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A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 6/2014. (IX. 19.) IM rendelete
az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső
ellenőrzési rendjéről
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a), e) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. § és a 2–11. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti az országgyűlési képviselők időközi választása
(a továbbiakban: választás) pénzügyi feladat- és költségtervét.
(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője, az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda
(a továbbiakban: OEVI) vezetője, a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője, a külpolitikáért felelős
miniszter által a választás lebonyolítására kijelölt szerv vezetője, továbbá a választás lebonyolításában részt vevő
egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai tekintetében
a)
felelős a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolításáért, elszámolásáért,
b)
felelős a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,
c)
gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, valamint – szervezeti
és működési szabályzatának megfelelően – felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására és
d)
gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. §

(1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az 1. mellékletben meghatározott
tételek és normatívák, a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének a külpolitikáért felelős miniszterrel,
valamint az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési fedezet szolgál.
(2) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számára vonatkozó adatokat a központi névjegyzék szavazás
napját megelőző ötvennyolcadik napi állapota szerint kell figyelembe venni.
(3) Az 1. mellékletben meghatározott tételeket, normatívákat a választásban érintett település, választókerület adatai
alapján kell figyelembe venni.

3. §		
Az NVI elnöke a választás lebonyolítására rendelkezésre álló összegből megállapodás alapján biztosítja
a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv, valamint az egyéb szerv részére a feladatai végrehajtásának
pénzügyi fedezetét.
4. §

(1) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, megyei önkormányzat
hivatalának fizetési számlájára folyósítja.
(2) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala
(közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára folyósítja, ettől eltérő fizetési
számlára történő utalásra az NVI elnöke írásbeli engedélyével van lehetőség.
(3) A választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget az NVI a választási feladatoknak
megfelelő ütemezésben előlegként folyósítja.
(4) A választás alábbi személyi juttatásainak kifizetésére csak a pénzügyi elszámolás (a továbbiakban: elszámolás)
elfogadását követően kerülhet sor a következők szerint:
a)
a HVI vezetők és az OEVI vezetők személyi juttatásainak kifizetésére a TVI vezetője tesz javaslatot az NVI
elnökének a HVI elszámolásának felterjesztésekor úgy, hogy a díjak összege személyenként nem haladhatja
meg az 1. mellékletben a TVI vezetője részére megállapított normatíva összegét,
b)
a TVI vezetők, az OEVI vezetők és a HVI vezetők személyi juttatásainak kifizetéséről az NVI elnöke dönt,
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c)

a TVI vezető helyettese, a TVI tagjai, az OEVI vezetője, a HVI vezetője személyi juttatásainak kifizetéséről a TVI
vezetője az NVI elnöke b) pontban foglalt döntését és a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően
haladéktalanul intézkedik.

5. §

(1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azonban
személyi kiadásra az e rendelet szerinti normatívákat – a feladatellátással arányos mértékben – biztosítani kell.
(2) Többlettámogatást különösen
a)
a közreműködő jegyzőkönyvvezetők számának a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 52. § (2) bekezdés második mondata alapján a HVI vezetője által történő megállapítása,
b)
a szavazatszámláló bizottságba (a továbbiakban: SZSZB) bevont póttagok,
c)
nem állami vagy nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete,
d)
a Ve. 15. § (1) bekezdése szerinti kiadások,
e)
az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 66. § (4a) bekezdése alapján ellátott
többletfeladatok
miatt lehet igényelni.
(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 66. § (4a) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre
a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeget, illetve – ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt
indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt – annak maradványát vissza kell utalni.
(4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó
különbözeteket.
(5) A HVI, az OEVI, illetve a TVI többletkiadásainak és a (3) bekezdés szerinti indokolt kifizetéseinek, illetve
kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél.
A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől számított 5 munkanapon belül dönt. Ha
a kérelem elbírálására a feladat határidején belül nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon az egyetértést
megadottnak kell tekinteni.

6. §

(1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket választásonként elkülönítetten kell kezelni.
(2) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról kiadásnemenként – ezen belül a többletköltségekről és
a feladatelmaradásról bruttó módon feladatonként (jogcímenként) – számol el, és a tényleges pénzforgalomról
(bevétel, kiadás) a hatályos jogszabályok szerint a választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet.
A részletező nyilvántartásban meg kell jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás terhére teljesített
kiadásokat.
(3) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére elszámol
(feladattípusú elszámolás), melynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült
kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel
kell elszámolni.
(4) A feladattípusú elszámolás elkészítéséhez az elszámolást segítő informatikai alkalmazást az NVI elnöke utasítása
szerint kell igénybe venni.
(5) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv a nem normatív támogatásokról tételes
elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.

7. §

(1) A HVI és az OEVI vezetője a szavazás napját követő tizenöt napon belül feladattípusú elszámolást készít a TVI
vezetője részére.
(2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére a szavazás napját követő ötven napon belül
a)
elszámolást készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről,
b)
összesítő elszámolást készít a HVI vezetők, az OEVI vezető és a saját elszámolása alapján.
(3) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke
részére a szavazás napját követő ötven napon belül.
(4) Az NVI az (1)–(3) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, a szavazás napját követő kilencven napon belül
összesítő elszámolást készít.
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8. §

(1) A HVI vezetője, az OEVI vezetője és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás
felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda tagjainak ad megbízást.
(2) A HVI és az OEVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi a szavazás napját követő
negyvenöt napon belül.
(3) A TVI, a külpolitikáért felelő miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások
megalapozottságát az NVI ellenőrzi.
(4) A többletköltség igények indokoltságát tételesen meg kell vizsgálni.
(5) A támogatás felhasználásának és az elszámolások megalapozottságának az ellenőrzése során a költségvetési
támogatás ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. §

(1) A HVI és az OEVI elszámolásának elfogadására a TVI vezetője tesz javaslatot az NVI elnökének.
(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke a TVI vezetője javaslata alapján dönt.
(3) A többletköltségek fedezetét az NVI az elszámolás elfogadását követő nyolc munkanapon belül biztosítja a HVI,
az OEVI, a TVI, a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv részére.
(4) Az elszámolást készítő szerv vezetője az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget
tenni a visszafizetési kötelezettségének.

10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. §

(1) Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint
a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet
(a továbbiakban: Vhr.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) A Vhr. a 3–11. melléklet szerinti 60–68. melléklettel egészül ki.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelethez

1. melléklet a …/2014. (… …) IM rendelethez

Tételek és normatívák az országgyűlési képviselők időközi választásán
Jogcím
Kód

Normatíva

Név

Egység Ft/egység

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
101

Kiadások a szavazás napját megelőzően

10101

Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként.

1

3 000

1

130

1010202 Külképviseleti névjegyzékbe vétellel kapcsolatos értesítés megküldése
külföldi címre történő kézbesítés esetén, választópolgáronként. HVI részére
utólagos igénylés alapján.

1

300

10103

1

1,5

1

12 000

utólagos

1

300

költségek,

1

4 000

Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények
(szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása,
kiragasztása.
10102

Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.

1010201 Értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a szavazás
ötvennyolcadik nap után, HVI részére utólagos
választópolgáronként és alkalmanként.

napját megelőző
igénylés alapján,

Értesítők megszemélyesítésének, borítékolásának és kézbesítésének
költségei. A külképviseleteken szavazók, az átjelentkezők stb. értesítése.
Nem tartalmazza a külföldre történő postázás költségeit.

Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése.
Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítése dologi kiadásai,
választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

10104

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként.
Helyben készülő nyomtatványok (szavazóköri jegyzőkönyvek, napközbeni
jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei,
szavazóurnák, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke)
előállítási, sokszorosítási, papír költségei, SZSZB eskütételének szervezése.

10105

Határozathozatallal,
igényléssel.

döntésekkel

102

Kiadások a szavazás napján.

10201

A szavazókör kialakításával,
szavazókörönként.

kapcsolatos

postaköltségek

működtetésével

kapcsolatos

Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.
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10202

A HVI-k kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati hivatali
székhelyeken.

1

20 000

1

6 000

1

10 000

3

20 000

2

20 000

3

5 000

1

20 000

1

20 000

Az iroda szavazásnapi működésével összefüggő kiadásai.
10203

Közös hivatalok
településenként.

kapcsolt

települései

utáni

pótelőirányzat

kapcsolódó

A hivatal és a kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő
kiadások.
10204

Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete
utólagos igényléssel.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
201

Az SZSZB-k tagjainak tiszteletdíja.

20101

Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási
bizottság (továbbiakban: HVB)] 3 választott tagjának díja szavazókörökben.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a
szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik
tagjának díja.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a
szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés.

20103

A külképviseleti szavazatoknak és az átjelentkezők szavazatainak
megszámlálására kijelölt SZSZB 3 választott tagjának többletdíja
országgyűlési egyéni választókerületenként (továbbiakban: OEVK), OEVK
székhely településre.
A
külképviseleti
szavazatok
és
átjelentkezők
megszámlálásával kapcsolatos feladatok elvégzése.

szavazatainak

20104

Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjainak tiszteletdíja szavazókörönként
legfeljebb 2 fő, továbbá a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti számban utólagos
igényléssel, a tényleges igénybevétel alapján.

20105

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. § (1) és (2)
bekezdése], utólagos igény szerint.

202

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

20201

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
A szavazás napján 5 órától 24 óráig az SZSZB mellett elvégzendő
adminisztratív feladatok.
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20202

A Ve. 78. §-a szerint kijelölt szavazókörökben plusz jegyzőkönyvvezetői díj.
A normatíva tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden további
500 átjelentkező választópolgár után 1 fővel növekszik.

1

20 000

20203

A külképviseleti szavazatok és az átjelentkezők szavazatainak
megszámlálására kijelölt SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető
többletdíja OEVK-nként, OEVK székhely településre.

1

5 000

A külképviseleti szavazatok és átjelentkezők szavazatainak megszámlálására
kijelölt SZSZB melletti adminisztratív feladatok elvégzése.
203

A HVI tagjának személyi normatívája.
A HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település
választásban érintett választópolgárszámához, közös hivatal esetén az
érintett települések választópolgárszámához viszonyítva):

20301

- 8 000 választópolgárig

4

30 000

20302

8 001 - 40 000 választópolgárig

8

30 000

20303

40 001 - 80 000 választópolgárig

10

30 000

20304

80 001 - 200 000 választópolgárig

15

30 000

204

HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében.

20401

HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében.

1

30 000

1

8 000

1

4 000

Közös önkormányzati hivatalok esetében a HVI normatíva tekintetében
figyelembe vehető tagjainak száma minden érintett kapcsolt település után 1
fővel növekszik. Ha a székhelytelepülés nem érintett a választásban, akkor a
települések számánál az nem vehető figyelembe.
206

Szavazásnapi ellátás költségei.

20601

Szavazásnapi ellátás költsége szavazókörönként.
Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési ellátása.

20602

Szavazatszámlálással összefüggő kiadások, a külképviseleteken leadott
szavazatok, az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott
szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörökben, OEVK-nként, OEVK
székhely településre.
Az SZSZB tagjainak napközbeni ellátása.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
301

Munkaadókat terhelő
jogszabályok szerint.

fizetési

kötelezettség

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség településnél.

30102

Szavazásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher.

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
111

OEVI folyamatos működésével összefüggő kiadások.

településnél,

hatályos
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11101

A választási eljárással összefüggő dologi kiadások OEVK-nként, OEVI
részére.

1

100 000

1

100 000

1

30 000

1

30 000

1

15

Az OEVI költségei a HVI-kel történő kapcsolattartás, sokszorosítás, gépkocsi
használat, központilag biztosított nyomtatványok, szavazástechnikai
eszközök ellenőrzése, továbbítása településeknek. Tájékoztatók tartása,
kapcsolattartás jelölő szervezetekkel, médiával. Jogorvoslatok továbbítása
NVB részére.
112

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (továbbiakban:
OEVB) működtetésével kapcsolatos dologi kiadások.

11201

OEVB működtetésével kapcsolatos dologi kiadások OEVB-nként, OEVI
részére.
Jelölt nyilvántartásba vétellel kapcsolatos jogorvoslatok elbírálása, eredmény
megállapítása kapcsán, valamint a szavazással összefüggésben tartott
ülések lebonyolításával összefüggő költségek. Hangosítás, jegyzőkönyv,
kapcsolattartás és postaköltség.

113

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő költségek.

11301

Szavazásnapi egyéb kiadások OEVI székhely településen, OEVK-nként.
Szavazásnapi kiadások a választási irodák részére. A HVI-kel történő
kapcsolattartás, gépkocsihasználat költségei.

11302

Átjelentkezéssel, külképviseleti szavazással kapcsolatos költségek OEVKnként.
Külképviseleti szavazatok és átjelentkezők szavazatai megszámlálására
kijelölt szavazókörök urnáinak őrzése, az átjelentkezők szavazatainak
továbbítása és fogadása, a külképviseleti szavazatok fogadása.

11304

Ajánlással, ajánlásellenőrzéssel összefüggő kiadások a feladatot ellátó OEVI
részére, tényleges adatok alapján.

1130401 Ajánlással összefüggő kiadások OEVI-k részére, ténylegesen kiadott
ajánlóívek száma alapján ajánlóívenként.
Ajánlóívek előállítása, nyomtatása, papír és számítástechnikai segédanyagok
biztosítása.
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1130402 Ajánlásellenőrzéssel összefüggő kiadások. Ajánlásellenőrzés költsége a
ténylegesen ellenőrzött ajánlások száma alapján.

1

1

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
211

OEVB tagjának személyi juttatásai.

21101

OEVB választott tagjának tiszteletdíja.

3

40 000

21102

OEVB tagjainak ellátási költsége.

1

30 000

212

OEVI tagjainak személyi normatívája.

21201

OEVI tagjainak személyi normatívája. E normatíva az OEVI 10 tagja
tekintetében vehető figyelembe.

10

40 000

21202

Ha az OEVI több OEVB mellett működik, úgy az OEVI-nek a normatíva
tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden további OEVB után 5
fővel növekszik.

5

40 000

1

30 000

1

15 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
311

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség OEVI-nél, hatályos jogszabály szerint.

31101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség OEVI-nél.

31102

OEVB ellátás után fizetendő munkáltatói teher.

KÜLKÉPVISELETI KIADÁSOK
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
221

A külképviseleteken feladatot teljesítők személyi kiadásai.

22101

A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) vezetőjének díja.

22102

A KÜVI tagjának személyi normatívája.

2210201 A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett
választópolgárig. A tagok száma a külképviseletre jelentkezett
választópolgárok száma alapján kerül az NVI elnöke által meghatározásra. A
díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.
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2210202 A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett
választópolgár felett. A tagok száma a külképviseletre jelentkezett
választópolgárok száma alapján kerül az NVI elnöke által meghatározásra. A
díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.

1

25 000

1

200 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
321

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség külképviseleteknél, hatályos jogszabályok szerint.

32102

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség külképviseleteknél.

MEGYEI KIADÁSOK
1. DOLOGI KIADÁSOK
131

TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő
kiadásai.

13101

TVI dologi kiadásai OEVK-nként.
Kapcsolattartás az OEVK székhely településekkel, gépkocsi használat,
biztonsági őrizet, értekezletek tartása HVI vezetők részére, technikai
feltételek biztosítása.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
231

HVI vezetőinek díja a választásban érintett választópolgárszám
függvényében (Közös önkormányzati hivatal esetén az érintett települések
összesített választópolgárszáma alapján.).
A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete. A választás
lebonyolítása, szavazóköri jegyzőkönyvek ellenőrzése.

23101

- 8 000 választópolgárig HVI vezetői díj

1

50 000

23102

8 001 - 40 000 választópolgárig HVI vezetői díj

1

75 000

23103

40 001 - 80 000 választópolgárig HVI vezetői díj

1

80 000

23104

80 001 - 200 000 választópolgárig HVI vezetői díj

1

100 000

1

4 000

232

Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja

23201

Közös önkormányzati hivatal HVI vezetőjének plusz díja a választásban
érintett kapcsolt településenként.
A kapcsolt települések választási feladatainak irányítása, ellenőrzése. Az
SZSZB-k munkájának támogatása.
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233

OEVI vezető további díja OEVK székhely településen.

23301

OEVI vezető további díja OEVK-nként.

234

TVI tagok és vezetők díja OEVK-nként, legfeljebb 400 000 forint.

23401

1

20 000

TVI vezető díja.

1

100 000

23402

TVI vezető helyettesének díja.

1

80 000

23403

TVI pénzügyi felelősének és további 1 tagjának díja.

2

40 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség megyénél, hatályos jogszabályok szerint.

33101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség megyénél, HVI-k és OEVI-k vezetői díja után.

33102

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség megyénél, TVI tagok és vezetők díja után.
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2. melléklet a .../2014. (.... ....) IM rendelethez

2. melléklet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelethez

A Vhr. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 60-68. sorral egészül ki:

előállítása
(1.

közhelyponben
tilag

nyomtatvány megnevezése

„60.

Névjegyzék
választásán

az

országgyűlési

képviselők

időközi

61.

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke
országgyűlési képviselők időközi választásán

használata
a nyomtata
ványban
nyomtatvány
szereplő
használata
adatok
kötelező
megadása
kötelező)

X

X

X

X

Az átjelentkezett választópolgárok adatait tartalmazó
62. névjegyzékrész az országgyűlési képviselők időközi
választásán

X

X

Az átjelentkezett, mozgóurnát igénylő választópolgárok
63. jegyzéke
az
országgyűlési
képviselők
időközi
választásán

X

X

Külképviseleti névjegyzék az országgyűlési képviselők
időközi választásán

X

X

X

X

X

X

64.

az

Összesítő lap az országgyűlési képviselők időközi
választásán
Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az
66.
országgyűlési képviselők időközi választásán
65.

Szavazásnapi
szavazóköri
jegyzőkönyv
az
átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatok
67. megszámlálására
kijelölt
szavazókör
névjegyzéki
adatairól
az
országgyűlési
képviselők
időközi
választásán

X

X

Szavazóköri jegyzőkönyv az egy szavazókörös
68. településen és a kijelölt szavazókörben az országgyűlési
képviselők időközi választásán

X

X
”
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3. melléklet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelethez

3. melléklet a …/2014. (… …) IM rendelethez

,,60. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

„60. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Névjegyzék az országgyűlési képviselők időközi választásán
NÉVJEGYZÉK
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja)
(TELEPÜLÉS és választókerület)
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe))*
Sorszám
1.

2.

3.

4.

5.

6.

…

A választópolgárok adatai

(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(A névjegyzék utolsó oldalán:)
A névjegyzékben és a mozgóurnát
választópolgárok száma összesen
AE

1. oldal

A szavazólap átvételének igazolása

igénylő

választópolgárok
”

jegyzékében

szereplő
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4. melléklet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelethez
,,61. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

4. melléklet a .../2014. (.... ....) IM rendelethez
„61. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke az országgyűlési képviselők időközi választásán
MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja)
(TELEPÜLÉS és választókerület)
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe))*
Sorszám
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

...

A választópolgárok adatai
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)

* Csak a jegyzék első oldalán”

1. oldal

A szavazólap átvételének igazolása
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5. melléklet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelethez
,,62. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

5. melléklet a .../2014. (.... ....) IM rendelethez
„62. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Az átjelentkezett választópolgárok adatait tartalmazó névjegyzékrész
az országgyűlési képviselők időközi választásán
NÉVJEGYZÉK – ÁTJELENTKEZETT VÁLASZTÓPOLGÁROK
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja)
(TELEPÜLÉS és választókerület)
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe))*
Sorszám
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

…

A választópolgárok adatai

A szavazólap átvételének igazolása

(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)

(A névjegyzék utolsó oldalán:)
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékrészében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett
választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma összesen
BOE

* Csak a névjegyzék első oldalán”

1. oldal
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6. melléklet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelethez
,,63. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

6. melléklet a .../2014. (.... ....) IM rendelethez
„63. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Az átjelentkezett, mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke
az országgyűlési képviselők időközi választásán
MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ ÁTJELENTKEZETT VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja)
(TELEPÜLÉS és választókerület)
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör ((szavazóhelyiség címe))*
Sorszám
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

...

A választópolgárok adatai
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)

* Csak a jegyzék első oldalán”

1. oldal

A szavazólap átvételének igazolása
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7. melléklet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelethez
,,64. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

7. melléklet a .../2014. (.... ....) IM rendelethez
„64. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Külképviseleti névjegyzék az országgyűlési képviselők időközi választásán
KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA – (a szavazás napja)
(KÜLKÉPVISELET)
((szavazóhelyiség címe))*
Sorszám
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

…

A választópolgárok adatai

A szavazólap átvételének igazolása

(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név) (személyi azonosító)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)

(A névjegyzék utolsó oldalán:)
a külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok
száma összesen
a szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen:
* Csak a névjegyzék első oldalán
** Csak ha egy napon több országgyűlési időközi választásra kerül sor. ”

1. oldal

(OEVK)**

(OEVK)

(OEVK)

(OEVK)

(OEVK)

(OEVK)

(OEVK)

(OEVK)

(OEVK)
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8. melléklet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelethez
,,65. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

8. melléklet a .../2014. (.... ....) IM rendelethez
„65. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Összesítő lap az országgyűlési képviselők időközi választásán
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylők jegyzékében lévő
választópolgárok száma:
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok
jegyzékében szereplő választópolgárok száma összesen
A szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok száma:
(aláírások száma a névjegyzéken)
Mozgóurnával szavazó választópolgárok száma:
(aláírások száma a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén)
A szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen (=4+5)

AE

FE

Átjelentkezett választópolgárok*
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A névjegyzék zárásakor az átjelentkezettek névjegyzékrészében lévő
választópolgárok száma
A névjegyzék zárásakor az átjelentkezett, mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékében lévők száma
Az átjelentkezettek névjegyzékrészében és a mozgóurnát igénylő
átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplők száma
összesen
A
szavazóhelyiségben
megjelent,
átjelentkezéssel
szavazó
választópolgárok száma: (aláírások száma az átjelentkezett
választópolgárok névjegyzékrészében)
Mozgóurnával szavazó átjelentkezett választópolgárok száma:
(a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében és
pótlapjain lévő aláírások száma)
Az átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma
összesen (= 10 + 11)

BOE

GE

A választókerületből külképviseleti névjegyzékben szereplő és átjelentkezett választópolgárok**
7.
8.
9.

Átjelentkezett választópolgárok száma
A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma
A választópolgárok száma összesen

BE
C
EE

* Csak egy szavazókörös településen és a kijelölt szavazókörben
** Csak a külképviseleten és átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatainak megszámlálására
kijelölt szavazókörben”
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9. melléklet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelethez
,,66. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

9. melléklet a .../2014. (.... ....) IM rendelethez
„66. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

Értesítő a szavazóköri névjegyzékbe vételről az országgyűlési képviselők időközi választásán
ÉRTESÍTŐ
a szavazóköri névjegyzékbe vételről

(születési idő)

(név)
(születési név)
(lakcím)

Tisztelt Választópolgár!
Tájékoztatom, hogy az országgyűlési képviselők időközi választásán
……………………..………………. megye/Budapest …... számú országgyűlési egyéni választókerületében
………………………………………………..………………….….…. településen a(z) ……. számú
szavazókörben
szerepel a szavazóköri névjegyzékben.
A szavazóhelyiség címe: ................................................................................................................................
A szavazás ideje: ……… év ………………………….. hó ……………. nap 6-19 óra között.

Tájékoztatom, hogy a szavazóhelyiség akadálymentesített / nem akadálymentesített.
Szavazni csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet.
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok)
bemutatásával:
A. lakcímigazolvány és
- személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- vezetői engedély
vagy
B. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.
Ha a szavazás napján a fent megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de a választókerület területén
tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. A kérelemnek legkésőbb a szavazást
megelőző második napon 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.
Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet
terjeszthet elő. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében megadott külföldi településen, a
nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat, a lakcíme szerinti szavazólapon. A kérelemnek
legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik nap 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.
Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást megelőzően a helyi
választási irodához nyújthatja be legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16.00 óráig. A szavazás
napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.
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A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• ennek az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
A jelölő szervezetek és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok
nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai
átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja.
A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján
(www.valasztas.hu). A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába (a
mozgóurna iránti kérelmet arra a településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel), ehhez a
www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye
szerinti helyi választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna
iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.
A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a
polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Helyi Választási Iroda”
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10. melléklet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelethez

10. melléklet a .../2014. (.... ....) IM rendelethez

,,67. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA

A

SZAVAZÁSNAPI SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV
AZ ÁTJELENTKEZÉSSEL ÉS A KÜLFÖLDÖN LEADOTT SZAVAZATOK
MEGSZÁMLÁLÁSÁRA KIJELÖLT SZAVAZÓKÖR NÉVJEGYZÉKI ADATAIRÓL
A szavazatszámláló bizottság állítja ki
két példányban!

FŐVÁROSI / MEGYEI
SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

Ez a

 számú példány.

TELEPÜLÉSNÉV
szavazókör

Készült:

év

hó

napján

település

alábbi helyen lévő helyiségében:
A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, és ennek
megállapítása után az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében az urnákat lezárta, és a mozgóurnákban
elhelyezte az ellenőrző lapot.
A szavazóhelyiség nyitása

 
.

órakor történt.

Az elsőként szavazó választópolgár

A szavazás

 
.

………………………………………….

………………………………………….

neve

aláírása

órakor befejeződött, az urnák sértetlenek.

A szavazatot tartalmazó, lezárt urnák száma:
Rontott szavazólapok száma:






A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:
A jegyzőkönyv két példányát a helyi választási irodához kell szállítani. A többi másolati példányt – kérésükre, a
szavazóhelyiségben haladéktalanul és ingyenesen – a jelölő szervezetek, független jelöltek képviselőinek kell átadni.
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számú szavazókör

B

TELEPÜLÉSNÉV

Azonosító:
A szavazóköri névjegyzékben és
a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékében
szereplő választópolgárok
száma összesen
AE

A külképviseleti
névjegyzékben
szereplő
választópolgárok
száma
C

Átjelentkezett
választópolgárok
száma
BE

A szavazóhelyiségben
és a mozgóurnával
szavazó
választópolgárok
száma
FE

A választópolgárok
száma összesen
EE

Az Összesítő lap felhasználásával kell kitölteni!

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
NÉV

Aláírás
a szavazás megkezdésekor

Aláírás
a szavazás befejezésekor

Aláírás
a jegyzőkönyv átvételéről

–

…………………
elnök

–

…………………
elnökhelyettes

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………
…………………
jegyzőkönyvvezető

–
p.h. ”
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11. melléklet a 6/2014. (IX. 19.) IM rendelethez

11. melléklet a .../2014. (.... ....) IM rendelethez

,,68. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA

A

SZAVAZÓKÖRI JEGYZŐKÖNYV
AZ EGY SZAVAZÓKÖRÖS TELEPÜLÉSEN ÉS A KIJELÖLT SZAVAZÓKÖRBEN

A szavazatszámláló bizottság állítja ki
két példányban!

FŐVÁROS / MEGYE
SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

Ez a

 számú példány.

TELEPÜLÉSNÉV
számú szavazókör

Készült

év

hó

napján

település

alábbi helyen lévő szavazóhelyiségében:
A szavazatszámláló bizottság a szavazás megkezdése előtt megállapította, hogy az urnák üresek, és
ennek megállapítása után az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében az urnákat lezárta, és a
mozgóurnában elhelyezte az ellenőrző lapot.
A szavazóhelyiség nyitása

 
.

órakor történt.

Az elsőként szavazó választópolgár

A szavazás

 
.

………………………………………….

………………………………………….

neve

aláírása

órakor befejeződött, az urnák sértetlenek.



A mozgóurnában az ellenőrző lap benne volt.
Rontott szavazólapok száma:






igen



nem

A visszautasítottak jegyzékén szereplők száma:

alkalommal számolta meg.
A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat
A jegyzőkönyv két példányát a helyi választási irodához kell szállítani. A többi másolati példányt – kérésükre, a
szavazóhelyiségben haladéktalanul és ingyenesen – a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak kell átadni.

3
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EGYÉNI

B

számú szavazókör

TELEPÜLÉSNÉV

Azonosító:

EJ
A VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYE

A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a
mozgóurnát igénylő
választópolgárok
jegyzékében szereplő, a
szavazókörben lakcímmel
rendelkező választópolgárok
száma

Szavazóként megjelent, a
szavazókörben lakcímmel
rendelkező választópolgárok
száma

AE

FE

Az átjelentkezett
választópolgárok
névjegyzékrészében és a
mozgóurnát igénylő
átjelentkezett
választópolgárok
jegyzékében szereplő
választópolgárok száma

Átjelentkezéssel szavazóként
megjelent választópolgárok
száma

BOE

GE

Urnában lévő lebélyegzett
szavazólapok száma
(az átjelentkezéssel leadott
szavazólapok nélkül)

Eltérés a szavazóként
megjelentek számától
(többlet: + /hiányzó: -)

Érvénytelen
szavazólapok száma

Érvényes
szavazólapok száma

KE

LE

ME

NE

Átjelentkezett választópolgárok

A szavazás eredménye

Figyelem!
a)

Az AE, FE, BOE és GE rovatokat az Összesítő lap felhasználásával kell kitölteni!

b)

Az LE rovatba beírt számnak egyenlőnek kell lennie a KE és FE rovatba beírt számok különbségével. (LE rovat = KE –
FE rovat)

c)

A KE rovatba beírt számnak meg kell egyeznie az ME és NE rovatokba beírt számok összegével. (KE rovat = ME + NE
rovat)

d)

A jelöltenkénti érvényes szavazatok számát a jegyzőkönyv C oldalán kell feltüntetni. A jelöltenkénti szavazatok
száma összegének meg kell egyeznie az NE rovatba beírt számmal!

4
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számú szavazókör
TELEPÜLÉSNÉV

C

A SZAVAZATOK SZÁMA JELÖLTENKÉNT
A JELÖLT NEVE, AZONOSÍTÓJA

ÉRVÉNYES

A JELÖLT NEVE, AZONOSÍTÓJA

SZAVAZAT

1

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

16

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

2

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

17

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

3

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

18

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

4

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

19

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

5

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

20

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

6

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

21

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

7

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

22

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

8

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

23

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

9

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

24

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

10

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

25

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

11

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

26

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

12

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

27

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

13

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

28

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

14

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

29

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

15

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

30

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

1-15 összesen: …………………

ÉRVÉNYES
SZAVAZAT

16-30 összesen: …………………

Érvényes szavazatok száma összesen (1-30): …………………
Figyelem! Az érvényes szavazatok száma összegének meg kell egyeznie a B oldal NE rovatába beírt számmal!
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számú szavazókör

D

TELEPÜLÉSNÉV
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
NÉV

Aláírás
a szavazás megkezdésekor

Aláírás
a szavazatszámláláskor

Aláírás
a jegyzőkönyv átvételéről

–

…………………
elnök

–

…………………
elnökhelyettes

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

–

…………………
jegyzőkönyvvezető

p.h.”

6
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 338/2014. (IX. 19.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–spanyol kapcsolatok előmozdításáért, valamint Magyarország euroatlanti integrációjának, európai
érdekérvényesítésének elősegítése érdekében tett erőfeszítései elismeréseként
José María Aznar a FAES Alapítvány (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, Madrid) elnöke, Spanyolország
volt miniszterelnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
nagykeresztje
polgári tagozata;
a magyar–spanyol kapcsolatok fejlesztéséért, valamint Magyarország európai érdekérvényesítésének elősegítése
érdekében tett erőfeszítései elismeréseként
Jaime Mayor Oreja politikus, Spanyolország európai parlamenti képviselője részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. április 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. április 17.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01416-5/2014.
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A köztársasági elnök 339/2014. (IX. 19.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–orosz kétoldalú politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok előmozdítása érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Tolkacs Alekszandr Alekszandrovics, az Oroszországi Föderáció rendkívüli és meghatalmazott nagykövete részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. május 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. május 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02708-1/2014.

A köztársasági elnök 340/2014. (IX. 19.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar érdekek és törekvések következetes támogatásáért az Európai Parlamentben, valamint Magyarország
európai megítélésének javításáért
Mário Henrique de Almeida Santos David európai parlamenti képviselő részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. február 10.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. február 14.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/00761-1/2014.

A köztársasági elnök 341/2014. (IX. 19.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a francia és a magyar közjegyzőség közötti együttműködés elősegítése, valamint a francia és a magyar kapcsolatok
elmélyítése terén szerzett érdemei elismeréseként
dr. Prohászka Péter tiszteletbeli közjegyző (notaire honoraire) részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. június 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. június 11.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01783-1/2014.
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A köztársasági elnök 342/2014. (IX. 19.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
Magyarország iránti elkötelezettségéért, valamint a magyar–német kapcsolatok erősítése és bővítése érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként
Peter Hintze, a Bundestag alelnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. augusztus 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. augusztus 25.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04039-1/2014.

A köztársasági elnök 343/2014. (IX. 19.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–német kapcsolatok elmélyítése, valamint tényszerű alapokra helyezése érdekében végzett kiemelkedő
tevékenysége elismeréseként
Erika Steinbach Bundestag-képviselő, a CDU/CSU frakció emberi jogi szóvivője, a Német Elüldözöttek Szövetségének
elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. szeptember 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. szeptember 10.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03829-7/2014.

A köztársasági elnök 344/2014. (IX. 19.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–német kapcsolatok elmélyítéséért és a magyar–német turisztikai kapcsolatok fejlesztése érdekében
kifejtett tevékenységéért
Klaus Brähmig, a német CDU párt, illetve a CDU/CSU frakció elnökségének tagja, Bundestag-képviselő, a Bundestag
Turisztikai Bizottságának elnökhelyettese, a Bundestag Német Kisebbségekért, Kitelepítettekért Felelős
Bizottságának elnöke részére,
a magyar–német kapcsolatok fejlesztéséért és Magyarország objektív megítéléséhez való hozzájárulásáért
Michael Stübgen Bundestag-képviselő részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. szeptember 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. szeptember 8.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03833-7/2014.
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A köztársasági elnök 345/2014. (IX. 19.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a Székelyföld természeti és kulturális értékeinek megőrzése és nemzetközi megismertetése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Dieter Schramm, a Global Sustainability AG Switzerland igazgatóságának elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. február 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. február 5.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/00698-1/2014.

A köztársasági elnök 346/2014. (IX. 19.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar közigazgatás fejlődésének előmozdítása, a közigazgatási pályára készülő magyar hallgatók külföldi
képzésének, illetve szakmai gyakorlatának önzetlen támogatása érdekében folytatott tevékenysége elismeréseként
Peter Raviol, a Ludwigsburgi Közigazgatási Főiskola docense részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. július 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. július 24.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01415-15/2014.

A köztársasági elnök 347/2014. (IX. 19.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
kimagasló oktatói-tudományos tevékenységének, valamint a humanitárius segítségnyújtás területén végzett
áldozatos munkájának elismeréseként, mellyel nagymértékben hozzájárult az angolszász keresztény teológia és
etika magyarországi megismertetéséhez és a nemzetek közötti kapcsolatok erősítéséhez
dr. Robert Lascelle Ellison Rodgers, nyugalmazott teológia professzor, vendégoktató részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. május 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. május 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02707-1/2014.
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A köztársasági elnök 348/2014. (IX. 19.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
Franciaországban önkéntesen végzett magas színvonalú tolmácsi munkájáért, mellyel az ott élő, hátrányos
helyzetben lévő magyar ajkú migránsok és a hatóságok, közhivatalok, közintézmények kommunikációját biztosítja
Radányi Róbertné, az Inter Service Migrants Interprétariat önkéntes tolmácsa részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. június 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. június 4.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01414-11/2014.

A köztársasági elnök 349/2014. (IX. 19.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Pozsony Ferencet 2014. szeptember 20.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2014. szeptember 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. szeptember 12.
		
		

KEH ügyszám: IV-3/04359-1/2014.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A köztársasági elnök 350/2014. (IX. 19.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Szirák Pétert 2014. szeptember 20.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2014. szeptember 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. szeptember 12.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/04359-2/2014.

A köztársasági elnök 351/2014. (IX. 19.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –
Dr. Kovács M. Máriát 2014. október 10. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2014. szeptember 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. szeptember 12.
		
		

KEH ügyszám: IV-3/04360-1/2014.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A köztársasági elnök 352/2014. (IX. 19.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Nagy Szabolcs Tamást 2014. október 10.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2014. szeptember 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. szeptember 12.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/04360-2/2014.

A köztársasági elnök 353/2014. (IX. 19.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Navracsics Juditot 2014. október 10.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2014. szeptember 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. szeptember 12.
		
		

KEH ügyszám: IV-3/04360-3/2014.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A köztársasági elnök 354/2014. (IX. 19.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Polgár Zsolt Gézát 2014. október 10.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2014. szeptember 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. szeptember 12.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/04360-4/2014.

A köztársasági elnök 355/2014. (IX. 19.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Szabó Attilát 2014. október 10. napjával
egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2014. szeptember 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. szeptember 12.
		
		

KEH ügyszám: IV-3/04360-5/2014.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A köztársasági elnök 356/2014. (IX. 19.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel dr. Hegyi
Áront 2014. szeptember 14-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2014. szeptember 10.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04358-1/2014.

A köztársasági elnök 357/2014. (IX. 19.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Rózsa Évát 2014. december 1-jei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2014. szeptember 10.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04358-2/2014.

A köztársasági elnök 358/2014. (IX. 19.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Kőrös Andrást 2015. március 1-jei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2014. szeptember 10.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04358-3/2014.
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A köztársasági elnök 359/2014. (IX. 19.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Kelemen Mariannát 2015. május 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2014. szeptember 10.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04358-4/2014.

A Kormány 1531/2014. (IX. 19.) Korm. határozata
a TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 azonosító számú („Köznevelési reformok operatív megvalósítása” című)
kiemelt projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 azonosító számú, „Köznevelési reformok operatív
megvalósítása” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot (a továbbiakban: projekt),
2. elfogadja az 1. melléklet szerint a projekt kiemelt projektként történő nevesítését,
3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1.

2.

A

B

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

TÁMOP-3.1.15-142014-0001

Köznevelési
reformok operatív
megvalósítása

C
Támogatást igénylő
neve

Oktatási Hivatal

D

E

Projekt támogatási
összege

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

4 090 000 000

A projekt célja a korábbi, a Társadalmi Megújulás Operatív Programból (a továbbiakban:
TÁMOP) finanszírozott egyes projektek (TÁMOP-3.1.8 és TÁMOP-3.1.5) keretében elkészült
fejlesztések gyakorlati alkalmazásának elősegítése, a rendszer komponenseinek összeillesztése,
a szereplők munkájának összehangolása – az ágazat szempontjából stratégiai jelentőségű két
eszközrendszer, azaz – a tanfelügyelet és a pedagógus minősítés területén.
A projekt további célja a köznevelés információs rendszerének átfogó, teljeskörű tartalmi és
informatikai megújítása az érdekelt felek igényeire épülő átfogó fejlesztési koncepció alapján,
mely felhasználóbarát módon biztosítja a köznevelési rendszer működéséhez, a hatósági
feladatok ellátáshoz és a szakmapolitikai döntések meghozataláhz szükséges nyilvántartások
vezetését és a köznevelési intézményrendszerre vonatkozó információk gyűjtését.
A projekt további célja egy tudásmenedzsment rendszer kiépítése, mely integrálja a köznevelés
területén – kiemelten a TÁMOP keretében – megvalósult fejlesztések tartalmi és módszertani
eredményeit, valamint becsatornázza a köznevelési rendszer támogató elemei közé a kulturális
intézményrendszer által létrehozott, oktatást segítő tartalmakat, módszereket, eszközöket.
A köznevelési rendszer megújításának fontos eleme az egésznapos iskola rendszerszinten
történő bevezetése. A projekt célja az egésznapos iskola nevelési, oktatási programja
elterjesztésének támogatása tudásmenedzsment eszközökkel, a pedagógusok
együttműködésének ösztönzésével és az újszerű pedagógiai megoldások gyakorlatban történő
alkalmazása tapasztalatainak gyűjtésével, megosztásával.
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1. melléklet az 1531/2014. (IX. 19.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1532/2014. (IX. 19.) Korm. határozata
a DDOP-2.1.1/E,F-12-k2-2012-0002 azonosító számú („Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása
a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és a kerékpár-turisztikai infrastruktúra fejlesztésével” című)
és a DDOP-2.1.1/E,F-12-k-2012-0002 azonosító számú („Történelmi település a Cinca mentén – reneszánsz
világ Ozorán”, az ozorai Pipo várkastély és környezetének turisztikai fejlesztése című) kiemelt projektek
támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja
a)
a DDOP-2.1.1/E,F-12-k2-2012-0002 azonosító számú, „Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi
állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és a kerékpár-turisztikai infrastruktúra fejlesztésével” című kiemelt
projekt elszámolható közkiadásának 167 790 730 forinttal, és
b)
a DDOP-2.1.1/E,F-12-k-2012-0002 azonosító számú, „Történelmi település a Cinca mentén – reneszánsz világ
Ozorán”, az ozorai Pipo várkastély és környezetének turisztikai fejlesztése című kiemelt projekt elszámolható
közkiadásának 221 170 500 forinttal
történő növelését az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul az 1. pontban meghatározott kiemelt projektek támogatási szerződéseinek módosításához.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B

C

D

E

Projekt

Projekt

Támogatást igénylő

azonosító száma

megnevezése

neve

szerződésben jelenleg

a támogatási szerződés

szereplő elszámolható

módosításában szerepeltethető

közkiadás

elszámolható közkiadás

Támogatás

2.

G

összege (Ft)

H

I

J

A költségnövekmény elfogadásával

A támogatási
1.

F

Önerő
összege
(Ft)

A költségnövekmény
Projekt rövid bemutatása

Támogatás

Önerő

Támogatás

Önerő összege

összege (Ft)

összege (Ft)

összege (Ft)

(Ft)
A projekt keretében a Misina természeti
környezetének és értékeinek bemutatására

Mecseki

kerül sor, melynek középpontjában

ökoturisztikai

az állatkert ökoturisztikai fejlesztése mellett

élménypark

megvalósul a Misina becsatlakoztatása

kialakítása
3.
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1. melléklet az 1532/2014. (IX. 19.) Korm. határozathoz

DDOP-2.1.1/

a pécsi állatkert

Pécs Megyei Jogú

E,F-12-k2-2012-0002

funkcióbővítő

Város Önkormányzata

a kerékpáros turisztikai infrastruktúrába.
1 215 385 463

0

1 383 176 193

0

167 790 730

0

A projekt a következő három tematikus cél
elérésével járul hozzá az idegenforgalom

fejlesztésével és

fejlesztéséhez:

a kerékpár-turisztikai

1) az állatkert megújítása,

infrastruktúra

2) az ökoturisztikai vonzerők fejlesztése,

fejlesztésével

3) a kerékpáros turisztikai infrastruktúra
fejlesztése.
A projekt magában foglalja a várkastély
turisztikai szolgáltatásbővítését és
a település történeti és rekreációs értékeinek
kibontását. A projektelemek egyik

„Történelmi település
a Cinca mentén –
4.

DDOP-2.1.1/
E,F-12-k-2012-0002

reneszánsz világ
Ozorán”, az ozorai
Pipo várkastély
és környezetének
turisztikai fejlesztése

csoportjában a hiteles műemléki felújítások

Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási
Központ

szerepelnek: a külső várfalak és a várárkok
1 474 470 000

0

1 695 640 500

0

221 170 500

0

rekonstrukciója, a várbörtön helyreállítása,
továbbá a reneszánsz település-szerkezetet
megőrző két projektelem felújítása és
mindezek élményszerű bemutatása.
A másik projektelem-csoport a kulturális és
turisztikai szolgáltatások körének bővítését
célozza meg.
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A Kormány 1533/2014. (IX. 19.) Korm. határozata
a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú („A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási
Terv felülvizsgálata” című) projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú, „A Kvassay Jenő Terv elkészítése és
a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata” című projekt támogatási szerződés szerinti támogatási összegének
500 000 000 forinttal történő növelését,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D
A projekt

1.

Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő

megnövelt

neve

összköltsége
(bruttó Ft)

2.

KEOP-7.9.0/122013-0007

A Kvassay Jenő
Terv elkészítése
és a Vízgyűjtőgazdálkodási Terv
felülvizsgálata

Országos
Vízügyi
Főigazgatóság

1 797 000 000

E

F

G

A projekt
megnövelt
támogatási
összege

Támogatási
intenzitás

Projekt rövid bemutatása

(bruttó Ft)

1 797 000 000

100%

A projekt keretében kerül kidolgozásra a Kvassay Jenő Terv
(a továbbiakban: KJT), mely a klímaváltozás káros hatásait ellensúlyozó
aszálykezelést, a gazdaság fejlesztését támogató vízgazdálkodást és
a vidékfejlesztést támogató öntözésfejlesztést ötvözi. A KJT elkészítése
szorosan kapcsolódik a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek
meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv előírása szerinti Vízgyűjtő-gazdálkodási
Terv felülvizsgálatához, amelyet 2015. december 22-ig kell elkészíteni.
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1. melléklet az 1533/2014. (IX. 19.) Korm. határozathoz
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

