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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
5/2008. (I. 22.) Korm.

rendelete

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. saját
vagyonával és a rábízott állami vagyonnal kapcsolatos 

éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségérõl

A Kor mány az ál lam i va gyon ról  szóló 2007. évi CVI.
tör vény (a továb biak ban: Vtv.) 71.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban és a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény
(a to váb bi ak ban: Sztv.) 178.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Alkot mány 35.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. (a továb biak ban: 
MNV Zrt.) a sa ját va gyo ná val kap cso la tos könyv ve ze té si
és be szá mo ló ké szí té si kö te le zett sé gé nek az Sztv. elõ írásai 
sze rint kö te les ele get ten ni.

2.  §

(1) Az MNV Zrt. a rá bí zott ál lam i va gyon ról, valamint
az en nek ér té ke sí té sé vel és hasz no sí tá sá val össze füg gõ be -
vé te lek rõl, költ sé gek rõl és rá for dí tá sok ról (ki adá sok ról) a
Vtv. 22.  §-ának (6) be kez dé sé ben elõ ír tak nak meg fe le lõ,
el kü lö ní tett nyil ván tar tá si rend szert kö te les ki ala kí ta ni.

(2) Az MNV Zrt. a rá bí zott ál lam i va gyon nal kap cso la -
tos könyv ve ze té si és be szá mo ló ké szí té si kö te le zett sé gé -
nek az Sztv. elõ írásai sze rint, e ren de let 3–8.  §-ában fog lalt 
el té ré sek kel kö te les ele get ten ni.

(3) Az MNV Zrt.-nek a rá bí zott ál lam i va gyon ra vo nat -
ko zó an a köz pon ti költ ség ve té si kap cso la to kat érin tõ ter -
ve zé si, el szá mo lá si, be szá mo lá si, adat szol gál ta tá si és nyil -
ván tar tá si kö te le zett sé ge it az ál lam ház tar tás mû kö dé sé re
vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok elõ írásai figye lembe véte -
lével, az e ren de let ben fog lalt el té ré sek kel kell tel je sí te nie.

3.  §

(1) Az MNV Zrt. a Vtv. 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá ról, a rá bí zott ál lam i va -

gyon vál to zá sá ról, mû köd te té sé nek ha té kony sá gá ról és
gaz da sá gos sá gá ról az üz le ti év köny ve i nek zá rá sát köve -
tõen a tárgy évet kö ve tõ üz le ti év má jus 31. nap já ig elõ ze -
tes éves be szá mo lót, valamint a tárgy évet kö ve tõ üz le ti év
au gusz tus 15. nap já ig éves be szá mo lót ké szít.

(2) Az elõ ze tes éves be szá mo ló mér leg ké szí té si idõ -
pont ja a tárgy évet kö ve tõ üz le ti év már ci us 31. nap ja, az
éves be szá mo ló mér leg ké szí té sé nek idõ pont ja a tárgy évet
kö ve tõ üz le ti év jú ni us 30. nap ja. Az elõ ze tes éves be szá -
mo ló ban az ál lam i tu laj do nú ré sze se dé sek könyv sze rin ti
ér té ken sze re pel nek.

(3) Az éves be szá mo ló val egy ide jû leg üz le ti je len tést is
kell ké szí te ni.

(4) Az MNV Zrt. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 145.  §-ában elõ -
írt idõ kö zi mér leg je len tést a rá bí zott ál lam i va gyon ra vo -
nat ko zó an kö te les el ké szí te ni és az ott elõ ír tak nak meg -
fele lõen meg kül de ni, illetve az éves mér leg je len tést,
valamint a ré sze se dé sek és a ré sze se dé sek utá ni osz ta lé kok 
ala ku lá sá ról ké szí tett je len tést az (1) be kez dés sze rin ti
éves be szá mo ló val egy ide jû leg el ké szí te ni és meg kül de ni
az ál lam i va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter nek.

(5) Az MNV Zrt. a kincs tár nál ve ze tett pénz for gal mi
szám lák be vé te le i rõl és ki adá sa i ról jog cí men ként ada to kat 
szol gál tat az elõ ze tes éves be szá mo ló el ké szí té sé vel egy -
ide jû leg az ál lam i va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter -
nek.

4.  §

(1) Az éves be szá mo ló ré szei:
a) mér leg,
b) ered mény ki mu ta tás,
c) ki egé szí tõ mel lék let.

(2) A mér leg és az ered mény ki mu ta tás ta go lá sát az 1. és
2. szá mú mel lék let tar tal maz za az zal, hogy az ab ban sze -
rep lõ té te lek to vább rész le tez he tõk.

5.  §

(1) A kész le tek kö zött kell ki mu tat ni az ér té ke sí tés re
szánt im ma te ri á lis ja va kat és tár gyi esz kö zö ket, így kü lö -
nö sen az el vont, a vég el szá mo lá si, a fel szá mo lá si el já rás -
ból ál lam i tu laj don ba ke rült, az át vett va gyo ni ér té kû jo go -
kat, szel lem i ter mé ke ket, in gat la no kat, gé pe ket, be ren de -
zé se ket, valamint mind azon esz kö zö ket, ame lyek a rá bí -
zott ál lam i va gyon ba tar to zó im ma te ri á lis ja vak és tár gyi
esz kö zök kö zül ér té ke sí tés cél já ból át so ro lás ra ke rül nek
az üz le ti év fo lya mán. Az át so ro lás a MNV Zrt. ér té ke sí té -
si el já rás meg in dí tá sá ról  szóló dön té se alap ján tör tén het.

(2) A Vtv. 23.  §-ának (1) be kez dé se alap ján köz pon ti
költ ség ve té si szerv nek, ter mé sze tes vagy jogi sze mély nek, 
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il le tõ leg jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi
tár sa ság nak va gyon ke ze lé si szer zõ dés alap ján va gyon ke -
ze lés be adott esz kö zök – va gyon ke ze lé si szer zõ dés ben
esz kö zön ként rög zí tett – be ke rü lé si (brut tó) ér té ké nek és
az egyes esz kö zök könyv sze rin ti (net tó) ér té ké nek a kü -
lön bö ze té ben be kö vet ke zett vál to zást – éven ként, a va -
gyon ke ze lõ adat szol gál ta tá sa alap ján – a va gyon ke ze lõ vel
szem be ni kö ve te lés ként kell elõ ír ni, mint az adott esz köz
ér té ké ben be kö vet ke zett csök ke nést.

(3) A for ga tá si célú ál lam i tu laj do nú ré sze se dé sek kö -
zött kell ki mu tat ni az ér té ke sí tés re szánt, az ér té ke sí tés cél -
já ból vá sá rolt, a rá bí zott ál lam i va gyon ba tar to zó ré sze se -
dé sek be ke rü lé si ér té két.

(4) A kincs tár nál ve ze tett pénz for gal mi szám lák nak év
vé gén nem le het egyen le ge. Annak zá rás elõt ti össze vont
egyen le gét a mér leg for du ló nap já val az ered ménnyel
szem ben kell el szá mol ni.

(5) In du ló tõ ke ként kell ki mu tat ni mind azon esz kö zök
be ke rü lé si ér té ké nek for rá sát, amely esz kö zök a Vtv.
1.  §-ának (2) be kez dé se alap ján ál lam i va gyon nak mi nõ -
sül nek.

(6) In du ló tõke vál to zá sa ként a rá bí zott ál lam i va gyon -
ba tar to zó, ko ráb ban ilyen ként még ál lo mány ba nem vett,
pi a ci ér ték kel bíró esz kö zök ál lo mány ba vé te li ér té ké nek
for rá sát kell ki mu tat ni.

(7) In du ló ered mény tar ta lék ként kell ki mu tat ni a rá bí -
zott ál lam i va gyon mér le gé nek meg nyi tá sa kor az esz kö -
zök és for rá sok kö zöt ti kü lön bö ze tet.

(8) A mû kö dés ered mény tar ta lé ka ként kell ki mu tat ni az
MNV Zrt.-re bí zott ál lam i va gyon mû köd te té se so rán ke -
let ke zett, az Sztv.-ben sza bá lyo zott jog cí mek sze rin ti nö -
ve ke dé sek és csök ke né sek kü lön bö ze tét.

(9) Mér leg sze rin ti ered mény ként kell ki mu tat ni a költ -
ség ve té si pénz for gal mi kap cso la tok kal mó do sí tott tárgy -
évi ered ményt, egye zõ en az ered mény ki mu ta tás ban ilyen
cí men ki mu ta tott összeg gel. Költ ség ve té si pénz for gal mi
kap cso lat ként kell ki mu tat ni a kincs tár nál ve ze tett pénz -
for gal mi szám lák zá rás elõt ti össze vont egyen le gét.

6.  §

Az ered mény ki mu ta tás ban el kü lö ní tet ten kell ki mu tat ni 
és a ki egé szí tõ mel lék let ben fe je ze ti jog cí mek sze rint rész -
le tez ni:

a) a fel hal mo zá si jel le gû,

b) a hasz no sí tás sal kap cso la tos fo lyó,

c) a Ma gyar Ál la mot ko ráb bi ér té ke sí té sek hez kap cso -
ló dó an ter he lõ, és

d) a va gyon gaz dál ko dás sal kap cso la tos egyéb

rá for dí tá so kat.

7.  §

(1) A ki egé szí tõ mel lék let ré szét ké pe zi a köz pon ti költ -
ség ve té si kap cso la to kat érin tõ el szá mo lá si, be szá mo lá si
kö te le zett sé gek tel je sí té sé rõl az e ren de let 3.  §-ának
(4) be kez dé se alap ján ké szí tett éves mér leg je len tés is.

(2) A va gyon ke ze lés be adott esz kö zök ér té két a ki egé -
szí tõ mel lék let ben el kü lö ní tet ten kell mér leg té te len kén ti
meg bon tás ban ki mu tat ni, kü lön azok be ke rü lé si (brut tó)
ér té két, illetve a be ke rü lé si (brut tó) és könyv sze rin ti (net -
tó) ér ték ben a va gyon ke ze lõ nél be kö vet ke zett vál to zá sát
(nö ve ke dé sét, csök ke né sét).

(3) Az adott köl csö nö ket köl csön ve võn ként kell a ki -
egé szí tõ mel lék let ben be mu tat ni a fo lyó sí tás idõ pont já -
nak, a fo lyó sí tott összeg és az annak ál lo má nyá ban be kö -
vet ke zett vál to zá sok [nö ve ke dés, csök ke nés (tör lesz tés,
el en ge dés, egyéb)] és a záró egyen leg be mu ta tá sá val.

(4) Az ér té ke sí tés net tó ár be vé te lét a ki egé szí tõ mel lék -
let ben jog cí mek sze rint rész le tez ni kell.

(5) A ki egé szí tõ mel lék let ben az Sztv. 59.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben, 88.  §-ának (6)–(7) be kez dé sé ben, 89.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 89/A.  §-ában, 90.  §-ának (2), (6)–(7) és
(9) be kez dé sé ben, 91.  §-ában, 92.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben, 93. és 94/A.  §-ában elõ írt ada to kat, in for má ci ó kat
nem kell ki mu tat ni.

8.  §

(1) A Kor mány a 3.  § (1) be kez dés sze rin ti éves be szá -
mo ló alap ján tel je sí ti a Vtv. 11.  §-ának (1) be kez dé se sze -
rin ti be szá mo lá si kö te le zett sé gét az Or szág gyû lés nek.

(2) Az MNV Zrt. sa ját va gyo ná ról, valamint a rá bí zott
ál lam i va gyon ról ké szí tett éves be szá mo lót a rész vény esi
jo gok gya kor ló ja – azok jó vá ha gyá sát kö ve tõ en ha la dék ta -
la nul – meg kül di az Ál la mi Szám ve võ szék nek.

(3) Az MNV Zrt. a sa ját va gyo na, valamint a rá bí zott ál -
lam i va gyon vál to zá sá ról fél éven ként kö te les tá jé koz tat ni
az Ál la mi Szám ve võ szé ket.

9.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it az MNV Zrt.-nek elsõ íz ben a 2008.
évre vo nat ko zó könyv ve ze té si, nyil ván tar tá si, adat szol -
gál ta tá si és be szá mo lá si kö te le zett sé ge i nek a tel je sí té se
so rán kell al kal maz nia.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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1. számú melléklet
az 5/2008. (I. 22.) Korm. rendelethez

A mérleg elõírt tagolása

Esz kö zök (ak tí vák)

A. Be fek te tett esz kö zök

I. Im ma te ri á lis ja vak
1. Va gyo ni ér té kû jo gok
2. Szel lem i ter mé kek
3. Üz le ti vagy cé gér ték
4. Im ma te ri á lis ja vak ra adott elõ le gek
5. Im ma te ri á lis ja vak ér ték he lyes bí té se

II. Tár gyi esz kö zök
1. In gat la nok és a kap cso ló dó va gyo ni ér té kû jogok

– Ter mõ föl dek
– Egyéb in gat la nok

2. Mû sza ki be ren de zé sek, gé pek, jár mû vek
3. Egyéb be ren de zé sek, fel sze re lé sek, jár mû vek
4. Te nyész ál la tok
5. Be ru há zá sok, fel újí tá sok
6. Be ru há zá sok ra adott elõ le gek
7. Tár gyi esz kö zök ér ték he lyes bí té se

III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök
1. Tar tós ál lam i tu laj do nú ré sze se dé sek

Eb bõl:
– Több sé gi tu laj don ban lévõ ré sze se dé sek
– Ki sebb sé gi tu laj don ban lévõ ré sze se dé sek

2. Tar tó san adott köl csö nök
Eb bõl:
– Több sé gi tu laj don ban lévõ tár sa ság nak
– Ki sebb sé gi tu laj don ban lévõ tár sa ság nak

3. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok
4. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök ér ték he lyes bí té se

B. For gó esz kö zök

I. Kész le tek
1. Anya gok
2. Ér té ke sí té si célú im ma te ri á lis javak
3. Ér té ke sí té si célú in gat la nok
4. Egyéb ér té ke sí té si célú esz kö zök, áruk
5. Kész le tek re adott elõ le gek

II. Kö ve te lé sek
1. Kö ve te lé sek áru szál lí tás ból és szol gál ta tás ból

(vevõk)
2. Vál tó kö ve te lé sek
3. Va gyon ke ze lés be adott esz kö zök kel kap cso la tos 

kö ve te lé sek
4. Egyéb kö ve te lé sek

III. Ér ték pa pí rok
1. For ga tá si célú ál lam i tu laj do nú ré sze se dé sek

– Több sé gi tu laj don ban lévõ ré sze se dé sek
– Ki sebb sé gi tu laj don ban lévõ ré sze se dé sek

2. For ga tá si célú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték -
pa pí rok

IV. Pénz esz kö zök
1. Bank be té tek

C. Ak tív idõ be li el ha tá ro lá sok
1. Be vé te lek ak tív idõ be li el ha tá ro lá sa
2. Költ sé gek, rá for dí tá sok ak tív idõ be li elhatáro -

lása
3. Ha lasz tott rá for dí tá sok

Esz kö zök össze sen

For rá sok (passzí vák)

D. Sa ját tõke

I. In du ló tõke

II. In du ló tõke vál to zá sa

III. Ered mény tar ta lék
  1. In du ló ered mény tar ta lék
  2. Mû kö dés ered mény tar ta lé ka

IV. Le kö tött tar ta lék

V. Ér ték he lyes bí tés ér té ke lé si tar ta lék a

VI. Mér leg sze rin ti ered mény

E. Cél tar ta lé kok
1. Cél tar ta lék a vár ha tó kö te le zett sé gek re
2. Cél tar ta lék a jö võ be ni költ sé gek re
3. Egyéb cél tar ta lék

F. Kö te le zett sé gek

I. Hát ra so rolt kö te le zett sé gek

II. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek
1. Hosszú le já rat ra ka pott köl csö nök
2. Át vál toz tat ha tó köt vé nyek
3. Tar to zá sok köt vény ki bo csá tás ból
4. Be ru há zá si és fej lesz té si hi te lek
5. Egyéb hosszú le já ra tú hi te lek
6. Egyéb hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek

III. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek
1. Rö vid le já ra tú köl csö nök

– eb bõl: az át vál toz tat ha tó köt vé nyek
2. Rö vid le já ra tú hi te lek
3. Ve võk tõl ka pott elõ le gek
4. Kö te le zett sé gek áru szál lí tás ból és szol gál ta tás -

ból (szállítók)
5. Vál tó tar to zá sok
6. Egyéb rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek

G. Passzív idõ be li el ha tá ro lá sok
1. Be vé te lek passzív idõ be li el ha tá ro lá sa
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2. Költ sé gek, rá for dí tá sok passzív idõ be li el ha tá ro -
lá sa

3. Ha lasz tott be vé te lek

For rá sok össze sen

2. számú mel lék let
az 5/2008. (I. 22.) Korm. rendelethez

Az eredménykimutatás elõírt tagolása

01. Bel föl di ér té ke sí tés net tó ár be vé te le

02. Ex port ér té ke sí tés net tó ár be vé te le

I. Ér té ke sí tés net tó ár be vé te le (01+02)

II. Egyéb be vé te lek

  Eb bõl: vissza írt ér ték vesz tés

III. El adott kész le tek be szer zé si ér té ke

03. Fel hal mo zá si jel le gû rá for dí tá sok

04. Hasz no sí tás sal kap cso la tos fo lyó rá for dí tá sok

05. A Ma gyar Ál la mot ko ráb bi ér té ke sí té sek hez kap -
cso ló dó an ter he lõ rá for dí tá sok

06. A va gyon gaz dál ko dás sal kap cso la tos egyéb rá for -
dí tá sok

IV. Fe je ze ti jog cí men kén ti rá for dí tá sok
(03+04+05+06)

V. Ér ték csök ke né si le írás

VI. Egyéb rá for dí tá sok

  Eb bõl: ér ték vesz tés

A. Üze mi (üz le ti) te vé keny ség ered mé nye
(I+II–III–IV–V–VI)

07. Ka pott (járó) osz ta lék és ré sze se dés

08. Ré sze se dé sek ér té ke sí té sé nek ár fo lyam nye re sé ge

09. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök ka ma tai, ár fo lyam -
nye re sé ge

10. Egyéb ka pott (járó) ka ma tok és ka mat jel le gû be vé -
te lek

11. Pénz ügyi mû ve le tek egyéb be vé te lei

VII. Pénz ügyi mû ve le tek be vé te lei
(07+08+09+10+11)

12. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök árfolyamveszte sége

13. Fi ze ten dõ ka ma tok és ka mat jel le gû rá for dí tá sok

14. Pénz ügyi mû ve le tek egyéb rá for dí tá sai

VIII. Pénz ügyi mû ve le tek rá for dí tá sai (12+13+14)

B. Pénz ügyi mû ve le tek ered mé nye (VII–VIII)

C. Szo ká sos vál lal ko zá si ered mény (±A±B)

IX. Rend kí vü li be vé te lek

X. Rend kí vü li rá for dí tá sok

D. Rend kí vü li ered mény (IX–X)

15. Költ ség ve té si pénz for gal mi kap cso la tok (±)

F. Mér leg sze rin ti ered mény (±C±D±15)

A Kormány
6/2008. (I. 22.) Korm.

rendelete

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
 szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kor mány a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX.
tör vény 94.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján és az Alkot mány 35.  § (1) be kez dés
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket 
ren de li el:

1.  §

Az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról
 szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
R.) 6.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(6) Ha a vizs gá zó nem ma gyar ál lam pol gár és anya -
nyel ve nem ma gyar, to váb bá az, aki a kö zép is ko lai ta nul -
má nyai be fe je zé sét meg elõ zõ négy tan év kö zül leg alább
hár mat nem a ma gyar köz ok ta tá si rend szer ben vég zett, a
ma gyar nyelv és iro da lom vizs ga tárgy he lyett ma gyar ból,
mint ide gen nyelv bõl te het kö te le zõ érett sé gi vizs gát.”

2.  §

(1) Az R. 12.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) A je lent ke zé si la pot sze mé lye sen vagy meg ha tal -
ma zott út ján kell be nyúj ta ni. A ki egé szí tõ és az is mét lõ,
valamint a ta nu lói jog vi szony meg szû né se után a szint -
eme lõ vizs gá ra tör té nõ je lent ke zés kor be kell mu tat ni az
érett sé gi bi zo nyít ványt, ta nú sít ványt. A ta nu lói jog vi szony 
meg szû né se után – a je lent ke zé si lap be nyúj tá sa kor – be
kell mu tat ni a sze mé lyi iga zol ványt, a kö zép is ko lai bi zo -
nyít ványt és az is ko la vagy annak jog utód ja ál tal az egyes
tan tár gyak ra, tan tárgy ré szek re vo nat ko zó men te sí tés rõl
 szóló iga zo lást. A pót ló-, ja ví tó vizs gá ra, valamint a ta nu -
lói jog vi szony fenn ál lá sa alatt a szint eme lõ vizs gá ra tör té -
nõ je lent ke zés kor a je lent ke zé si lap hoz csa tol ni kell az
érett sé gi törzs lap ki vo na tát is. Ab ban az eset ben, ha az
érett sé gi vizs ga a köz ok ta tás ról  szóló tör vény
115–116.  §-ában fog lal tak sze rint nem in gye nes, a je lent -
ke zé si lap hoz csa tol ni kell a vizs ga bi zott sá got mû köd te tõ
in téz mény szám lá já ra be fi ze tett té rí té si díj, tan díj, vizs -
gáz ta tá si díj be fi ze té sé nek iga zo lá sát.”

(2) Az R. 12.  §-ának (9) be kez dé se a kö vet ke zõ he te dik
mon dat tal egé szül ki:

„Ha a ta nu lói jog vi szony meg szû né se után kö vet ke zik
be olyan ál la pot, amely alap ján a köz ok ta tás ról  szóló tör -
vény 121.  §-ának (1) be kez dés 29. a) pont já ban fel so rolt
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sa já tos ne ve lé si igény meg ál la pí tá sá nak len ne he lye, az e
be kez dés ben és a (6)–(7) be kez dé sé ben fog lal ta kat az zal
az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy a fo gya té kos ság fenn ál -
lá sát szak or vos ál tal ki ál lí tott iga zo lás sal kell bizonyí -
tani.”

3.  §

Az R. 31.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) Ha a vizs gá zó egy vizs ga tárgy gya kor la ti vizs ga ré -
szé nek tel je sí té sé re – neki fel nem ró ha tó ok ból – kép te -
len né vá lik, az igaz ga tó en ge dé lyé vel, a Hi va tal azon na li
ér te sí té se mel lett az adott vizs ga tárgy he lyett má sik vizs -
ga tár gyat vá laszt hat, vagy a gya kor la ti vizs ga részt szó be li
vizs ga résszel pó tol hat ja. Amennyi ben a vizs gá zó új vizs -
ga tár gyat vá laszt, ám annak írás be li vizs gá ja már le zaj lott,
az írás be li vizs gát szó be li vizs gá val pó tol hat ja. Eb ben az
eset ben a vizs gát a 37.  § (3) be kez dé se sze rint kell meg -
szer vez ni és mi nõ sí te ni.”

4.  §

Az R. 36.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A szó be li vizs gán a té telt a vizs gá zó húz za, és ki vá -
laszt ja a té tel ki fej té sé hez szük sé ges se géd esz közt. A té tel -
ben sze rep lõ kér dé sek meg ol dá sá nak sor rend jét – ha a
rész le tes vizs ga kö ve tel mé nyek más ként nem ren del kez -
nek – a vizs gá zó ha tá roz za meg. A ki hú zott té tel sorszámát 
rá kell vezetni az osztályozó ívre.”

5.  §

Az R. 37.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) Ha a vizs gá zó nak a köz ok ta tás ról  szóló tör vény
30.  §-ának (9) be kez dé se vagy az e ren de let 24.  § (4) be -
kez dés b) pont ja, illetve 31.  § (5) be kez dé sei alap ján en ge -
dé lyez ték, hogy az írás be li vagy a gya kor la ti vizs ga rész
he lyett szó be li vizs gát te gyen, és a vizs ga írás be li vagy
gya kor la ti és szó be li vizs ga ré szek bõl áll, két vizs ga té telt
kell húz nia és ki fej te nie. A fel ké szü lés hez és a té tel ki fej té -
sé hez ren del ke zés re álló idõt té te len ként kell szá mí ta ni. A
vizs gá zó ké ré sé re a má so dik té tel ki hú zá sa elõtt leg alább
tíz perc pi he nõ idõt kell adni. A vizs gá zó a pi he nõ idõ alatt
a vizs ga ter met nem hagy hat ja el. Amennyi ben a vizs gá zó a 
gya kor la ti vizs ga részt szó be li vizs ga résszel pó tol ja, a
törzs lap ján, az érett sé gi bi zo nyít vá nyá ban, ta nú sít vá nyá -
ban ezt a tényt – zá ra dék for má já ban – fel kell tün tet ni.”

6.  §

(1) Az R. 48.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, ezzel egy ide jû leg a be kez -
dés a kö vet ke zõ má so dik mondattal egészül ki:

„Azok ré szé re, akik ven dég ta nu ló ként tet tek érett sé gi
vizs gát, ille tõ leg akik pót ló vizs gát te het nek, vagy akik nek 
ja ví tó vizs gát kell ten ni ük, valamint akik elõ re ho zott vizs -
gát tet tek, az érett sé gi vizs ga ered mé nyé nek ki hir de té se -
kor a vizs ga bi zott ság el nö ke törzs lap ki vo na tot ad át. Azok
ré szé re, akik pót ló vizs gát te het nek, a törzs lap ki vo nat hoz
csa tol ni kell a már tel je sí tett vizs ga ré szek rõl ké szült osz tá -
lyo zó ívet is.”

(2) Az R. 48.  § (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A törzs lap ki vo na tot az érett sé gi törzs lap pal egye -
zõ en kell ki ál lí ta ni. A törzs lap ki vo na tot a vizs ga bi zott ság
el nö ke, valamint az igaz ga tó írja alá, és a vizs ga bi zott ság
kör bé lyeg zõ jé nek le nyo ma tá val kell el lát ni.

(3) A ren des érett sé gi vizs ga törzs lap já ra az elõ re ho zott
érett sé gi vizs ga ered mé nyét, a ven dég ta nu ló ként tett vizs -
gák ered mé nyét a kap cso ló dó zá ra dé kok kal együtt a törzs -
lap ki vo nat tal egye zõ en rá kell ve zet ni, és a törzs lap ki vo -
na tot csa tol ni kell a törzs lap nak a ta nu ló ra vo nat ko zó ré -
szé hez.

(4) Az érett sé gi bi zo nyít vány meg szer zé se után le tett ki -
egé szí tõ, szint eme lõ és is mét lõ vizs gák ról, valamint a
12.  § (16) be kez dé sé ben sza bá lyo zott elõ re ho zott érett sé gi 
vizs gák ról a vizs ga bi zott ság ta nú sít ványt ál lít ki, és át ad ja
vagy a zá ró ér te kez le tet kö ve tõ nyolc na pon belül postai
úton megküldi azt a vizsgázónak.”

7.  §

Az R. 50.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„50.  § (1) Az érett sé gi bi zo nyít ványt, ta nú sít ványt az

érett ségi törzs lap alap ján – a bi zo nyít vány-, illetve tanúsít -
vány- nyomtatvány fel hasz ná lá sá val – a jegy zõ ál lít ja ki,
ol vas ha tó, nyom ta tott be tûk kel, nem fa ku ló tin tá val. A ki -
ál lí tott érett sé gi bi zo nyít ványt, ta nú sít ványt leg ké sõbb a
zá ró ér te kez le tet kö ve tõ elsõ mun ka na pon át kell adni a
vizs gá zók nak.

(2) Az érett sé gi bi zo nyít vány ba, ta nú sít vány ba be írt
ada tok nak a meg fe le lõ törzs la pi ada tok kal szó sze rint
egyez ni ük kell. Az érett sé gi bi zo nyít vá nyon, ta nú sít vá -
nyon fel kell tün tet ni a vizs ga bi zott sá got mû köd te tõ in téz -
mény OM azo no sí tó ját, ki vé ve, ha a vizs ga bi zott sá got a
Hi va tal mû köd te ti. Er rõl az igaz ga tó nak az érett sé gi bi zo -
nyít vány, ta nú sít vány alá írá sa elõtt meg kell gyõ zõd nie.

(3) Az érett sé gi bi zo nyít vány ro va ta i nak ki töl té se kor a
vizs ga tár gyak fe les le ges ro va ta it egy-egy víz szin tes vo -
nal lal ér vény te le ní te ni kell.

(4) Az érett sé gi bi zo nyít vány ban, ta nú sít vány ban tö röl -
ni, he lyes bí te ni vagy ja ví ta ni nem sza bad. Az el ron tott ta -
nú sít vány-nyom tat vány ra, illetve az el ron tott bi zo nyít -
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vány-nyom tat vány min den ol da lá ra rá kell írni tin tá val,
nyom ta tott nagy be tûk kel az „ELRONTOTT” ki fe je zést,
és vas ta gon át kell húz ni tin tá val.

(5) Az érett sé gi bi zo nyít vány sor szá mát és a törzs -
lap-szá mot a meg fe le lõ zá ra dék al kal ma zá sá val be kell je -
gyez ni a vizs gá zó kö zép is ko lai bi zo nyít vá nyá nak az utol -
só év fo lyam el vég zé sé rõl ki ál lí tott ol dal a jegy zet ro va tá -
ba. A zá ra dé kot a jegy zõ írja alá és lát ja el a vizs ga bi zott -
ság kör bé lyeg zõ jé vel.

(6) Ab ban az eset ben, ha jog or vos la ti el já rás ban a Hi va -
tal dön té sét a bí ró ság utóbb meg vál toz tat ja, a bí ró ság dön -
té sé nek meg fe le lõ érett sé gi bi zo nyít ványt, ta nú sít ványt,
törzs lap ki vo na tot – az ere de ti érett sé gi bi zo nyít vány, ta nú -
sít vány, törzs lap ki vo nat be vo ná sa és ér vény te le ní té se
után, a Hi va tal egy ide jû tá jé koz ta tá sá val – a vizs ga bi zott -
sá got mû köd te tõ in téz mény igaz ga tó ja ál lít ja ki, írja alá, és 
lát ja el a vizs ga bi zott sá got mû köd te tõ in téz mény kör bé -
lyeg zõ jé nek le nyo ma tá val.

(7) A ki adott érett sé gi bi zo nyít vá nyok ról, ta nú sít vá -
nyok ról, valamint az elõ re ho zott vizs gák és a ren des érett -
sé gi vizs ga elõtt le tett szint eme lõ vizs gák mi nõ sí té se i rõl a
vizs ga bi zott ság jegy zõ je je len tést ké szít, ame lyet – az
érett sé gi vizs ga ered mé nyé nek ki hir de té sét kö ve tõ 5 mun -
ka na pon be lül – elekt ro ni kus úton és nyom ta tott for má ban
hi te le sít ve, vagy elekt ro ni kus úton és elekt ro ni ku san hi te -
le sít ve meg küld a Hi va tal nak. A je len tés ben a vizs ga bi -
zott sá got mû köd te tõ in téz mény ne vét, cí mét, OM azo no sí -
tó ját, a vizs gá zó ne vét, szü le tés ko ri ne vét, szü le té si he lyét
és ide jét, any ja szü le té si ne vét, ta nu lói azo no sí tó ját, és
vizs ga tár gyan ként a vizs ga szint jét, az el ért szá za lé kos
ered ményt és az osz tály za tot, valamint a törzs lap szá mát,
az érett sé gi bi zo nyít vány, illetve ta nú sít vány sor szá mát és
a vizs ga idõ pont ját kell fel tün tet ni. A ta nú sít vá nyok ról ké -
szí tett je len tés ben fel kell tün tet ni az érett sé gi bi zo nyít -
vány sor szá mát is. A je len tést az igaz ga tó írja alá. A Hi va -
tal a ki adott érett sé gi bi zo nyít vá nyok ról és ta nú sít vá nyok -
ról, valamint az elõ re ho zott vizs gák és a ren des érett sé gi
vizs ga elõtt le tett szint eme lõ vizs gák mi nõ sí té se i rõl éven -
ként és ezen be lül vizs ga idõ sza kon ként köz pon ti nyil ván -
tar tást ve zet.”

8.  §

Az R. 51.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Az el ve szett, meg sem mi sült érett sé gi bi zo nyít -
vány ról, ta nú sít vány ról má sod la tot le het ki ál lí ta ni, a törzs -
lap alap ján. A má sod lat ban mind azo kat az ada to kat fel kell 
tün tet ni, ame lyek az érett sé gi bi zo nyít vány ban sze re pel -
tek. A má sod la tot a ki ál lí tás ra jo go sult in téz mény ve ze tõ je 
írja alá, és lát ja el az in téz mény kör bé lyeg zõ jé nek le nyo -
ma tá val. Ha törzs lap hi á nyá ban má sod lat nem ál lít ha tó ki,
a kö zép is ko lai bi zo nyít vány ban sze rep lõ zá ra dék alap ján a 
vizs ga bi zott sá got mû köd te tõ in téz mény – ké re lem re – iga -

zo lást ál lít ki ar ról, hogy az érett sé gi vizs gát si ke re sen le -
tett ék, és az érett sé gi bi zo nyít ványt ki ál lí tot ták.”

9.  §

Az 56/A.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„Átmeneti és vegyes rendelkezések”

10.  §

Az R. a kö vet ke zõ 60/B. §-sal egé szül ki:
„60/B.  § (1) Azok nak a ta nu lók nak, akik a fel nõtt ok ta -

tás ban nem a nap pa li ok ta tás mun ka rend je sze rint ké szül -
nek fel, a 2009/2010. tan év má jus–jú ni u si vizs ga idõ sza ká -
tól kez dõ dõ en kö te le zõ ide gen nyelv bõl érett sé gi vizs gát
ten ni. Ad dig az idõ pon tig a ta nu lók az ide gen nyelv vizs -
ga tárgy he lyett más vizs ga tárgy ból vizs gáz hat nak.

(2) Ide gen nyelv érett sé gi vizs ga nél kül te het érett sé gi
vizs gát az, aki nek a ta nu lói jog vi szo nya meg szû né sé nek
idõ pont já ban ha tá lyos érett sé gi vizs ga sza bály zat ren del -
ke zé sei sze rint nem kel lett ide gen nyelv bõl érett sé gi vizs -
gát ten nie. Az ide gen nyelv vizs ga tárgy he lyett má sik vizs -
ga tárgy ból kell érett sé gi vizs gát ten ni.

(3) Az, aki a 2007/2008-as tan év ben vagy azt megelõ -
zõen részt vett az or szá gos kö zép is ko lai (szak mai) ta nul -
má nyi ver seny dön tõ jé ben, az adott vizs ga tárgy ból tel je sí -
tet te az érett sé gi vizs ga vizs ga kö ve tel mé nye it, és te kin te -
tük ben e ren de let 12.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tát
nem kell al kal maz ni. Az or szá gos ta nul má nyi ver seny
2007/2008. tan évi ver seny ki írá sa ha tá roz za meg, hogy a
dön tõ ben részt vett ver seny zõk kö zül há nyan kap hat nak
emelt szin tû, és há nyan kö zép szin tû érett sé gi vizs ga ered -
ményt. Aki az e be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint tel -
je sí tet te az érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyét, annak tu dá sát – 
kö zép szin ten, illetve emelt szin ten – je les osz tály zat tal és
száz szá za lé kos mi nõ sí tés sel kell el is mer ni. A ta nul má nyi
ver se nyen el ért kö zép szin tû vizs ga ered mény nem zár ja ki,
hogy az érin tett emelt szin tû érett sé gi vizs ga le té te lé re je -
lent kez zen.

(4) A 2008. év vizs ga idõ sza ka i ban a szó be li érett sé gi
vizs gán a cél nyel ven vizs gá zó ta nu ló a ma gyar tör té nel mi
vagy a Ma gyar or szág ra vo nat ko zó föld raj zi té te lek re vá la -
szát ma gyar nyel ven is meg ad hat ja, fel té ve, hogy a té tel
váz la tát, a vá lasz rö vid össze fog la lá sát, valamint a té tel hez 
kap cso ló dó nem zet kö zi össze füg gé se ket cél nyel ven is -
mer te ti.

(5) A Fi lo zó fia és a Drá ma érett sé gi vizs ga tárgy ból kö -
zép szin ten írás be li vizs gát, valamint Mû vé szet tör té net
érett sé gi vizs ga tárgy ból kö zép- és emelt szin ten írás be li
vizs gát elsõ al ka lom mal a 2007/2008. tan év má jus–jú ni u si 
vizs ga idõ sza ká tól le het ten ni.

(6) A Bel ügyi ren dé sze ti is me re tek érett sé gi vizs ga -
tárgy ból kö zép szin ten írás be li vizs gát, valamint emelt
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szin ten írás be li és szó be li vizs gát elsõ al ka lom mal a
2009/2010. tan év má jus–jú ni u si vizs ga idõ sza ká tól le het
ten ni.”

11.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te Az érett sé gi vizs ga ira tai
és zá ra dé kai, I.* Nyom tat vá nyok 7. pont já nak he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7. Ta nú sít vány az érett sé gi vizs gá ról*”

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le te Az érett sé gi vizs ga ira tai
és zá ra dé kai, II.* Zá ra dé kok he lyé be e ren de let 1. szá mú
mel lék le te lép.

(3) Az R. 2. szá mú mel lék le te Elsõ rész he lyé be e ren de -
let 2. szá mú mel lék le te lép.

(4) Az R. 2. szá mú mel lék le te Má so dik rész, Az érett sé -
gi vizs ga tár gyak ál ta lá nos kö ve tel mé nyei cím Bel ügyi
ren dé sze ti is me re tek érett sé gi vizs ga ál ta lá nos kö ve tel mé -
nyei he lyé be e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben fog lal tak
lép nek.

(5) Az R. 2. szá mú mel lék le te Má so dik rész, Az érett sé -
gi vizs ga tár gyak ál ta lá nos kö ve tel mé nyei cím Vegy ipa ri
alap is me re tek érett sé gi vizs ga ál ta lá nos kö ve tel mé nyei al -
cí met köve tõen az e ren de let 4. szá mú mel lék le té vel egé -
szül ki.

12.  §

(1) Ez a ren de let 2008. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2008. már ci us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ján az R.
a) 2.  §-ában, 4.  § (3) be kez dé sé ben, 35.  § (4) be kez dé -

sé ben, 53.  § (4) be kez dés b) pont já ban a „tan tár gyak” szö -
veg he lyé be „vizs ga tár gyak”,

b) 4.  § (3) be kez dé sé ben, 5.  § (1)–(2) be kez dé se i ben,
12.  § (1) be kez dé sé ben a „tan tárgy ból” szö veg he lyé be
„vizs ga tárgy ból”,

c) 4.  § (3) be kez dé sé ben a „tan tárgy nak” szö veg he lyé -
be „vizs ga tárgy nak”,

d) 6.  §-át meg elõ zõ al cím ben a „tan tár gyai” szö veg he -
lyé be „vizs ga tár gyai”, a 6.  § (8) be kez dé sé ben az „úgy e
ren de let 41.  § (5) be kez dé se sze rint” szö veg he lyé be „úgy
e ren de let 60/B.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek sze rint”,

e) 6.  § (2) be kez dé sé ben, 9.  § (1) be kez dé sé ben, 53.  §
(2) be kez dés e) pont já ban, 53.  § (4) be kez dés e) pont já ban
a „tan tár gyak ból” szö veg he lyé be „vizs ga tár gyak ból”,

f) 7.  § (6) be kez dé sé ben, 8.  § (2) be kez dé sé ben, 13.  §
(2) be kez dé sé ben, 18/B.  § (5) be kez dé sé ben, 21.  § (3) be -
kez dé sé ben, 53.  § (9) be kez dé sé ben a „tan tárgy” szö veg
he lyé be „vizs ga tárgy”,

g) 9.  § (3) be kez dé sé ben a „tan tárgy ra” szö veg he lyé be
„vizs ga tárgy ra”,

h) 12.  § (1) be kez dé sé ben „az e ren de let 41.  § (5) be -
kez dé se sze rint” szö veg he lyé be „az e ren de let 60/B.  §
(3) be kez dé se sze rint” szö veg a 12.  § (10) be kez dé sé ben a
„tan tár gyan kén ti” szö veg he lyé be „vizs ga tár gyan kén ti”,

i) a 17/A.  § (2) be kez dé sé ben a ne gye dik mon dat he lyé -
be „A tan tár gyi bi zott ság el nö ke és tag ja az le het, aki meg -
fe lel a vizs gáz ta tó ta nár ra meg ál la pí tott fel té te lek nek.”
szö veg,

j) 41.  § (2) be kez dé sé ben, 53.  § (8) be kez dé sé ben a
„tan tár gyi” szö veg he lyé be „vizs ga tár gyi”, valamint a
„tan tárgy” szö veg he lyé be „vizs ga tárgy”,

k) 7.  § (5) be kez dé sé ben; a 30.  § (2) be kez dés
h)–j) pont ja i ban és (5) be kez dé sé ben és a 60.  § (1) be kez -
dé sé ben a „vizs ga köz pont” szö veg he lyé be „Hi va tal”,

l) 12.  § (9) be kez dé sé ben; 30.  § (5) be kez dé sé ben „z or -
szá gos vizs ga köz pont nak” szö veg he lyé be „Hi va tal nak”,

m) a 13.  § (6) be kez dé sé ben „vizs ga köz pont ban” szö -
veg he lyé be „Hi va tal ban”,

n) a 17/A.  § (3) be kez dé sé ben, 30.  § (5) be kez dé sé ben
„z or szá gos vizs ga köz pont” szö veg he lyé be „Hi va tal”,

o) 8.  § (3) be kez dé sé ben; a 18/B.  § (2) be kez dé sé ben;
1. szá mú mel lék let, Az érett sé gi vizs ga ira tai és zá ra dé kai,
I. Nyom tat vá nyok fel so ro lást kö ve tõ ren del ke zé sé ben az
„Ok ta tá si Mi nisz té rium” szö veg he lyé be „Ok ta tá si és Kul -
tu rá lis Mi nisz té rium”,

p) 11.  §-ának (8) be kez dé sé ben „A köz pon ti vizs ga kö -
ve tel mé nyek re épü lõ vizs ga tár gyak ese té ben az emelt”
szö veg he lyé be „Az emelt”,

q) 11.  §-ának (9) be kez dé sé ben az „érett sé gi vizs ga”
szö veg he lyé be a „vizs ga tár gyan ként az érett sé gi vizs ga”,

r) 30.  §-ának (2) be kez dés d) pont já ban a „vizsga -
csoportonként” szö veg he lyé be a „vizs ga ter men ként”,

s) 45.  §-ának (2) be kez dés ben a „bi zo nyít vány tar tal -
maz za” szö veg he lyé be a „bi zo nyít vány, ta nú sít vány tar -
tal maz za” szö veg, a (3) be kez dés fel ve ze tõ ren del ke zé sé -
ben a „bi zo nyít vány ban fel kell tün tet ni” szö veg he lyé be a
„bi zo nyít vány ban, ta nú sít vány ban fel kell tün tet ni” szö -
veg, (4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben és az (5) be -
kez dés a) és b) pont já ban a „bi zo nyít vá nya” szö veg he lyé -
be „bi zo nyít vá nya, ta nú sít vá nya”,

sz) 49.  § (3) be kez dé sé ben a „há rom” szö veg he lyé be a
„két”,

t) 57.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „köz ok ta tás ról  szóló
tör vény 95.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont já ban és (5) be -
kez dé sé ben” szö veg he lyé be a „köz ok ta tás ról  szóló tör -
vény 95.  §-a (7) be kez dé sé nek a) pont já ban és (8) be kez -
dé sé ben”,

u) 58.  §-ának (2) és (4) be kez dé sé ben a „ta nú sít ványt”
szö veg he lyé be „ta nú sít ványt vagy törzs lap ki vo na tot”
szö veg, (2) be kez dés ben a „bi zo nyít ványt jog el le ne sen
sze rez ték meg” szö veg he lyé be „bi zo nyít ványt, ta nú sít -
ványt vagy törzs lap ki vo na tot jog el le ne sen sze rez ték
meg”,
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v) 58.  §-ának (4) be kez dé sé ben „az ér vény te len né nyil -
vá ní tás té nyét” szö veg he lyé be „az ér vény te len né nyil vá -
ní tó határozatot”,

w) 59.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „zá ró ér te kez le tét”
szö veg he lyé be az „ered mény hir de tõ értekezletét”,

x) 2. szá mú mel lék let Má so dik rész, Az érett sé gi vizs -
ga tár gyak ál ta lá nos kö ve tel mé nyei al cím Fi lo zó fia érett sé -
gi vizs ga ál ta lá nos kö ve tel mé nyei, A vizs ga for má ja al cím
„Kö zép szin ten: szó be li.” szö veg he lyé be „Középszinten:
írásbeli és szóbeli.”,

y) 2. szá mú mel lék let Má so dik rész, Az érett sé gi vizs -
ga tár gyak ál ta lá nos kö ve tel mé nyei al cím Drá ma érett sé gi
vizs ga ál ta lá nos kö ve tel mé nyei, A vizs ga for má ja al cím
„Kö zép szin ten: szó be li és gya kor la ti.” szö veg he lyé be
„Kö zép szin ten: írásbeli és szóbeli és gyakorlati.”,

z) 2. szá mú mel lék let Má so dik rész, Az érett sé gi vizs -
ga tár gyak ál ta lá nos kö ve tel mé nyei al cím Mû vé szet tör té -
net érett sé gi vizs ga ál ta lá nos kö ve tel mé nyei, A vizs ga for -
má ja al cím „Kö zép szin ten: szó be li. Emelt szin ten: szó be -
li.” szö veg he lyé be „Kö zép szin ten: írás be li és szóbeli.
Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.”

szö veg lép.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) az R. 17/A.  § (2) be kez dé sé nek ötö dik mon da ta,
b) az R. 40/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „köz pon ti

vizs ga kö ve tel mé nyek re épü lõ vizs ga tárgy ból” szöveg,
c) az R. 41.  § (5) be kez dé se,
d) az R. 48.  §-ának (5) be kez dé se,
e) az R. 58.  § (4) be kez dé sé ben „a Ma gyar Köz tár sa ság

hi va ta los lap já ban és” szöveg,
f) az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról

 szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let és az Or szá gos
Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont ról  szóló
105/1999. (VII. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
256/2005. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint

g) az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról
 szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let és a fel sõ ok ta tá si
in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i ról  szóló 237/2006.
(XI. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 253/2006.
(XII. 7.) Korm. ren de let 23.  §-ának (2) be kez dé se, a 26.  §-a 
(2) be kez dés d) pontja
ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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1. számú melléklet a 6/2008. (I. 22.) Korm. rendelethez

[Az érett sé gi vizs ga ira tai és zá ra dé kai]

,,II*

Záradékok

 1. Az érett sé gi vizs ga bi zott ság kör bé lyeg zõ jé nek fel ira ta: ............................................................... mel lett mû kö dõ
érett sé gi vizs ga bi zott ság.

 2. .............. év ........................................ hó .......... nap ján a ren des érett sé gi vizs gát meg kezd te.

 3. .............. év ........................................ hó ........ nap ján ren des érett sé gi vizs gát tett.

 4. Az érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nye it ..................................................................... vizs ga tárgy ból nem tel je sí tet te,
....................................... ja ví tó vizs gá ra je lent kez het. (A má so dik pon to zott rész: az adott vizs ga tárgy ból az adott
ta nu ló há nya dik al ka lom mal te het ja ví tó vizs gát.)

 5. Az érett sé gi vizs gát fel nem ró ha tó ok ból nem tud ta be fe jez ni, .............................................. vizs ga tárgy ból pót ló
vizs gát te het.

 6. Az érett sé gi vizs gát fel ró ha tó ok ból nem fe jez te be, .................................................................... vizs ga tárgy ból
....................................... ja ví tó vizs gát te het. (A má so dik pon to zott rész: az adott vizs ga tárgy ból az adott ta nu ló há -
nya dik al ka lom mal te het ja ví tó vizs gát.)

 7. Sza bály ta lan ság el kö ve té se  miatt ............................................................................ vizs ga tárgy ból a vizs ga bi zott -
ság ........................................ ja ví tó vizs gá ra uta sít ja. (A má so dik pon to zott rész: az adott vizs ga tárgy ból az adott
ta nu ló há nya dik al ka lom mal te het ja ví tó vizs gát.)
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 8. ................................................. nyel vi mi nõ sí té sét a ............................... szá mú nyelv vizs ga-bi zo nyít vány alap ján
kap ta.

 9. A(z) ............................................... vizs ga tárgy mi nõ sí té sét a ............... évi OKTV/SZÉTV ered mé nye alap ján
kap ta.

10. A(z) ...................................... vizs ga tárgy akk re di tált vizs ga kö ve tel mé nyek re épül.

11. A(z) ........................................... vizs ga tárgy(ak) mi nõ sí té sét a 2005. év elõtt ha tá lyos vizs ga rend szer sza bá lyai
sze rint kap ta.

12. A ma gyar nyelv és iro da lom vizs ga tárgy he lyett – a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 6.  § (6) be kez dé se alap ján –
 magyar nyelv bõl, mint ide gen nyelv bõl tett érett sé gi vizs gát.

13. Az érett sé gi vizs gát fel nem ró ha tó ok ból nem kezd te meg, .............................................. vizs ga tárgy ból pót ló
vizs gát te het.

14. Az érett sé gi vizs gát fel ró ha tó ok ból nem kezd te meg, ................. vizs ga tárgy ból ............... ja ví tó vizs gát te het.
(A má so dik pon to zott rész: az adott vizs ga tárgy ból az adott ta nu ló há nya dik al ka lom mal te het ja ví tó vizs gát.)

15. A ................................................... vizs ga tárgy érett sé gi vizs gá ján a .................................................. vizs ga rész
he lyett ............................. vizs gát tett.”

16. A vizs ga bi zott ság szük ség sze rint dön té se i hez meg fe le lõ to váb bi zá ra dé kot ala kít hat ki.

2. számú melléklet a 6/2008. (I. 22.) Korm. rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let hez]

„ELSÕ RÉSZ

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGATÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI

A vizs ga tárgy neve
A vizs ga ré szei

kö zép szin ten emelt szin ten

Kö te le zõ
vizs ga tár gyak

1. Ma gyar nyelv és
iro da lom

írás be li szó be li írás be li szó be li

2. a) Nem ze ti sé gi
nyelv és iro da lom

írás be li szó be li írás be li szó be li

b) Nem ze ti sé gi
nyelv

írás be li szó be li írás be li
1. ol va sott szö veg

ér té se
2. írás kész ség
3. nyelv he lyes ség
4. hal lott szö veg ér -

té se

szó be li

3. Tör té ne lem írás be li szó be li írás be li szó be li

4. Ma te ma ti ka írás be li – írás be li szó be li

5. Élõ ide gen nyelv

vagy

La tin nyelv

írás be li

írás be li

szó be li

szó be li

írás be li
1. ol va sott szö veg

ér té se
2. írás kész ség
3. nyelv he lyes ség
4. hal lott szö veg ér -

té se
írás be li

szó be li

szó be li
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A vizs ga tárgy neve
A vizs ga ré szei

kö zép szin ten emelt szin ten

Vá laszt ha tó 
köz ismereti
vizs ga tár gyak

1. Élõ ide gen nyelv írás be li szó be li írás be li
1. ol va sott szö veg

ér té se
2. írás kész ség
3. nyelv he lyes ség
4. hal lott szö veg ér -

té se

szó be li

2. Fi zi ka írás be li szó be li írás be li szó be li

3. Ké mia írás be li szó be li írás be li szó be li

4. Bi o ló gia írás be li szó be li írás be li szó be li

5. Föld rajz írás be li szó be li írás be li szó be li

6. Ének-ze ne írás be li szó be li írás be li szó be li

7. Rajz és vi zu á lis
kul túr a

írás be li gya kor la ti gya kor la ti szó be li

8. In for ma ti ka gya kor la ti szó be li gya kor la ti szó be li

9. Test ne ve lés gya kor la ti szó be li gya kor la ti szó be li

10. Fi lo zó fia írás be li szó be li írás be li szó be li

11. Hit tan – szó be li írás be li szó be li

12. Ter mé szet tu do -
mány

írás be li szó be li – –

13. La tin írás be li szó be li írás be li szó be li

14. Em ber is me ret
és e ti ka

írás be li szó be li írás be li szó be li

15. Társadalom -
ismeret

írás be li szó be li írás be li szó be li

16. Em ber- és tár sa -
da lom is me ret, eti ka

írás be li szó be li írás be li szó be li

17. Drá ma írás be li szó be li,
gya kor la ti

írás be li szó be li,
gya kor la ti

18. Moz gó kép kul tú -
ra és mé dia is me ret

írás be li, gya kor la ti – írás be li, gya kor la ti szó be li

19. Nem ze ti sé gi (ki -
sebb sé gi) nép is me -
ret

írás be li szó be li írás be li szó be li

20. Cél nyel vi ci vi li -
zá ció

– szó be li írás be li szó be li

21. Bel ügyi ren dé -
sze ti is me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

22. Ka to nai alap -
ismeretek

írás be li gya kor la ti – –

23. Uta zás és tu riz -
mus

gya kor la ti szó be li – –

24. Gaz da sá gi is me -
re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

25. Ju da isz ti ka – szó be li – –

26. Bib lia is me ret –
Hit Gyü le ke ze te

– szó be li írás be li szó be li

Vá laszt ha tó szak mai 
elõ ké szí tõ vizsga -
tárgyak

1. Egész ség ügyi
alap is me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

2. Szo ciá lis alap is -
me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

3. Ok ta tá si alap is -
me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

4. Mû ve lõ dé si
és kom mu ni ká ci ós
alap is me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li
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A vizs ga tárgy neve
A vizs ga ré szei

kö zép szin ten emelt szin ten

5. Gé pé sze ti alap is -
me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

6. Elekt ro ni kai alap -
is me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

7. In for ma ti kai alap -
is me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

8. Vegy ipa ri alap is -
me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

9. Épí té sze ti és épí -
té si alap is me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

10. Könnyû ipa ri
alap is me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

11. Fa ipa ri alap is -
me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

12. Nyom da ipa ri
alap is me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

13. Köz le ke dé si
alap is me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

14. Kör nye zet vé del -
mi-víz gaz dál ko dá si
alap is me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

15. a) Köz gaz da sá gi 
alap is me re tek (üz le -
ti gaz da ság tan)

írás be li szó be li – –

b) Köz gaz da sá gi
alap is me re tek
( elméleti gaz da ság -
tan)

írás be li szó be li írás be li szó be li

16. Ügy vi te li alap is -
me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

17. Közgazdasági-
 marketing alap -
ismeretek

írás be li szó be li írás be li szó be li

18. Ven dég lá tó-ide -
gen for gal mi alap is -
me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

19. Ren dé sze ti alap -
is me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

20. Me zõ gaz da sá gi
alap is me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

21. Élel mi szer-ipa ri
alap is me re tek

írás be li szó be li írás be li szó be li

Mû vé sze ti vizs ga -
tár gyak

1. Áb rá zo ló és mû -
vé sze ti ge o met ria

írás be li – írás be li –

2. Nép mû vé szet – szó be li – szó be li

3. A ma gyar nép ze -
ne alap jai

– szó be li írás be li szó be li

4. Hang ta ni és
akusz ti kai is me re tek

– szó be li – –

5. Hang kul tú ra – szó be li írás be li szó be li

6. Mû vé szet tör té net írás be li szó be li írás be li szó be li
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3. számú melléklet a 6/2008. (I. 22.) Korm. rendelethez

„BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGY
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A vizs ga for má ja

Kö zép szin ten: írás be li és szó be li
Emelt szin ten: írás be li és szó be li

A Bel ügyi ren dé sze ti is me re tek érett sé gi vizs ga célja

A vizs ga azt hi va tott meg ál la pí ta ni, hogy a vizs gá zó
– is me ri-e a fõbb ren dé sze ti fo gal ma kat, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium alá tar to zó ren dé sze ti szer vek

fel adat rend sze rét, szer ve ze tét, erõit, eszközeit,
– tud ja-e a ren dé sze ti szer ve ket egy más tól meg kü lön böz tet ni, rá mu tat ni azok azo nos sá ga i ra és különbözõségeire,
– ké pes-e az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium alá tar to zó ren dé sze ti szer vek kel szem ben tá masz tott el vá rá -

sok ról ön ál ló vé le ményt al kot ni, vé le mé nyét érvekkel alátámasztani,
– is me ri-e az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium alá tar to zó ren dé sze ti szer vek mû kö dé sét meg ha tá ro zó jog sza -

bá lyok fõbb rendelkezéseit,
– el sa já tí tot ta-e azo kat az is me re te ket, ame lyek kel fel tud ja is mer ni a ta nult sza bály sér té si és bûn cse lek mé nyi tény ál -

lá so kat, tud ja-e azokat értelmezni,
– ki tud ja-e vá lasz ta ni az el sõ se gély nyúj tás hoz, a te re pen tör té nõ tá jé ko zó dás hoz, a szak mai fel ada tok el lá tá sá hoz

szükséges eszközöket,
– tud ja-e az esz kö zö ket szak sze rû en és cél sze rû en hasz nál ni,
– ké pes-e gon do la ta it sza ba to san, szak nyel ven meg fo gal maz ni,
– tel je sít mé nyé ben ki fe je zõ dik-e ön ál ló gon dol ko dá sa, prob lé ma lá tá sa, lé nyeg ki eme lõ és rendszerezõ képessége.

Tar tal mi kö ve tel mé nyek

KÖZÉPSZINT

Té ma kö rök Kö ve tel mé nyek

1. A ren dé szet alap jai

1.1. Ren dé szet, ren dé sze ti szer vek A rend, a köz rend (bel sõ rend) és a ha tár rend.
A biz ton ság, a nem zet biz ton ság és a köz biz ton ság.
A rend vé de lem, a köz rend és a köz biz ton ság vé del me,
az ál lam ha tár rend jé nek vé del me.
A ka taszt ró fa vé de lem és a pol gá ri vé de lem.
A ka taszt ró fák fel osz tá sa.
A ren dé szet szer vei.

1.2. Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium 
(a to váb bi ak ban: IRM) ren dé sze ti szer vek ál ta lá nos jel -
lem zé se

Az IRM irá nyí tá sa alá tar to zó ren dé sze ti szer vek mû kö -
dé sét meg ha tá ro zó fõbb jog sza bá lyok.
Az IRM alá tar to zó ren dé sze ti szer vek ren del te té se, jog -
ál lá sa és fel ada tai.
A rend õrség és a ka taszt ró fa vé de lem szer ve ze ti
fel épí té se, erõi (sze mé lyi ál lo má nya) és esz kö zei.

2. Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium alá tar to zó ren dé sze ti szer vek szak mai te vé keny sé ge

2.1. A szak mai te vé keny ség te rü le tei, az egyes szer vek
mû kö dé se és irá nyí tá sa

A ren dé sze ti szer vek szol gá la ti ta go zó dá sa, szak mai te vé -
keny sé gé nek te rü le tei.
A rend õrség, a ka taszt ró fa vé de lem mû kö dé sé nek ál ta lá -
nos el vei és sza bá lyai.
A ren dé sze ti szer vek irá nyí tá sa és ve ze té se.
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Té ma kö rök Kö ve tel mé nyek

2.2. In téz ke dé sek és kény sze rí tõ esz kö zök A rend õri in téz ke dé sek, al kal ma zá suk alap ve tõ sza bá lyai.
A kény sze rí tõ esz kö zök és al kal ma zá suk leg fon to sabb
sza bá lyai.

2.3. A ka taszt ró fák fel osz tá sa A ka taszt ró fa fo gal ma.
A ka taszt ró fák cso por to sí tá sa.

2.4. Együtt mû kö dés, kap cso la tok és szol gá la ti te vé keny -
sé gek

Az IRM alá tar to zó ren dé sze ti szer vek együtt mû kö dé se,
kap cso la ta a tár sa dal mi szer vek kel, szer ve ze tek kel, la -
kos ság gal és a ci vil kont roll.
A ren dé sze ti szer vek fi lo zó fi á ja.
A rend õrség ál tal al kal ma zott szol gá la ti te vé keny sé gek
jel lem zé se.
A ka taszt ró fa vé del mi szol gá la ti te vé keny sé gek jel lem zõi.
A ka taszt ró fa vé de lem te vé keny sé ge egyes ka taszt ró fa -
hely ze tek ben.

3. Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium alá tar to zó ren dé sze ti szer vek funk ci o ná lis te vé keny sé ge

3.1. A sze mély ze ti, mun ka ügyi és szo ciá lis te vé keny ség A sze mély ze ti, mun ka ügyi és szo ciá lis te vé keny ség cél ja, 
fel ada tai.
A ren dé sze ti szer vek tag já vá vá lá sá nak fel té te lei.
A ren dé sze ti szer vek tag ja it meg il le tõ alap ve tõ pénz ügyi
és anya gi já ran dó sá gok, szo ciá lis jut ta tá sok.

3.2. A szol gá lat tal össze füg gõ jo gok és kö te les sé gek A sze mé lyi ál lo mány szol gá lat el lá tás sal össze füg gõ jo gai 
és kö te les sé gei.
A sze mé lyi ál lo mánnyal szem ben tá masz tott tár sa dal mi
el vá rá sok, jogi, szak mai és eti kai kö ve tel mé nyek.

3.3. A kör nye zet-, a mun ka- és egész ség vé de lem A kör nye zet-, a mun ka- és egész ség vé de lem cél ja és fel -
ada tai.
Az el sõ se gély nyúj tás alap el vei, az esz mé let vesz tés, mér -
ge zés, vér zés, tö rés, égé si sé rü lés el sõd le ges el lá tá sá nak
gya kor la ti fel ada tai.

3.4. A szol gá la ti érint ke zés Rend fo ko za tok és ál lo mány cso por tok.
Fe gyel mi és füg gõ sé gi vi szo nyok.
A szol gá la ti érint ke zés fõbb sza bá lyai.

3.5. Az ala ki ma ga tar tás Az ala ki ság je len tõ sé ge.
A fõbb ala ki el vá rá sok és kö ve tel mé nyek.

4. Te rep tan

4.1. A te rep tan alap jai A te rep fo gal ma, faj tái, jel lem zõi, a vi lág tá jak meg ha tá -
ro zá sa.
A tér kép fo gal ma, faj tái, mé ret ará nya.
A tér ké pi je lek és jel zé sek.
A tér kép tá jo lá sa.

4.2. A te re pen tör té nõ tá jé ko zó dás A tá jé ko zó dás fo gal ma, sze re pe az em ber és a ren dé sze ti
szer vek te vé keny sé gé ben.
Az irány tû, a tá jo ló és a táv csõ hasz ná la ta.
A köz út há ló zat szá mo zá sa, a köz úti gép jár mû vek ál lam -
jel zé sei, a ma gyar rend szám táb lák is mer te tõ je gyei.

5. A jog el le nes cse lek mé nyek kel szem be ni fel lé pés

5.1. A jog el le nes cse lek mé nyek A jog el le nes cse lek mé nyek ér tel me zé se, fel osz tá sa, a ve -
lük szem be ni fel lé pést sza bá lyo zó jog sza bá lyok.
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5.2. Sza bály sér té si alap is me re tek A sza bály sér tés fo gal ma, el kö ve tõi, a fel ró ha tó ság és a
fel ró ha tó sá gi aka dá lyok, az el kö ve tõk kel szem ben al kal -
maz ha tó sza bály sér té si szank ci ók.
A sza bály sér té si ügyek ben el já ró ha tó sá gok, az el já rás -
ban részt ve võ sze mé lyek.
A sza bály sér té si el já rás sza ka szai, le foly ta tá sá nak rend je, 
fõbb sza bá lyai.
A rend õrség te vé keny sé ge so rán elõ for du ló fõbb sza bály -
sér té si tény ál lá sok köz na pi ér tel me zé se, gya kor la ti
jellemzõi.

5.3. Bûn cse lek mé nyi alap is me re tek A bûn cse lek mény fo gal ma, fel osz tá sa, el kö ve tõi.
A tény ál lá sok faj tái, az ál ta lá nos tör vényi tény ál lás szer -
ke ze te.
A bün tet he tõ sé gi aka dá lyok.
Az el kö ve tõk kel szem ben al kal maz ha tó szank ci ók.
A rend õrség te vé keny sé ge so rán elõ for du ló fõbb bûn cse -
lek mé nyek köz na pi ér tel me zé se, gya kor la ti jel lem zõi.

5.4. Nyo mo zá si alap is me re tek A bün te tõ el já rás el vei.
A bün te tõ ügyek ben el já ró ha tó sá gok, az el já rás ban részt -
ve võ sze mé lyek.
A bün te tõ el já rás sza ka szai.
A bûn cse lek mény nyo mo zá sa so rán al kal maz ha tó kri mi -
nál tech ni kai esz kö zök.
A bün te tõ el já rá si cse lek mé nyek és az azok kal
kap cso la tos kri mi nál tak ti kai aján lá sok és mód sze rek.

EMELT SZINT

Té ma kö rök Kö ve tel mé nyek

1. A ren dé szet alap jai

1.1. Ren dé szet, ren dé sze ti szer vek A rend, a köz rend (bel sõ rend) és a ha tár rend.
A biz ton ság, a nem zet biz ton ság, és a köz biz ton ság.
A rend vé de lem, a köz rend és a köz biz ton ság vé del me, az
ál lam ha tár rend jé nek vé del me.
A ka taszt ró fa vé de lem és a pol gá ri vé de lem.
A ka taszt ró fák fel osz tá sa.
A ren dé szet szer vei.
A ren dé szet alap fo gal ma i nak be mu ta tá sa áb rák segítsé -
gével.

1.2. Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium ren dé -
sze ti szer ve i nek ál ta lá nos jel lem zé se

Az IRM irá nyí tá sa alá tar to zó ren dé sze ti szer vek mû kö -
dé sét meg ha tá ro zó fõbb jog sza bá lyok, és azok ha tá lya.
Az IRM irá nyí tá sa alá tar to zó ren dé sze ti szer vek ren del -
te té se, jog ál lá sa és fel ada tai.
A rend õrség, a ka taszt ró fa vé de lem szer ve ze ti fel épí té se,
erõi (sze mé lyi ál lo má nya) és esz kö zei.

1.3. A ren dé sze ti szer vek ki ala ku lá sa A ren dé sze ti szer vek ki ala ku lá sa, és tár sa dal mi hát te re.
A ren dé sze ti szer vek spe ci a li zá ló dá sá nak ál lo má sai.
A tár sa dal mi kör nye zet ha tá sa a ren dé sze ti szer vek mû -
kö dé sé re.
Kon ti nen tá lis és ame ri kai tí pu sú ren dé sze ti szer vek.
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2. Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium alá tar to zó ren dé sze ti szer vek szak mai te vé keny sé ge

2.1. A szak mai te vé keny ség te rü le tei, az egyes szer vek
mû kö dé se és irá nyí tá sa

A ren dé sze ti szer vek szol gá la ti ta go zó dá sa, szak mai te vé -
keny sé gé nek te rü le tei.
Az egyes ren dé sze ti szer vek szol gá la ti ta go zó dá sá nak és
szak mai te vé keny sé gi te rü le te i nek el té ré sei.
A rend õrség, a ka taszt ró fa vé de lem mû kö dé sé nek ál ta lá -
nos el vei és sza bá lyai.
A ren dé sze ti szer vek irá nyí tá sa és ve ze té se.
Az irá nyí tás és ve ze tés kö zöt ti kü lönb sé gek.
Az irá nyí tás és a ve ze tés jogi eszközei.

2.2. In téz ke dé sek és kény sze rí tõ esz kö zök A rend õri in téz ke dé sek és al kal ma zá suk alap ve tõ sza bá -
lyai.
A kény sze rí tõ esz kö zök és al kal ma zá suk leg fon to sabb
sza bá lyai.
Az in téz ke dé sek és az alap ve tõ ál lam pol gá ri jo gok kor lá -
to zá sá nak össze füg gé sei.
A kény sze rí tõ esz kö zök együt tes al kal ma zá sá nak le he tõ -
sé gei és kor lá tai.

2.3. A ka taszt ró fák fel osz tá sa A ka taszt ró fa fo gal ma.
Ka taszt ró fák cso por to sí tá sa ki ter je dé sük és ere de tük
 szerint.

2.4. Együtt mû kö dés, kap cso la tok és szol gá la ti te vé keny -
sé gek

Az IRM irá nyí tá sa alá tar to zó ren dé sze ti szer vek együtt -
mû kö dé se, kap cso la ta a tár sa dal mi szer vek kel, szer ve ze -
tek kel, la kos ság gal és a ci vil kont roll.
A nyil vá nos ság és a mé dia sze re pe a ren dé sze ti szer vek
éle té ben.
A ma gyar, és a ta nul má nyok so rán meg is mert kül föl di
ren dé sze ti szer vek fi lo zó fi á ja.
A rend õrség szer vei ál tal al kal ma zott szol gá la ti te vé keny -
sé gek jel lem zé se.
Az egyes szol gá la ti for mák al kal ma zá sá nak el té ré sei a
kü lön bö zõ szol gá la ti ágak nál.
A ka taszt ró fa vé del mi szol gá la ti te vé keny sé gek jel lem zõi
há bo rú ese tén és bé ke idõ ben.
A ka taszt ró fa vé de lem te vé keny sé ge az egyes ka taszt ró fa -
hely ze tek ben.

3. Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium alá tar to zó ren dé sze ti szer vek funk ci o ná lis te vé keny sé ge

3.1. A sze mély ze ti, mun ka ügyi és szo ciá lis te vé keny ség A sze mély ze ti, mun ka ügyi és szo ciá lis te vé keny ség cél ja, 
fel ada tai.
Az IRM irá nyí tá sa alá tar to zó ren dé sze ti szer vek tag já vá
vá lá sá nak fel té te lei.
A sze mé lyi ál lo mánnyal szem ben tá masz tott tár sa dal mi
el vá rá sok, jogi, szak mai és eti kai kö ve tel mé nyek.
Az IRM irá nyí tá sa alá tar to zó ren dé sze ti szer vek tag ja it
meg il le tõ alap ve tõ pénz ügyi és anya gi já ran dó sá gok, szo -
ciá lis jut ta tá sok.
A ren dé sze ti szer vek el té rõ ál lo mány vi szo nyú tag ja i nak
jog ál lá sa.
Az el té rõ ál lo mány vi szony alap ján a ren dé sze ti szer vek
tag ja it meg il le tõ jut ta tá sok.
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3.2. A szol gá lat tal össze füg gõ jo gok és kö te les sé gek A sze mé lyi ál lo mány szol gá lat el lá tás sal össze füg gõ jo gai 
és kö te les sé gei.
A sze mé lyi ál lo mánnyal szem ben tá masz tott tár sa dal mi
el vá rá sok, jogi, szak mai és eti kai kö ve tel mé nyek.

3.3. A kör nye zet-, a mun ka- és egész ség vé de lem A kör nye zet-, a mun ka- és egész ség vé de lem cél ja és fel -
ada tai.
Az el sõ se gély nyúj tás alap el vei, az esz mé let vesz tés, mér -
ge zés, vér zés, tö rés, égé si sé rü lés el sõd le ges el lá tá sá nak
gya kor la ti fel ada tai, esz kö zei, és azok al kal ma zá sá nak
sza bá lyai.
A szol gá la ti bal eset fo gal ma, te en dõk be kö vet ke zé se
esetén.

3.4. A szol gá la ti érint ke zés Rend fo ko za tok és ál lo mány cso por tok.
A rend fo ko za ti és ál lo mány jel zé sek.
Fe gyel mi és füg gõ sé gi vi szo nyok.
Fe gye lem sér tés, fe gyel mi bün te té sek.
Ju tal ma zás és el is me rés a ren dé sze ti szer vek nél.
A szol gá la ti érint ke zés fõbb sza bá lyai.

3.5. Az ala ki ma ga tar tás Az ala ki ság és ala ki as ság je len tõ sé ge.
A fõbb ala ki el vá rá sok és kö ve tel mé nyek.
Egyes ala ki moz gás mó dok.

4. Te rep tan

4.1. A terep tan alap jai A te rep fo gal ma, faj tái, jel lem zõi, a vi lág tá jak meg ha tá -
ro zá sa esz kö zök kel, illetve esz köz nél kül.
A tér kép fo gal ma, faj tái, mé ret ará nya, a ka to nai tér ké pek
jel lem zõi.
A tér ké pi je lek és jel zé sek.
A tér kép tá jo lá sa.

4.2. Te re pen tör té nõ tá jé ko zó dás A tá jé ko zó dás fo gal ma, sze re pe az em ber és a ren dé sze ti
szer vek te vé keny sé gé ben.
Az irány tû, a tá jo ló és a táv csõ hasz ná la ta.
Mo dern na vi gá ci ós esz kö zök, azok al kal ma zá si te rü le tei.
A köz út há ló zat szá mo zá sa, a köz úti gép jár mû vek ál lam -
jel zé sei, a ma gyar rend szám táb lák is mer te tõ je gyei.
Az el té rõ rend szám táb lák ki adá sá nak fel té te lei.

5. A jog el le nes cse lek mé nyek kel szem be ni fel lé pés

5.1. A jog el le nes cse lek mé nyek A jog el le nes cse lek mé nyek ér tel me zé se, fel osz tá sa, a ve -
lük szem be ni fel lé pést sza bá lyo zó jog sza bá lyok.
A jog ér tel me zés fo gal ma, mód sze rei.

5.2. Sza bály sér té si alap is me re tek A sza bály sér tés fo gal ma, el kö ve tõi, a fel ró ha tó ság és a
fel ró ha tó sá gi aka dá lyok, az el kö ve tõk kel szem ben al kal -
maz ha tó sza bály sér té si szank ci ók.
Az egyes sza bály sér té si szank ci ók hal ma za ti al kal ma zá sa.
A sza bály sér té si ügyek ben el já ró ha tó sá gok, az el já rás -
ban részt ve võ fõ- és mel lék sze mé lyek.
A sza bály sér té si el já rás sza ka szai, le foly ta tá sá nak rend je, 
fõbb sza bá lyai.
Vé de lem, kép vi se let, jog or vos lat.
Kény szer in téz ke dé sek és azok al kal ma zá sá nak sza bá lyai.
A rend õrség te vé keny sé ge so rán elõ for du ló fõbb sza bály -
sér té si tény ál lá sok köz na pi ér tel me zé se, gya kor la ti jel -
lem zõi.
Ket tõs alak za tú jog sér té sek el ha tá ro lá sa.
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5.3. Bûn cse lek mé nyi alap is me re tek A bûn cse lek mény fo gal ma, fel osz tá sa, el kö ve tõi.
A bûn cse lek mény ki ala ku lá sá nak fel té te lei (tár sa da lom ra
ve szé lyes ség, bû nös ség, bün tet he tõ ség, ha tó ké pes ség).
A tény ál lás fo gal ma, faj tái.
Az ál ta lá nos tör vényi tény ál lás szer ke ze te, egyes ele me i -
nek meg ha tá ro zá sa, sze re pük a bûn cse lek mény lét re jöt té -
ben.
A bün tet he tõ sé gi aka dá lyok rend szer e.
Az el kö ve tõk kel szem ben al kal maz ha tó szank ci ók.
A me di á ció és az el te re lés.
A rend õrség te vé keny sé ge so rán elõ for du ló fõbb
bûn cse lek mé nyek köz na pi ér tel me zé se, gya kor la ti
jellemzõi.

5.4. Az el kö ve tõ és az ál do zat Az el kö ve tõ vé és az ál do zat tá vá lás okai.
A sze mé lyi ség fej lõ dés és az el kö ve tõ vé vá lás össze füg -
gé sei.
A vik ti mo ló gia fo gal ma, ku ta tá si te rü le tei.
Ál do zat vé de lem és az ezzel kap cso la tos ál lam i fel ada tok.

5.5. Az egyes bûn cse lek mény tí pu sok kri mi no ló gi ai jel -
lem zõi

A sze mély el le ni, a köz le ke dé si, a há zas ság, csa lád, if jú -
ság, nemi er kölcs el le ni, valamint a va gyon el le ni bûn cse -
lek mé nyek kri mi no ló gi ai jel lem zõi.
Mo dern bû nö zé si je len sé gek, a nagy vá ro si bû nö zés
for mái.
A szer ve zett bû nö zés, és a bûn szer ve ze tek mû kö dé sé nek
jel lem zõi.
A ter ro riz mus jel lem zõi, a ter ro riz mus és a szer ve zett bû -
nö zés kap cso la ta.

5.6. Nyo mo zá si alap is me re tek A bün te tõ el já rás el vei.
A bün te tõ ügyek ben el já ró ha tó sá gok, az el já rás ban részt -
ve võ fõ- és mel lék sze mé lyek.
A bün te tõ el já rás sza ka szai.
Jog or vos la ti le he tõ sé gek a bün te tõ el já rás so rán.
A bûn cse lek mény nyo mo zá sa so rán al kal maz ha tó kri mi -
nál tech ni kai esz kö zök.
A kri mi na lisz ti kai azo no sí tás fo gal ma, me ne te,
mód sze rei, je len tõ sé ge.
Nyo mok fo gal ma, cso por to sí tá sa, fel ku ta tá suk és rög zí té -
sük mód sze rei.
A bün te tõ el já rá si cse lek mé nyek és az azok kal kap cso la -
tos kri mi nál tak ti kai aján lá sok és módszerek.

”
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4. számú melléklet a 6/2008. (I. 22.) Korm. rendelethez

„ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK 
ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A vizs ga for má ja

Kö zép szin ten: írás be li és szó be li.

Emelt szin ten: írás be li és szó be li.

Az épí té sze ti alap is me re tek érett sé gi vizs ga cél ja

Az épí té sze ti alap is me re tek érett sé gi vizs ga cél ja annak vizs gá la ta, hogy a vizs gá zó

– ké pes sé vált-e a kor sze rû épí té sze ti-épí té si kul túr a el sa já tí tá sá ra és meg ala poz ta-e épí tész-szem lé le tét,

– meg sze rez te-e az épí té szet-épí tés szé les ala po zá sú is me re te it és tu dá sa kon ver tál ha tó-e, mi ál tal al kal mas sá vál hat a
szak mai spe ci a li zá ció el sa já tí tá sá ra,

– ren del ke zik-e meg fe le lõ ala pok kal az OKJ sze rin ti szak kép zés be való be kap cso ló dás hoz és épí té sze ti alap is me re -
te i nek kö szön he tõ en ké pes-e rö vi debb kép zé si idõ alatt a szak ma cso por ton be lü li OKJ-s szak ké pe sí tés el sa já tí tá sá ra,

– ren del ke zik-e meg fe le lõ prob lé ma- és fel adat meg ol dó, valamint ana li zá ló és szin te ti zá ló ké pes ség gel az épí té szet
te rü le tén,

– el sa já tí tot ta-e az épí té si te vé keny ség so rán hasz ná la tos szá mo lá si, mé ré si tech ni ká kat, ren del ke zik-e mû sza ki becs -
lé si kész ség gel és az ön el len õr zés igé nyé vel,

– ké pes-e az épí té szet sík be li áb rá zo lá sát tér be li szi tu á ci ó ként el kép zel ni, tud-e ezek hez áb rát ké szí te ni, s en nek se -
gít sé gé vel az adott konst ruk ci ó ban gon dol kod ni, szá mol ni,

– ké pes-e az épí té szet tér be li szi tu á ci ó it sík ban áb rá zol ni, s en nek se gít sé gé vel az épí té sze ti terv do ku men tá ció raj zi
ré sze it el ké szí te ni,

– ké pes-e a ta nult is me re te ket gya kor la ti fel ada tok meg ol dá sá ra al ko tó mó don al kal maz ni,

– ké pes-e a kü lön bö zõ se géd esz kö zök (táb lá za tok, zseb szá mo ló gép, ka ta ló gu sok, pros pek tu sok) cél sze rû al kal ma zá -
sá ra; a min den ko ri tár gyi fel té te lek függ vé nyé ben, az épí té sze ti fel ada tok meg ol dá sa során.

Az emelt szin ten a fel so rol ta kon túl az érett sé gi vizs ga cél ja annak mé ré se, hogy a ta nu ló

– ren del ke zik-e a fel sõ fo kú szak irá nyú ta nul má nyok hoz szük sé ges ala pok kal,

– ké pes-e be mu tat ni az épí té szet, a kör nye zet ala kí tás je len tõ sé gét, szép sé gét, valamint a gaz da ság ban és az em ber i
kul tú rá ban be töl tött sze re pét,

– mi lyen szin tû a kre a ti vi tá sa, mennyi re kom bi na tív a gon dol ko dá si ké pes sé ge,

– ké pes-e ért he tõ en, vi lá go san meg fo gal maz ni a prob lé má kat, a fel ada to kat ér tel mez ni, a prob lé ma meg ol dás ban al -
kal maz ni a ta nult is me re te ket, az össze füg gé se ket meg ke res ni, ál lí tá sa it iga zol ni.

Az is me re tek az emelt szin ten ki egész ül nek, bõ vül nek, és a kö zép szin tû is me re tek fel dol go zá sa az igé nye sebb fel épí -
tés, az össze tet tebb al kal ma zás, ne he zebb fel ada tok felé to ló dik el. A kö ve tel mé nyek le írá sá ban gyak ran sze rep lõ „alap -
is me re tek”, „alap jai” meg fo gal ma zás azt fe je zi ki, hogy az adott fo ga lom pre cíz is me re te nem kö ve tel mény, azok el mé -
lyí té se, ki tel je sí té se majd az érett sé gi utá ni szak mai spe ci á lis kép zés re vár. Az épí té szet szak ma cso por tos kép zés tan -
anya gai, té ma kö rei rész ben egy más tól füg get le nül is el sa já tít ha tók, rész ben pe dig egy más ra épül nek. Ez a rész be ni pár -
hu za mos ság, illetve egy más ra épü lés meg kö ve te li, hogy az össze füg gõ rész te rü le tek is me re te it nem tel jes mély ség ben
kell fel dol goz ni, hogy a kap cso ló dá sok ér tel mez he tõ ek le gye nek – en nek kö vet kez mé nye vi szont, hogy az egy-egy te rü -
let, illetve rész te rü let el mé lyül tebb, ma ga sabb szin ten tör té nõ fel dol go zá sá ra vissza kell tér ni. Ez az épí té szet – épí tés tu -
do mány spe ci á lis jel le ge a kö zép is ko lai ta nul má nyok vé gé re csak „alap is me re ti” szin ten ta nít ha tó meg, a ke ret tan ter vi
kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen.
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Tar tal mi kö ve tel mé nyek

Té ma kör

Kö ve tel mé nyek

Kö zép szint Emelt szint

1. Épí tõ anya gok

Anyag is me ret Is mer je az anya gok cso por to sí tá sát!
Is mer tes se a nem fé mes anya go kat!
Is mer tes se a fé mes anya go kat!

Jel le mez ze a nem fé mes anya go kat!
Jel le mez ze a fé mes anya go kat!

Épí tõ anya gok Is mer tes se a ter mé sze tes kö ve ket!
Is mer tes se az agyag fé le sé ge ket!
Jel le mez ze az agyag gyárt má nyo kat!
Mu tas sa be a ke rá mi ai part!
Jel le mez ze a kö tõ anya go kat, az ada lék anya -
go kat és az épí té si vi zet!
Jel le mez ze a be to no kat!

Is mer je fel a ter mé sze tes kö ve ket!
Jel le mez ze az agyag fé le sé ge ket!
Ér té kel je az agyag gyárt má nyo kat!

Ter vez ze meg a be to no kat!

So rol ja fel a be ton ter mé ke ket! Ér té kel je a be ton ter mé ke ket!

Is mer tes se és jel le mez ze a habar csokat!
Jel le mez ze az épí tõ ipa ri fa áru kat!
So rol ja fel a fém gyárt má nyo kat!
So rol ja fel a mû anyag gyárt má nyo kat!
Is mer tes se a fes tõ-, má zo ló mun kák anya ga it!
Mu tas sa be az épí té si üve ge ket!
Is mer tes se a szi ge te lõ anya go kat!
So rol ja fel a se géd anya go kat és fe lü let kép zõ -
ket!

Jel le mez ze a szi ge te lõ anya go kat!

Épí tõ anya gok vizs gá -
la ta

Ké szít se elõ a la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kat!
Mu tas sa be az épí té si anya gok ál ta lá nos tu laj -
don sá ga i nak vizs gá la tát!
Ér té kel je az épí tõ anya gok szi lárd sá gi vizs gá -
la tát!

2. A mû sza ki áb rá zo lás alap jai

A mû sza ki áb rá zo lás
alap jai

Is mer tes se az alap fo gal ma kat!
Al kal maz za a raj zi alap is me re te ket!
Al kal maz za az áb rá zo lá si mó do kat!

Áb rá zo ló ge o met ria Is mer tes se a sík mér ta ni alap fo gal ma kat!
Is mer tes se a tér mér ta ni alap fo gal ma kat!
Osz tá lyoz za a tes te ket!
Al kal maz za a ve tü le te ket!
Al kal maz za az axo no met ri kus áb rá zo lás sza -
bá lya it!
Raj zol jon re konst ruk ci ót!
Szer kesszen sík met szé se ket!
Szer kesszen cson kolt tes te ket!
Szer kesszen át ha tá so kat!
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Té ma kör

Kö ve tel mé nyek

Kö zép szint Emelt szint

Épí té sze ti mû sza ki
rajz alap jai

Al kal maz za a szab vá nyos je lö lé se ket a mû -
sza ki raj zo kon!
Ké szít sen hely szín raj zot!

Szer kessze meg az épít mé nyek terv raj za it!

Mu tas sa be az épí té si terv do ku men tá ci ót!
Is mer tes se a ter vek sok szo ro sí tá sát, do ku -
men tá lá sát!

Ké szít se el az épí té si terv do ku men tá ci ót!

3. Az épí tés tan alap jai

Az épü let szer ke ze tek Osz tá lyoz za az épü let szer ke ze te ket!

Al épít mé nyi mun kák Is mer tes se a föld mun ká kat!
Is mer tes se az ala po zá so kat!
Is mer tes se a ta laj víz és ta laj ned ves ség el le ni
szi ge te lé se ket!

Jel le mez ze a föld mun ká kat!
Jel le mez ze az ala po zá so kat!
Jel le mez ze a ta laj víz és ta laj ned ves ség el le ni
szi ge te lé se ket!

Fel épít mé nyi mun kák Is mer tes se és raj zol ja meg a füg gõ le ges te her -
hor dó és tér el ha tá ro ló szer ke ze te ket!
Is mer tes se és raj zol ja meg a fa la za to kat!
Is mer tes se és raj zol ja meg a víz szin tes te her -
hor dó és tér el ha tá ro ló szer ke ze te ket!
Ér tel mez ze egy ki sebb épü let fö dém ter ve it!
Jel le mez ze a szi ge te lé se ket!

Jel le mez ze a füg gõ le ges te her hor dó és tér el -
ha tá ro ló szer ke ze te ket!
Jel le mez ze a fa la za to kat!
Jel le mez ze a víz szin tes te her hor dó és tér el ha -
tá ro ló szer ke ze te ket!
Szer kessze meg egy ki sebb épü let
fö dém ter ve it!
Szer kessze meg a szi ge te lé sek cso mó pon ti
raj za it!

Se géd szer ke ze tek Is mer tes se a zsa lu za to kat, dú co lá so kat!

4. Sta ti ka

Alap fo gal mak Ma gya ráz za el a sta ti kai alap fo gal ma kat!
Is mer tes se a mód sze re ket!

Erõk, erõ rend sze rek Szer kessze meg a sík be li erõ rend sze re ket!
Vé gez zen szá mí tá so kat sík be li egyen sú lyi
szer ke ze tek kel!

Szá mít sa ki a sík be li erõ rend sze re ket!

Tar tók vizs gá la ta Cso por to sít sa a tar tó kat! Vé gez zen szá mí tá so kat kü lön fé le tar tók kal!

5. Sza bad ké zi rajz

Be ve ze tés a sza bad -
ké zi raj zo lás ba

Raj zol jon ter mé sze t után!
Áb rá zol jon szí nes tech ni ká val!

Mu tas sa be a rajz esz kö zök hasz ná la tát!
Le gyen kre a tív, ké szít sen vo nal-, sík be li, tér -
be li és szín kom po zí ci ó kat!

Hajt son vég re re konst ruk ci ós fel ada to kat!
Al kal maz zon épí té sze ti staf fázst!”

”



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

5/2008. (I. 22.) ÖTM
rendelete

a választási eljárásról  szóló 1997. évi C. tör vénynek
az országos népszavazáson történõ végrehajtásáról

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény 153.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és hatás -
körérõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
k) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

(1) Ez a ren de let ha tá roz za meg a vá lasz tá si iro dák nak
és a köz re mû kö dõ köz igaz ga tá si szer vek nek az or szá gos
nép sza va zás elõ ké szí té sé vel és le bo nyo lí tá sá val kap cso la -
tos fel ada ta it.

(2) A vá lasz tá si iro da tag ja it a fel ada ta ik el lá tá sá ra fel
kell ké szí te ni. A fel ké szí té sen való rész vé tel kö te le zõ.
A fel ké szí té sért a vá lasz tá si iro da ve ze tõ je a fe le lõs.

(3) A vá lasz tá si iro dák
a) el lát ják a nép sza va zás elõ ké szí té sé vel, le bo nyo lí tá -

sá val kap cso la tos szer ve zé si fel ada to kat,
b) gon dos kod nak a vá lasz tó pol gá rok tá jé koz ta tá sá ról,

vá lasz tá si in for má ci ós szol gá la tot mû köd tet nek,
c) el lát ják a vá lasz tá si bi zott sá gok tit kár sá gi fel ada ta it,

dön tés re elõ ké szí tik a vá lasz tá si bi zott sá gok ha tás kö ré be
tar to zó ügye ket, a be nyúj tott jog or vos la ti ké rel me ket
 továbbítják az azok el bí rá lá sá ra ha tás kör rel ren del ke zõ
szer vek hez,

d) biz to sít ják a vá lasz tá si bi zott sá gok mû kö dé sé nek és
a sza va zás le bo nyo lí tá sá nak tár gyi és tech ni kai fel té te le it,
meg szer ve zik a vá lasz tá si szer vek tag ja i nak ok ta tá sát,

e) gon dos kod nak a vá lasz tá si ira tok ke ze lé sé rõl, biz -
ton sá gos õr zé sé rõl, il le tõ leg meg sem mi sí té sé rõl,

f) a nép sza va zá si inf ra struk tú ra mû kö dé sé nek össze -
han go lá sa és a nép sza va zás in for ma ti kai le bo nyo lí tá sá ban
részt ve võk fel ké szí té se cél já ból el lát ják az igaz ga tá si és
in for ma ti kai pró bák kal kap cso la tos fel ada to kat,

g) az adat vé de lem és az in for ma ti kai biz ton ság kö ve -
tel mé nye i nek biz to sí tá sá val, fel adat kö rük ben el jár va
 mûködtetik a nép sza va zás le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges
 választási in for má ci ós rend sze re ket, és

h) a tech ni kai hát tér meg te rem té sé vel se gít sé get nyúj -
ta nak a sza va za tok össze sí té sé hez, a nép sza va zás ered mé -
nyé nek meg ál la pí tá sá hoz.

(4) A nép sza va zás in for ma ti kai rend sze rét (In teg rált
Vá lasz tá si Szol gál ta tó Rend szer, a továb biak ban: in for ma -
ti kai rend szer) – ál la mi fel adat ként – a Köz igaz ga tá si és
Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la
(a továb biak ban: KEKKH) a re gi o ná lis köz igaz ga tá si
 hivatalok és ki ren delt sé ge ik (a továb biak ban: köz igaz ga -
tá si hi va ta lok) köz re mû kö dé sé vel mû köd te ti. Az in for ma -
ti kai rend szer a KEKKH-ban, a te rü le ti vá lasz tá si iro dák -
ban (a továb biak ban: TVI), a köz igaz ga tá si hi va ta lok ban,
va la mint az ok mány iro dák ban mû kö dõ szá mí tó gép park ra, 
to váb bá az ok mány iro dát nem mû köd te tõ te le pü lé se ken az 
anya köny vi fel ada tok hoz te le pí tett, a KEKKH szá mí tó -
köz pont já val há ló za ti kap cso lat ban lévõ szá mí tó gé pes
mun ka ál lo má sok ra épül.

(5) Az in for ma ti kai fel ada to kat a KEKKH in for ma ti kai
irá nyí tá sá val kell vég re haj ta ni.

(6) A he lyi vá lasz tá si iro da (a továb biak ban: HVI) ve ze -
tõ je dönt ar ról, hogy hely ben, má sik HVI, a köz igaz ga tá si
hi va tal vagy a KEKKH köz re mû kö dé sé vel ál lít ja elõ a
név jegy zé ket.

(7) A HVI szá mí tó gé pet hasz nál
a) a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény

(a továb biak ban: Ve.) 10.  § (2) be kez dé se sze rin ti sza va zó -
kör (a továb biak ban: ki je lölt sza va zó kör) ki je lö lé sé hez,
 jelentéséhez,

b) a vá lasz tó jo go sult ság meg ál la pí tá sá hoz, il let ve el -
len õr zé sé hez,

c) az iga zo lás ki adá sá hoz,
d) a név jegy zék bõl iga zo lás ki adá sa  miatt tö rölt vá lasz -

tó pol gá rok jegy zé ke (a továb biak ban: T jegy zék), a név -
jegy zék be iga zo lás alap ján fel vett vá lasz tó pol gá rok jegy -
zé ke (a továb biak ban: F jegy zék) és a kül kép vi se le ti név -
jegy zék ve ze té sé hez,

e) a név jegy zék to vább ve ze té sé hez szük sé ges segéd -
lista el éré sé hez,

f) a kül kép vi se le ti név jegy zék ada ta i nak to váb bí tá sá hoz,
g) a sza va zó kö ri azo no sí tók meg is me ré sé hez,
h) a Zá ró lap ada ta i nak rög zí té sé hez,
i) a rend kí vü li ese mé nyek je len té sé hez, a nap köz be ni

je len tés hez,
j) az adat la pok és a jegy zõ köny vek rög zí té sé hez és el -

len õr zé sé hez, va la mint
k) a név jegy zék be több ször vagy jo go su lat la nul fel vet -

tek ada ta i nak el len õr zé sé hez.

(8) Az ok mány iro dá val ren del ke zõ te le pü lés HVI-je
a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat fel dol go zá si fel ada -
tok mel lett a fel dol go zá si ille té kességébe tar to zó te le pü lé -
sek  helyett – a vész hely ze ti mû kö dés re elõ ír tak sze rint –
adat fel dol go zá si fel ada to kat, to váb bá más, a vá lasz tás szá -
mí tó gé pes rend sze ré nek mû köd te té sé vel kap cso la tos fel -
ada tot is el lát.
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(9) A kül kép vi se le ti vá lasz tá si iro da (a továb biak ban:
KÜVI) szá mí tó gé pet hasz nál a kül kép vi se le ti név jegy zék,
a sza va zó lap és egyéb ira tok elõ ál lí tá sá hoz.

(10) A vá lasz tá si ered mény or szá go san össze sí tett ada -
tai a kö vet ke zõk:

a) a sza va zást meg elõ zõ nap 16 órá ig a név jegy zék be
fel vett vá lasz tó pol gá rok szá ma,

b) a sza va zás nap ján a név jegy zék be iga zo lás alap ján
fel vett vá lasz tó pol gá rok szá ma,

c) a vá lasz tó pol gá rok szá ma a név jegy zék ben a sza va -
zás be fe je zé se kor,

d) a vissza uta sí tott pol gá rok szá ma,
e) a sza va zó ként meg je lent vá lasz tó pol gá rok szá ma,
f) az ur nák ban és az ér vé nyes sza va zá si ira tok ban lévõ

sza va zó la pok szá ma,
g) az e) és az f) pont sze rin ti ada tok kü lönb sé ge,
h) az ér vény te len sza va za tok szá ma,
i) az ér vé nyes sza va za tok szá ma,
j) az ér vé nyes sza va za tok ból az IGEN sza va za tok

 száma, és
k) az ér vé nyes sza va za tok ból a NEM sza va za tok szá ma.

II. HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

2.  §

Min den te le pü lé sen (a fõ vá ros ban min den ke rü let ben)
ön ál ló HVI mû kö dik. Kör jegy zõ ség hez tar to zó te le pü lé se -
ken a HVI fel ada ta it kö zös HVI lát ja el.

A helyi választási iroda feladatai
a szavazás napját megelõzõ idõszakban

3.  §

(1) A HVI
a) hely ben szo ká sos mó don, leg ké sõbb a nép sza va zás

ki tû zé sét kö ve tõ 5. na pon köz zé te szi, va la mint a köz pon ti
kör ze te sí tõ rend szer be rög zí ti a ki je lölt sza va zó kör cí mét,

b) ki hir de ti a név jegy zék köz szem lé re té te lé nek idõ -
pont ját, és köz szem lé re te szi a név jegy zé ket,

c) ér te sí tõ meg kül dé sé vel tá jé koz tat ja a vá lasz tó pol gá -
ro kat a név jegy zék be való fel vé te lük rõl, va la mint a sza va -
zás idõ pont já ról és he lyé rõl,

d) köz le ményt ad ki a sza va zás he lyé rõl és ide jé rõl,
a sza va zás mód já ról,

e) tá jé koz tat ja a vá lasz tó pol gá ro kat a kül kép vi se le ti
név jegy zék be vé tel lel és a kül kép vi se le ti sza va zás sal kap -
cso la tos tud ni va lók ról,

f) el lát ja az iga zo lás sal kap cso la tos ügy in té zést,
g) meg szer ve zi a moz gá suk ban gá tolt vá lasz tó pol gá -

rok moz gó ur nás sza va zá sát,
h) gon dos ko dik a köz pon ti nyom tat vá nyok át vé te lé rõl

a TVI ál tal meg je lölt he lyen és idõ ben, az ezek kel kap cso -

la tos ügy vi te li fel ada tok el lá tá sá ról, va la mint a hely ben
ké szü lõ nyom tat vá nyok elõ ál lí tá sá ról,

i) fo gad ja a köz pon ti lag – sza va zó kö rön ként – össze -
állított szál lí tó do bo zo kat, tar tal mu kat té te le sen el len õr zi,
el he lye zi ben nük a jel szót tar tal ma zó le zárt bo rí té ko kat, és 
gon dos ko dik a sza va zás nap já ig tör té nõ meg õr zé sük rõl,

j) fel ve ze ti a jegy zõ köny vek re az in for ma ti kai rend -
szer bõl elõ ál lí tott lis ta alap ján a sza va zó kö ri azo no sí tót és
a sza va zó kö rök egyéb ada ta it,

k) a sza va zást meg elõ zõ na pon elõ ké szí ti és té te len ként 
– át vé te li el is mer vénnyel – át ad ja a sza va zat szám lá ló
 bizottságok (a továb biak ban: SZSZB) el nö kei vagy he -
lyet te se ik ré szé re a sza va zás le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges
nyom tat vá nyo kat, ira to kat, bé lyeg zõt és egyéb kel lé ke ket,
va la mint

l) biz to sít ja a sza va zás hoz szük sé ges tech ni kai fel té te -
le ket, va la mint a sza va zó he lyi sé gek fel sze re lé sét.

(2) A HVI ve ze tõ je
a) a nép sza va zás ki tû zé sé ig a sza va zó kö ri be osz tást

érin tõ vál to zás ese tén meg fele lõen mó do sít ja a szavazó -
köri be osz tást, és gon dos ko dik a vál to zá sok nak a köz pon ti
sza va zó kö ri nyil ván tar tá son tör té nõ át ve ze té sé rõl,

b) gon dos ko dik a név jegy zék össze ál lí tá sá ról, fo lya -
ma tos ve ze té sé rõl, a név jegy zék be való fel vé tel rõl  szóló
ér te sí tõk el ké szí té sé rõl, va la mint a vá lasz tó jog gal nem
ren del ke zõ nagy ko rú pol gá rok ada ta it tar tal ma zó jegy zék
ke ze lé sé rõl,

c) dönt a kül kép vi se le ti név jegy zék be való fel vé tel
irán ti ké rel mek rõl, dön té sé rõl – név jegy zék be vé tel ese tén
a kül kép vi se le ti sza va zás he lyé rõl és ide jé rõl  szóló tá jé -
koz ta tó meg kül dé sé vel egy ide jû leg – ér te sí ti a kér el me zõ -
ket; a kül kép vi se le ti név jegy zék be fel vett vá lasz tó pol gárt
tör li a név jegy zék bõl,

d) a kül kép vi se le ti név jegy zék be fel vett vá lasz tó pol gár 
ké ré sé re a ma gyar or szá gi sza va zást meg elõ zõ 16. na pig
mó do sít ja a kül kép vi se le ti sza va zás he lyét, vagy tör li a
 választópolgárt a kül kép vi se le ti név jegy zék bõl és vissza -
ve szi a lak cí me sze rin ti név jegy zék re,

e) a kül kép vi se le ti név jegy zék be vé tel lel kap cso la tos
jog or vos lat ese tén dön té sé rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti a vá -
lasz tó pol gárt,

f) fo gad ja az SZSZB-kbe meg bí zott ta gok be je len té sét,
gon dos ko dik es kü té te lük rõl, a hely ben szo ká sos mó don
köz zé te szi az SZSZB-k tag ja i nak és a HVI ve ze tõ jé nek
 nevét, va la mint a HVI hi va ta li he lyi sé gé nek cí mét,

g) biz to sít ja az SZSZB-k tag ja i nak szak mai fel ké szí té sét,
h) a kül kép vi se le ti név jegy zék be fel vett vá lasz tó pol gá -

rok ada ta it ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb a sza va zást meg -
elõ zõ 8. na pig rög zí ti az in for ma ti kai rend szer ben,

i) ki ad ja az in for ma ti kai rend szer bõl elõ ál lí tott iga zo -
lást, tör li a név jegy zék bõl az iga zo lást kérõ vá lasz tó pol gá -
ro kat, egy ide jû leg fel ve szi õket a T jegy zék re (ab ban az
eset ben is, ha a név jegy zék to vább ve ze té sé hez he lyi szá -
mí tó gé pes prog ra mot hasz nál),

j) azt a vá lasz tó pol gárt, akit a név jegy zék bõl iga zo lás
ki adá sa  miatt tö rölt, a vá lasz tást meg elõ zõ 3. na pig ké rel -
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mé re egy al ka lom mal vissza ve szi a név jegy zék re, fel ve szi
az F jegy zék re, va la mint be von ja a szá má ra ko ráb ban
 kiadott iga zo lást,

k) be je len tett igény alap ján, díj fi ze tés el le né ben a köz -
szem lé re tett név jegy zék má so la tát át ad ja az arra jo go sult
igény lõ nek,

l) a te le fo nos adat to váb bí tás hoz a jegy zõ könyv ve ze tõk 
szá má ra azo no sí tó jel sza va kat ad ki,

m) a sza va zást meg elõ zõ nap 16 óra kor le zár ja a név -
jegy zé ket,

n) a sza va zást meg elõ zõ nap 16 óra kor le zár ja a T és
az F jegy zé ke ket, va la mint

o) a TVI ve ze tõ jé nek ren del ke zé sé re fi gye lem mel
meg szer ve zi a T és F jegy zé kek, a nap köz be ni je len té sek,
az adat la pok és a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek fel dol go zá -
sát és to váb bí tá sát.

4.  §

Az ok mány iro dá val ren del ke zõ te le pü lés HVI-je a
3.  §-ban fog lal ta kon túl el lát ja az adat fel dol go zás sal kap -
cso la tos el len õr zé si és vész hely ze ti mû kö dé si fel ada to kat,
va la mint köz re mû kö dik az ok ta tá sok szer ve zé sé vel és
 lebonyolításával kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ban.

A helyi választási iroda feladatai
a szavazás napján

5.  §

(1) Az SZSZB mel lett mû kö dõ jegy zõ könyv ve ze tõ
a) köz re mû kö dik a sza va zó he lyi ség sza bály sze rû be -

ren de zé sé ben,
b) gon dos ko dik a vissza uta sí tot tak jegy zé ké nek ve ze -

té sé rõl, a név jegy zék, a moz gó ur nát ké rõk jegy zé ke és
– ki je lölt sza va zó kör ese tén – az F jegy zék továbbveze -
tésérõl,

c) 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 és 17.30 óra kor ada -
tot szol gál tat a HVI ré szé re a sza va zó kör ben meg je lent
 választópolgárok szá má ról a nap köz be ni tá jé koz ta tó rend -
szer hez,

d) a sza va zás köz ben tör tént rend kí vü li ese mény rõl
 kiállított jegy zõ könyv má so la tát to váb bít ja a HVI ve ze tõ -
jé hez,

e) tel jes kö rû en ki töl ti és – a HVI ve ze tõ jé nek uta sí tá sa
sze rint te le fo non, te le fa xon vagy az adat la pok szál lí tá sá -
val – azon nal to váb bít ja az adat la pot, il le tõ leg an nak adat -
tar tal mát a HVI-hez,

f) köz re mû kö dik a sza va zó kö ri jegy zõ könyv kiállítá -
sában,

g) köz re mû kö dik a sza va zó kö ri jegy zõ könyv, a sza va -
zás köz ben tör tént rend kí vü li ese mény rõl ki ál lí tott jegy zõ -
köny vek, va la mint az SZSZB ha tá ro za tai má so la ta i nak az

SZSZB meg bí zott tag jai ré szé re tör té nõ át adá sá ban,
 továbbá

h) köz re mû kö dik a sza va zó ur na, a sza va zó kö ri jegy zõ -
könyv, va la mint az egyéb vá lasz tá si ira tok HVI szék he lyé -
re tör té nõ szál lí tá sá ban.

(2) A HVI
a) biz to sít ja az SZSZB-k mû kö dé sé nek és a sza va zás

me ne té nek tör vényes fel té te le it,
b) fo gad ja és – el len õr zést köve tõen – az in for ma ti kai

rend szer ben ha la dék ta la nul rög zí ti a sza va zó kö rök bõl
 érkezett nap köz be ni ada to kat, a sza va zás köz ben tör tént
rend kí vü li ese mé nyek rõl ki ál lí tott jegy zõ köny ve ket,

c) fo gad ja és – el len õr zést köve tõen – az in for ma ti kai
rend szer ben ha la dék ta la nul rög zí ti a hi bát lan adat la po kat;
amennyi ben adat hi ány van az adat la pon, vagy az adat rög -
zí tés so rán a rend szer össze füg gés-hi bát vagy egyéb hi bát
jel zett, a HVI ve ze tõ je azon nal in téz ke dik az adat lap ja ví -
tá sá ról és ezt kö ve tõ rög zí té sé rõl; a ja ví tást a HVI az adat -
la pot ki ál lí tó jegy zõ könyv ve ze tõ vel egyet ér tés ben vég zi,

d) fo gad ja a sza va zó kö ri jegy zõ köny ve ket, azo kat jogi
és szám sza ki szem pont ból el len õr zi, és ha la dék ta la nul
 elvégzi az adat be vi te li te en dõ ket (szá mí tó gé pes adat fel -
dol go zás ra a jegy zõ köny vek 1. pél dá nya szol gál); a HVI
a hi bá san vagy hi á nyo san ki töl tött jegy zõ könyv re fel hív ja
az SZSZB fi gyel mét, és a jegy zõ könyv ja ví tá sát köve tõen
in téz ke dik az ada tok in for ma ti kai rend szer be li kor rek ci ó -
já ról is,

e) fo gad ja a sza va zó ur ná kat és az F jegyzéket, azo kat
el len õr zi, és el vég zi az adat be vi te li te en dõ ket, va la mint

f) ve ze tõi ügye le tet tart az or szág gyû lé si egyé ni vá lasz -
tó ke rü le ti vá lasz tá si iro da (a továb biak ban: OEVI) ve ze tõ -
jé nek el té rõ in téz ke dé sé ig.

6.  §

Az ok mány iro dá val ren del ke zõ te le pü lés HVI-je az
5.  §-ban fog lal ta kon túl, to váb bi fel adat ként gon dos ko dik
a sza va za tössze sí tést aka dá lyo zó za va rok, vész hely ze tek
el há rí tá sá ról, szük ség sze rint in téz ke dik a vész hely zet ese -
té re elõ írt tar ta lék meg ol dá sok al kal ma zá sá ról, és ezek rõl
az in téz ke dé sek rõl tá jé koz tat ja a TVI, va la mint az érin tett
HVI-k ve ze tõ jét.

A helyi választási iroda feladatai 
a szavazás napját köve tõen

7.  §

A HVI
a) gon dos ko dik az SZSZB-ktõl át vett vá lasz tá si ira tok

biz ton sá gos tá ro lá sá ról,
b) a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek 1. pél dá nya it a TVI

ve ze tõ je ál tal meg ha tá ro zott rend sze rint, leg ké sõbb a sza -
va zást kö ve tõ nap 14.00 órá ig a TVI-hez to váb bít ja,
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c) a sza va zást kö ve tõ 3 na pon ke resz tül biz to sít ja a sza -
va zó kö ri jegy zõ köny vek 2. pél dá nyá nak nyil vá nos sá gát,
majd azo kat 90 nap, il let ve jog or vos lat ese tén – a 90 na pot
meg ha la dó el bí rá lást köve tõen – az ügy jog erõs le zá rá sa
után irat tá roz za,

d) az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da (a továb biak ban: OVI)
ve ze tõ jé nek a be fe je zés re vo nat ko zó uta sí tá sá ig fo lya ma -
to san mû köd te ti a szá mí tó gé pes rend szert, és el vég zi az
elõ írt adat fel dol go zá si fel ada to kat, va la mint

e) el len õr zi a név jegy zék be több ször vagy jo go su lat la -
nul fel vet tek ada ta it, és a vizs gá lat ered mé nyét je len ti a
TVI-nek; szük ség ese tén is mé telt egyez te tést vé gez.

8.  §

Az ok mány iro dá val ren del ke zõ te le pü lés HVI-je a
7.  §-ban fog lal ta kon túl, to váb bi fel adat ként

a) a TVI ve ze tõ je ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint át ve szi
az ille té kességi te rü le tén lévõ te le pü lé sek sza va zó kö ri
jegy zõ köny ve it, azo kat to váb bít ja a TVI-hez, va la mint

b) el len õr zi a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek fel dol go zá -
sá nak meg tör tén tét.

III. KÜLKÉPVISELETI VÁLASZTÁSI IRODA

A külképviseleti választási iroda feladatai
a szavazást megelõzõ idõszakban

9.  §

(1) A KÜVI
a) biz to sít ja a sza va zás hoz szük sé ges tech ni kai fel té te -

le ket, va la mint a sza va zó he lyi sé gek fel sze re lé sét,
b) a kül kép vi se let épü le té ben el lát ja a kül kép vi se le ti

sza va zás sal kap cso la tos tá jé koz ta tá si fel ada to kat,
c) ki nyom tat ja és hi te le sí ti a kül kép vi se le ti névjegy -

zéket,
d) ki nyom tat ja a sza va zó la po kat a kül kép vi se le ti név -

jegy zék ben sze rep lõ vá lasz tó pol gá rok szá ma két sze re sé -
nek meg fe le lõ mennyi ség ben, és

e) nyil ván tar tást ve zet a ki nyom ta tott sza va zó la pok ról.

(2) A KÜVI ve ze tõ je gon dos ko dik a meg fe le lõ sza va zó -
he lyi ség és a sza va zás hoz szük sé ges egyéb tech ni kai fel té -
te lek biz to sí tá sá ról, a sza va zó la pok és az egyéb vá lasz tá si
ira tok biz ton sá gos õr zé sé rõl.

A külképviseleti választási iroda feladatai
 a szavazás napján

10.  §

A KÜVI
a) sza bály sze rû en be ren de zi a sza va zó he lyi sé get,

b) át ad ja a meg fi gye lõ nek a ki tû zõt, va la mint tá jé koz -
tat ja jo ga i ról és kö te le zett sé ge i rõl,

c) el lát ja a sza va zás sal kap cso la tos fel ada to kat,

d) gon dos ko dik a kül kép vi se le ti név jegy zék ke ze lé sé -
rõl és a vissza uta sí tot tak jegy zé ke ve ze té sé rõl,

e) a sza va zás köz ben tör tént rend kí vü li ese mény rõl
 kiállított jegy zõ köny vet, to váb bá a KÜVI te vé keny sé ge
el len be nyúj tott ki fo gást te le fa xon azon nal to váb bít ja az
OVI-hoz,

f) két pél dány ban ki ál lít ja a sza va zás be fe je zé sé rõl
 szóló jegy zõ köny vet; an nak 1. pél dá nyát, a kül kép vi se le ti
név jegy zé ket, a vissza uta sí tot tak jegy zé két, a ron tott sza -
va zó la po kat tar tal ma zó le zárt bo rí té kot, a ki nyom ta tott
sza va zó la pok ról ké szí tett nyil ván tar tást, a fel nem hasz -
nált sza va zó la po kat kö te gel ve, va la mint a rend kí vü li ese -
mé nyek rõl ki ál lí tott jegy zõ köny ve ket el he lye zi az ur ná -
ban, és az ur nát le zár ja úgy, hogy ne le hes sen abba sza va -
zó la pot el he lyez ni vagy ab ból sza va zó la pot el tá vo lí ta ni, és

g) a sza va zás be fe je zé sé rõl ki ál lí tott jegy zõ könyv
2. pél dá nyát te le fa xon to váb bít ja az OVI-hoz.

A külképviseleti választási iroda feladatai
a szavazást köve tõen

11.  §

A KÜVI gon dos ko dik a le zárt urna OVI-hoz szál lí tá sá -
ról. A sza va zást kö ve tõ 90. na pot kö ve tõ mun ka na pon
meg sem mi sí ti a sza va zás be fe je zé sé rõl ki ál lí tott jegy zõ -
könyv 2. pél dá nyát.

IV. ORSZÁGGYÛLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI
VÁLASZTÁSI IRODA

12.  §

Az OEVI köz re mû kö dik az ok ta tá sok szer ve zé sé vel és
le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ban, to váb -
bá vész hely zet ese tén a tar ta lék meg ol dá sok al kal ma zá sá -
ban, szük ség ese tén rög zí ti az ada to kat az in for ma ti kai
rend szer ben.

Az országgyûlési egyéni választókerületi választási iroda 
feladatai a szavazás napján

13.  §

Az OEVI a TVI ve ze tõ jé nek el té rõ in téz ke dé sé ig ve ze -
tõi ügye le tet tart, vész hely zet ese tén köz re mû kö dik a tar ta -
lék meg ol dá sok al kal ma zá sá ban, szük ség ese tén rög zí ti az
ada to kat az in for ma ti kai rend szer ben.
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V. TERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA

14.  §

(1) A TVI ve ze tõ je az ille té kességi te rü le té hez tar to zó
HVI-k te vé keny sé gé nek irá nyí tá sát, il le tõ leg fel ada ta ik
vég re haj tá sá nak el len õr zé sét az ille té kes OEVI ve ze tõ jé -
nek köz re mû kö dé sé vel vég zi.

(2) A TVI a nép sza va zá si in for ma ti kai fel ada to kat a
köz igaz ga tá si hi va tal köz re mû kö dé sé vel lát ja el.

A területi választási iroda feladatai
a szavazás napját megelõzõ idõszakban

15.  §

(1) A TVI fo gad ja a te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság ba
(a továb biak ban: TVB) meg bí zott ta gok be je len té sét, gon -
dos ko dik es kü té te lük rõl, a fõ vá ro si, me gyei köz gyû lés
 hivatalos lap já ban köz zé te szi a TVB tag ja i nak és a TVI
ve ze tõ jé nek ne vét, va la mint a TVB és a TVI hi va ta li he lyi -
sé gé nek cí mét.

(2) A TVI ve ze tõ je
a) el len õr zi és irá nyít ja az OE VI-k és a HVI-k te vé -

keny sé gét, ok ta tást szer vez, az OEVI- és a HVI-ve ze tõk
ré szé re szak mai uta sí tá so kat ad hat,

b) a vá lasz tá si lo gisz ti kai rend szer re ala poz va meg ha -
tá roz za a köz pon ti nyom tat vá nyok el osz tá sá nak és a he lyi
ké szí té sû nyom tat vá nyok elõ ál lí tá sá nak, szál lí tá sá nak és
át vé te lé nek rend jét,

c) fel ügye li a Zá ró la pok fel dol go zá sát, meg te szi a
szük sé ges in téz ke dé se ket a nyil ván tar tás ból hi ány zó ada -
tok pót lá sa, a hi bás ada tok ki ja ví tá sa ér de ké ben,

d) el ké szí ti a vész hely ze tek re irány adó in téz ke dé si ter vet,
e) ki ad ja a T és F jegy zé kek, a nap köz be ni je len té sek,

az adat la pok és a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek fel dol go zá -
sá val és to váb bí tá sá val kap cso la tos uta sí tá sát, és

f) fel ügye li a T és F jegy zé kek, a nap köz be ni je len té -
sek, az adat la pok és a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek fel dol -
go zá sá nak és to váb bí tá sá nak meg szer ve zé sét.

A területi választási iroda feladatai
a szavazás napján

16.  §

(1) A TVI
a) fel ügye li az in for ma ti kai rend szer nap köz be ni je len -

té sek hez kap cso ló dó és sza va zat össze sí tõ funk ci ó i nak
hasz ná la tát,

b) gon dos ko dik az adat fel dol go zást aka dá lyo zó za va -
rok, vész hely ze tek el há rí tá sá ról, szük ség ese tén gon dos -

ko dik a tar ta lék meg ol dá sok al kal ma zá sá ról, és er rõl tá jé -
koz tat ja az OVI ve ze tõ jét, va la mint

c) a köz pon ti tá jé koz ta tó rend szer ada ta i nak se gít sé gé -
vel tá jé koz tat ja a nyil vá nos sá got.

(2) A TVI ve ze tõ je az OVI ve ze tõ jé nek el té rõ in téz ke -
dé sé ig ve ze tõi ügye le tet tart.

A területi választási iroda feladatai
a szavazás napját köve tõen

17.  §

A TVI el lát ja a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek 1. pél dá -
nya i nak fo ga dá sá val és az OVI-hoz tör té nõ to váb bí tá sá val
kap cso la tos fel ada to kat.

VI. ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

Az Országos Választási Iroda feladatai
a szavazás napját megelõzõ idõszakban

18.  §

(1) Az OVI a KEKKH köz re mû kö dé sé vel
a) elekt ro ni kus úton fo gad ja a ki je lölt sza va zó kö rök

ada ta it, azo kat nyil vá nos ság ra hoz za,
b) biz to sít ja a HVI ré szé re a név jegy zé kek és az ér te sí -

tõk el ké szí té sé hez szük sé ges ada to kat, nyom tat vá nyo kat,
c) elekt ro ni kus úton fo gad ja a kül kép vi se le ti név jegy -

zék ada ta it, az azo kon sze rep lõ vá lasz tó pol gá rok ada ta it
kül kép vi se le ten kén ti cso por to sí tás ban fel dol goz za,

d) fo gad ja a kül kép vi se le ti meg fi gye lõ be je len té sét,
köz re mû kö dik a kül kép vi se le ti meg fi gye lõ vá lasz tó jo gá -
nak el len õr zé sé ben,

e) a kül kép vi se le ti név jegy zé ket, a sza va zó la pok ké pét
és az egyéb vá lasz tá si ira to kat, va la mint a nyil ván tar tás ba
vett meg fi gye lõk ne vét és sze mé lyi azo no sí tó ját meg kül di
a KÜ VI-nek,

f) ki dol goz za és a fel dol go zás he lyé re to váb bít ja a nép -
sza va zás ered mé nyé nek szá mí tó gé pes fel dol go zá sá hoz
szük sé ges azo no sí tó kód rend sze re ket,

g) meg szer ve zi az igaz ga tá si és in for ma ti kai pró bá kat,
h) gon dos ko dik a sza va zó la pok elõ ál lí tá sá ról és szál lí -

tá sá ról,
i) gon dos ko dik a sza va zás hoz szük sé ges köz pon ti

nyom tat vá nyok elõ ál lí tá sá ról és szál lí tá sá ról, és
j) gon dos ko dik az in for ma ti kai rend szer, a vá lasz tá si

ügy vi te li rend szer, a pénz ügyi és lo gisz ti kai rend szer mû -
köd te té sé rõl.

(2) Az OVI
a) a Duna Pa lo tá ban (Bu da pest V. ker., Zrí nyi utca 5.)

vá lasz tá si köz pon tot mû köd tet,
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b) fo gad ja az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ba
(a továb biak ban: OVB) meg bí zott tag be je len té sét, gon -
dos ko dik es kü té te lé rõl, a Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi
az OVB tag ja i nak és az OVI ve ze tõ jé nek ne vét, va la mint
az OVB és az OVI hi va ta li he lyi sé gé nek cí mét, és

c) az OVB hon lap ján köz zé te szi a ki je lölt szavazó -
körök cí mét.

(3) Az OVI ve ze tõ je meg ha tá roz za az or szá gos igaz ga -
tá si és in for ma ti kai pró bák idõ pont ja it, fel ada ta it, részt -
vevõit.

Az Országos Választási Iroda feladatai
a szavazás napján

19.  §

Az OVI
a) a Duna Pa lo tá ban vá lasz tá si köz pon tot mû köd tet,
b) fo gad ja és össze sí ti a nap köz be ni je len té sek ada ta it,

eze ket nyil vá nos ság ra hoz za, mû köd te ti az egyéb in for má -
ci ós rend sze re ket,

c) tá jé koz tat ja az OVB-t a nap köz ben tör tént rend -
kívüli ese mé nyek rõl, és

d) fo lya ma to san nyil vá nos ság ra hoz za a nép sza va zás
elõ ze tes ered mé nyé re vo nat ko zó tá jé koz ta tó ada to kat.

Az Országos Választási Iroda feladatai
a szavazás napját köve tõen

20.  §

(1) Az OVI
a) fo lya ma to san nyil vá nos ság ra hoz za a nép sza va zás

elõ ze tes ered mé nyé re vo nat ko zó tá jé koz ta tó ada to kat,
b) át ve szi a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek 1. pél dá nya it,

az OVB dön té sé nek elõ ké szí té se ként té te le sen el len õr zi
a sza va zó kö ri jegy zõ köny vek és a szá mí tó gé pes ada tok
azo nos sá gát, és an nak ered mé nyé rõl je len tést tesz az
OVB-nek,

c) a KÜ VI-tõl át vett sza va zó ur ná kat át ad ja az
OVB-nek, se gít sé get nyújt a kül kép vi se le ti sza va zás ered -
mé nyé nek meg ál la pí tá sá hoz, és azt rög zí ti az in for ma ti kai
rend szer ben,

d) ada to kat szol gál tat az OVB ré szé re a nép sza va zás
ered mé nyé nek meg ál la pí tá sa, il le tõ leg köz zé té te le cél -
jából,

e) gon dos ko dik a nép sza va zás ered mé nyé nek a Ma gyar
Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lé rõl,

f) a KEKKH út ján mû köd te ti a vissza élé sek va ló szí nû -
sé gét jel zõ rend szert,

g) a vá lasz tá si ira to kat (a jegy zõ köny vek ki vé te lé vel)
a sza va zást kö ve tõ 90. nap el tel té vel meg sem mi sí ti, és

h) a jegy zõ köny vek 1. pél dá nyát a sza va zást kö ve tõ
90. nap el tel té vel át ad ja a Ma gyar Or szá gos Le vél tár nak.

(2) Az OVI ve ze tõ je
a) uta sí tást ad az adat fel dol go zá si fel ada tok el vég zé sé -

nek, va la mint a szá mí tó gé pes rend szer mû köd te té sé nek
be fe je zé sé re, és

b) el ren de li a TVI ve ze tõi ügye let be fe je zé sét.

VII. MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK

21.  §

(1) A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vénynek 
az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán tör té nõ vég re haj -
tá sá ról  szóló 60/2005. (XII. 21.) BM ren de let (a továb -
biak ban: Rogy.) 3.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új a) pont -
tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi a)–m) pont meg je lö -
lé se b)–n) pont ra vál to zik:

[A HVI]
„a) a hely ben szo ká sos mó don, leg ké sõbb a vá lasz tás

ki tû zé sét kö ve tõ 5. na pon köz zé te szi, va la mint az OVI ré -
szé re meg kül di an nak a sza va zó kör nek a cí mét, ahol az
iga zo lás sal ren del ke zõk, va la mint azok a vá lasz tó pol gá -
rok sza vaz hat nak, akik nek a lak cí me csak a te le pü lés meg -
ne ve zé sét tar tal maz za,”

(2) A Rogy. 3.  § (2) be kez dés f) és g) pont jai he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A HVI ve ze tõ je]
„f) ki ad ja az iga zo lást, tör li a név jegy zék bõl az iga zo lást 

kérõ vá lasz tó pol gá ro kat, egy ide jû leg fel ve szi õket a név -
jegy zék bõl iga zo lás ki adá sa  miatt tö rölt vá lasz tó pol gá rok
jegy zé ké re (a továb biak ban: T jegy zék); azt a vá lasz tó pol -
gárt, akit a név jegy zék bõl iga zo lás ki adá sa  miatt tö rölt,
 kérelmére vissza ve szi a név jegy zék re, és fel ve szi a név -
jegy zék be iga zo lás alap ján fel vett vá lasz tó pol gá rok jegy -
zé ké re (a továb biak ban: F jegy zék),

g) fel ve szi a név jegy zék be az iga zo lás sal sza vaz ni
 kívánó vá lasz tó pol gá ro kat, egy ide jû leg fel ve szi õket az
F jegy zék re,”

22.  §

(1) A Rogy. 4.  § (1) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az SZSZB mel lett mû kö dõ jegy zõ könyv ve ze tõ]
„b) gon dos ko dik a vissza uta sí tot tak jegy zé ké nek ve ze -

té sé rõl, a név jegy zék, a moz gó ur nát ké rõk jegy zé ke és – az 
iga zo lás sal sza va zás ra ki je lölt sza va zó kör ese tén – az
F jegy zék to vább ve ze té sé rõl,”

(2) A Rogy. 4.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A HVI ve ze tõ je a pót ta gok vagy más SZSZB tag jai
kö zül ki egé szí ti az SZSZB-t, ha tag ja i nak szá ma ke ve -
sebb, mint öt – az iga zo lás sal sza va zás ra ki je lölt sza va zó -
kör SZSZB-je ese tén hét – fõ.”
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23.  §

A Rogy. 5.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A HVI ve ze tõ je az arra ki je lölt sza va zó kör ben

hasz nált név jegy zék és az F jegy zék ada tai alap ján meg -
állapítja az iga zo lás sal sza va zó vá lasz tó pol gá rok szá mát,
azt a sza va zást kö ve tõ na pon a hely ben szo ká sos mó don
köz zé te szi, va la mint to váb bít ja az OVI ré szé re.”

24.  §

A Rogy. 14.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Ha az SZSZB tag ja i nak szá ma ke ve sebb, mint öt
– az iga zo lás sal sza va zás ra ki je lölt sza va zó kör SZSZB-je
ese tén hét – fõ, és a 4.  § (3) be kez dés sze rint az SZSZB
 kiegészítésére nincs le he tõ ség, a TVI ve ze tõ je gondos -
kodik más te le pü lés SZSZB-jé nek tag jai, pót tag jai meg bí -
zá sá val az SZSZB ki egé szí té sé rõl.”

25.  §

(1) A Rogy. 17.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ k) pont tal
egé szül ki:

[Az OVI a KEKKH köz re mû kö dé sé vel]
„k) a má so dik for du lót meg elõ zõ en a HVI-ken ke resz tül 

tá jé koz tat ja az SZSZB-ket ar ról, hogy az elsõ for du ló mely 
vá lasz tó ke rü le tek ben volt ér vé nyes és ered mé nyes.”

(2) A Rogy. 17.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ új i) és
j) pon tok kal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi i) pont
meg je lö lé se k) pont ra vál to zik:

[Az OVI]
„i) az OVB hon lap ján köz zé te szi az iga zo lás sal, va la -

mint a te le pü lés szin tû lak cím mel ren del ke zõ vá lasz tó pol -
gá rok sza va zá sá ra ki je lölt sza va zó kör cí mét,

j) az elsõ for du lót meg elõ zõ en nyil vá nos ság ra hoz za a
T jegy zé kek vá lasz tó ke rü le ti és te le pü lé si bon tá sú sta tisz -
ti kai ada ta it,”

26.  §

A Rogy. 19.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ m) pont tal egé -
szül ki:

[Az OVI]
„m) vá lasz tó ke rü le ti bon tás ban köz zé te szi az iga zo lás -

sal sza va zó vá lasz tó pol gá rok szá mát.”

27.  §

A Rogy. 20.  § (2) be kez dés a) és b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Az idõ kö zi vá lasz tá son nem kell al kal maz ni:]

„a) a 3.  § (1) be kez dés i) pont ját,

b) a 17.  § (2) be kez dés d),  f) és h)–k) pont ját, a 17. §
(3) be kez dés a), b), g), h) és k) pont ját, valamint a 17. §
(4) be kez dés c) pont ját,”

28.  §

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vénynek
a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek, va la -
mint a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sán
tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 29/2006. (V. 30.) BM ren de -
let (a továb biak ban: Rönk.) 4.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

[A HVI]

„f) a hely ben szo ká sos mó don, leg ké sõbb a vá lasz tás
 kitûzését kö ve tõ 5. na pon köz zé te szi, va la mint az OVI ré -
szé re elekt ro ni ku san, a köz pon ti kör ze te sí tõ rend szer be
tör té nõ rög zí tés út ján meg kül di an nak a sza va zó kör nek
a cí mét, ahol az iga zo lás sal ren del ke zõk, va la mint azok
a vá lasz tó pol gá rok sza vaz hat nak, akik nek a lak cí me csak
a te le pü lés meg ne ve zé sét tar tal maz za.”

29.  §

A Rönk. 6.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A HVI ve ze tõ je a pót ta gok vagy más SZSZB tag jai
kö zül ki egé szí ti az SZSZB-t, ha tag ja i nak szá ma ke ve -
sebb, mint öt – a te le pü lés szin tû lak cím mel ren del ke zõ vá -
lasz tó pol gá rok sza va zá sá ra ki je lölt sza va zó kör SZSZB-je
ese tén hét – fõ.”

30.  §

A Rönk. 19.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Ha az SZSZB tag ja i nak szá ma ke ve sebb, mint öt
– a te le pü lés szin tû lak cím mel ren del ke zõ választópol -
gárok sza va zá sá ra ki je lölt sza va zó kör SZSZB-je ese tén
hét – fõ, és a 4.  § (3) be kez dés sze rint az SZSZB ki egé szí -
té sé re nincs le he tõ ség, a TVI ve ze tõ je gon dos ko dik más
te le pü lés SZSZB-jé nek tag jai, pót tag jai meg bí zá sá val az
SZSZB ki egé szí té sé rõl.”

31.  §

A Rönk. 24.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„24.  § Az OVI

a) biz to sít ja a HVI ré szé re a név jegy zé kek el ké szí té sé -
hez szük sé ges ada to kat, és
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b) az OVB hon lap ján köz zé te szi a te le pü lés szin tû lak -
cím mel ren del ke zõ vá lasz tó pol gá rok sza va zá sá ra ki je lölt
sza va zó he lyi sé gek cí mét.”

32.  §

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény vég re -
haj tá sá ról a he lyi nép sza va zá son és a he lyi népi kez de mé -
nye zé sen címû 29/2000. (X. 27.) BM ren de let (a továb -
biak ban: Népsz.r.) 5.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont -
tal egé szül ki:

[A HVI]
„h) a hely ben szo ká sos mó don, leg ké sõbb a nép sza va -

zás ki tû zé sét kö ve tõ 5. na pon köz zé te szi, va la mint az OVI
ré szé re meg kül di an nak a sza va zó kör nek a cí mét, ahol
azok a vá lasz tó pol gá rok sza vaz hat nak, akik nek a lak cí me
csak a te le pü lés meg ne ve zé sét tar tal maz za.”

33.  §

A Népsz.r. 6.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A HVI ve ze tõ je a pót ta gok vagy más SZSZB tag jai
kö zül ki egé szí ti az SZSZB-t, ha tag ja i nak szá ma ke ve -
sebb, mint öt – a te le pü lés szin tû lak cím mel ren del ke zõ vá -
lasz tó pol gá rok sza va zá sá ra ki je lölt sza va zó kör SZSZB-je
ese tén hét – fõ.”

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34.  §

(1) A vá lasz tó jo go sult ság nyil ván tar tá sá val össze füg gõ
fel ada to kat e ren de let 1. mel lék le te, az or szá gos nép sza va -
zá son hasz ná lan dó nyom tat vá nyo kat e ren de let 2. mel lék -
le te ál la pít ja meg.

(2) A Rogy. 1. és 7. szá mú mel lék le te e ren de let 3. mel -
lék le te és annak min tá ja sze rint mó do sul.

35.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.

(2) A Rogy. e ren de let 3. mel lék let min tá já val meg ál la -
pí tott 7. szá mú mel lék let 1. szá mú min tá ját csak az e ren -
de let hatályba lépését köve tõen ki tû zött idõ kö zi or szág -
gyû lé si vá lasz tá so kon kell al kal maz ni.

(3) Hatá lyát vesz ti
a) a fõ vá ro si és az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za -

tok meg vá lasz tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló 46/1998.

(X. 21.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/1999. (I. 14.)
BM ren de let,

b) a Népsz.r. 1. mel lék let 11. pont ját meg elõ zõ al cí me,
11. és 12. pont ja,

c) a fõ vá ro si és az or szá gos ki sebb sé gi önkormány -
zatok meg vá lasz tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló 46/1998.
(X. 21.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 34/2000.
(XI. 29.) BM ren de let,

d) a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
vég re haj tá sá ról az or szá gos nép sza va zá son és az or szá gos
népi kez de mé nye zé sen címû 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let,

e) a 2002. évi or szág gyû lé si kép vi se lõi vá lasz tá si költ -
sé gek nor ma tí vá i ról, té te le i rõl, el szá mo lá si és bel sõ el len -
õr zé si rend jé rõl  szóló 16/2001. (VIII. 8.) BM ren de let
 módosításáról  szóló 5/2005. (III. 3.) BM ren de let,

f) a Rogy. 22.  § (2) be kez dé se, 1. szá mú mel lék let
28. és 29. pont ja, valamint 17.  § (3) be kez dés b) pont já ban, 
18.  § a) pont já ban és 19.  § (1) be kez dés a) pont já ban
a „BM” szö veg rész,

g) a 2006. áp ri lis 9. és 23. nap já ra ki tû zött országgyû -
lési kép vi se lõ-vá lasz tás el já rá si ha tár idõ i nek és ha tár nap -
ja i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 3/2006. (I. 19.) BM ren de let,

h) a Rönk. 38.  § (2) be kez dé se, valamint 1. mel lék let
16. és 17. pont ja,

i) a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek
2006. ok tó ber 1. nap já ra ki tû zött vá lasz tá sa, valamint a te -
le pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sa
el já rá si ha tár idõ i nek és ha tár nap ja i nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 3/2006. (VII. 21.) ÖTM ren de let,

j) a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek, 
valamint a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk válasz -
tása költ sé ge i nek nor ma tí vá i ról, té te le i rõl, el szá mo lá si és
bel sõ el len õr zé si rend jé rõl  szóló 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM
ren de let 11.  § (2) be kez dé se,

k) a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
vég re haj tá sá ról a he lyi nép sza va zá son és népi kez de mé -
nye zé sen címû 29/2000. (X. 27.) BM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 10/2006. (XII. 7.) ÖTM ren de let,

l) a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek, 
valamint a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk válasz -
tása költ sé ge i nek nor ma tí vá i ról, té te le i rõl, el szá mo lá si és
bel sõ el len õr zé si rend jé rõl  szóló 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 14/2006. (XII. 26.) ÖTM ren -
de let,

m) a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
vég re haj tá sá ról a he lyi nép sza va zá son és a he lyi népi kez -
de mé nye zé sen címû 29/2000. (X. 27.) BM ren de let,
valamint a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör -
vénynek a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes -
te rek, valamint a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk vá -
lasz tá sán tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 29/2006. (V. 30.)
BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 16/2007. (VI. 28.) ÖTM
ren de let.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Rogy. 1.  § (4) be kez dé sé ben a „BM Köz pon ti

Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal
(a továb biak ban: BM KH)” szö veg rész he lyé be a „Köz -
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igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti
Hi va ta la (a továb biak ban: KEKKH)” szö veg, 1.  § (4)–(7)
és (9) be kez dé sé ben, 6.  § a) pont já ban, 16.  §-ában, 17.  §
(1) és (2) be kez dé sé ben, 19.  § (1) be kez dés i) pont já ban,
20.  § (3) be kez dé sé ben, 1. mel lék let 2., 7., 14., 22. és
33. pont já ban, 1. mel lék let 10. min tá já ban a „BM KH”
szö veg rész he lyé be a „KEKKH” szö veg, 4.  § (2) be kez dés
d) pont já ban, 3. mel lék let 1.2. pont já ban, 4. mel lék let 3.2.,
5.1. és 5.2. pont já ban a „BM KH-val” szö veg rész he lyé be
a „KEKKH-val” szö veg, 1. mel lék let 6. pont a) al pont já -
ban a „BM KH-ban” szö veg rész he lyé be a „KEKKH-ban”
szö veg, 1. mel lék let 17. pont a) al pont já ban a „BM KH-t”
szö veg rész he lyé be a „KEKKH-t” szö veg, 1. mel lék let
25. pont a) al pont já ban a „BM KH-tól” szö veg rész he lyé -
be a „KEKKH-tól” szö veg,

b) a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vénynek
a ki sebb sé gi vá lasz tói jegy zék össze ál lí tá sa so rán tör té nõ
vég re haj tá sá ról  szóló 25/2006. (V. 5.) BM ren de let Mel -
lék let 1. pont já ban a „BM Köz pon ti Hi va tal (a továb biak -
ban: BM KH)” szö veg rész he lyé be a „Köz igaz ga tá si
és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la
(a továb biak ban: KEKKH)” szö veg, Mel lék let 6. és
13. pont já ban a „BM KH” szö veg rész he lyé be a
„KEKKH” szö veg,

c) a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te -
rek, valamint a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk
 választása költ sé ge i nek nor ma tí vá i ról, té te le i rõl, el szá mo -
lá si és bel sõ el len õr zé si rend jé rõl  szóló 4/2006. (VIII. 1.)
ÖTM ren de let 1.  § (1) be kez dé sé ben a „Mi nisz ter el nö ki
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ Köz -
ponti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal
(a továb biak ban: Hi va tal) ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé -
be a „Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la (a továb biak ban: Hi va tal) ve ze tõ jé nek” 
szö veg
lép.

(5) E ren de let 21–33.  §-a, 21.  §-át meg elõ zõ címe, 34.  §
(2) be kez dé se, 3. mel lék le te és an nak min tá ja, va la mint e § 
(3) és (4) be kez dé se e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
 napon ha tá lyát vesz ti. E be kez dés e ren de let ha tály ba lé pé -
sét kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

1. melléklet
az 5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelethez

A választójogosultság nyilvántartásával
összefüggõ feladatok

I.

A névjegyzék és az értesítõ elkészítése

1. A HVI ve ze tõ je fõ vá ro si ke rü le ten, illetve te le pü lé -
sen be lül (a továb biak ban együtt: te le pü lés) sza va zó kö rön -

ként el ké szí ti vagy el ké szít te ti a név jegy zé ket, valamint
a név jegy zék be való fel vé tel rõl  szóló ér te sí tõ ket.

2. A KEKKH köz pon ti lag gon dos ko dik a név jegy zék
nyom ta tá sá hoz szük sé ges pa pír és az ér te sí tõ-al nyo ma tok
el ké szít te té sé rõl, valamint a pos tá zá sá hoz szük sé ges ab la -
kos bo rí té kok ról.

3. A HVI ve ze tõ je a név jegy zé ket pa pí ron ve ze ti to -
vább, vagy annak to vább ve ze té sé hez he lyi szá mí tó gé pet
hasz nál hat, és e dön té sé rõl – a nyom tat vány el lá tás meg -
szer ve zé se ér de ké ben – a TVI út ján ér te sí ti az OVI-t.

4. A HVI ve ze tõ je – ha a név jegy zék pa pí ron tör té nõ
to vább ve ze té se mel lett dönt – a vá lasz tó jog gal ren del ke -
zõk név jegy zé két a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás,
valamint a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol -
gá rok nyil ván tar tá sa ada ta i nak fel hasz ná lá sá val 2 pél -
dány ban ké szí ti vagy ké szít te ti el. A név jegy zék elsõ pél -
dá nya nem tar tal maz za a vá lasz tó pol gá rok sze mé lyi azo -
no sí tó ját. A név jegy zék má so dik pél dá nya a vá lasz tó pol -
gá rok sze mé lyi azo no sí tó ját is tar tal maz za. Az eset le ges
to váb bi pél dá nyok sa ját költ ség ter hé re ren del he tõk, ké -
szít he tõk. A köz szem lé re té tel re a név jegy zék elsõ pél dá -
nya szol gál, mely rõl a Ve. 45.  § (2) be kez dé se sze rin ti
adat szol gál ta tás hoz – to vább ve ze té sé nek meg kez dé se
elõtt – má so la tot kell ké szí te ni.

5. A HVI ve ze tõ je – ha a név jegy zék to vább ve ze té sé -
hez he lyi szá mí tó gé pet hasz nál – a vá lasz tó jog gal ren del -
ke zõk név jegy zé két a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar -
tás, valamint a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú
pol gá rok nyil ván tar tá sa ada ta i nak fel hasz ná lá sá val ké szí ti
el és 1 pél dány ban nyom tat ja ki, mely nem tar tal maz za
a vá lasz tó pol gá rok sze mé lyi azo no sí tó ját. Az eset le ges
 további mun ka pél dá nyok sa ját költ ség ter hé re ren del he -
tõk, ké szít he tõk. A köz szem lé re té tel re a név jegy zék e pél -
dá nya szol gál, mely rõl a Ve. 45.  § (2) be kez dé se sze rin ti
adat szol gál ta tás hoz má so la tot kell ké szí te ni. A sza va zó -
kö rök be a név jegy zék zá rás kor nyom ta tott név jegy zék
 kerül.

6. A név jegy zék és az ér te sí tõ

a) a HVI meg bí zá sá ból a köz igaz ga tá si hi va tal ban, a
fõ vá ro si ke rü le tek és a Pest me gyei te le pü lé sek ese tén a
KEKKH-ban nyom tat ha tó, vagy

b) a HVI ké szí ti vagy más HVI-vel ké szít te ti el a név -
jegy zé ket és az ér te sí tõt; eb ben az eset ben a köz igaz ga tá si
hi va tal a HVI ren del ke zé sé re bo csát ja a te le pü lés név jegy -
zé ké nek ké szí té sé hez szük sé ges ál lo má nyo kat.

7. A név jegy zék és az ér te sí tõ el ké szí té sé hez a
KEKKH a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol -
gá rok jegy zé két a fõ vá ro si ke rü le tek és a Pest me gyei te le -
pü lé sek szá má ra köz vet le nül, a töb bi te le pü lés szá má ra a
köz igaz ga tá si hi va tal út ján adja át. A HVI a jegy zék szá -
mí tó gé pes át adá sát is igé nyel he ti.

8. Azon HVI-k szá má ra, ame lyek a név jegy zé ket nem a 
köz igaz ga tá si hi va tal lal ké szít te tik, a köz igaz ga tá si hi va tal 
leg ké sõbb a név jegy zék át adá sá val egy idõ ben ren del ke -
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zés re bo csát ja a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú
pol gá rok jegy zé két.

9. A HVI ve ze tõ je zárt bo rí ték ban jut tat ja el a vá lasz tó -
pol gá rok nak a név jegy zék be vé te lük rõl  szóló ér te sí tõt. Az
ér te sí tõk ki kül dé sét olyan üte me zés sel kell el vé gez ni,
hogy a vá lasz tó pol gá rok nak reál is le he tõ sé gük le gyen
 kérni a kül kép vi se le ti név jegy zék be vé te lü ket.

II.

A külképviseleti névjegyzék

10. A HVI ve ze tõ je a kül kép vi se le ti név jegy zé ket a
KEKKH ál tal az in for ma ti kai rend szer ben ren del ke zé sé re
bo csá tott, a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tá son át ve -
ze tett vál to zá so kat tar tal ma zó se géd lis ta, valamint a vá -
lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol gá rok nyil ván -
tar tá sá nak ada tai alap ján a ma gyar or szá gi sza va zást meg -
elõ zõ 8. na pig to vább ve ze ti:

a) tör li a kül kép vi se le ti név jegy zék rõl a vá lasz tó pol -
gárt, ha

aa) la kó he lyét meg szün te ti vagy azt ér vény te le ní tik,
ab) idõ köz ben meg halt,
ac) vá lasz tó jo gát el vesz tet te (ma gyar ál lam pol gár sá ga

meg szûnt, kül föl di le te le pe dés szán dé ká val el hagy ta az
or szá got, fel vé tel re ke rült a vá lasz tó jog gal nem rendel -
kezõ nagy ko rú pol gá rok nyil ván tar tá sá ba),

b) át ve ze ti
ba) a sze mé lyi adat-vál to zá so kat (név vál to zá sok stb.),
bb) a te le pü lé sen be lü li lak cím vál to zá so kat.

11. Az OVI
a) meg bíz za a KEKKH-t a kül kép vi se le ti név jegy zék -

be vett sze mé lyek vá lasz tó jo gá nak el len õr zé sé vel,
b) a kül kép vi se le ti név jegy zé ket an nak le zá rá sá ig – a

sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tá son át ve ze tett vál to zá -
so kat tar tal ma zó se géd lis ta, va la mint a vá lasz tó jog gal nem 
ren del ke zõ nagy ko rú pol gá rok ada ta i ban be kö vet ke zett
vál to zá sok ról ka pott ér te sí té sek alap ján – to vább ve ze ti:

ba) tör li a kül kép vi se le ti név jegy zék rõl a vá lasz tó pol -
gárt, ha

ba1) la kó he lyét meg szün te ti vagy azt ér vény te le -
ní tik,

ba2) idõ köz ben meg halt,
ba3) vá lasz tó jo gát el vesz tet te,

bb) át ve ze ti
bb1) a sze mé lyi adat-vál to zá so kat,
bb2) a lak cím vál to zá so kat.

III.

A névjegyzék továbbvezetése a szavazás napjáig

12. A név jegy zé ket a HVI ve ze tõ je a sza va zást meg elõ -
zõ nap 16 órá ig a 14. pont ban le ír tak sze rint, pa pí ron vagy

he lyi szá mí tó gé pen ve ze ti to vább a KEKKH ál tal ren del -
ke zé sé re bo csá tott, a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tá -
son át ve ze tett vál to zá so kat tar tal ma zó se géd lis ta fel hasz -
ná lá sá val. A se géd lis ta az in for ma ti kai rend szer bõl, az ok -
mány iro dai és az anya köny vi szol gál ta tó rend szer hez te le -
pí tett, a KEKKH szá mí tó köz pont já val össze köt te tés ben
álló szá mí tó gé pe ken egy aránt elõ ál lít ha tó.

13. A HVI ve ze tõ je az érin tett pol gár la kó he lye, en nek
hi á nyá ban tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes jegy zõt ér te -
sí ti a nála la kó hellyel – en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si
hellyel – nem ren del ke zõ pol gár el ha lá lo zá sá ról, kis ko rú
há zas ság kö té sé rõl, nagy ko rú név vál toz ta tá sá ról. Ér te sí tést 
küld to váb bá az érin tett pol gár volt la kó he lye, en nek hi á -
nyá ban tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes jegy zõ nek
a hoz zá új la kó hely – en nek hi á nyá ban új tar tóz ko dá si
hely – lé te sí té se  miatt be je lent ke zõ pol gár ról. A HVI ve ze -
tõ je a tar tóz ko dá si hely sze rint ille té kes jegy zõt ér te sí ti, ha
a nála la kó he lyet be je len tõ pol gár a be je lent ke zés kor csak
tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zik, füg get le nül at tól, hogy
azt egy ide jû leg meg szün te ti-e vagy sem.

14. A név jegy zék to vább ve ze té se:

a) A HVI ve ze tõ je a hoz zá a KEKKH-tól, il let ve más
HVI ve ze tõ jé tõl ér ke zett, a sze mé lyi ada tok ban és lak -
címekben be kö vet ke zett vál to zá sok ról, va la mint a vá lasz -
tó jog gal nem ren del ke zõ pol gá rok ada ta i ban bekövet -
kezett vál to zá sok ról ka pott ér te sí té sek, to váb bá az ille té -
kességi te rü le tén tel je sí tett lak cím be je len té sek és be kö vet -
ke zett egyéb adat vál to zá sok alap ján to vább ve ze ti a név -
jegy zék va la mennyi pél dá nyát:

aa) a vá lasz tó jo go sult ság el len õr zé sét köve tõen fel -
veszi a név jegy zék be

aa1) az ille té kességi te rü le tén la kó he lyet – en nek
hi á nyá ban tar tóz ko dá si he lyet – lé te sí tett
 választópolgárt,

aa2) az idõ köz ben ma gyar ál lam pol gár ság meg -
szer zé se ré vén vá lasz tó jo go sult tá vált pol -
gárt,

aa3) a há zas ság kö tés ré vén vá lasz tó jo go sult tá vált
pol gárt,

aa4) a kül kép vi se le ti név jegy zék bõl a sza va zást
meg elõ zõ 16. na pig elõ ter jesz tett ké rel mé re
tö rölt vá lasz tó pol gárt, va la mint

aa5) a vá lasz tó jo gát idõ köz ben vissza nyert pol -
gárt,

ab) tör li a név jegy zék rõl

ab1) az ille té kességi te rü le tén la kó he lyét meg -
szün te tõ vá lasz tó pol gárt (a te le pü lé sen be lü li
lak cím vál to zás ki vé te lé vel),

ab2) az idõ köz ben el ha lá lo zott vá lasz tó pol gárt,

ab3) azt a pol gárt, aki nek ma gyar ál lam pol gár sá ga
meg szûnt,

ab4) a kül kép vi se le ti név jegy zék re fel vett vá lasz -
tó pol gárt, to váb bá

ab5) azt a pol gárt, aki vá lasz tó jo gát el vesz tet te,
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ac) át ve ze ti az ille té kességi te rü le tén la kó hellyel ren -
del ke zõ pol gá rok te kin te té ben

ac1) a névvál to zá so kat,
ac2) a te le pü lé sen be lü li lak cím vál to zá so kat.

b) A HVI ve ze tõ je a sza va zást meg elõ zõ nap 16 óra
után a név jegy zé ket az utol só sor szám után kö vet ke zõ sor
át hú zá sá val le zár ja, fel ve ze ti rá a zá rá sig tö röl tek és fel vet -
tek, va la mint a név jegy zé ken a zá rás kor sze rep lõ vá lasz tó -
pol gá rok szá mát, to váb bá alá írá sá val és pe csét jé vel hi te le -
sí ti. Ezt köve tõen a HVI ve ze tõ je

ba) 1 pél dány ban ki töl ti a Zá ró la pot, és adat tar tal mát
rög zí ti,

bb) ki töl ti az Össze sí tõ lap fej ré szét, va la mint 1., 2., 3.
osz lo pa it a te le pü lés va la mennyi sza va zó kö ré re, és a nap -
köz be ni je len té sek szá má nak meg fe le lõ szá mú pél dány -
ban le má sol ja a nap köz be ni je len tés hez,

bc) a T és F jegy zék még nem rög zí tett ada ta it az in for -
ma ti kai rend szer ben rög zí ti vagy vész hely zet ese tén adat -
fel dol go zás ra to váb bít ja.

15. A HVI ve ze tõ je a le zárt és hi te le sí tett név jegy zé ket
az SZSZB el nö ké nek adja át.

IV.

A névjegyzék vezetése a szavazás napján

16. A név jegy zé ket az SZSZB mel lett mû kö dõ jegy zõ -
könyv ve ze tõ ve ze ti to vább.

17. Az iga zo lás, va la mint a sze mély azo nos ság és a lak -
cím iga zo lá sá ra al kal mas ér vé nyes iga zol vá nyok egy ide jû
be mu ta tá sát köve tõen a ki je lölt sza va zó kör ben kell fel ven -
ni a név jegy zék re azt a vá lasz tó pol gárt, aki iga zo lás sal

ren del ke zik (egy ide jû leg az iga zo lást el kell ven ni és a vá -
lasz tó pol gárt az F jegy zék re is fel kell ven ni).

18. A sza va zás be fe je zé sét köve tõen a jegyzõkönyv -
vezetõ a név jegy zé ket a 14. pont b) al pont ban fog lalt mó -
don le zár ja.

V.

A választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok
jegyzékének vezetése

19. A vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ nagy ko rú pol gá -
rok nyil ván tar tá sá ban be kö vet ke zett vál to zá so kat tar tal -
ma zó me gyei/fõ vá ro si bon tá sú ál lo má nyo kat a KEKKH a
sza va zást meg elõ zõ 5. na pon há ló za ton to váb bít ja a köz -
igaz ga tá si hi va ta lok ré szé re, ame lyek ha la dék ta la nul el ké -
szí tik és a sza va zást meg elõ zõ 3. na pig a HVI-k ré szé re át -
ad ják a vál to zás jegy zé ke ket. A fõ vá ro si ke rü le tek és a Pest 
me gyei te le pü lé sek te kin te té ben a vál to zás jegy zé ket a
KEKKH ké szí ti el és adja át a köz igaz ga tá si hi va tal nak.

20. A HVI ve ze tõ je a vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ
nagy ko rú pol gá rok jegy zé két a köz igaz ga tá si hi va tal tól
ka pott vál to zás jegy zék se gít sé gé vel fe lül vizs gál ja, majd
a szük sé ges kor rek ci ó kat az aláb bi ak sze rint vég zi el:

a) tör li a jegy zék bõl azo kat, akik vá lasz tó jo gu kat
vissza nyer ték,

b) fel ve szi a jegy zék be azo kat, akik vá lasz tó jo gu kat
 elveszítették,

c) ha a vá lasz tó jo gát el ve szí tett pol gár nak ezt meg elõ -
zõ en iga zo lást adott ki, ér te sí ti az ille té kes jegy zõt a pol gár 
vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé rõl.
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2. melléklet az 5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelethez

Az országos népszavazáson használandó nyomtatványok

Min ta

Nyom tat vány

meg ne ve zé se

elõ ál lí tá sa hasz ná la ta

köz pon ti lag hely ben
nyom tat vány

hasz ná la ta
kö te le zõ

nyom tat vány
adat tar tal má nak

hasz ná la ta
kö te le zõ

 1. Név jegy zék X X

 2. Ér te sí tõ a vá lasz tók név jegy zé ké be tör té nõ fel vé tel rõl X X

 3. Kül kép vi se le ti név jegy zék X X
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Min ta

Nyom tat vány

meg ne ve zé se

elõ ál lí tá sa hasz ná la ta

köz pon ti lag hely ben
nyom tat vány

hasz ná la ta
kö te le zõ

nyom tat vány
adat tar tal má nak

hasz ná la ta
kö te le zõ

 4. Ér te sí tõ a kül kép vi se le ti név jegy zék be tör té nõ fel vé -
tel rõl

X X

 5. Iga zo lás a la kó hely tõl el té rõ he lyen tör té nõ szava -
záshoz

X X

 6. T jegy zék a név jegy zék bõl iga zo lás alap ján tö rölt
 választópolgárokról

X X

 7. F jegy zék a név jegy zék be iga zo lás alap ján fel vett
 választópolgárokról

X X

 8. Zá ró lap X X

 9. Át vé te li el is mer vény (HVI-SZSZB) X X

10. El len õr zõ lap X X

11. Nyil ván tar tás moz gó ur nát ké rõk rõl X X

12. Vissza uta sí tot tak jegy zé ke X X

13. Szám lá ló lap a nap köz be ni je len tés hez X X

14. Össze sí tõ lap X X

15. Jegy zõ könyv a sza va zás köz ben elõ for dult rend kí vü li 
ese mény rõl, il let ve a sza va zat szám lá ló bi zott ság
 elnökének a rend fenn tar tá sa ér de ké ben tett intéz -
kedésérõl

X X

16. Adat lap a nép sza va zás sza va zó kö ri ered mé nyé rõl X X

17. Sza va zó kö ri jegy zõ könyv X X

18. Át vé te li el is mer vény (SZSZB-HVI) X X

19. Nyil ván tar tás a ki nyom ta tott sza va zó la pok ról
(KÜVI)

X X

20. Nyi lat ko zat a sza va zás ról (KÜVI) X X

21. Jegy zõ könyv a sza va zás be fe je zé sé rõl (KÜVI) X X

22. Jegy zõ könyv a kül kép vi se le ti sza va zás ered mé nyé rõl X X

23. Jegy zõ könyv az or szá gos nép sza va zás ered mé nyé rõl X X
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2. melléklet 1. minta 

Lapszám: _____ 
NÉVJEGYZÉK 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 
(a szavazás napja)

(Megye)
(Település)

…… számú szavazókör 

1.
CSALÁDI NÉV UTÓNÉV1 UTÓNÉV2 

SZÜLETÉSI CSALÁDI NÉV UTÓNÉV1 UTÓNÉV2 

LAKÓHELY

2.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1934. 12. 31. 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

3.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1950. 01. 01. 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

4.
MINTA JÓZSEFNÉ 
KISS ÉVA 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 4. 

…..
………………………………………
…………………………………. 

…………………………………………………………...

A választópolgárok száma a névjegyzékkészítés id pontjában: …………* 

Lapszám: _____ 
NÉVJEGYZÉK 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 
(a szavazás napja)

(Megye)
(Település)

…… számú szavazókör 
/jegyz  munkapéldánya/ 

5.
CSALÁDI NÉV UTÓNÉV1 UTÓNÉV2 személyi azonosító 
SZÜLETÉSI CSALÁDI NÉV UTÓNÉV1 UTÓNÉV2 

LAKÓHELY

6.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-341231-1234 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

7.
MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-500101-5678 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

8.
MINTA JÓZSEFNÉ 2-560302-0011
KISS ÉVA 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 4. 

…..
……………………………………… …………………….. 
…………………………………. 

…………………………………………………………...

A választópolgárok száma a névjegyzékkészítés id pontjában: …………* 

* A névjegyzék utolsó lapja tartalmazza 
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2. melléklet 2. minta 

ÉRTESÍT
a választók névjegyzékébe történ  felvételr l

     
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

 Értesítem, hogy a ………… év ……………… hó ……… napjára kit zött országos
 népszavazáson ………………………………………………………………… településen / Budapest ……… .
 kerületében a(z) …………… számú szavazókörben …………… sorszám alatt szerepel a választók
 névjegyzékében. 
 Személyi azonosító:    
 A szavazókör címe:    
 A szavazás id pontja:    
     
   
      
 Családi és utónév:     
      
 Lakcím:     
      
      
      
      

  TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 

  Kérjük, hogy ezt az értesít t a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében
  szíveskedjék meg rizni, és a szavazás napján magával hozni! 

  Szavazni csak személyesen lehet, a következ , magyar hatóság által kiállított érvényes igazolvány(ok)
  bemutatásával: 

- a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy 

- lakcímigazolvány ÉS

- személyazonosító igazolvány vagy 
- útlevél vagy 
- 2001. január 1-jét követ en kiállított vezet i engedély.

  Ha a szavazás napján nem tud megjelenni a túloldalon megjelölt szavazóhelyiségben, a szavazás
  lehet ségér l a polgármesteri hivatalban m köd  választási irodától kérhet tájékoztatást. 

  Kérjük, ha adataiban eltérést vagy hibát tapasztal, szíveskedjék a polgármesteri hivatalt err l személyesen 
  vagy levélben értesíteni. 

Választási Iroda 
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2. melléklet 3. minta 

Lapszám: _____ 
KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 
(a szavazás napja)

(a külképviselet megnevezése /ország, település/) 

1.

CSALÁDI NÉV UTÓNÉV1 UTÓNÉV2 személyi azonosító 
SZÜLETÉSI CSALÁDI NÉV UTÓNÉV1 UTÓNÉV2 

MAGYARORSZÁGI LAKÓHELY 

ANYJA NEVE 

SZÜLETÉSI HELY, ID

2.

MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-341231-1234 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

FORMA MELINDA 

BUDAPEST, 1934. 12. 31. 

3.

MINTA BÉLA ÁRPÁD 1-500101-5678 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 2. A ÉP. B LPH 3. EM. 

KOVÁCS GIZELLA 

BUDAPEST, 1950. 01. 01. 

4.

MINTA JÓZSEFNÉ 2-560302-0011
KISS ÉVA 

1111 BUDAPEST, PÉLDA UTCA 4. 

NAGY ANNA ILONA 

GY R, 1956. 03. 02. 

…..

……………………………………… ……………………………...
…………………………………. 

…………………………………………………………...

……………………………………………… 

……………………………………….. 

A külképviseleti névjegyzék ………………választópolgár adatait tartalmazza. 

Dátum:

P. H. 

___________________________
KÜVI vezet jének aláírása 
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2. melléklet 4. minta 

ÉRTESÍT
a külképviseleti névjegyzékbe történ  felvételr l

Családi és utónév: 
Születési családi és utónév: 
Személyi azonosító: 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 

Értesítem, hogy a ………… év …………………… hónap ……… napjára kit zött országos 

 népszavazáson ……………………………………………… (ország) ………………….…… 

 településén m köd  külképviselet külképviseleti névjegyzékébe kérelmére felvettem, és 

 egyidej leg ………………………………… településen (Budapest …… kerületében) 

 ………… szavazókörben ………… sorszám alól a választók névjegyzékéb l töröltem. 

Szavazni csak személyesen lehet a magyar hatóság által kiállított érvényes útlevél, érvényes 
személyazonosító igazolvány vagy 2001. január 1-jét követ en kiállított érvényes vezet i engedély 
bemutatásával.

A szavazás helyét és idejét a mellékelt tájékoztató tartalmazza. 

Kérjük, ha adataiban eltérést vagy hibát tapasztal, szíveskedjék a magyarországi lakcíme szerinti 

polgármesteri hivatalt err l személyesen, telefonon vagy levélben haladéktalanul értesíteni! 

Választási Iroda    
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2. melléklet 5. minta

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

helyi választási iroda 

IGAZOLÁS
a lakóhelyt l eltér  helyen történ  szavazáshoz 

A választópolgár neve:  

Személyi azonosítója:  –       –     

Lakóhelyének címe:              

A választópolgár nyilatkozott, hogy a  év  hó  napra 

kit zött országos népszavazáson  településen

kíván szavazni. Igazolással szavazni a következ  helyen lehet (ezen igazolás átadásával): 

A nyilatkozat alapján a választópolgárt a névjegyzékb l töröltem, egyidej leg az igazolás 

alapján törölt választópolgárok jegyzékébe felvettem. 

 ,  év  hó  nap 

P. H. 

helyi választási iroda 
vezet je

FIGYELEM!
Az igazolást egy példányban, eredetben kell kiadni. 
Az igazolást a választópolgártól a HVI vezet je, illetve az igazolással szavazásra kijelölt szavazatszámláló bizottság elveszi 
és a választási iratok között helyezi el, egyidej leg felveszi a választópolgárt a névjegyzékbe és az F jegyzékbe. 
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2. melléklet 6. minta 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

T JEGYZÉK 
a névjegyzékb l igazolás alapján törölt választópolgárokról

Lapszám      

A HVI vezet je tölti ki! A szavazást megel z  második nap 
16 óráig kiállított lapok száma

     

   A lapon szerepl  személyek száma      

Megye/F város

                

Település/Kerület Szavazókör azonosítója 

Lapon
belüli 

sorszám 

Névjegyzéken 
szerepl
sorszám 

Személyi azonosító Családi és utóneve 

1.
Lakcím: 

2.
Lakcím: 

3.
Lakcím: 

4.
Lakcím: 

5.
Lakcím: 

6.
Lakcím: 

7.
Lakcím: 

8.
Lakcím: 

9.
Lakcím: 

10.
Lakcím: 

 év  hó  nap 
 P. H. 

 helyi választási iroda 
vezet je
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2. melléklet 7. minta 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

F JEGYZÉK 
a névjegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárokról

Lapszám      

A szavazást megel z en HVI vezet je tölti ki! 
A szavazás napján az SZSZB jegyz könyvvezet je tölti ki!

A szavazást megel z  második nap 
16 óráig kiállított lapok száma

     

   A lapon szerepl  személyek száma      

Megye/F város

                

Település/Kerület Szavazókör azonosítója 

Lapon
belüli 

sorszám 

Névjegyzéken 
szerepl
sorszám 

Személyi azonosító Családi és utóneve 

1.
Lakcím: 

2.
Lakcím: 

3.
Lakcím: 

4.
Lakcím: 

5.
Lakcím: 

6.
Lakcím: 

7.
Lakcím: 

8.
Lakcím: 

9.
Lakcím: 

10.
Lakcím: 

 év  hó  nap 

 P. H.   P. H. 

szavazatszámláló bizottság 
jegyz könyvvezet je

 helyi választási iroda 
vezet je
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2. melléklet 8. minta 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

ZÁRÓLAP
az országos népszavazáson a választójogosultak

számának megállapításához

LAPSZÁM:

MEGYE/F VÁROS:

TELEPÜLÉS/KERÜLET:
A NÉVJEGYZÉK 

SZAVAZÁST MEGEL Z  NAPON TÖRTÉN

ZÁRÁSÁIG
TÖRÖLT

ZÁRÁSÁIG
FELVETT

ZÁRÁSAKOR A 
NÉVJEGYZÉKBEN

SZEREPL

SZAVAZÓKÖRI SORSZÁM 

VÁLASZTÓPOLGÁROK 
SZÁMA A 

NÉVJEGYZÉKKÉSZÍTÉS 
ID PONTJÁBAN

VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMA 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ÁTHOZAT:

–    –         
–    –         
–    –         
–    –         
–    –         
–    –         
–    –         
–    –         
–    –         
–    –         
–    –         
–    –         
–    –         
–    –         
–    –         
–    –         
–    –         
–    –         
–    –         
–    –         

ÖSSZESEN: 

ÁTVITEL:

ELLEN RZÉS: (5) = (2) + (4) – (3) 

 év  hó  nap 
P. H. 

helyi választási iroda 
vezet je
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2. melléklet 9. minta 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

település Szavazókör sorszáma: 
   

_________________________________ (név), a fenti szavazókör szavazatszámláló bizottságának elnöke 
a helyi választási iroda vezet jét l az alábbi választási nyomtatványokat és felszerelési tárgyakat vettem át:

Sorszám Nyomtatvány/eszköz megnevezése db

1. Névjegyzék ___

2. Pótlap névjegyzékhez (csak a kijelölt szavazókörben) ___

3.
Igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok jegyzéke 

(csak a kijelölt szavazókörben) ___

4. Visszautasítottak jegyzéke ___

5. Nyilvántartás mozgóurnát kér kr l ___

6. Adatlap ___

7. Szavazóköri jegyz könyv ___

8/1. __________________ Szavazólap ___

8/2. __________________ Szavazólap ___

8/x. __________________ Szavazólap ___

9. Boríték a szavazólapokhoz ___

10. Ellen rz  lap ___

11. Kellékes csomag 
(urnazáró címke, golyóstoll a szavazáshoz, nemzetiszín  szalag az 
urnák lezárásához, nemzetiszín  zsineg a tollak felfüggesztéséhez, 
kötegel  csík a szavazólap csomagolásához)

___

12. Számlálólap a napközbeni jelentéshez ___

13. Jegyz könyv a szavazás közben el fordult rendkívüli eseményr l ___

14. Bélyegz párna ___

15. Bélyegz ___ lenyomata:

   

_____________________, ______ év ____________ hó _____ nap

P. H. 

a szavazatszámláló bizottság 
elnöke
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2. melléklet 10. minta 

Ellen rz  lap

A szavazás napja:  ...................................................................................................... 

A szavazókör sorszáma:  ...................................................................................................... 
(a külképviselet megnevezése) 

Aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy az urnát megvizsgáltuk, üresnek találtuk és lezártuk. Az urna 
a törvényes követelményeknek megfelel. 

Az ellen rz  lapot ........... óra .…...... perckor helyeztük az urnába. 

A szavazatszámláló bizottság (külképviseleti választási iroda) jelen lév  tagjainak aláírása: 

    
 ...............................................................  ................................................................ 

 ................................................................  ................................................................ 

 ................................................................  ................................................................ 

 ................................................................  ................................................................ 

 ................................................................  ................................................................ 

 ................................................................  ................................................................ 

Az els ként szavazó választópolgár aláírása: ............................................................................ 

A névjegyzéken szerepl  sorszáma: ............ 
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2. melléklet 11. minta 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

NYILVÁNTARTÁS
a mozgóurnát kér kr l

___________________________ település 

____________________ számú szavazókör

A kérelmeket a szavazás napját megel z en a HVI 
vezet je gy jti, a nyilvántartást a választási iratokkal 
együtt adja át a szavazatszámláló bizottságnak.

A mozgóurnát kér  névjegyzékbeli sorszáma, 
neve, lakcíme, jelenlegi tartózkodási helye 

A bejelent  neve, lakcíme 
A mozgóurnával szavazó 

saját kez  aláírása 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

______________________________ , ________ év ____________ hó ______ nap

P. H. 

______________________________________
a szavazatszámláló bizottság 

elnöke
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2. melléklet 12. minta 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

VISSZAUTASÍTOTTAK
JEGYZÉKE

_________________________ település Szavazókör sorszáma:    

A visszautasított polgár 

családi és utóneve lakcíme A visszautasítás oka 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

______________________________________ 

a szavazatszámláló bizottság elnöke 
______________________________________

jegyz könyvvezet
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2. melléklet 13. minta 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

SZÁMLÁLÓLAP
a napközbeni jelentéshez 

a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok számáról

MEGYE/F VÁROS: Telefon-, (fax)szám, amelyre 

TELEPÜLÉS/KERÜLET:
a jelentést küldeni kell 

SZAVAZÓKÖR SORSZÁMA: 

NÉVJEGYZÉKEN SZEREPL K SZÁMA 7.00: 9.00: 11.00: 
13.00: 15.00: 17.30: 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 

150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 

225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 

300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350  355 360 365 370 

375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 

450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 505 510 515 520 

525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595 

600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670 

675 680 685 690 695 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745 

750 755 760 765 770 775 780 785 790 795 800 805 810 815 820 

825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 

900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 

975 980 985 990 995 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045 

1050 1055 1060 1065 1070 1075 1080 1085 1090 1095 1100 1105 1110 1115 1120 

1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1160 1165 1170 1175 1180 1185 1190 1195 

Jelentés a megjelentek számáról a helyi választási iroda részére! (A jelentett számot célszer  jelölni a számlálólapon!) 

A jelentést adta Jelentési id
Megjelentek

száma óra, perc aláírás 
A jelentést vette 

7.00     
9.00     
11.00     
13.00     
15.00     
17.30     

Megjegyzés: A szavazók számlálását úgy kell végezni, hogy az egyes rubrikákba négy függ leges és egy azokat középen 
keresztez  vízszintes vonalat húzunk. 
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2. melléklet 14. minta 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

NAPKÖZBENI JELENTÉS 

ÖSSZESÍT  LAP
HVI TÖLTI

KI!

MEGYE/F VÁROS: TELEPÜLÉS/KERÜLET: BIZONYLAT SORSZÁMA: 

   

JELENTÉS A ÓRAI ÁLLAPOTRÓL**

A SZAVAZÓKÖR A SZAVAZÓKÖRBEN

SORSZÁMA CÍME TELEFONSZÁMA

NÉVJEGYZÉKEN

SZEREPL K SZÁMA A 

JELENTÉSKOR

A JELENTÉS ID PONTJÁIG

SZAVAZÁS CÉLJÁBÓL 

MEGJELENTEK SZÁMA

MEGJEGYZÉS

1* 2* 3* 4 5 6

– –      

– –      

– –      

– –      

– –      

– –      

– –      

– –      

– –      

– –      

– –      

– –      

A *-gal jelzett mez ket a szavazást megel z  napon kell kitölteni az azonosítókkal együtt. A 4-es és 5-ös mez ket a szavazás napján telefonon vagy faxon jelenti az SZSZB jegyz könyvvezet je.
A ** -gal jelölt sorba a 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, vagy a 17.30  id pont írandó be! A lap adatait haladéktalanul rögzíteni kell az informatikai választási rendszerben.
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2. melléklet 15. minta 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

JEGYZ KÖNYV
a szavazás közben el fordult rendkívüli eseményr l,

illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedésér l

Készült:  év  hó  nap  település 

 utca/út/tér  szám alatt, a  számú szavazókör helyiségében. 

Jelen vannak: 
szavazatszámláló bizottság elnöke  
szavazatszámláló bizottság tagjai  

1. A szavazás közben el forduló rendkívüli esemény, illetve a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend 
fenntartása érdekében tett intézkedése: 

2. A szavazatszámláló bizottság szavazás ideje alatt hozott határozata: 

A határozat száma: 

A határozat tartalma: 

Kisebbségi vélemény és annak indokolása: 

 ,  év  hó  nap 

a szavazatszámláló bizottság  
elnöke 

A jegyz könyv továbbítva:  nap  óra  perc 

jegyz könyvvezet
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2. melléklet 16. minta 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 

ADATLAP
A NÉPSZAVAZÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉR L

................................................................. f város/megye

................................................................. település/kerület  .................. .szavazókör    

Kitöltötte:....................................................................................................
                   jegyz könyvvezet   P. H. 

a) Általános adatok 

A szavazást 
megel z  nap 

16 óráig a 
névjegyzékbe 

felvett
választópolgárok

száma 

A szavazás napján 
a névjegyzékbe 
igazolás alapján 

felvett
választópolgárok

száma 

A választópolgárok 
száma a 

névjegyzékben a 
szavazás 

befejezésekor 

Visszautasított
polgárok száma 

Szavazóként
megjelent 

választópolgárok
száma 

A B C  D  E 
       

b) Kérdések adatai 

1. kérdés kódja:  Kérdés szövege: 

Az érvényes szavazatokból Urnában lév
szavazólapok

száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 

(többlet: + /hiányzó: –) 

Érvénytelen 
szavazatok száma

Érvényes 
szavazatok száma IGEN 

szavazatok száma 
NEM

szavazatok száma

A bizottság által 
vitatott

szavazatok száma

F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1

       

2. kérdés kódja:   Kérdés szövege: 

Az érvényes szavazatokból Urnában lév
szavazólapok

száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 

(többlet: + /hiányzó: –) 

Érvénytelen 
szavazatok száma

Érvényes 
szavazatok száma IGEN 

szavazatok száma 
NEM

szavazatok száma

A bizottság által 
vitatott

szavazatok száma

F2 G2 H2 I2 J2 K2 L2

       

X. kérdés kódja:  Kérdés szövege: 

Az érvényes szavazatokból Urnában lév
szavazólapok

száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 

(többlet: + /hiányzó: –) 

Érvénytelen 
szavazatok száma

Érvényes 
szavazatok száma IGEN 

szavazatok száma 
NEM

szavazatok száma

A bizottság által 
vitatott

szavazatok száma

Fx Gx Hx Ix Jx Kx Lx

       

Figyelem! Kitöltés után 
ellen rizze! 

C=A+B
G=F–E 
F=H+I+L
I=J+K 
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2. melléklet 17. minta 

...........................................................................
 megye/f város

...........................................................................
 település/f városi kerület      Ez a ................. számú példány.

Készült  ............... év ......................................... hó ............... napján ...................................................... település 

(f városi kerület) alábbi helyen lév  szavazóhelyiségében: 

 .............................................................................................................................………………….

Az urna lezárásakor jelen vannak:

A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése el tt megállapította, hogy az urna üres, és ennek megállapítása után 
az els ként szavazó választópolgár jelenlétében az urnát lezárta, benne az ellen rz  lapot elhelyezte. 

A szavazás ......... órakor kezd dött.  

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 

P. H.   ........................................ ........................................ 

jegyz könyvvezet

szavazókör

SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYV

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 
SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYVE

A

A szavazatszámláló bizottság állítja ki 
két példányban!
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2. melléklet 17. minta 

     számú szavazóköre 

A szavazókör azonosítója: 

A VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA 
ÉS A SZAVAZÓKÉNT MEGJELENTEK SZÁMA 

A szavazást megel z
nap 16 óráig a 

névjegyzékbe felvett 
választópolgárok

száma 

A szavazás napján 
a névjegyzékbe 
igazolás alapján 

felvett
választópolgárok

száma 

A választópolgárok 
száma a 

névjegyzékben 
a szavazás 

befejezésekor 

Visszautasított
polgárok száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgárok

száma 

A B C  D  E 
       

Figyelem! 
A C rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az A és B rovatokba beírt számok összegével. (C = A + B) 

B SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYV

.....................................................................................................................

f város, kerület / megye, település
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2. melléklet 17. minta 

    számú szavazókör 

A kérdés kódja:

A kérdés szövege: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

A SZAVAZÁS ADATAI 

Az urnában lév
szavazólapok száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelent választópolgárok 

számától 
(többlet: +; hiány: –) 

Érvénytelen 
szavazatok száma 

Érvényes szavazatok 
száma 

F G H I 
    

AZ ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA VÁLASZONKÉNT 

IGEN
szavazatok száma

NEM
szavazatok száma

J K 

Rontott szavazólapok száma: .................................. 

A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat  alkalommal számlálta meg. 

Figyelem!
a) Népszavazási kérdésenként külön C lapot kell kitölteni. 
b) A válaszokra leadott érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a I rovatba beírt számmal! 

(I=J+K)
c) A G rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie az F rovatba írt szám és a B oldalon az E rovatba írt szám 

különbségével. Többlet szavazólap esetén a különbség pozitív el jel , ha az urnából hiányzik szavazólap, 
negatív el jel . (G = F – E) 

d) Az F rovatba beírt számnak egyenl nek kell lennie a H és az I rovatokba beírt számok összegével. (F = H + I) 

C/...SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYV

.........................................................................................................................
f város, kerület / megye, település
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2. melléklet 17. minta 

számú szavazókör  

A szavazatszámlálás során jelen vannak: 

A szavazás ........... órakor befejez dött, az urna sértetlen és az ellen rz  lap az urnában volt. 

A jegyz könyv 1. példányának mellékletei: 
a szavazatszámláló bizottságnak a szavazás ideje alatt hozott határozatai, 
a szavazás közben el fordult fontosabb események, valamint a szavazatszámláló bizottság elnökének a rend 
fenntartása érdekében tett intézkedései. 

A jegyz könyv els  és második példányát, valamint a mellékleteiket a helyi választási irodához kell szállítani.  

A   J E G Y Z  K Ö N Y V   E G Y – E G Y   M Á S O L A T I   P É L D Á N Y Á T   Á T V E T T É K: 

Név Megbízó szervezet/kezdeményezést benyújtó Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

a szavazatszámláló bizottság tagjai 

P. H.   ........................................ ........................................ 

jegyz könyvvezet

..........................................................................................
f város, kerület / megye, település

D SZAVAZÓKÖRI JEGYZ KÖNYV
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2. melléklet 18. minta 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

település Szavazókör sorszáma: 
   

A szavazás alábbi garanciális iratait és kellékeit, valamint a lezárt urnákat a szavazatszámláló bizottságtól 
átvettem:

Sorszám Nyomtatvány/eszköz megnevezése db

1. Névjegyzék ___

2.
Igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok jegyzéke (csak a 
kijelölt szavazókörben) ___

3. Igazolás ___

4. Visszautasítottak jegyzéke ___

5. Nyilvántartás mozgóurnát kér kr l ___

6. Ellen rz  lap ___

7. Adatlap 

8. Szavazóköri jegyz könyv és mellékletei ___

9. Szavazólapok lebélyegzésére szolgáló bélyegz ___ lenyomata:

10. Bélyegz párna ___

10.
Lezárt urna,
benne az SZSZB nyilatkozat szerint: 

___

11. fel nem használt szavazólapok:  

__________________ szavazólap ___

__________________ szavazólap ___

__________________ szavazólap ___

12. rontott szavazólapok:  

__________________ szavazólap ___

__________________ szavazólap ___

__________________ szavazólap ___

_____________________, ______ év ____________ hó _____ nap

P. H. 

szavazatszámláló bizottság 
elnöke

helyi választási iroda 
vezet je
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2. melléklet 19. minta 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

NYILVÁNTARTÁS
a kinyomtatott szavazólapokról

Ezt a példányt az urnába kell helyezni! 

Készült: ________ év ______________ hó ____ napján _________________________________ ország 

__________________________ település __________________________________________________ 

alatti külképviseleti szavazóhelyiségben.

A külképviseleti névjegyzéken szerepl  választópolgárok száma: 

Kinyomtatott szavazólapok száma kérdésenként:

    

a külképviseleti választási iroda vezet je 

               

a külképviseleti választási iroda tagjai 

P. H. 
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2. melléklet 20. minta 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

NYILATKOZAT A SZAVAZÁSRÓL 
A választópolgár adatai 

(1) Családi neve: __________________________________________________________________

utóneve(i): __________________________________________________________________

(2) Születési családi neve: __________________________________________________________________

utóneve(i): __________________________________________________________________

(3) Névjegyzék szerinti magyarországi lakcíme: 

postai irányítószám: 

település + kerület: __________________________________________________________________

közterület neve, jellege (út / utca / tér stb.), házszám, épület, lépcs ház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó: 

___________________________________________________________________________________________

(4) Személyi azonosító:

Nyilatkozom, hogy a lezárt boríték az általam leadott szavazatot tartalmazza. 

Kelt: __________________________ ,

______________________________________

a választópolgár saját kez  aláírása

Hitelesítés

A szavazatot a fenti választópolgár adta le. A választópolgár a Nyilatkozatot el ttem írta alá. 

P. H.
______________________________________

a külképviseleti választási iroda tagjának 
saját kez  aláírása 
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2. melléklet 21. minta 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS

JEGYZ KÖNYV
a szavazás befejezésér l

Két példányban kell kitölteni! 

Ez a ……… számú példány. 
Az 1. példányt az urnába kell helyezni! 

A 2. példányt telefaxon az OVI-hoz kell továbbítani, az eredeti a KÜVI-nél marad.

Készült: ________ év ______________ hó ____ napján _________________________________ ország 

__________________________ település __________________________________ alatti külképviseleti szavazóhelyiségben. 

Választópolgárok nyilvántartása: 

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: ________

Szavazóként megjelentek száma: ________

Visszautasított polgárok száma: ________

Az urnába helyezett választási iratok:* 

Jelen jegyz könyv 1. példánya 

Névjegyzék: ________ lap 

Visszautasítottak jegyzéke: ________ lap 

Nyilvántartás a kinyomtatott szavazólapokról: ________ lap 

Rontott szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékok: ________ db 

Fel nem használt szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékok: ________ db 

Rendkívüli eseményekr l kiállított jegyz könyv: ________ lap 

A szavazás befejezésének id pontja: ______ óra ______ perc 

Az urna Országos Választási Irodához szállításának adatai: 

Beküldend  urna: ________ db 

Indulás id pontja: ______ óra ______ perc 

Utazás módja: _____________________________________________________________________

Budapestre érkezés várható id pontja: ______ óra ______ perc 

______________________________________ ______________________________________

a külképviseleti választási iroda vezet je

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

a külképviseleti választási iroda tagjai 

P. H. 

* Amennyiben a felsorolt iratok az urnába nem férnek be, az iratoknak további urnákat lehet megnyitni. 
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2. melléklet 21. minta 

Megfigyel ként jelen volt: 

Nyilatkozata szerint a szavazás* 
Név Aláírás Megbízó 

törvényes volt törvénysért  volt 

   

   

   

   

   

A megfigyel  észrevételei, az általa észlelt törvénysértés leírása: 

* kitöltése önkéntes 
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2. melléklet 22. minta 

A szavazókör azonosítója: 

Ez a ................. számú példány.
Készült  ............... év ......................................... hó ............... napján 
B U D A P E S T ......... kerület ...................................................................................... utca ........... szám alatt 
az Országos Választási Bizottság hivatali helyiségében. 

a) Általános adatok 

A külképviseleti 
névjegyzékbe 

felvett
választópolgárok

száma 

Visszautasított
polgárok száma 

Szavazóként
megjelent 

választópolgárok
száma 

Érvényes 
szavazási iratok 

száma 

Érvénytelen 
szavazási iratok 

száma 

C  D  E SZ1 SZ2 
       

b) Kérdések adatai 

1. kérdés kódja:  Kérdés szövege: 

Az érvényes szavazatokból Az érvényes 
szavazási iratokban 
lév  szavazólapok 

száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 

(többlet: + /hiányzó: –) 

Érvénytelen 
szavazatok száma

Érvényes 
szavazatok száma IGEN

szavazatok száma 
NEM

szavazatok száma

F1 G1 H1 I1 J1 K1

      

Az OVB tagjai a szavazatokat               alkalommal számolták meg. 

2. kérdés kódja:  Kérdés szövege: 

Az érvényes szavazatokból Az érvényes 
szavazási iratokban 
lév  szavazólapok 

száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 

(többlet: + /hiányzó: –) 

Érvénytelen 
szavazatok száma

Érvényes 
szavazatok száma IGEN

szavazatok száma 
NEM

szavazatok száma

F2 G2 H2 I2 J2 K2

      

Az OVB tagjai a szavazatokat               alkalommal számolták meg. 

X. kérdés kódja:  Kérdés szövege: 

Az érvényes szavazatokból Az érvényes 
szavazási iratokban 
lév  szavazólapok 

száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 

(többlet: + /hiányzó: –) 

Érvénytelen 
szavazatok száma

Érvényes 
szavazatok száma IGEN

szavazatok száma 
NEM

szavazatok száma

Fx Gx Hx Ix Jx Kx

      

Az OVB tagjai a szavazatokat               alkalommal számolták meg. 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 

JEGYZ KÖNYV
A KÜLKÉPVISELETI SZAVAZÁS EREDMÉNYÉR L

A

Az Országos Választási Bizottság állítja ki 
két példányban!

Figyelem! Kitöltés után 
ellen rizze! 

G=F–E 
F=H+I
I=J+K 
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2. melléklet 22. minta 

A szavazatszámlálás során jelen vannak: 

Az OVB tagjai az urnákat sértetlen állapotban vették át, az ellen rz  lapok az urnában voltak. 

A   J E G Y Z  K Ö N Y V   E G Y – E G Y   M Á S O L A T I   P É L D Á N Y Á T   Á T V E T T É K: 

Név Megbízó Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

az Országos Választási Bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

az Országos Választási Bizottság tagjai 

P. H.   ........................................ ........................................ 

az Országos Választási Iroda vezet je

B ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 
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2. melléklet 23. minta 

Ez a ................. számú példány.

Készült  ............... év ......................................... hó ............... napján 
B U D A P E S T ......... kerület ...................................................................................... utca ........... szám alatt 
az Országos Választási Bizottság hivatali helyiségében. 

Ez a jegyz könyv …………….. db szavazóköri jegyz könyv és a külképviseleti szavazás eredményér l kiállított 
jegyz könyv adatainak összesítése alapján készült. 

Jelen vannak:

 Név Aláírás Név Aláírás 
1. ........................................ ........................................ 9. ........................................ ........................................ 

az Országos Választási Bizottság elnöke  10. ........................................ ........................................ 

2. ........................................ ........................................ 11. ........................................ ........................................ 

3. ........................................ ........................................ 12. ........................................ ........................................ 

4. ........................................ ........................................ 13. ........................................ ........................................ 

5. ........................................ ........................................ 14. ........................................ ........................................ 

6. ........................................ ........................................ 15. ........................................ ........................................ 

7. ........................................ ........................................ 16. ........................................ ........................................ 

8. ........................................ ........................................ 17. ........................................ ........................................ 

az Országos Választási Bizottság tagjai 

P. H.   ........................................ ........................................ 

az Országos Választási Iroda vezet je

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 

JEGYZ KÖNYV
AZ ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYÉR L

amelyet …… év ……………hó …napján tartottak az alábbi kérdésben 
(kérdés szövege)

A

Az Országos Választási Bizottság állítja ki 
két példányban!
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2. melléklet 23. minta 

a) A választók nyilvántartása és a szavazóként megjelentek adatai 

A szavazást 
megel z  nap 

16 óráig a 
névjegyzékbe 

felvett
választópolgárok

száma 

A szavazás napján 
a névjegyzékbe 
igazolás alapján 

felvett
választópolgárok

száma 

A választópolgárok 
száma 

a névjegyzékben 
a szavazás 

befejezésekor 

Visszautasított
polgárok száma 

Szavazóként
megjelent 

választópolgárok
száma 

A B C  D  E 
       

b) A szavazás eredménye 

Az érvényes szavazatokból Az urnákban és az 
érvényes szavazási 

iratokban lév
szavazólapok száma 

Eltérés a szavazóként 
megjelentek számától 

(többlet: + /hiányzó: –) 

Érvénytelen 
szavazatok 

száma 

Érvényes 
szavazatok száma IGEN

szavazatok száma 
NEM

szavazatok száma

F G H I J K 
      

A népszavazás eredményes / eredménytelen. 

J E G Y Z K Ö N Y V  A  N É P S Z A V A Z Á S  E R E D M É N Y É R L

B ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 



3. melléklet az 5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelethez

A választási eljárásról  szóló 1997. évi C. tör vénynek az országgyûlési képviselõk választásán történõ
végrehajtásáról  szóló 60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 1. és 7. számú mellékletének módosítása

1. A Rogy. 1. szá mú mel lék let 25. pont c) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„c) A HVI ve ze tõ je – ké re lem re – az iga zo lás alap ján fel ve szi az iga zo lás sal sza vaz ni kí vá nó pol gárt az iga zo lás sal

sza va zás ra ki je lölt sza va zó kör név jegy zé ké re, va la mint az F jegy zék be, egy ide jû leg az iga zo lást be von ja. A HVI veze -
tõje tör li a vá lasz tó pol gárt a név jegy zék rõl, egy ide jû leg fel tün te ti a név jegy zé ken, hogy mely te le pü lé sen kí ván a vá lasz -
tó pol gár iga zo lás sal sza vaz ni, ha iga zo lást ad ki. A mind két for du ló ra  szóló iga zo lást egy do ku men tum ba kell fog lal ni.
Az iga zo lás ki adá sa kor a vá lasz tó pol gárt fel kell ven ni a T jegy zék be. Ha a vá lasz tó pol gár, akit a név jegy zék bõl a HVI
ve ze tõ je iga zo lás ki adá sa  miatt törölt, kéri, egy alkalommal, a szavazást megelõzõ 3. napig visszaveszi a névjegyzékre
és felveszi az F jegyzékre.”

2. A Rogy. 1. szá mú mel lék let 30. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„30. Az iga zo lás és a 35. pont sze rin ti ér vé nyes iga zol vá nyok egy ide jû be mu ta tá sát köve tõen az iga zo lás sal sza va zás -

ra ki je lölt sza va zó kör ben fel kell ven ni a név jegy zék re azt a vá lasz tó pol gárt, aki a la kó he lyé tõl tá vol tör té nõ sza va zás ra
iga zo lás sal ren del ke zik (egy ide jû leg az iga zo lást – ki vé ve az elsõ for du ló ban, ha az mind két for du ló ra szól – el kell
venni, és a választópolgárt az F jegyzékre is fel kell venni).”

3. A Rogy. 7. szá mú mel lék let 1. szá mú min tá ja he lyé be e mel lék let min tá ja lép.
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ORSZÁGGY LÉSI KÉPVISEL K VÁLASZTÁSA

helyi választási iroda 

IGAZOLÁS
a lakóhelyt l eltér  helyen történ  szavazáshoz 

A választópolgár neve:  

Személyi azonosítója:  –       –      

Lakóhelyének címe:              

Választókerülete:  megye/f város   OEVK 
(csak akkor kell kitölteni, ha az igazolás csak a 2. fordulóra szól) 

1. fordulóra 

A választópolgár nyilatkozik, hogy az országgy lési képvisel -választás  év  hó  napra 
kit zött 1. fordulójában  településen kíván szavazni, 
  megye/f város   OEVK-jában 
Igazolással szavazni a következ  helyen lehet ezen igazolás átadásával: 

A választópolgárt az igazolás alapján a névjegyzékbe felvettem:

PH aláírás

2. fordulóra 

A választópolgár nyilatkozik, hogy az országgy lési képvisel -választás  év  hó  napra 
kit zött 2. fordulójában  településen kíván szavazni. 
Igazolással szavazni a következ  helyen lehet ezen igazolás átadásával: 

A nyilatkozat alapján a választópolgárt a névjegyzékb l töröltem, egyidej leg az igazolás alapján törölt 
választópolgárok jegyzékébe felvettem. 

 ,  év  hó  nap 

P. H. 
 helyi választási iroda vezet je

FIGYELEM!
Az igazolást egy példányban, eredetben kell kiadni. 
Az igazolást a választópolgártól a HVI vezet je, illet leg a szavazatszámláló bizottság elveszi és a választási iratok között 
helyezi el, egyidej leg felveszi a választópolgárt a névjegyzékbe és az F jegyzékbe. 
Ha az igazolás mindkét fordulóra szól, az 1. fordulóban a HVI vezet je, illet leg a szavazatszámláló bizottság az igazolást nem 
veszi el, hanem lebélyegzi és visszaadja a választópolgárnak, akit egyidej leg felvesz a névjegyzékbe és az F jegyzékbe.” 



 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A pénzügyminiszter
k ö z l e m é n y e

a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság tagjainak kinevezésérõl

A Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma rá ról, a könyvvizs gálói te vé keny ség rõl, valamint a könyv vizs gá lói köz fel ügye let rõl
szóló 2007. évi LXXV. tör vé ny 186. §-a alap ján 2008. ja nu ár 1-jé vel a Könyv vizs gá lói Köz fel ügye le ti  Bizottság 5 évre
szóló tag sá gi tiszt sé gé nek be töl té sé re a kö vet ke zõ pá lyá zó kat kér tem fel:

dr. Bor bás Máté

Bo ros Ju dit

Fe ke te Im ré né

Mik lós Lász ló Gá bor

dr. Nyers Re zsõ

Ve res né dr. So mo si Ma ri ann

dr. We id lich Edit

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük-
séges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap-
ellátásban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti
se géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi-
ze tõ he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfá val, fél éves elõ fizetés: 12 726 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den állam-
polgár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla
u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve
a már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, közleményeket, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szer-
zõdéseket, tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek
és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határo-
zatai, a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ, a KSH
nómenklatúrák, a Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék, a Gyógyszerjegyzék, a Versenybírósági Határozatok stb.

Online
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi ingyenes hozzáférést kapnak a Magyar Hivatalos Közlönykiadó naponta aktuali-
zált online adatbázisához, ahonnan bármikor közvetlenül lekérhetik a jogszabályok legfrissebb állapotát, így naprakészen
nyomon követhetik a hóközi változásokat is, valamint a napi adatfrissítési szolgáltatás keretében, napi rendszerességgel
aktualizálható a havonta megküldött DVD-adatbázis, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását, többirányú (jogszabály-azonosítók, tárgyszavak szerinti)
keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag
kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok, bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és
a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás van EU-irányelvre, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék, Gyógyszerjegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segí-
tõje, újdonság- és változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratminta-
tárunkat az igényeknek megfelelõen folyamatosan bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával,
mûködésével kapcsolatos formanyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �

5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �

10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �

25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �

50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �

100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �

Negyedéves elõfizetés 22 500 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot.
A KÖZIGAZGATÁSISZEMLE a hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá
válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok,
kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatá-
sokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézke-
dések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közér-
deklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelenteté-
sére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdek-
lõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá.
A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl
kezdõdõen negyedévente jelenik meg.

A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of
Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Hivatalos Közlönykiadó erejéhez mérten hozzá
kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû és
hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, köz-
érdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigaz-
gatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatok-
ba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelke-
zésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltat-
hat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra.

A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot …………………. példányban, amelyet
kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot
…………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat ….......... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre.
Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró.

A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) 338-4776, vagy e-mail címre: erdei.bea@mhk.hu szíveskedjenek küldeni!

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét!

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567, 317-9999,
266-9290/240, 241, 245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

08.0123 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.




