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A BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAMTITKÁR
1/1990.

I N T É Z K E D É S E
az 1990. március 25-ére kitűzött országgyűlési képviselői választás előkészítésének

és lebonyolításának feladatairól

Budapest, 1990. január 18-án.

I.
A Belügyminisztérium választási feladatai és az abban közreműködő szervezeti egységei

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény (a továbbiak
ban: Vjt.) 53. §-ának (1) bekezdése szerint a választások állami feladatainak megszerve
zése és technikai lebonyolítása, a választási szervek mellett működő munkacsoportok 
tevékenységének, valamint a szavazatösszesítés számítógépes rendszerének irányítása a bel
ügyminiszter feladata.
Ennek szervezésére és összehangolására a minisztériumban egy kis létszámú választási iro
dát hoztunk létre. A választás előkészítésével és megszervezésével kapcsolatos feladatok 
mennyisége azonban jóval több annál, amit néhány ember képes ellátni. A teendők 
összetett jellege pedig különböző szakmai ismereteket igényel, valamint szükségessé teszi 
több minisztériumi szervezeti egység közreműködését.
A választási feladatok eredményes végrehajtására olyan munkacsoportot hozok létre, amely
nek tagjai lesznek mindazoknak a minisztérumi szervezeti egységeknek a intézkedési jog
körrel felruházott vezető munkatársai, akiket vezetőik e feladattal megbíznak.
Ezzel a választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok a minisztéri
um érintett szervezeti egységeinek rendeltetésszerű tevékenységévé válnak.
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A minisztérium választási m unkacsoportját a Választási Iroda (a továbbiakban: Iroda) 
közreműködésével magam irányítom.
A m unkába bevont minisztériumi szervezeti egységek és tevékenységi területük a követ
kező:

1. A Közigazgatási Főcsoportfőnökség
-  közreműködik a választásokkal összefüggő jogi szabályozás előkészítésében, a jogal

kalmazási tapasztalatok feldolgozásában;
-  részt vesz a szavazási jegyzőkönyvek átvételében, azok szakszerűségi követelménye

inek ellenőrzésében;
-  ügyeleti és egyéb (esetenként megállapított) feladatokat lát el;
-  segíti a választók nyilvántartásával és értesítésével, valamint a szavazatösszesítés szá

mítástechnikai rendszerének megszervezésével kapcsolatos tanácsi feladatok végre
hajtását.

2. A  Belügyminisztérium sajtófőnöke és a Sajtóosztály intézi a választási sajtóügyeket, szer
vezi a sajtótájékoztatókat.

3. A  Terv és pénzügyi Csoportfőnökség ellátja a választások előkészítésével és lebonyolí
tásával összefüggő tervezési, illetőleg pénzügyi-gazdálkodási teendőket.

4. Az Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség figyelemmel kíséri az Állami Né
pességnyilvántartó Hivatal választók nyilvántartásával és az értesítőkkel kapcsola
tos törvényben előírt feladatainak végehajtását, valamint közreműködik a  szavazatösszesítés 
számítógépes rendszerének minisztériumi irányításában.

5. A  Híradástechnikai Osztály gondoskodik a szükséges hírösszeköttetés -  telefon, telex, 
telefax stb. -  feltételeiről.

6. A Központi Gazdasági Igazgatóság biztosítja a nyomtatványokat és az egyéb dologi fel
té teleket, teljesíti a kifizetéseket és átutalásokat.

7. Az Anyagi és Technikai Csoportfőnökség, illetőleg a Központi Tárintézet végzi a be
szerzési, szállítási és a raktározási feladatokat.

8. A  Belügyminisztérium nyomdája és sokszorosítója rendeltetésszerűen ellátja a válasz
tások nyomdai és sokszorosítási feladatait.

(Az Irodának a felsorolt szervekkel kapcsolatot tartó munkatársait a II. pont tartalmaz
za.)

II.
A választási iroda dolgozóinak munkamegosztása

A belügyminiszter feladatáról és hatásköréről szóló 20/1988. MT rendelet 2. § e) pontja 
alapján az Iroda az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választásával kapcsolatos ál-
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lami feladatok végrehajtásában, adminisztratív teendők ellátásában, összehangolja a válasz
tások előkészítésében és lebonyolításában közreműködő szervek tevékenységét; ellátja az 
Országos Választási Bizottság titkársági teendőit.

1. Dr. Csiba Tibor főosztályvezető, az Iroda vezetője:
-  vezeti az Irodát, illetőleg az Országos Választási Bizottság Titkárságát, megtervezi, 

szervezi és összehangolja a választások előkészítésében, lebonyolításában részt ve
vő, közreműködő valamennyi szerv tevékenységét;

-  képviseli az Irodát, megbízás esetén a belügyminisztert az érdekelt szervekkel, első
sorban a belügyminisztériumi belső kapcsolatokban;

-  részt vesz a választási jogszabályok előkészítésében;
-  szervezési, technikai és információs kérdésekben kapcsolatot tart az érdekelt állami 

szervezetekkel, hírközlő szervekkel, pártokkal, társadalmi szervezetekkel, különösen 
az Igazságügyi Minisztériummal, az Állami Népességnyilvántartó Hivatallal és a fő
városi, megyei választási csoportok vezetőivel;

-  gondoskodik arról, hogy az Iroda munkatársai valamennyi felmerülő kérdést a ki
alakított álláspontokkal együtt megismerjék, a rájuk adandó válaszokat kö
zösen kidolgozzák;

-  kiadmányozza az Iroda, illetve az Országos Választási Bizottság Titkárságának ha
táskörébe tartozó ügyeket;

-  utalványozza, illetőleg ellenjegyzi a benyújtott számlákat a választási költségvetés ke
retében;

-  a választások előkészítése és lebonyolítása során vezetői általános összehangoló te
vékenységén túlmenően kapcsolatot tart: a Közigazgatási Főcsoportfőnökséggel, a 
minisztérium sajtófőnökével és Sajtóosztályával, valamint a Terv és Pénzügyi Cso
portfőnökséggel.

2. Dr. Tóth Zoltán főtanácsos, az Iroda munkatársa:
-  részt vesz a választások elvi kérdéseinek kimunkálásában, jogszabályi és szervezési 

előkészítésében;
-  problematikákat, tematikákat, javaslatokat készít a választásokról szóló jogi szabá

lyozáshoz;
-  részt vesz a választási törvény előkészítésében;
-  részt vesz a választási belső rendelkezések és a választási szervek számára készülő 

útmutatók összeállításában;
-  közreműködik a jelentések értékelésében;
-  napi munkakapcsolatot tart és együttműködik a Belügyminisztérium Közigazgatás

szervezési és Informatikai Főosztályával, az Igazságügyi Minisztériummal és az Ál
lami Népességnyilvántartó Hivatallal, ez utóbbinál a választási nyilvántartás és a 
választási eredmények összegzése tekintetében:

-  a választások előkészítése és lebonyolítása során kapcsolatot tart: az Adatfeldolgo
zó és Tájékoztatási Csoportfőnökséggel és a Híradástechnikai Osztállyal;

-  helyettesíti az irodavezetőt.
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3. Szilágyiné dr. Farkas Zsuzsanna, az Iroda m unkatársa:
-  részt vesz a választások elvi kérdéseinek kimunkálásában, a jogszabályi és szervezé

si előkészítésben;

-  összeállítja a választások ütemtervét (választási naptár);

-  előkészíti a választási belső utasításokat, a választási szervek útmutatóit;

-  összeállítja és értékeli a választási jelentéseket;

-  ellátja az Országos Választási Bizottság adminisztratív feladatait (meghívó, előter
jesztések, határozati javaslatok, jegyzőkönyvek;

-  helyettesíti dr. Tóth Zoltánt.

4. Dr. Mácsay József, az Iroda m unkatársa:
-  részt vesz a választások elvi kérdéseinek kimunkálásában, jogszabályi és szervezési 

előkészítésében;

-  tájékoztatókat készít és információkat ad a választási szervek feladatairól, a válasz
tói jogról a társadalmi, párt- és állami szervek továbbá az állampolgárok részére;

-  a központi és a tanácsi vezetők, valamint a megyei választási csoportvezetők részé
re értékelések, tájékoztatók előkészítése;

-  választási értekezletek előkészítése (meghívó, jegyzőkönyv stb.);
-  helyettesíti Szilágyiné dr. Farkas Zsuzsannát.

5. Dr. Weininger Péter, a Közigazgatási Csoportfőnökség m unkatársa:
-  összehangolja a választók nyomtatványellátását;

-  közreműködik a választások előkészítése és lebonyolítása egyéb feltételeinek (étke
zés, szállítás stb.) biztosításában;

-  a választások előkészítése és lebonyolítása során kapcsolatot tart: a Központi Gaz
dasági Igazgatósággal, az Anyagi és Technikai Csoportfőnökséggel, illetőleg a Köz
ponti Tárintézettel, valamint a minisztérium nyomdájával.

6. Orosz Tímea, ügyviteli előadó:
-  ellátja a leírói, sokszorosítói, postázási feladatokat, kapcsolatot tart a minisztérium 

sokszorosítójával;
-  közreműködik az Iroda operatív munkájában, rendezvényeinek (megbeszélések, ér

tekezletek) szervezésében, feltételeinek biztosításában.

7. Dr. Kökény Lászlóné, ügyviteli előadó:
-  iktatja az Iroda és az Országos Választási Bizottság iratait, kezeli a választási irat

tárat és archívumot;

-  közreműködik a leírói, sokszorosítási és postázási feladatok ellátásában;

-  helyettesíti Orosz Tímeát.
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8. Dr. Dezső Márta:

-  közreműködik a választások elvi kérdéseinek kimunkálásában;
-  részt vesz a választások értékelésének összegzésében.

9. Dr. Fonyó Gyula: segíti az Iroda munkáját.

III .

A választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ütemezése

A választások előkészítésének illetőleg lebonyolításának folyamatát -  időrendjét és üte
mét -  a Vjt., valamint a választási eljárás határidőinek, határnapjainak naptár szerinti 
megállapításáról szóló 2/1990. (I. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmaz
za.
A választások előkészítésében és lebonyolításában közreműködő belügyminisztériumi szer
vezeti egységek feladatait, azok felelőseit és a végrehajtásuk határidőit a jelzett jogszabá
lyokra figyelemmel -  azok végrehajtásaként -  határozom meg.

1. A választási szenekkel összefüggő teendők 
(Felelős: Szilágyiné dr. Farkas Zsuzsanna)
a) Az Országos Választási Bizottság választott tagjainak kiegészítésére vonatkozó ja 

vaslat -  országgyűlési előterjesztés -  elkészítése.
Határidő: 1990. január 10.

b) A területi választási bizottságok az egyéni választókerületi választási bizottságok és 
a szavazatszámláló bizottságok:
-  létrehozásával;
-  kiegészítésével;
-  választott tagjainak megválasztásával, a pártok általi delegálással;
-  a választási szervek elnökének megerősítésével, illetőleg megválasztásával kap

csolatos Vjt-ben meghatározott feladatok vágrehajtásának figyelemmel kíséré
se, a problémák jelzése és megfelelő intézkedések kezdeményezése.

Határidő: a Rendelet 1. § (1)- (4) bekezdése sze
rint.

c) Az egyéni választókerületi választási bizottság
-  hirdetmény mintájának (kéziratának) elkészítése (dr. Weininger Péter útján) a

nyomda rendelkezésére bocsátása.
Határidő: 1990. január 9.
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-  a hirdetmények közzétételének figyelemmel kísérése, indokolt esetben a szük
séges intézkedések kezdeményezése.

Határidő: 1990. január 24.

d) Az illetékes választási bizottság jelöltajánlásra, az Országos Választási Bizottság je 
löltek bejelentésére vonatkozó felhívás
-  mintáinak (kéziratainak) elkészítése és (az 1/c. pont szerint) a nyomda rendel

kezésére bocsátása;
Határidő: 1990. január 9.

-  a felhívások megjelenésének, közzétételének figyelemmel kísérése, az esetleges 
problémák és megoldási javaslatok jelzése.

Határidő: 1990. január 24.

e) A  választási szervek munkájának figyelemmel kísérése, így különösen:
-  a jelölések nyilvántartásba vétele, a törvényes feltételeknek meg nem felelő jelö

lések visszautasítása az illetékes választási bizottságoknál;
Határidő: 1990. február 26-ig.

-  a listák sorszámainak kisorsolása a területi választási bizottságoknál és az Orszá
gos Választási Bizottságnál; 

Határidő: 1990. február 27-ig.

-  az Országos Választási Bizottság intézkedésének meghozása a költségvetési tá
mogatás biztosítására.

Határidő: 1990. február 27.

A jelöléshez kapcsolódó feladatok 
(Felelős: Szilágyiné dr. Farkas Zsuzsa)
a) a jelöltajánló szelvények gyűjtésének figyelemmel kísérése, a problémák jelzése;

Határidő: 1990. január 25-től 
1990. február 23-ig.

b) az egyéni választókerület jelöltjeinek, illetőleg a területi és az országos listáknak a 
bejelentése az illetékes választási bizottságnál, ezek figyelemmel kísérése és az eset
leg szükséges intézkedések kezdeményezése;

Határidő: 1990. február 23-ig.

c) közös jelölés és lista, illetőleg listakapcsolás esetén a pártok nyilatkozata az illeté
kes választási bizottságnál töredékszavazatok elosztásáról, valamint a mandátumhoz 
ju tás sorrendjéről.

Határidő: 1990. március 17-ig.

A választási kampánnyal kapcsolatos teendők 
(Felelős: dr. Mácsay József)
a) A választási kampányra vonatkozó szabályok betartásának, az MTI, az MR és az 

M TV kötelezettségei teljesítésének a pártok, valamint a független jelöltek jogai ér-
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vényesülésének figyelemmel kísérése, a problémák és az intézkedési javaslatok jel
zése.

b) A kampány-tilalomra vonatkozó szabályok megtartásának figyelemmel kísérése és 
ellenőrzése, indokolt esetben a megfelelő intézkedések kezdeményezése.

4. A szavazókörök kialakításával, a választók nyilvántartásával összefüggő feladatok
(Felelős: dr. Tóth Zoltán, közreműködik: dr. Mácsay József)
a) A választók nyilvántartásának közszemlére tétele 1990. január 24.- február 3-ig és 

a közzététel (1990. január 23-án) figyelemmel kísérése, indokolt esetben a szüksé
ges intézkedés kezdeményezése. Az ÁNH az ÁN informatikai Egyesülés közremű
ködésével 1990. január 24-ig átadja a helyi tanácsoknak a választók nyilvántartását, 
a választópolgároknak kézbesíti az értesítést és az annak perforált részét képező 
ajánlószelvényt.

b) A választók nyilvántartásával kapcsolatos kifogások elbírálásának figyelemmel kísé
rése, amelyeket 1990. február 3-ig lehet előterjeszteni.

c) A választók nyilvántartása közszemlére tételéről szóló közlemény (hirdetmény) min
tájának (kéziratának) elkészítése;

Határidő: 1990. január 9.

d) A módosított nyilvántartásokon a változásokat folyamatosan át kell vezetni, majd 
azt 1990. március 10- 16-áig a helyi tanácsoknál ismételten közszemlére kell tenni. 
Ezt is figyelemmel kísérjük.

e) Igazolást 1990. március 24-én 16 óráig lehet kiadni:
-  a nyilvántartás közszemlére tételéről szóló közlemény (hirdetmény) adjon jól ért

hető tájékoztatást az igazoláskérés lehetőségéről és az azzal való szavazás ese
teiről, módjáról

Határidő: 1990. január 9.
-  a sajtótájékoztatók és a sajtóorgánumok informálása során különös gondot kell 

fordítani az igazolással való szavazás lehetőségeinek és korlátainak megismer
tetésére.

f) Az igazolások kiadásának figyelemmel kísérése, indokolt esetben javaslatok adása a 
szükséges intézkedésekre.

g) A Honvédelmi Minisztériummal és a BM Határőrség Országos Parancsnokságával 
a sorállomány szavazásával kapcsolatos teendők megbeszélése.

Határidő: 1990. január 20.
5. A szavazás feltételrendszerének biztosítása

a) A választási nyomtatványok előkészítésével (tervezés, szerkesztés és kézirat), előál
lításával és szállításával (raktározásával) kapcsolatban külön, részletes ütemterv' ké
szítése.

Felelős: dr. Weininger Péter
Határidő: 1990. január 16.

b) Az előző pontban foglalt feladatok elvégzése során a teendőket úgy kell ütemezni, 
hogy a nyomtatványok:
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-  első szállítása 1990. január 20-án;
-  második szállítása legkésőbb 1990. március 5-ig;
-  a szavazólapok és borítékok szállítása pedig 1990. március 21-én megtörténhes

sen.
Felelős: Weininger Péter
Közreműködik: a BM Központi Gazdasági Igaz

gatósága, Anyagi és Technikai 
Csoportfőnöksége, illetőleg a 
Központi Tárintézete.

Határidő: értelemszerűen.

c) Olyan mennyiségű nyomtatványt kell legyártani és raktározni, hogy az esetleges má
sodik forduló során a szükséges nyomtatványokat haladéktalanul rendelkezésre le
hessen bocsátani az adott választókerületben. A második forduló szavazólapjait 
pedig legkésőbb 1990. április 4-ig kell szállítani.

Felelős: dr. Weininger Péter 
Közreműködik: a Központi Tárintézet 
Határidő: értelemszerűen

d) Az Országos Választási Bizottság és az annak titkársági feladatait is ellátó BM Vá
lasztási Iroda és egyéb közreműködők:
-  parlamenti elhelyezésének megbeszélése az Országgyűlés Irodájával és a Minisz

tertanács Hivatalával
Felelős: dr. Csiba Tibor
Résztvesznek: a BM Híradástechnikai Osztálya 

gazdasági Igazgatósága, Terv és 
Pénzügyi Csoportfőnöksége, ille
tőleg sajtófőnöke, valamint az 
Á SZI munkatársai.

Határidő: 1990 január 26-ig.
-  az elhelyezési feltételek ismeretében a szavazásnapi (március 25.) és az azt két 

héttel megelőző (március 10.) főpróba, valamint az esetleges második forduló 
(április 8.) feladattervének személyi, dologi és technikai feltételrendszerét tar
talmazó tervezetnek az elkészítése.

Felelős: dr. Csiba Tibor
Közreműködik: dr. Weininger Péter 
Határidő: 1990. február 2-ig.

e) A szavazatösszesítő és eredményjelző számítógépes rendszer és az azokhoz szüksé
ges telefaxok, városi és házi telefonvonalak kiépítése, továbbá szünetmentes áram
forrás biztosítása.

Felelős: dr. Tóth Zoltán
Közreműködik: dr. Mácsay József, az ÁNH, a BM 

Híradástechnikai Osztálya, az
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Adatfeldolgozó és Tájékoztatási 
Csoportfőnöksége.

Határidő: 1990 február 23-ig,.

f) Az Országos Választási Bizottság, a BM Választási Iroda és egyéb közreműködők 
munkájához szükséges telefax, közvetlen városi és házi telefonvonalak, illetőleg az 
újságírók rendelkezésére álló MOBIL telefonközpont biztosítása, működésük folya
matos figyelemmel kísérése, hiba esetén ennek elhárítása.

Felelős: a BM Híradástechnikai Osztálya
Határidő: 1990 február 23-ig, illetőleg a műkö

dést illetően április 9-ig.

g) A szavazónapi és az azt két héttel megelőző főpróba, valamint az esetleges máso
dik forduló egyéb technikai feltételeinek megteremtése és működésük folyamatos 
figyelemmel kísérése, így különösen:
-  a Parlament infrastruktúrája (fűtés, világítás stb.) működtetése, az ehhez szük

séges személyzet biztosítása;
-  az Országgyűlés Irodája sokszorosítójának használata az ahhoz szükséges mun

katárssal;
-  ügyeletes orvos és egyéb ügyeletek biztosítása.

Felelős: dr. Weininger Péter
Határidő: a tervek elkészítése és egyeztetése 1990.

február 23-ig, majd a működésre folya
matosan, 1990. április 9-ig.

h) Az Országos Választási Bizottság, a BM Választási Iroda és egyéb közreműködők 
étkeztetése a BM megfelelő szervezeti egysége útján, valamint az újságírók számá
ra BÜFÉ biztosítása.

Felelős: dr. Weininger Péter
Határidő: A tervek elkészítésére 1990. február 23- 

ig, az étkeztetésre és BÜFÉ biztosí
tására:
-  1990. március 10-én,
-  1990. március 25-én,
-  1990. április 8-án.

6. A BM Választási Iroda propaganda- és sajtótevékenysége

a) A Választási Iroda propanda- és sajtótevékenysége kizárólag a Belügyminisztérium 
hatáskörébe tartozó feladatok körére korlátozódik.

Felelős: dr. Csiba Tibor

b) A BM választásokkal kapcsolatos propaganda- és sajtótevékenységének tervszerű
sége érdekében
-  a választás előkészítésének időszakában az igények és az érdeklődés függvényé

ben sajtótájékoztatókat kell szervezni;
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-  a szavazás napján az Országos Választási Bizottság döntésének megfelelő szá
mú sajtótájékoztatót kell tartani. A sajtótájékoztatókra külön terv készüljön.

Felelős: Barsi Tomaj
Határidő: -  a választások előkészítésének 

sajtótervére 
-  a választásnapi sajtótervre az 

OVB döntésének megfelelően.

Az előzőekben előírt külön tervek és programok ennek az utasításnak a mellékletei lesz
nek.
7. A tervezési és pénzügyi-gazdálkodási feladatok

a) Az országgyűlési képviselői választások költségvetési javaslatának elkészítése.
Felelős: Bencze Miklós 
Határidő: 1990. január 10.

b) Folyamatosan ellátja a választások előkészítésével és lebonyolításával összefüggő 
pénzügyi-gazdálkodási teendőket. A kifizetésekhez dr. Csiba Tibornak, a Választá
si Iroda vezetőjének ellenjegyzése szükséges, aki indokolt esetben igénybe veszi 
megfelelő szakértők közreműködését is.

Felelős: Bencze Miklós 
Határidő: értelemszerűen

D R . G Á L  Z O L T Á N  s. k .,
belügyminisztériumi államtitkár

K észült: 110 példányban.
Felterjesztve: m iniszter úrnak . 
K apják: elosztó szerint.
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