
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Országgyűlés 

Nemzeti Választási Iroda 

  



 



I. A célok meghatározása, felsorolása  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  76. §-a alapján 
a Nemzeti Választási Iroda folyamatosan – nem csak az általános választások évében – 
végrehajtandó feladatai: 
 
– a központi névjegyzék vezetése; 
– a választások (beleértve az időközi választásokat is) lebonyolításához szükséges 

informatikai rendszerek biztonságos működtetése; 
– a választójoggal nem rendelkezők jegyzékének (NESZA-jegyzék) folyamatos vezetése; 
– a határon túliak regisztrációja; 
– a választásokhoz kapcsolódó adatok biztonságos tárolása; 
– a választások lebonyolításához szükséges központi nyomtatványok előállítása és 

szállítása; 
– a választások központi logisztikai feladatainak ellátása; 
– a választások pénzügyi lebonyolítása 
– a Nemzeti Választási Bizottság működésének támogatása. 
 
A feladatellátás informatikai rendszerek folyamatos fejlesztésével és üzemeltetésével 
valósítható meg, mely alkalmazások a helyi és területi választási szervek hálózatain is futnak.  
Ehhez megfelelő informatikai infrastruktúra (konfigurációk, számítógépek, laptopok) 
biztosítása is szükséges. 

Az informatikai támogatás biztosítása mellett az időközi választások lebonyolításának 
tervezett költségeit (értesítők, szavazólapok, egyéb nyomtatványok előállítása és expediálása, 
választási kellékek költségei, a közreműködő választási szervek tagjainak díjazása és annak 
közterhei stb.) is a központi költségvetésből kell biztosítani, kivéve, ha a képviselő-testület 
feloszlása miatt kerül sor időközi választásra. 

2018-ban országgyűlési képviselőválasztásra kerül sor, melynek lebonyolítása a 2018. év fő 
feladata.  

 

II. A célok megvalósításához szükséges erőforrások 2018-ben 

        millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Átlagos 

statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 
Intézmények 1 222,9 0,0 1 222,9 95 
Fejezeti kezelésű előirányzatok  8 558,0 0,0 8 558,0 0 
 
III. A célok elérésének módja  

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás 

Az NVI személyi állománya állandónak tekinthető, a feladatok ellátása a jelenlegi 
állománnyal biztosított, így a javasolt „engedélyezett” létszám 95 fő, a személyi juttatás 
előirányzata 659,6 millió forint, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzata – figyelembe véve az 5 százalékpontos, továbbá a 2018. évi 
további 2 százalékpontos csökkenést - 136,8 millió forint. 



A dologi kiadások kiemelt előirányzata fedezetet biztosít az NVI székhelyének bérleti díjára, 
az üzemeltetési, fenntartási kiadásokra, továbbá a szolgáltatási, működési és igazgatási 
kiadásokra, 376,5 millió forint összegben. 

A beruházások kiemelt előirányzat összege 50,0 millió forint, ami a működéshez szükséges 
informatikai eszközök és nagyértékű berendezések beszerzését biztosítja. 

millió forintban, egy tizedessel 

I/24/1 Nemzeti Választási 
Iroda 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

(fő) 
2017. évi törvényi 
előirányzat 1 262,4 0,0 1 262,4 95 
Változások jogcímenként 
(szociális hozzájárulási adó 
csökkentése) -39,5  0,0 -39,5 - 
2018. évi javasolt 
előirányzat 1 222,9 0,0 1 222,9 95 
 

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása  

Az NVI az Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása, A választási rendszerek 
működtetése és a 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás  fejezeti kezelésű 
előirányzatokkal rendelkezik. 

Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 

Az előirányzat biztosít fedezetet az időközi parlamenti, az időközi önkormányzati és az 
időközi nemzetiségi választások lebonyolítására. A választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény és végrehajtási, pénzügyi rendeletei, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény alapján az NVI biztosítja az önkormányzatok részére a 
jogszabályban előírt normatívákat. Az NVI 2018-ban több időközi országgyűlési választással, 
és polgármester-választással, és összesen 200 időközi önkormányzati és nemzetiségi 
választással tervez, melyhez kapcsolódó előirányzat 458,0 millió forint. 

millió forintban, egy tizedessel 

I/24/2/1 Időközi és nemzetiségi 
választások lebonyolítása 

Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 458,0 458,0 458,0 
2018. évi javasolt előirányzat 458,0 458,0 458,0 
 

 
A választási rendszerek működtetése 

Az előirányzat a központi névjegyzék vezetésére, a határainkon kívül élő magyar 
állampolgárok választási regisztrációs kérelmeinek feldolgozására, a regisztráltak 
tájékoztatása miatt a választási informatikai alkalmazások biztosítására és továbbfejlesztésére, 
valamint az ehhez kapcsolódó nyomdai és postai szolgáltatások kiadásaira biztosít fedezetet. 
A választások – beleértve az időközi választásokat is – lebonyolítására szolgáló hálózatot és 





 


