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Napirendi javaslat

1. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2238. szám)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. a) Az  Országos Választási Bizottság beszámolója az Országgyűlésnek a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi
önkormányzati képviselők 2010. október 3-án megtartott választásáról szóló
beszámoló (J/2228. szám)
(Általános vita)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

b) Az Országos Választási Bizottságnak a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők
2010. október 3-án megtartott választásáról szóló jelentése elfogadásáról szóló
határozati javaslat (H/…. szám) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)

3. a) Az Országos Választási Bizottság beszámolója az Országgyűlésnek a területi és az
országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2011. január 9-én megtartott
választásáról szóló beszámoló (J/2304. szám) 
(Általános vita)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

b) Az Országos Választási Bizottságnak a területi és az országos kisebbségi
önkormányzati képviselők 2011. január 9-én megtartott választásáról szóló jelentése
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/…. szám) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)

4. a) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3-án megtartott
választása megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok
végrehajtásáról szóló jelentés (J/2426. szám)
(Általános vita)

b) A közigazgatási és igazságügyi miniszternek a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2010. október 3-án megtartott választása megszervezésével és
lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló jelentése
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H…. szám)
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)

5.  Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke

Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke
Dr. Bóka István (Fidesz)
Gelencsér Attila (Fidesz)
Nagy Csaba (Fidesz)
Szedlák Attila (Fidesz)
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
Tasó László (Fidesz)
Pál Tibor (MSZP)
Dr. Tóth József (MSZP)

Helyettesítési megbízást adott

Szekó József (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Tóth Józsefnek (MSZP)
Varga Zoltán (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)
Dr. Tiba István (Fidesz) Tasó Lászlónak (Fidesz)
Kósa Lajos (Fidesz) Nagy Csabának (Fidesz)
Michl József (KDNP) Habis Lászlónak (KDNP)
Pogácsás Tibor (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz) Gelencsér Attilának (Fidesz)
Vígh László (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Csonka Ernő helyettes államtitkár, Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium
Dr. Bordás Vilmos elnök, Országos Választási Bizottság

Megjelentek

Dr. Berta Zsolt főosztályvezető, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Grecskó Anita titkársági referens, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 4 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Hölgyeim és
Uraim! A mai bizottsági ülést megnyitom. Először is meg szeretném köszönni, hogy a
plenáris ülésen támogatták az elnökké válásomat a bizottságban. Nagy feladat hárul rám,
hiszen az elődöm igen nagy rutinnal és professzionálisan vezette ezt a bizottságot. Igyekezni
fogok, hogy én is mielőbb belerázódjam, és hasonlóan eredményes szakmai munkát tudjunk
együtt végezni. Ehhez kérem az önök segítségét és támogatását, különösen az elején, és nem
nagy nevetést, amikor elrontok valamit. Ez lenne a kérésem a tisztelt bizottsághoz.

Kérdezem a bizottságot, elfogadja-e a kiküldött napirendi javaslatot. (Szavazás. –
Mindenki jelez.) A bizottság 16 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendet, így
megkezdjük a napirendi pontok tárgyalását.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2238. szám)

Az 1. számú napirendi pontról nem kell tárgyalnunk, mert nem érkezett kapcsolódó
módosító indítvány, úgyhogy a 2., 3. és 4. napirendi pontokat fogjuk ma tárgyalni.

Az Országos Választási bizottság beszámolója az Országgyűlésnek a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi
önkormányzati képviselők 2010. október 3-án megtartott választásáról (J/2228. szám)

Az Országos Választási Bizottságnak a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint a települési önkormányzati képviselők 2010. október 3-án
megtartott választásáról szóló jelentése elfogadásáról szóló határozati javaslat

Megkezdjük a 2. napirendi pont tárgyalását. Jelen van Bordás Vilmos, az Országos
Választási Bizottság elnöke, ő a napirendi pont előadója. Megkérem az elnök urat, röviden
ismertesse az előterjesztést.

Dr. Bordás Vilmos elnök (Országos Választási Bizottság) kiegészítő tájékoztatója
DR. BORDÁS VILMOS elnök (Országos Választási Bizottság): Tisztelettel

köszöntöm az elnök urat és a bizottságot.
Az Országos Választási Bizottság mindkét legutóbbi választással kapcsolatosan

előterjesztette a beszámolóját, ez az október 3-ai önkormányzati választás és a január 9-ei
kisebbségi területi és országos választás. Végül is írásban itt van az egész anyag, nem
szeretném külön ismertetni, hiszen mindenki elolvashatta. Talán csak annyit, hogy a Ve.-vel
kapcsolatos jogszabályok kapcsán igyekeztünk a most felmerült kérdések tekintetében egy
pici jelzést adni arra nézvést, hogy milyen problémákkal találkoztunk, de természetesen
amennyiben a jövőben valamiféle jogalkotásra kerül sor ezzel kapcsolatban, a javaslataink
szélesebb tárházát is elő tudjuk hozni, ha megkeresnek bennünket. Nyilván nem akartunk
most a részletekben elmerülni, illetve ebbe belemenni.

A beszámoló bármelyik részével összefüggésben természetesen szívesen a
rendelkezésükre állunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük az
előadóhoz a napirendi pont kapcsán. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs kérdés, van-e
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vélemény a bizottság részéről bárkinek ezzel kapcsolatban? (Jelzésre:) Pál képviselő úré a
szó.

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Ez nem is vélemény, csak azt gondolom, a
bizottságnak meg kell tennie azt, hogy a Választási Bizottság minden tagjának és a választást
lebonyolító minden tisztviselőnek, hivatalnak és mindenkinek, aki ebben a munkában részt
vett, meg kell köszönnünk a munkájukat, ennyivel tartozunk nekik. Én a magam és a
szocialista frakció, de azt hiszem, nyugodtan mondhatom, a bizottság többi frakciója nevében
szóban is megköszönhetem azt a munkát, amit önök végeztek.

Az egy másik kérdés, hogy a választási törvény úgy módosult, ahogyan módosult, és a
választási eredményeket nem tükrözi a mandátumkiosztás, ez nem az önök problémája, ez
annak a következménye, ami itt a két választás közötti törvénymódosításban történt. Azt
gondolom, az, hogy zökkenőmentesen, különösebb probléma nélkül sikerült a választásokat
lebonyolítani, még úgy is, hogy nagyon későn volt a törvénymódosítás, és erre nehezen tudtak
felkészülni a helyi választási bizottságok, szerintem ez mindenképpen elismerést érdemel a
bizottság minden tagjától, és helyes, hogy ez egyben írásban is megvan.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen, abban a határozatban, amit készülünk elfogadni,
írásban is ott van, hogy minden közreműködő munkáját megköszönjük.

Szavazás
Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, szavazunk a beszámolóról. Aki elfogadja a

beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság 19 igen
szavazattal a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Aki a b) napirendi pont szerint kiosztott országgyűlési határozati javaslatunkat
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság 19 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta. Köszönöm szépen.

Ebben a kérdésben előadót kell állítanunk, hiszen első helyen kijelölt bizottság
vagyunk. Tasó képviselő úr elvállalná-e? (Tasó László: Igen, elvállalom, köszönöm szépen.)
Köszönöm szépen. (Dr. Bordás Vilmos: Köszönöm szépen.) Köszönöm, elnök úr, de kérem,
ne menjen el, a 3. napirendi pontnál is ön az előadó.

Az Országos Választási Bizottság beszámolója az Országgyűlésnek a területi és az
országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2011. január 9-én megtartott
választásáról szóló beszámoló (J/2304. szám)

Az Országos Választási Bizottságnak a területi és az országos kisebbségi
önkormányzati képviselők 2011. január 9-én megtartott választásáról szóló jelentése
elfogadásáról szóló jelentés (J/2426. szám)

Rátérünk a 3. napirendi pontra, amely az Országos Választási Bizottság beszámolója
az Országgyűlésnek a területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról.
Szintén Bordás Vilmos elnök úr az előadó, ha kívánja, kérem, egészítse ki a beszámolóját.

Dr. Bordás Vilmos elnök (Országos Választási Bizottság) kiegészítő tájékoztatója
DR. BORDÁS VILMOS elnök (Országos Választási Bizottság): Köszönöm szépen.

Ez sem különösebb, a beszámoló magáért beszél. Ebben a legfontosabb adatokat, amelyek a
választással kapcsolatban szerepeltek, hoztuk.

Természetesen ez itt egy olyan választás volt, amely nem országos szintű volt, olyan
értelemben, hogy csak az elektorokat érintette, és mintegy 9 ezren szavazhattak ezen a
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választáson, ami viszonylag zártabb körben folyt, és ez is rendben lebonyolódott.
Megállapítottuk az eredményt, nem volt különösebb probléma.

Kérem a beszámolónk elfogadását. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdésük az
előadóhoz. (Nincs jelzés.) Vélemény, észrevétel van-e? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs
kérdés, vélemény vagy észrevétel, szavazunk.

Szavazás
Aki egyetért a 3. a) napirendi pontban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze!

(Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a
beszámolót.

Aki a 3. b) napirendi pontban foglaltakkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság 19 igen szavazattal ezt is egyhangúlag elfogadta.

Az egyszerűség kedvéért megkérem Tasó Lászlót, ennek is legyen az előadója. (Tasó
László igen jelzése.) Tehát a bizottság részéről Tasó László az előadó.

Megköszönöm az elnök úr részvételét. (Dr. Bordás Vilmos: Köszönöm szépen.)

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3-án
megtartott választása megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok
végrehajtásáról szóló jelentés (J/2426. szám)

A közigazgatási és igazságügyi miniszternek a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2010. október 3-án megtartott választása megszervezésével és
lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló jelentése
elfogadásáról szóló határozati javaslat

Rátérünk a 4. a) napirendi pontunk tárgyalására, amely az október 3-án megtartott
választás megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról
szóló jelentés. Munkatársaim jelezték, hogy Csonka Ernő helyettes államtitkár úr itt lesz a
minisztérium részéről, és mindjárt megérkezik. Várunk egy percet, amíg megérkezik. (Rövid
technikai szünet. – Csonka Ernő megérkezik.) Üdvözlöm az államtitkár urat.

A beszámolót kiosztottuk, és kérem az államtitkár urat, röviden foglalja össze, vagy
amennyiben hozzáfűzni valója van, akkor kérem, most tegye meg.

Csonka Ernő helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
tájékoztatója

CSONKA ERNŐ helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Jó napot kívánok! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elnézést kérek a késésért. A
főosztályvezető úr csatlakozik hozzám, ha esetleg új kérdések merülnek fel. Most megejteném
a rövid összefoglalómat, illetve beszámolómat.

A választási eljárásról szóló törvény alapján a miniszter úr elkészítette a választások
megszervezéséről és lebonyolításáról szóló beszámolót. Az előterjesztés ismerteti a
jogszabályi körülményeket, a választások technikai lebonyolításának a végrehajtását, illetve
különböző plusz adatokkal szolgál azoknak a személyeknek, akik meg szeretnék ismerni a
választási tevékenység, a választási bizottságok, illetve a választási irodák tevékenységének
az önkormányzati választások során lezajlott munkáját.

Ami a lényeg: a 2010. év folyamán új jogszabály került kihirdetésre, elfogadásra a
parlament által. A 2010. évi L. törvény kodifikálta az önkormányzati választási eljárás
szabályait, és mintegy harmadával csökkentette a képviselői helyek számát. A közigazgatási
miniszter ezen jogszabály végrehajtására négy közigazgatási rendeletet adott ki. Ezek a
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rendeletek a határidőkről, a pénzügyi elszámolásokról és egyéb végrehajtási szabályokról
szólnak.

Néhány gondolatot a számokról: az ország 3176  településén tartottak önkormányzati
választásokat 2010. október 3-án. 406 jelölő szervezetet vettek nyilvántartásba a különböző

választási bizottságok. A jelöltek száma ennek megfelelően a jelölő szervezetek szerint
25 560 fő volt, a független jelöltek száma 42 753 fő. A szavazáson a 8 millió 186 ezer
választójogosultból 3 millió 818 ezer fő adta le a szavazatát, ez 46,64 százalékos választási
részvételt jelentett. A megválasztott képviselők száma 2010-ben 17 338 fő volt.

A választásokat követően 18 településen került sor megismételt választásokra, így
például a kampánycsend-sértés, beköltözés miatt volt szükséges ezeknek az eljárásoknak az
újrabonyolítása, illetve 13 településen volt időközi polgármester- vagy képviselőválasztás.

2010 júliusában szervezeti változások is történtek a választások lebonyolításának
rendszerében. Az Országos Választási Iroda élére a miniszter úr dr. Sári Miklóst nevezte ki.
Az új jogszabály alapján az Országgyűlés új Országos Választási Bizottságot választott,
illetve a tagjait is kijelölte.

Néhány szó a finanszírozásról. A két választásra 2010-ben közel 11 milliárd forint volt
biztosítva a költségvetési törvényben. Az országgyűlési választások maradványa 5,3 milliárd
forint volt, ebből került lebonyolításra az önkormányzati választás 2010 októberében. Itt
körülbelül 300 millió forintos maradványról is beszélhetünk, amit tehát sikerült megtakarítani,
nem került felhasználásra a teljes előirányzat.

Ami a technikai összesítést jelenti, különböző választási értesítők és választási
ajánlószelvények a jogszabályban előírt időpontig megküldésre kerültek a választópolgárok
részére. 7 434 igazolást adtak ki a helyi választási irodák vezetői, az önkormányzati
választásokon nem volt semmilyen akadály, nem történt olyan hasonló jellegű jelenség, ami
az országgyűlési választásoknál történt, tehát gördülékenyen és torlódásmentesen zajlott le az
önkormányzati választás az igazolások tekintetében is.

A választási irodák, tehát a helyi, területi választási irodák és az Országos Választási
Iroda széles körű tájékoztató tevékenységet folytattak, a lakosságot interneten, különböző
szórólapokkal, illetve közérdekű tájékoztatókkal segítették, felhívták a lakosság figyelmét a
legfontosabb választási tudnivalókra.

Az Országos Választási Iroda szintén széles körű tájékoztatási tevékenységet fejtett ki:
egy online távoktatási rendszerrel a különböző választási irodák vezetőit sikerült úgy
bekapcsolni, hogy a jogszabályoknak minden tekintetben megfeleljen a választási rendszer,
illetve a választás lebonyolítása. Folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítottunk a
jegyzők, főjegyzők számára, illetve különböző választási kiadványokkal segítettük a
választási irodák munkáját.

Külön szólnék a választások informatikai rendszeréről. Itt két szereplőt mindenképpen
meg kell említeni, a KEKKH-t, illetve az akkor még megyei közigazgatási hivatalokat. A
szavazókörök kialakításától a névjegyzékvezetésen át az eredmény megállapításáig a
KEKKH, mint a feladatot elvégző kijelölt szervezet törvényszerűen hajtotta végre, az
informatikai feladatok megyei szintű lebonyolításában pedig a közigazgatási hivatalok
működtek közre.

A jogorvoslati eljárásról is szeretnék néhány szót szólni. Rendkívül alacsony számban
nyújtottak be jogorvoslatot, kifogást a különböző jogosultak. A korábbiakhoz képest is
rendkívüli mértékű csökkenés található a kifogások számában, összesen 18 településen
rendelték el a különböző választási szervek a szavazás megismétlését. Egy példát említenék.
Például Keresztéte településen három alkalommal került sor a választás megismétlésére.
Természetesen a választási irodák a szükséges lépéseket megtették, tehát akik különböző
büntetőcselekményeket  hajtottak végre, azoknak számolniuk kell majd a jogi
következményekkel.
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A különböző választási szervek, tehát a választási bizottságok, illetve választási irodák
alkalmazottainak a közreműködését szintén kiemelném. Körülbelül 60 ezer választási
bizottsági tag, illetve 30 ezer köztisztviselő és közalkalmazott járult hozzá ahhoz, hogy ez a
munka sikeresen lebonyolódjon.

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Ha esetleg kérdésük van, a
főosztályvezető úrral szívesen válaszolunk.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.
A bizottság tagjainak kérdésük van-e? (Nincs jelzés.) Hozzáfűzni való vagy észrevétel

van-e? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, szavazunk.

Szavazás
Aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Mindenki

jelez.) A bizottság a beszámolót 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Aki elfogadja a kiosztott határozati javaslatot, amit elő kívánunk terjeszteni, kérem,

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. – Mindenki jelez.) A bizottság 18 igen szavazattal a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. Köszönöm szépen.

Köszönöm szépen az államtitkár úr részvételét. (Csonka Ernő: Én is köszönöm.)
(Pál Tibor: Elnök úr, Tasó Lászlót javasolnám előadónak.) Köszönöm. Mivel ez

összefügg az előzőekkel, értelemszerűen ennek a napirendi pontnak is Tasó képviselő úr az
előadója. (Tasó László: Igen, köszönöm.)

Egyebek

Rátérünk az Egyebek napirendi pontra. Egyetlenegy dolgot szeretnék mondani. Az
EU-elnökségünk kapcsán talán az egyetlen ilyen szakmai fórumunk lesz március 4-én
pénteken a felsőházi ülésteremben, ahol az európai uniós elnökség keretében konferencia lesz
a fenntartható fejlődésről, illetve az önkormányzati rendszerekről. Akinek ideje engedi, és el
tud jönni, kérem, március 4-én tisztelje meg a konferenciát.

Köszönöm a bizottság mai munkáját, bizottsági ülésünket bezárom.

 (Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 20 perc)

Dr. Láng Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi


