minõsül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen:
a választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölõ szervezet által ingyenesen juttatott szolgáltatás (szavazásra történõ
szervezett szállítás, étel-ital adása), pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok, a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó
tárgyak osztogatása, választási plakát (a továbbiakban: plakát) elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas
információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton.”
1. A kampánycsend megsértésének minõsül, ha a kampánycsend idejére bárki politikai gyûlést, tüntetést szervez,
vezet, vagy abban részt vesz.
2. A kampánycsend idõszakában pártjelvények, zászlók, szimbólumok, a jelölt vagy jelölõ szervezet nevét, illetve
fényképét tartalmazó tárgyak (a továbbiakban együtt: pártszimbólumok) osztogatása alkalmas a választópolgárok
választói akaratának befolyásolására, ennek következtében bárki számára tilos.
Tekintettel arra, hogy a választási bizottságok (szavazatszámláló bizottságok) és a választási irodák (a továbbiakban
együtt: választási szervek) tagjainak kiemelt feladata és felelõssége a választások tisztaságának biztosítása,
a választások törvényes lebonyolítása, a pártatlanság érvényesítése [Ve. 21.  § (1) bekezdése és 35.  § (1) bekezdése],
a választási szervek tagjai a kampánycsend idõszakában pártszimbólumokat nem használhatnak, nem
osztogathatnak, azokat ruházatukon nem viselhetik. Tilos továbbá pártszimbólumok használata, pártokhoz köthetõ
egyenruha viselése a választási szervek hivatalos helyiségeiben, így különösen a szavazóhelyiségekben.
A kampánycsend idõszakában sem tilos azonban azoknak a jelképeknek, zászlóknak a kitûzése, használata a választási
szervek hivatalos helyiségeiben (így különösen a szavazóhelyiségekben), amelyeket a Magyar Köztársaság nemzeti
jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról  szóló 1995. évi LXXXIII. törvény alapján
az állami és a helyi önkormányzati szervek középületeire állandó jelleggel ki kell tûzni, illetõleg fel kell vonni.
3. A kampánycsend ideje alatt a választásokkal kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményét nem szabad
nyilvánosságra hozni. A kampánycsend megsértése szempontjából a nyilvánosságra hozatal, a közzététel,
a megjelenítés, valamint a tartalom frissítésének idõpontja irányadó.
Ezért a kampánycsend megsértésének minõsül, ha annak kezdetét követõen az írott vagy elektronikus médium
a választással kapcsolatos, már nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatási eredményt közzétesz, függetlenül attól,
hogy az adott közvélemény-kutatást mikor végezték.
4. Nem  valósul meg kampánycsendsértés, ha a kampánycsend beálltát megelõzõen megjelent, a választói akarat
befolyásolására alkalmas információkat tartalmazó sajtótermékek a kampánycsend idején addigi terjesztési helyükön,
a kampánycsend beálltát megelõzõ feltételekkel továbbra is megvásárolhatók.
A kampánycsend megsértését jelenti azonban, ha az ilyen írott sajtótermék terjesztésének kezdete a kampánycsend
napja.
5. Nem minõsül a kampánycsend megsértésének, ha a kampánycsend beálltát megelõzõen közzétett, a jelöltekkel
vagy jelölõ szervezetekkel kapcsolatos információ elérhetõ az elektronikus tartalomszolgáltató oldalán, akár
a kampánycsend ideje alatt is. A kampánycsend megsértését jelenti azonban, ha annak beállta után az elektronikus
tartalomszolgáltató akár korábbi, akár a kampánycsend ideje alatt keletkezett ilyen információkat tesz közzé, vagy
azokat frissíti.
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6. A kampánycsend megsértésének minõsül, ha annak beállta után bármely írott vagy elektronikus médium
a választással összefüggésbe hozható személyt vagy jelölõ szervezetet említ vagy szerepeltet, így különösen a jelöltek
számáról és összetételérõl, az esetleges visszalépésekrõl információt szolgáltat, amennyiben ez a cselekmény alkalmas 
a választópolgárok választói akaratának befolyásolására. Ez a tilalom irányadó a korábban felvett programok
ismétlésére is. A kampánycsend idején a kiesett jelöltrõl  szóló tájékoztatásra a Ve. 67.  § (3) bekezdése értelmében
a szavazatszámláló bizottság jogosult.
7. A kampánycsend megsértésének minõsül az olyan magatartás, amikor jelöltek, jelölõ szervezetek vagy mások
szervezetten – a kampánycsend idõszaka alatt – a választópolgárok részére azok külön kérése vagy elõ zetes
felhatalmazása nélkül a választáson történõ részvételre, egyes jelöltek vagy jelölõ szervezetek támogatására buzdító
SMS-t, e-mailt vagy automatizált hívásmódú üzeneteket küldenek.
8. A közszereplõ jelöltek vagy jelölõ szervezetek listáin szereplõ személyek által írt internetes napló, és a jelöltek vagy
jelölõ szervezetek honlapjai a kampánycsend alatt nem frissíthetõk, azok adattartalma nem változtatható meg.
E korlátozás független attól, hogy a honlapot tartalmazó adathordozó eszközt hol helyezték el, ha annak adattartalma
Magyarországról elektronikus úton elérhetõ. Kampánycsendsértést azonban csak a magyar joghatóság alá tartozó
személy vagy szervezet követhet el.
9. A választópolgárok külön, elõ zetes megrendelése alapján, az általuk megadott e-mail címre elektronikus úton
eljuttatott tájékoztatás vagy egyéb információ megküldése – annak konkrét tartalmától függetlenül – az önkéntesség
következtében nem alkalmas a választópolgárok választói akaratának befolyásolására, így a kampánycsend
megsértését sem  valósítja meg.
10. Az állampolgárok, mint magánszemélyek közötti személyes kommunikáció – tartalmától és formájától [a többi
között levél, SMS, e-mail, internetes napló (blog/)] függetlenül – nem  valósítja meg a kampánycsend megsértését.
11. A mûsorszolgáltatóknak a választási kampányban  való közremûködésérõl az általános szabályok között a Ve.
44–44/A.  §-ai, míg az egyes választásokra vonatkozó különleges rendelkezések között a 93.  § (az országgyûlési
képviselõk választása) és a 106.  § (a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választása) szólnak. Ezek nem
állapítanak meg speciális szabályokat a mûsorszolgáltatóknak a kampánycsend alatti magatartására. Ebbõl
következõen valamennyi választás tekintetében, mind az országos, mind a regionális, mind a helyi mûsorszolgáltatók
kampánycsend alatti mûködésére a Ve. 41.  §-ában foglaltak az irányadók, figyelemmel a 6. pontban foglaltakra is.
A mûsornak, illetõleg az információszolgáltatásnak a választással  való összefüggését, továbbá a választópolgárok
választói akaratának befolyásolásra  való alkalmasságát azonban minden esetben az adott választásra vonatkoztatva
kell vizsgálni. Kampánycsendsértés csak akkor állapítható meg, ha a mûsor (információszolgáltatás) az adott
választással közvetlen összefüggésben áll, és tartalma az adott választás tekintetében – objektíve – alkalmas a választói 
akarat befolyásolására.
12. Jelen állásfoglalás közzétételével egyidejûleg hatályát veszti a 7/1994. (V. 5.) OVB állásfoglalás, a 11/1998. (V. 18.)
OVB állásfoglalás, a 13/2002. (IV. 2.) OVB állásfoglalás, a 14/2002. (IV. 4.) OVB állásfoglalás, a 6/2006. (III. 9.) OVB
állásfoglalás és a 14/2006. (IV. 18.) OVB állásfoglalás.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke”

24. A 7/2008. (VI. 25.) OVB állásfoglalás szövege:

„7/2008. (VI. 25.) OVB állásfoglalás
a helyi népszavazás kitûzésére irányadó határidõkrõl
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144/A.  §
(4) bekezdésében írt a helyi népszavazás kitûzésére irányadó határidõk alkalmazásával kapcsolatban az alábbi
állásfoglalást
adja ki.
A Ve. 4.  §-ának (1) bekezdése szerint „a választást legkésõbb 60 nappal a szavazás napja elõtt kell kitûzni. A választást
úgy kell kitûzni, hogy a szavazás napja ne essen nemzeti ünnepre vagy a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszüneti
napra, illetve az azokat megelõzõ vagy követõ napra”.
A Ve. 141.  §-a alapján „a népszavazás idõpontját a képviselõ-testület, illetõleg a fõvárosi, megyei közgyûlés (...)
a népszavazás elrendelésével egyidejûleg tûzi ki, az attól számított négy hónapon belüli idõpontra”.
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Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 141.  §-ában foglalt szabály speciális rendelkezés, amely
azonban nem helyettesíti, hanem kiegészíti a Ve. 4.  §-ában foglalt általános rendelkezést. A helyi népszavazás kitûzése
során mindkét szabályra figyelemmel kell lenni, hiszen a Ve. 4.  §-a a népszavazás legkorábbi lehetséges idõpontját
határozza meg, a Ve. 141.  §-a pedig a legkésõbbit, Így a helyi népszavazást a Ve. idézett rendelkezései alapján
legfeljebb négy hónapon belüli idõpontra, az elrendeléstõl számított legkevesebb 60 napra kell kitûzni.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke”

25. Az 1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás szövege:

„1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás
az ajánlószelvényekrõl és az ajánlás folyamatáról
Az Országos Választási Bizottság – 2010. február 22-én megtartott ülésén – a választási eljárásról  szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A.  § (4) bekezdés a) pontjában, 99/K.  § (5) bekezdés a) pontjában és 105/A.  §
(4) bekezdés a) pontjában írt hatáskörében az alábbi
állásfoglalást
adja ki.
Az országgyûlési képviselõk választásáról  szóló 1989. évi XXXIV. törvény 5.  § (2) bekezdése szerint „az egyéni
választókerületben a jelöléshez legalább hétszázötven választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása
szükséges.”
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról  szóló 2010. évi L. törvény 9.  §-a kimondja, hogy
„(1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselõjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak
legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
(2) A megyei választókerületben listát állíthat az a jelölõ szervezet, amely a választókerület választópolgárai 1%-ának
ajánlását összegyûjtötte.
(3) Polgármesterjelölt az, akit
a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak 2%-a, de
legalább 300 választópolgár,
c) a 100 000-nél több lakosú település esetén a választópolgárok 1%-a, de legalább 2000 választópolgár
jelöltnek ajánlott.
(4) Fõpolgármester jelölt az, akit a fõváros választópolgárainak 2%-a ajánlott.”
Az Európai Parlament tagjainak választásáról  szóló 2003. évi CXIII. törvény 5.  § (2) bekezdése szerint „a listaállításhoz
legalább 20 000 választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges.”
A Ve. 14.  § (4) bekezdése szerint „az értesítõ és az ajánlószelvény kiküldésérõl a helyi választási iroda vezetõje
gondoskodik”.
A Ve. 14.  § (6) bekezdésben foglaltak szerint „az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítõt és az ajánlószelvényt,
azokat a helyi választási irodától igényelheti”.
A Ve. 46.  § (1) bekezdése rögzíti, hogy „jelöltet ajánlani ajánlószelvényen lehet. Az ajánlószelvényt az értesítõkkel
együtt kell eljuttatni a választópolgároknak” [a szavazás napja elõtti 58. napig Ve. 14.  § (1) bekezdés].
A Ve. 46.  § (4) bekezdése szerint „az ajánlás nem vonható vissza”.
A Ve. 47.  §-a megállapítja, hogy „az ajánlószelvényen jelöltet ajánlani a kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt, illetõleg
a jelölõ szervezet képviselõje részére történõ átadásával lehet”, továbbá hogy az ajánlás során „az ajánló
választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, az ajánlott személy
családi és utónevét, a jelölõ szervezet nevét, illetõleg a független jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló
választópolgár saját kezûleg aláírja.”
A Ve. 48.  § (2) bekezdése a) pontja szerint nem gyûjthetõ ajánlószelvény „munkahelyen munkaidõben vagy
munkaviszonyból, illetõleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség
teljesítése közben”.
A Ve. 48.  § (3) bekezdése leszögezi, hogy „az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak elõnyt adni vagy ígérni,
valamint az ajánlásért elõnyt kérni, illetõleg elõnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos”.
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A Ve. 50.  § (1) bekezdése szerint: „Érvénytelen az az ajánlás, amelyet
a) nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
b) nem a 47.  § (2) bekezdése szerint kitöltött ajánlószelvényen adtak le,
c) az ajánlási szabályok megsértésével gyûjtöttek.
(2) Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.
(3) Aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.”
A Ve. 52.  § (1) bekezdése alapján „a jelöltet (...) az ajánlószelvények átadásával kell bejelenteni az illetékes választási
bizottságnál”, ideértve a Ve. 99/L.  § (1) bekezdés és 107.  § (1) bekezdés szerinti listákat.
A Ve. 54.  §-a megállapítja, hogy „az ajánlásokat az illetékes választási bizottságnak ellenõriznie kell. Az ajánlások
ellenõrzése a számszerûség, a 46.  § (2) bekezdésében és az 50.  § (1) bekezdésének a)–b) pontjában, valamint
(2)–(3) bekezdésében foglaltak ellenõrzését, továbbá az ajánlószelvényt átadó választópolgárok azonosítását jelenti.”
A Ve. 38.  § (1) bekezdés f) pontja értelmében a választási iroda „ellátja a jelöltajánlások ellenõrzésével kapcsolatos
technikai feladatokat”.
A Ve. 55.  § (2) bekezdése szerint „az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelõ jelölõ
szervezetet, jelöltet, illetõleg listát – a bejelentését követõ 2 napon belül – nyilvántartásba vesz”.
A Ve. 56.  § (2) bekezdése szerint „a választási bizottság visszautasítja a jelölt nyilvántartásba vételét, ha a jelölés
a törvényes feltételeknek nem felel meg, vagy a jelölt a törvényben elõírt nyilatkozatait nem tette meg”.
A Ve. 59.  § (1) bekezdése szerint „az ajánlószelvényekrõl másolatot készíteni tilos”.
A Ve. 59.  § (2) bekezdése alapján „a jelölésnek az ajánló személyre vonatkozó adatai nem nyilvánosak. A jelöléssel
kapcsolatos kifogás esetén az ajánlószelvény adatait, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási
bizottság, a választási iroda és a bíróság ellenõrizheti.”
1. Az ajánlószelvény választópolgárhoz  való eljuttatásáért a helyi választási iroda vezetõje felel. E feladatához tartozik,
hogy gondoskodjon az ajánlószelvények értesítõvel együtt  való megküldésérõl, és biztosítson pótlólagosan
ajánlószelvényt azon választópolgárok számára, akik nem kaptak.
2. Hivatalos ajánlószelvénynek csak a helyi választási iroda által a fenti eljárási rendben biztosított ajánlószelvény
minõsül. Az ajánlószelvényrõl kitöltetlen állapotban sem lehet másolatot készíteni, illetve a másolt ajánlószelvényen
szereplõ ajánlás érvénytelen, függetlenül a másolás módjától.
3. Az ajánlószelvények gyûjtésének a Ve. 48.  § (2) bekezdése a) pontjában foglalt tilalmának célja a választási
cselekmények kizárása a munkahelyekrõl. Ebbõl következõen a tilalom nemcsak a munkahelyeken munkát végzõk
egymás közötti kapcsolatában zárja ki az ajánlószelvények gyûjtését, hanem tilalmazza azt is, hogy munkahelyeken
munkaidõben bárki ajánlószelvényt gyûjtsön.
E tekintetben az Országos Választási Bizottság a munkahely fogalmának meghatározásánál a munkavédelemrõl  szóló
1993. évi XCIII. törvény 87.  § 5. pontjában foglaltakat tekintette irányadónak, mely szerint munkahely „minden olyan
szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a jármûvet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal
összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Munkahelynek kell tekinteni a mást nem foglalkoztató, a munkáját
kizárólag személyesen végzõ egyéni vállalkozó (akkor is, ha egyéni céget alapított) munkavégzési helyét [...]”.
Értelemszerûen nem vonatkozik a tilalom a jelölõ szervezetek által fenntartott, mûködtetett munkahelyekre.
A tilalom megsértését jelenti azonban, ha a jelölõ szervezet – a saját maga által fenntartott munkahelyeken kívül – más
munkahelyet jelöl meg, hirdet meg, népszerûsít az ajánló szelvények gyûjtésére vagy leadására.
4. Az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezû aláírás. A többi adat az ajánló
választópolgár jelenlétében másképp is rávezethetõ az ajánlószelvényre.
A nevének saját kezû aláírására képtelen (pl. testi fogyatékos, vak, illetve gyengénlátó, írástudatlan) választópolgár
az ajánlószelvényt a választási iroda vezetõje, tagja, valamint bíróság, közjegyzõ elõtt láthatja el kézjegyével.
A választópolgár kézjegyét a választási iroda hivatalos személyként eljáró vezetõje vagy tagja, valamint a bíróság,
illetõleg a közjegyzõ hitelesíti.
Az ajánlási szabályok megsértését jelenti azonban az, ha a választópolgár csak a személyes adatait vagy/és az aláírását
tartalmazó ajánlószelvényt, vagy teljesen üres ajánlószelvényt ad át a jelöltnek vagy a jelölt, illetve a jelölõ szervezet
képviselõjének, és a hiányzó adatokat a választópolgár távollétében más tölti ki.
Egyebekben a választópolgárnak az ajánlószelvény kitöltése során kinyilvánított akaratát a legmesszebbmenõkig
tiszteletben kell tartani. Ezért azokat az ajánlásokat is érvényesnek kell elfogadni, amelyeken a jelölt neve nem
az anyakönyvben szereplõ formában, de egyébként egyértelmûen azonosíthatóan (pl. leánykori név, felvett név stb.),
illetõleg amelyeken a jelölõ szervezet neve a hivatalos megnevezéstõl eltérõ formában, de egyébként minden
kétséget kizáró módon megállapíthatóan (pl. rövid név, betûszavas rövidítés stb.) szerepel.
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5. Az ajánlás folyamata az ajánló választópolgár részérõl a kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt, illetve a jelölõ szervezet
képviselõjének  való átadásával lezárul. Mivel az ajánlás nem vonható vissza, ha a nyilvántartásba vett jelölt bármely
okból kiesik, illetõleg a még nyilvántartásba nem vett jelölt az ajánlószelvényeket nem adja le, a választópolgár újabb
érvényes ajánlást más jelölt részére már nem adhat. A jelölt, illetve a jelölõ szervezet képviselõjének átadott
ajánlószelvényeket más jelölt nevére utólag átírni nem lehet.
6. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint az ajánlószelvény a jelölt/lista bejelentését követõen is
gyûjthetõ, függetlenül attól, hogy olyan jelöltrõl/listáról van-e szó, akit/amit már nyilvántartásba vettek vagy
nyilvántartásba vételi kérelmét elutasították. Az ajánlások a jelölt-, illetve listaállításra nyitva álló határidõn belül
adhatók le az illetékes választási bizottság részére.
Amennyiben a jelölt/lista nyilvántartásba vételét a szükségesnél kevesebb számú ajánlás  miatt tagadta meg
a választási bizottság, ugyanazon jelölt/lista ismételt bejelentése esetén az érvényes ajánlások számába a korábban és
az átadás után – a fenti határidõn belül – tovább gyûjtött összes érvényes ajánlószelvényt bele kell számolni.
Amennyiben a jelöltet/listát a választási bizottság nyilvántartásba vette, a választási iroda a pótlólag benyújtott
ajánlószelvényeket – tekintettel arra, hogy azok ellenõrzése a jelölt/lista nyilvántartásba vételéhez a továbbiakban már 
nem szükséges – megõrzésre átveszi, ám azokat nem ellenõrzi.
Amennyiben a jelölt/lista nyilvántartásba vételének jogerõre emelkedését követõen más jelölt/lista nyilvántartásba
vétele érdekében nyújtanak be olyan ajánlószelvényeket, melyek a Ve. 50.  § (3) bekezdésében foglalt ok
következtében érvénytelennek minõsülnek, ez nem eredményezi a már jogerõsen nyilvántartásba vett jelölt/lista
nyilvántartásból  való törlését. Amennyiben azonban a nyilvántartásba vételrõl  szóló döntés még nem emelkedett
jogerõre, a döntés megváltoztatása a jogorvoslati eljárás során lehetséges.
7. A jelölt, jelölõ szervezet az ajánlószelvényekrõl másolatot nem készíthet, és a rajtuk szereplõ adatokat választói
adatbázis készítésére vagy egyéb célból nem használhatja fel.
8. Az ajánlások ellenõrzése során a választási bizottság testületként jár. A bizottság tagja csak a bizottság döntése
alapján végezhet önállóan ellenõrzési feladatot, illetve tekinthet be a technikai nyilvántartásba.
Jelen állásfoglalás kiadásával hatályát veszti az ajánlószelvényekrõl és az ajánlás folyamatáról  szóló 1/2009. OVB
állásfoglalás.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke”

26. A 2/2010. (III. 11.) OVB állásfoglalás szövege:

„2/2010. (III. 11.) OVB állásfoglalás
a kifogások és fellebbezések benyújtásának módjáról
Az Országos Választási Bizottság – 2010. március 4-én megtartott ülésén – a választási eljárásról  szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A.  § (4) bekezdésének a) pontjában, 99/K.  § (5) bekezdésének a) pontjában, 105/A.  § 
(4) bekezdésének a) pontjában, 115/I.  §-a (8) bekezdésének a) pontjában, 115/P.  § (5) bekezdésének a) pontjában,
124/A.  § (3) bekezdésének a) pontjában, 131/A.  § a) pontjában és 143/A.  § (4) bekezdésében írt hatáskörében eljárva
az alábbi
állásfoglalást
adja ki.
A Ve. 77.  § (1) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:
„Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetõleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3.  §) megsértésére
(a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy
az legkésõbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétõl számított 2 napon belül megérkezzen. A választási
bizottság a benyújtott kifogásról a beérkezésétõl – áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz
történõ beérkezésétõl – számított 2 napon belül dönt.”
A Ve. 77.  § (2) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:
„A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

22760 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 138. szám



c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl) eltér – postai értesítési
címét,
d) a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetõleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.”
A Ve. 77.  § (5) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:
„Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat
nélkül el kell utasítani. ...”
A Ve. 80.  § (4) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: „A fellebbezésnek tartalmaznia kell
a) a fellebbezés 79.  § (2) bekezdés szerinti alapját,
b) a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl) eltér – postai értesítési
címét,
c) a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetõleg kézbesítési
megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.”
A Ve. 81.  § (2) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:
„Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a fellebbezést, ha az elkésett, nem a 80.  § (1) bekezdése szerinti választási
bizottsághoz nyújtották be, vagy nem tartalmazza a 80.  § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat. ...”
A Ve. 85.  §-a az alábbiakat tartalmazza:
„A jelen fejezetben foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell a névjegyzék összeállításával, a médiakampánnyal,
valamint az eredmény megállapításával kapcsolatos jogorvoslatokra is, a 20/E.  §-ban, a 44/A.  §-ban, illetõleg
a 73.  §-ban foglalt eltérésekkel.”
A választási bizottságok és a választási irodavezetõk által elbírálandó kifogások és fellebbezések formai és tartalmi
követelményeit meghatározó rendelkezések nem tartalmaznak szabályokat a jogorvoslati kérelmek benyújtásának
módjáról, ezért azok írásos formában a kérelmezõ választása szerint – személyesen, postai úton, faxon vagy e-mailen
is – eljuttathatók a döntésre jogosulthoz.
Jelen állásfoglalás nem vonatkozik a bíróságok, illetve az Alkotmánybíróság által elbírálandó jogorvoslati kérelmekre.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke”
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1179/2010. (VIII. 31.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság abujai nagykövetségének bezárásával kapcsolatos egyes feladatokról

1. A Kormány – az egységes külképviseleti hálózat költségkímélõ átalakítása és a diplomáciai kapcsolattartás ésszerûbb
módon  való biztosítása érdekében –
a) egyetért a Magyar Köztársaság abujai nagykövetségének 2010. augusztus 31-ével történõ bezárásával;
b) felhívja a külügyminisztert, hogy az a) pont végrehajtása érdekében

ba) a szükséges diplomáciai intézkedéseket megtegye,
bb) a magyar természetes és jogi személyek, valamint európai uniós állampolgárok konzuli érdekvédelme

biztosítása céljából vízumképviseleti megállapodásokat hozzon létre;
c) felhatalmazza a külügyminisztert, hogy az a) pont végrehajtása érdekében megtegye a kihelyezettek tartós

külszolgálatát érintõ intézkedéseket.
2. Ez a határozat a közzétételével egyidejûleg lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1180/2010. (VIII. 31.) Korm. határozata
a 2010. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
és átengedett személyi jövedelemadója fejezetbe történõ elõirányzat átcsoportosításáról

1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 6.  § (3) bekezdésében foglaltak alapján elrendeli a költségvetési törvény 1. számú melléklete
X. Miniszterelnökség fejezet 20. Tartalékok cím, 2. Céltartalékok alcím, 1. Különféle kifizetések jogcímcsoport terhére,
a költségvetési törvény 1. számú melléklete IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi
jövedelemadója fejezet, 5. Központosított elõirányzatok címre a költségvetési törvény 5. számú mellékletében
szereplõ 7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímre 3500,0 millió forint
melléklet szerinti átcsoportosítását.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1180/2010. (VIII. 31.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója
X. Miniszterelnökség                         
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2010.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

002334 5 Központosított elõirányzatok 3500,0

X. Miniszterelnökség

20         Tartalékok

2 Céltartalék

235149 1 Különféle  kifizetések –3500,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználás/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 3500,0 3500,0
Pénzügyminisztérium 2 példány   

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A miniszterelnök 74/2010. (VIII. 31.) ME határozata
a Terrorelhárítási Központ fõigazgatójának kinevezésérõl

A Terrorelhárítási Központról szóló 232/2010. (VIII. 19.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a belügyminiszter javaslatára

Hajdu Jánost a Terrorelhárítási Központ fõigazgatójává

– 2010. szeptember 1-jei hatállyal – 

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium   
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.
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